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_"PREFAŢA 

. Dotăm fastele țărei nâstre cu epistolele nemurito- 

_rului Heliade, adresate în timpul exilului săi unora, 
din Românii expatriaţi şi altor persâne din străinc- 
tate şi din ţeră, 

Interesul acestor epistole nu stă în frumuseţea, 

stilului, pe care autorul lora, putut să! neglige, căci 

ele nau fost destinate a se da publicităţii; folosul 

lor se află în lumina ce faci asupra. multor lucruri 

ce fără ele ar fi rămas necunoscuțe, în învățăturile 

ce coprind, în simțimântele ce exprimă, : 

Consiliurile ce el dă, prin aceste epistole, ce n'aii 

analogie de cât în ale apostolilor îndreptate eclesii- 

lor primitive, ne seducă cu atât mai mult, cu cât 

exemplul și aplicaţia lor le aflăm în viața lui chiar 

în acâstă viață totă de amor, de resignare şi de 

labâre. - 

Acest bărbat ce purta. în sine pe Pr ornetheit (Te-" 

volta) și pe Iov (resignaţia), scria epistolele lui de 

iubire și de iertare din fundul exilului seti, unde a-



II. 

desea, fără nutaiment, fără lumină, făro foc în cămin 

pe iernele cele mai rigureso, făr6 încălțăminte, de 

multe ori amalat și neavând cu ce să'și cumpere 

medicamente, prigonit ș și proscris de străini, pără- 

sit de ai sei, ultragiat, calomniat, denigrat de ad- 

versari, n'a, încetat un moment de a lucra cu pena 

ŞI cu cuvântul pentru România sa dilectă, şi de a 

sc gândi la salvarea, și la, fericirea, acestui popol ai 

ciurui scribi, sclavi ai invidici, lachei ai străinului, 

vor astă-i să rnicsorede pe acela, co fu ilustru prin 

geniul seii, și caro, va remân6 mare prin luptele 

sale pentru adevăr şi pentru justiție. | 

Victor Hugo dice de lov: „EL era, piciorul schio- 

„pului, ochiul orbul. De aci a fost precipitat. Că- 

„ut, cl a devenit gigantescii. lov fu nai maiestos 

„miserabil de cât prosper. Lepra lui Îu o purpură. 

„Pe când curăția venmnii de pe rancle sale, inter- 

„ pela astrele. EL dicea,: -» Duronedeii a pus un Ca- 

„pet tencbrelor€, Limbagiul luă „ SUpus facă cu Dum- 

„ nedeil, e amarii facă cu regii * 

Cât de mult se potri IVESCE VI aa de bine și do Su- 

ferințe a pabriarchului ebreii cu viața p: irintclui li- 

toraturei române, acest lov român! hamânii deve- 

niseră paralitici prin domniarstrăină, a a Fanarioţilor 

de un. secol; cl le-a dis ca un alt lisus: » sculați-vă 

lăsaţi patul vostru și mergeţi €. Şi ci s'aii sculat și 

ati mers. O sută, de ani vălul întunericului a aco- 

perit ochii descendenților colonistilor și legionari- 

lor lui Traian, Heliade prin luminele răspândite de 

scrierile sale a, sfâșiat acest văl, și ochii Românilor
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„Sati deschis la, sârele vicţei intelectuale, ȘI ai cu- . 

noscut glori6sa, lor origină. 

A'sci o națiune ce a fost, se nasce în sine cre-. DI aa 

dinţa, de ce pote fi, căci: exemplele părinților mult 

servescti fiilor. 

Ura. din afară, invidia, din năuntru făcură din- 
tr'acesta, lui Heliade o crimă. 

„De aci, persecuția. 

IHeliade este lov zăcând pe gunoiă: turmentat 

de eci mai de aprâpe ai lui, inculpat de amici ca 

Eliphaz, mustrat de trufași ca Eliu, cari au avut 
imitatori și Ensuși emuli. 

Scrisorile ce publicăm nu privescă un om, ci 0 

epocă. Ele ai o valre istorică, politică, filosofică şi 

religiosă. Ele sunt proți6se din tâte punctele de 

vedere, Sa | | 
Dându-le la lumină, aducem un servicită țerci im- 

parţiale. Posteritatea nopătimașă și drâptă ne va, 
fi recunoscătoie. 

Editorii.
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CĂTRE ROMÂNII EMIGRAȚI 5 ” 

Purisa 1819 Decemvrie 1% aa, 

, Dreptate, Frăţie, 

+ Relaţie. 
. | De la însărcinarea, ce n-aţi dat în Transilvania la 

câte trei a, lucra în numele d-vostră, mam fost: des- 
,. părţiţi decât pind la ajungerea a doi din noi în 
Si Paris, Şi un an se apropie de când câte trei însărci- * 

: nații d-vâstră sunt neincetat, impreuni. Prin urmare, 
po acestă relație se di nu în parte de la fiă-care, ci în nu-. i mele triumviratului ales de d-vâstră, , 

La depariul nostru din Transilvania, emigraţi ne-a / 
dat la doi din noi câte 300 galbeni, şi apoi la Paris 
am priimit câte 33341 franci de fiă-care, trimiși din - 

| Brussa. E 
a Făcuserăm o cil&ţorie “prin tâte dificultăţile. resbe- 
| lului civil şi ale iernei, mai mult de 40 dile pînă în 
i Francfort. Aci întârdiarăm vre-o dece dile, aflând cele 
(8 lucrate de mai 'nainte de d. Maiorescu, şi înfăcişarăm j 

causa n6stră din punctul seii adevărat de vedere în 
interesul Germaniei la minister, apoi asemenea către 
archiducele. Ioan, adăogend cele ce se atingă de intere-
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sul Austriei în Principate, ca vecină ; arătarom situaţia 

ast-fel cum Germania şi Austria, subt .ori-ce formă 

stabil se vor atla, sh nu fii străine la. Mişcarea n6- 

stră, şi la câte pote ea, folosi intereselor lor în contra 

ambiţiei şi predominării moscovite. _ 

După întrunirea n6stră în Paris, s'a, făcut ase dis- 

cuta în câte-va şedinţe "memoriul justificativ al Miş- 

cării, şi a se publica cu din banii ce se aflăi la D. St. 

Golescu, şi cu ce a mai adaus de la sine D-nii Pleşo: 

ianul şi Cristofi. | Aa 

-. Acest memorii s'a îndreptat prin hârtii în parte 

formale sau petiţii către Inalta Pârtă, către cabine- 

tele Engliterei, Francei, Austriei şi Prusiei, apoi la 

- membrii Adunării Franei şi Parlamentele Engliterei, 

apoi pe la redacţiile jurnalelor. , 

In acest memorii, dupy ce se arată Mişcarea ro: 

mână, causele şi cuvintele ei, se protestă cu energie 

şi se combate calomnia prin cale cabinetul moscovit, 

inculpă fâră ruşine Mişcarea, nostri ; se mai protestă 

apoi mai dinainte în contra, ori-cârui act, ce va mai 

veni ori de unde atentatori Autonomiei nâstre şi 

- Suzeranităţii I.. Porţi. | RR 

La Lonâra furăm. singuri -a da. acei memorii, şi a 

înfăcişa reclamaţiile” Românilor ce în proclamația, Miş 

cării lor apela la justiția buitanică, francesă și ger- 

mană. Pledarim causa unde s'a cuvenit, după cum 

sciți şi din cele ce vi S'aii scris, şi din cele ce vi s'au 

“spus pe batel în portul Constantinopolului, şi din cele 

ce sai publicat; întempinarom spre a tace la timp 

pe d. D. Brătianu a-Şi retracta cele publicate în contra 

'Purcilor în broşura sa; făcurum a se publica în limba 

englesă broşura ce vam arătat în portul Constanti- 

nopolei coprindătore de situaţia română, de politica 

rusă, de o chartă a Moldaviei, de un tabel comparativ 

de comerciii spre a interesa minţile englese. Acesta 

se împărţi în mai multe mii de exemplare prin Londra



şi cetăţile cele mâi renumiţe ale Engliterer; scopul fu” 
„Spre a prepara opinia, şi a face ca Parlamentul să fiă 
nevoit .a interpela ministerul despre invasia, Ruşilor î în 
țerele n6stre. Acestă interpelare, precum sciți, s'a, 
făcut în 21 Martie 1849. Şi, după expresia unui bărbat 
din Londra, cu densa s'a bătut un cuii în pereţii Par. 
lamentului britanică, și causa, nstră a rămas în etern 
înscrisă în protocdlele Marei-Britanii, 

- Venind înapoi în Paris, pentru priimirea, ce avur m 
în Londra, ni se oferi d'a, fi asemenea priimiţă de mini- 
strul frances, unde pledarăm causa cu destulă fermetate, 
după cum în parte aţi v&dut şi publicat. Apoi pleca- 
rom la Constantinopole, spre a închieia programa, ce . 
am fost tras la plecarea n6stră din Braşov, după cum 
sciți cei cărora v'am comunicat-o. o 

In: Constantinopole v& sunt apoi cunoscute pedicele 
ce avurom ; apoi naufragiul ce cercarom la înturnare ; 
apoi privaţiile în care furvm de la Maiii, şi în care, 

"daca Simţiam durere, era pentru-că n'aveam midloce 
a da mişcare lucrărilor n6stre. | i 
Dupi încheiurea tractatului de la Balta-Liman, vă ; 

dendu-se dreptul autonomiei  n6stre violat, o parte : 
din Români se formă în- Comitet Democratică şi pro- 
testa bruscii şi de pe tărem ilegal în contra acestei 
violaţii. Ca să nu perdem situaţia propiţie şi legală 
în care.ne-am fost pus, ne făcurăm datoria a protesta 
pe de o parte asupra acelui pact atentatori dreptu: 
rilor nâstre, şi de a anula pe de ala, demersul ilegal 
şi compromiţitor a! celor ce subsemnasery memoriul 
justificativ, ŞI profesu apoi altg principii decat, ale. 
d-vâştră, Și ale ţărei. 
'Datunci incâce pe cât puturăm, ţinurăm în 6re- care 

chip tiparul ocupându-l la timp cu causa nâstră, şi 
cu scrieri care de' şi afară Gre-cum de chestiunea ro- 
mână, forte de aprâpe ânst în chestiunile ce fremântă 

adi Paropa şi de care depinde şi a n6stră, scrieri prin



care s'a învederat că Românii nu sunt nici străini, 

nică înapoiaţi în spiritul secolului. | 

S'a- lucrat apoi Istoria, drepturilor Românilor şi a. 

Protectoratului moscovit, care se dete. publicității, — 

Istoria Mişcării române, — Suveniri şi Impresii ule 

unui proseris,.ce le cunosceță. | 

S'a lucrat, cu un cuvânt, mai mult de 800 cole cu. 

scrieri şi” prescrieri, ş şi tâte ar fi fost astădi publicate 

întru lămurirea causci n6stre și formarea, opiniei, daca 

var fi lipsit mididlele pecuniare. 

Fraţilor, în timp de un an, peste 140 dile furăm + ne- 

încetat, în călătorii, adică: 50 dile din Braşovii în Paris, 

30 dile din Paris la Londra, şederea acolo: si înturna- 

rea; 40 dile din: Paris la Constantinopole, șederea, - 

în port, intardierea, naufragiul şi venirea înapoi în 

Paris. | 

Vă este cunoscut cd călătoria, şi mal vertos pe 

mare, costă mai mult de 3 galbeni pe di la al 2-lea 

locii ; şi prin urmare, numai în călătorii ni se duserd 

peste. 300 galbeni de unul.. Pună-se apoi domesticii de 

piaţă, necesarii la comisiuni căţre bărbaţii de Stat, 

visite neapărate la, locuri unde nu se pote duce cine-va, 

pe jos, daca voiesce a fi primit. Apoi alte chieltuieli, 

publicări, presecrieri, întrebuinţări de Gmeni, plăţi par-- 

ticulare spre revisia şi corigerea celor scrise; apok 

nutrimentul, îmbrăcămintea, chirii, fecul, lumina, ajun-- 

seră cu tâte a trece suma de alţi 300 galbeni, -cari 

nu se ficuri decât de la.familiele n6stre, de la gu- 

rile copiilor nostri şi din bursele adevărat de comun 

ale d-lor Pleşoianul şi Christoti, pînd le desecarăm cu 

totul, dându- ne numai noi peste 100 galbeni, afard de 

ceea ce deteră mai pe la toţi emigraţii. De credeți că | 

vam servit cu atâtea midloce modeste, asta ne este 

tâtă consolaţia şi recompensa ce aşteptăm dela d-vostrăs 

de credeţi din contră, iarăşi faceţi bine, pentru-cd noi-. 

nu ne-am tacut decât datoria, şi locul nostru cel



  

adevărat nu se va însemna, decât în domeniul istoriei 
şi al nepărtinitârei dreptăţi, unde nu vom ave nică 
amicr. părtinitori,. nici inamici asupritori. Aci mai ades 
amicii ne strică lăudânau- -ne, şi inamicii ne strivescit 
ap&sându-ne. Dumnedei âns€ prevădu ca să dea. oinului 
inteligent să profite adesea din observaţiile mult -vă- 
dătore ale invidiosului, decât din amorul cel orb al 
amicului, “ 

„Salutare Și frăţie.: 

N. Golescu, Chr. Tell, I, Heliade, 
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CĂTRE ROMÂNII DIN BRUSSA 3) 
Paris 1819, August *; Septembrie). 
Rue Notre-Dame des Victoires 

Jilotel Xationul, 

Fraţilor, 

V'am scris în mai multe rânduri de când am luat 
Sscris6rea, d-v. cu care ați trimis banii. 5) Respuns la 
densele n'am primit, căci pote nu era nică timp. Aştept 
cu batelul ce vine. | 

Causa n6stră era încetată de mult, şi numai scrisul 
o mai putea ajuta; acum a încetat causele şi ale al- 
tor popoli. Aş şa încet€dă naiura în unele „Ca si mai 
ia repaos, şi a da- timp a se folosi mult din experiență, 
Scrisul Şi iar scrisul aduce luminele şi adevărul. Toţă 
popolii se vor pune pe scris, şi noi nu trebue să tăcem. 
De un an de dile tr ebuia să scriem şi să tipărim. De 
Scris s'a scris nult, și de tipărit s'a făcut pe cât ne-ai 
iertat midl6cele. Suntem săraci, . Zi
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- Vă trimit f6ia Positivul; Îmi pare răă cv nu am 

No. 1 ca să vedeţi şi programa. Redactorii ei sunt din 

Gmenit cei mai progresisti şi cu cumpăt, prudență şi 

“cu: capacitate. Doi dintr'Enşii ai fost redactori şi pro- 

prietari ai Popolulut. Acum încep acestă, fâie ; este 

stimată, şi peste curând se va face cotidiană când se 

vor aduna fondurile cuvenite. In numărul viitor va co- 

prinde și despre ale nâstre câte ceva. Aci în No. 2 

este un articol ăl meii ce nu "l-am dat subsemnătura 

mea, dusă ”1 puteţi devina. | i 

Imi propun redactorii să iai parte la densa cu a- 

celași titlu; aânsă, ca să am drept â dispune despre 

articole intocmai cum voii, e trebuință de 3000 franci 

ca să se puie fondul. Atunci am av6 o fâie a n6stră 

ce în tâte dilele ne-ar oferi colânele sale; causa 

nostră ar fi tratată, cu demnitate in tote dilele. de 

cele mai mature capete, şi într'o fâie positivă. Este 

adevărat cb n'am fost exaltaţi, Mişcarea nostră a do- 

vedito ; ânsă este timpul- să fim mai positivi de tât 

tot-Ma-una. a? E 

De puteţi saind'aci saii din țeră să faceţi ceva, tri- 

miteţi-mi si luăm un loci în colânele acestei foi. De 

unde nu, voii face ce voii puts, adică voiii serie din 

când în când, de câte-ori vor avă redactorii loci simi 

dea, şi de câte-ori articolele mele le vor conveni. 

Suntem toţi. în nerăbdare a av6 nuvele din Con- 

. stantinopole, şi mai vertos despre sorta d-v. In doă 

„expediţii n'avem nică o scire. — 

La, revedere, 

Salutare şi firăţie. 

, 

"1, Heliade, .



III Sa 

Domnului Gr, Zossima?), la Brussa 

“Paris, 18.19 Decembrie "aa, 

Iubitul mei Domn, 

“Am primit scris6rea, d-tale din 16 Noembrie, şi sunt 

forte simţitor. la simţimintele” ce'mi conservi. Mult 

mam bucurat şi de nobila, hotărire u, tutulor fraţilor 

de a forma un fond pentru tipăriri în folosul causei ;, 

ânsă m'am întristat când vădaiu că acesti bani sunt 

adresaţi numai în administraţia mea, şi m'am întri: 

stat şi inai mult de neînvoirile ce avuruți. Ca să fiă o 

„pace între d-vâstră, hotăririm a ne lepăda și a ne 

“trage pentru tot-d'a-una din sarcina ce nezați dat'o unii. 

Prin urmare, despre banii ce "ni scrii că inai sunt 
uci, şi să tragii poliţă asupra d-tale, mă jertață că nu 

mă pot însărcina cu denșii. Aşi sci ce să facii, cum um 

facut în tot-da-una. din nimici lucrări ce aduseri şi 

folos şi ondre naţiei ; ânsă prefer să facii ce voii pute 

singur, ca să mă mântuiii de criticii și pe mine şi pe 

amicii adevărului ce mă onoră; cu amicia lor. 

+ Cat pentru banii ce "mi- aţă trimis în sumă, de 2432 fr. 

şi din cari, după cum v'am scris, am priimit numai 

2200 în, Îi ţit pind voii lua, respunsul d-v. N'am apu- 

cat, frate, nici săi primesci, și criticele veniait inaintea. 

lor. In viaţa, mea n'am sărăcit pe nimeni decât pe 

„mine şi pe copii mei. Ce am promis Patriei, am îm- 

plinit; şi “daca n'am împlinit ceva, a fost numai cele 

ce incepusem înaintea, Mişcării nâstre, şi pe care cir- 

cumstanţele grave mă sforţară a le abandona dim- 

preună cu toti, starea, mea “prada. 5) 
Nu *mi-ar fi ciudă să anq criticându-mă 6meni de 

omenie care ai făcut; ceva, ci Gmeni ce 'mi-ait mâncat, 

i
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-îndestul bani în multe rânduri ; aceia strigaro cv o: 

- să vă mănânc banii, Nu, fraţilor, banii vă sunt neatinși 

cum vam ţinut neatinşi şi pe cei ce %-am priimit de 

la C. Bălcescu, şi vi l-am dat în Braşov. Asemenea, Si 

ţii şi pe acestia, sacri. 

> De am chieltuit ceva pentru tipărită întru ale cau- 

sei, am luat de la gura copiilor ce rămasero săraci ca 

să proclam egalitatea, u mă face egal cu Gmenii ce 

mai învăţat decât sait să se terască linguşind, sai 

să înjure ca în cârciume. E 

Aţă vă&dut în relaţia; ce vă dăm, și ceea ce am făcut 

cu cei 800 =: ce ne-aţi dat în Braşov, care bani în 

ţâră tot din averile n6stre ai să se puie în vistierie, 

sait daca, se vor ierta, tot noă or să se ierte. €) 

„Vă mulţumescii, frate, de tâtă încrederea şi amicia 

ce "mi-o conservaţi d-v. câţi-va, şi nu mă bucur pe 

tru persâna mea; căci în vârsta, în care sunt, nici dra- 

gostea altora mă face atâta ferice ca altă dată, nică 

ura nu mă întristedă: sunt forte rece şi în apatiă. Tot 

ce mă bucură este ci sunteţi câţi-va maturi și înțe- 

lepţi cari, ori unde veţi fi, puteți onora Patria şi Miş 

carea ei; şi daca mă iubiţi, sunt sigur ci iubiţi numai 

adevtrul ce vam putut înfăcișa, cuvintele ce am avut 

în lucrările mele şi consciința principiilor literare, fi- 

losofice,. morale, religise şi politice ce am profesat. 

Jubindu-le acestea, iară nu persâna, mea, îmi face totă 

bucuria; căci văi că rămân bărbați care să le întindă 

şi să le îmmulţescă. E 

Vedi şi cele ce scrii D-lui “şi fratelui Negulici. 

La, revedere, | 
Salutare şi frăţie. 

: I, Heliade,



IV 

D-lui „N. Russo"), la Brussa 

Paris, „1819, Decembrie 25 (1850 Ianuariă 6 st. n) 

_Ruo Nâtre-Dame des Victoires 
Motel National. 

Amatul mei domn,: 

Imi sunt aşa de preţidse scrisorile d-tale, pentru-că 
le văd dictate de un spirit neatins âncu de contagiul 

depravaţiei omului-vechii al Francei, şi eşite dintro 

inimă primitivă Și sinceră. 

Nu crede, frate, cd Franca e tâtă depravată; ea se 

„Yenasce. ca fenicele din cenuşa sa. A avut şi are Și 

ea ciocoi pe care îi numescii ei Omul: Vecliă ; ciocoii 

ei 'Şi-aii avut sc6la lot, ce lua de principiii sarcasmul 

unui politici care întrun moment de desdemn biciui ome- 

„nirea dicând co: corba s'a dit omului spre a "şi ascunde 
cugetarea. Ceea-ce acest politicii mare a dis din batjo- 

„cură, scola ciocoiască u Francei o luâ drept dogmă, 

şi Junii nostri cari ai fost trimişi în Franca, de n'ai 
înveţat ceva, acesta o învăţară: ast fel încât întrecură 
pe învățătorii lor ce mai ai şi ceva bun. 

O! frate, cât întreci pe toţi în simpla şi vigurosa 

limbă, maternă ce o întrebuințedi, nu spre a'ți ascunde, 

ci spre aţi desveli cugetarea,. Conservă- “tă ac6stă pri- 

mitivitate, şi. crede că marginile îmbinându-se “pe 

cerci, tot-d'a-una se unescii ; crede că simplul și sublinul 
au aceeași:trâpti în legile eterne. 

Sunt sigur că aţi vădut retragerea, mea şi a bunilor 

mei colegi; cine din d-v. ne iubesce, va face asemenea 

şi va forma un corp compact de Români retrași. din 

ori-ce intrigă spre a lucra în egalitate şi apostolicesce, 

in n înțelegere şi dragoste. V& conjur, frate, pe toți cei-
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„“ce mă onoraţi cu încrederea, nu vă mai încercaţi de” . 

a alege comitete, şi mai vertos pe noi. Numiţi o fraţie - 

compusă de 6meni retrași de cabale, ae certe, de invidii 

băbesci,. de întrecere la mir; luaţi fiă-care sarcina şi 

misiunea, sa, şi ork-care ia o însărcinare, să scie ci nu 

“e cap ci serv fraţilor sei cari sunt mai mulţi de cât 

ensul, serv cause comune, serv Patriei şi acelui po- 

pol ce fu model de însetoşare de dreptate, de mode- 

raţie şi de simţirea binelui. | 

” Astădi este nascerea, Mântuitorului. EL veni în lume, 

şi se făci sclav ca, să rumpă ferăle sclaviei; el se 

declară. cel ântâii serv apostolilor sei, şi le dete mi- 

siunea a se face: servii- omenirii, şi a muri ca Şi den- 

“sul "pentru adevăr. . 

Lubiţi Adevărul şi căutaţi-l; urâţi Minciuna şi de- 

părtaţi-o. Ureţi. ans minciuna şi plângeți pe mincinos, 

căci pâte e rătăcit: sai de patimi sai prin alţii, 

Frăţie apostolică v'am recomandat de pe batel la 

Constantinopol, v'am scris de mai multe ori şi iaroşi 

vă repet. Nu suntem cu miile ca să nu ne înțelegem 

„ȘI să ne numim comitete sai capi. Abia suntem vreo 

15 mult 20, pe care ne unesci dragostea şi stima şi 

” principiele. Pentru ce do&deci de 6meni par face un 

corp compact de fraţi ? 

Salutare şi frăţie. | 
I. Heliade. 

NV 

Domnilor Negulici*) şi Zossima 

, La Brussa (fârd dată) 

Tubiţii mel domni, . 

Vă trimit Furopa Democratică ; împărtăşiţi-o la toță 

fraţii d'aci; citiţi-o şi veţă vede cum pind în cele diu 

.
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urmă, gazete de tâte colorile: vor îmbrăcişa şi pleda, 

causa, nostră, ce intră în causa omenirii subt ori-ce. 

fel de forme va fi ea mânată şi administrată. 

Vedeţi cu luare aminte și articolul ce vi-l alătur 

din Pressa. Are multă pătrundere şi veritate Compa- 

rață cu cele întâmplate la noi, şi veţi vedă şi desco- 

peri. multe adevăruri 9). 

In No. vecin al Lauropet vu eşi un articol sub ru- 

vrica Românii. Vi-l vom trimite. Nu vam trimis mai 

multe exemplare, pentru a economisi pluta postei. Asta 

e unul pentru toţi de ori-ce păreri vor fi. Cu viitorul 
pachebot vă voit trimite câte-va exemplare întregi 

legate din Pr -otectoratul ! Ţurulu, şi Istoria drepturilor 

nâstre. N'a mui rămas decât ultima. coli a eşi de 
sub tipar. 
Am scris d-lui Russo câte-va pireri ; vedeţi- le şi d-v. 

De vreţi: unire între cei buni şi: aleşi, trageţi- x din. 

intrigă şi formaţi o frăţie de egalitate. Credeţi-mt cu 

o nare parte diu intrigi provine „din Vălâsca întrecere 

la mir. 'Tăiaţi o, cocă n'aduce nici in folos, şi e ridicolă,. 

Faceţi, o.frăţie, în care fiă-care frate să fiă liber să 

Jucrede în răspunderea sa fărd a face solidari. pe cei- 

l-alţă ; să fiă dator ânst-a nu eşi din 6re-care principie 

ce veţi lua de busă Paceţi-vă adie un credi politici 

şi național. - 

ME iertaţi, fraţilor, co n'am primit a trage poliţă 

pentru restul sumelor subscrise, şi să mă însarcin cu - 

socotâla de bani despre cure, pinda nui primi, mi se 

făcură atâtea critice. Sunt săraci, săracii ca un apostol. - 

și am credinţă că, ca un apostolii voii put tace şi făro 

bani. Când mi-o trebui ceva, ca să nu întârdie vre-o 

“faptă urgentă şi, importantă, voii cere la, amici numai 

şi le voii da socoteli. De lu fanatici exaltață şi şerpi, 

nu voii nimici. „Untul-de-lemn al păcătosului să-nu 
ungă câpul mei.“ Ii 

'
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Vă rogi dară, întorceţi înapoi din ceea-ce vreaţi a'mi 

trimite toţi banii ce aii contribuit cei l-alţi, ce pu se în- 

voiesci cu d-v. Sunt piază rea banii. lor, sămânță de 

gâlcâvă. Fiă ca cei 2,200 fr. trimişi să fii numai din 

partea cea, consecuentă a d-v. vre-o patru-spre-tlece. Ei, 

de și am chieltuit pentru câte-va tipăriri în broşuri şi 

„în gazete, ânsă suma de 2.200 fr. o am şi voii ave-o 

înc dispusă la ordinul d-v. Nu chieltuiescii în socotâla 

lor decât după ce îmi veţi da deslegare la cele ce vam | 

scris cu posta trecută Şi cu acestă, scrisore. 

Nu nesocotiți, “iarăși vă ici, că n'ar pute să existe 

îrăţia “sai asosiaţia, târă căpitani. Este pr6 posi-. 

bilă între vre-o+20 inşi. Vedeţi că Prudon ţine una 

că şi Statul întregi, societatea, intrâgă pote a se gu- 

verna fâră capi. El proc'umă paradozamente unarchiu, 

în alt sens ânsă de cel pind acum care, dupy părerea 

mea, mai bine era s'o numâscă demarchid sai achiraniă, 

suveranitatea popolului sai netiraniă '9). 

- Salutare şi frăție. 

I. Heliade, . 

VI 

„- FRAȚILOR DIN BRUSSA 

(Fără dată). 

Veţi veds cele coprinse în La Semaine. de la 22 
Martie, cum şi câte-va mici articole. Vă trimit scri- 

„s6rea D-lui St. Golescul către Redactori. Aticolul lui 
Lagrange nu vră pînă acum nică o găzetă stil puiă. De 

se va stabili “întreprinderea comercială întitulată, Lu 

Ligue des Peuples, pote se vor mai rupe pedicele. V'm 

“trimis programa. Credi căla 15 Aprilie să iasă No. 1. 
Fiă-care acţie este de un francă. Cine subscrie 12
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acţii, ja o broşuri mensuală gratis, şi fondul de 12 

franci. îl rămâne. în întreprindere, după stztute. Cine 

ia 100 de acţii, adică pune 100 de fr., este fondator: 

ŞI are vot în adunare. 

Pe lingă acestea se formedă acum un jurnal quoti- 

dian, unde sunt redactorii cei mai însemnaţă, deputaţi 

ai stângei. Am fost şi eii chiemat la adunarea d'ân-. 

tâiă, şi in temeiul acelor subscripţii ce aţi făcut, am 

dis co pote şi Românii să puiă ceva fonduri. Se mai 

deschide asemenea o revistă care să contrabalanţede 

pe cea de Deuz Jlondes, care e reacționară. Şi aci sunt - 
redactori stimabili. şi deputați. 

Positlivul a acetat; Timpul asemenea, Rrforma ase- 

menea. Luropu Democratică a avut tâte pedicele din 
lume. Vedend cu tiparul tăcea despre noi, m'am s0- 
cotit să utilisi banii ce *mi- aţă trimis, întemeindu- -mă 
că după Ssubscripţia ce ați făcut, veţi întârce înapoi 
ceea-ce a trimis partea ceea-l-altă, de nu va fi mul- 
ţumită. 

Eto cum sai întrebuințat banii: 

D-lui Rheal pentru conlucrarea, de patru luni la com- 

posiţia broșurei câte 50 fr. pe lună .-. . fr. 200 
'Tiparul Droşurei; ApPIOpe o. pi. i. 300 
Tipărirea a "doă foi din Proscrisul e Con- 

stituţie, ş şi a unei insciințăui . a .. ap 148 

Plata pe doă luni D-lui Carpantier pen: 
tru asticole în gazete . . , 100 

Pe acţii la gazete. .... ; . : „-400 
| Abonamentul la 7 exemplare din Lu Se- 
maine , . A eee ep 49 
Abonamentul la Presse ep 12 
Plata pe do& luni d-lui Rheal, de când 

„Teîncepuii revisia Istoriei Regeneraţiei Ro- 
mânilor, câte 50 fr... . 100 

Flatu de scrisori şi broşure la Constanti- 
nopole. la Londra şi aiurea , ... . , . 48
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La. tipărirea protestului. . . . a „86 

“La împăr țirea broşurelor la deputaţi şi la 

Gmeni de Stat. . . . 18 » 

Acţii pentru 10 inşi câte 12 fe, de unul . = “190 

D-lui Aristia, la mare nevoie , x 45 

D-lui Theologu asemenea : „15 

Primiţi . „2200 

| Remaşi. „509 

Insemnare : | | - 

fr. 

300 în acţii, şi alți 

120 asemenea 

"220 facii capital, din care dimpreună cu ' 

509 rămaşi 

929 în fond. 

Dimpreună cu : 

600 broşuri 
400 broşuri s'au împărțit gratis 

1000 în total. 

De veţi hotări să se mai ia acţii la vre-unul din 

jurnalele ce se creaqă, şi să Jutm o parte cum să - 

" avem proprietate şi opinia întregă, serieţi-mi și trimi- 

teţi-mi ceea-ce veţi pute. 

Salutare şi frăţie. 
I. eliade. 

P. $.—De vă veţă duce în ţâră, cugetaţi la causa 

- vâstră, cugetaţi a se face câte.o mică sumă pe tot 

anul cu care să se pâtă ţine schiateia sacră, şi a se 

forma opinia europeană să nu ne amestice cu Slâsii, 

Nu vă disperaţi âmst pentru causa dreptăţii popolilor. 

Dumnedeii s 'a arătat, lor, şi adevărul şi dreptatea vor 

învinge *!). ”



VII 

Domnilor Juţulescu, Giurescu, Russo, Jpitescii, Se- 

rurie, Zossima, Negulici, Alezandresciă, Filipescu, Zulicii. 

_(Fărd dată). 

Fraţilor, 

„Cu No. 2 al Ligei Popolilor veţi ved6 o mare parte. 
a colânelor consacrată Românilor, Grecia dn punctul 
de vedere al popolilor ; Galerie a agenților Ruşi ; Les 

-Roumains ; Clerul e pretutindeni acelaşi ; Impresii ale 

unul proscris, sunt atâtea articole: ce ne popularișă 

causa şi o lămuresce, făcend'o causă europeni. Nu- 

“mărul următor 3, coprinde asemenea alte articole de 

asemenea, interes general. Veţi vede iaroşi în. La Se- 

maine 0 corespondenţă din Transilvania de un interes 

naţional român şi general european. Pe autorul acestor 

articoli îl cunsceţă 12). Cum se tipăresc ânsă, nare într'o 

di Patria a mulţumi de cât unei mâne de exilați, 

proscriși români, ce aii scos, cum v'am rai dis şi altă 

dată, bucătura din gură îmmuiată în lacr&me, şi ai im: 

părţit'o cu fraţii lor din ţeră cei însetoșați de lumină, 

de adevăr şi de dreptate, când o alti parte de diși 

asemenea Români şi frați, cu venituri ale lor și de la 

părinţi, chieltuiră banii lor şi publici în plăceri, în că- 

lătorii sterpe şi vane ca să se afle în lumea, oficialt, 
în lumea reacționară ; ea (acea parte) contractă de-. 

„prinderile acestora, între care își făcu fală a se afla 

- Şi a le deveni şi organe, 'compromiţând causa. Un ban 

„ma v&dut causa comună din mânile lor, şi tot ce s'a 

scris în umbră de ei n'a, susţinut. causa nici cât Ge: 

nerala Adunanţă, din ţâră a celor dişi ciocoi. Oamenii 

ăştia, n'ai representat nici-o:dată ţsra -nici în năuntru 
nici afard; de ar representa:o într'o di, de ar fi cum
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am dice a lor, sar întrece cum so vândă. Dorul 

şi nevoia lor este că n'aii ce vinde. Asthdr: circulă 

tipărit de unul din redactorii Revistei de Deuz Mondes 

un memorii din partea unor refugiaţi Români. Astă foie- 

este din cele mai rusesci iesuite, şi memoriul este aşa 

de iesuit ca, şi Regulamentul Organicii ce are multe lu- 

cruri bune, ca să viă la câte-va, articole ce ne răpescit 

tâte drepturile ; asemenea şi memoriul în cestiune spune . 

“multe bune, ca să viă în “armă la conclusia co Rusia 

pâte să aibă dreptul a examina legile nostre şi a le 

recunâsce saii nu, după cele facem, nu însă mai 

"nainte. Omenii “Mişcării să dică asta, când Generala 

Adunanţă din 1837 a protestat şi a contestat Rusiei 

acest drept? Când ţâra în Mişcarea sa, cu t6tă cre- 

dința, către I. Portă, a protestat asupra, actului Loco- 

tenenţei de şese membri, şi n'a jertat nici Turciei a 

"viola, “autonomia ei? Ast memorii s'a trimis la tâte 

cabinetele. Autorul ei e cunoscut 13), din pricina lui s'a 

facut o ruptură şi am mai perdut un.Român!+) ce era 

perdut de mult, ânsă nu era declarat. Daca nu se 

“publica, meinoriul de redactorul muscălesci, nu v'aşi fi 

scris. Acum ânsă e publicii, şi publici prin asemenea 

de siberiene midioce. D. Tell are copia, ei n'am avut 

- timp-a o prescrie. D. Tell cunâsce asemenea şi ruptura. 

Tot acest redactor dete,de curend afară o scriere 

"în doă volume vorbind de Unguni, Croaţi, Slavi, Ro- 

mâni.: Causa maghiară cu aer de a o protege, o desna- 

tură în favârea Austriei. Causa română tot protegiând”o, 

„0 denatură fârte fin în favorea Tarului, Cu altă seri- 

“'s6re vă viu face analisa. Nici o "scriere nu ne-a putut 

face atâta răi avend aerul a ne protege; asta va să 

_dică veritabil Lesuit; 
- La, revedere, . - 

“Salutare şi frăţie. 
I. Heliade,



fn 

VIII 

Domnului Gr. Zossima, 

Paris, 1850 Aprilie +a. 

Domnul mei, i - 
a0! Scrisârea d-tale de la 226 Martie trecut priimind”o, 

m'am bucurat forte; căci m'a făcut să sciii că am do- 
bendit în d-ta un amici sincer în locul celor ce am 
perdut cu prilegiul. revoluţiei n6stre. In posiţia, în care 
mt aflu, iubitul mei Domn, dobândirea, unui amici ca 
d-ta este o mângăiere nespusă în present și o spe- 
ranţă plină de vi6ță în viitor, încredințat, fiind că ori- 
care ne va fi sortea, vom fi în tot-d'a-una uniţi în spri- 
jinirea, drepturilor iubitei riste patrii, cu al căriia 
prilezii am norocirea a, fi 

Amicul d-tale 

Che. Tell. 

"P.S. — Ați făcut prâ bine de aţi îndreptat greşula, 
la suma banilor ce am priimit de la Comitetul nostru 
din Braşov, în relaţia ce v'am trimis'o, şi vă sunt din 
parte'mi fârte îndatorat. | 

Bine-voiesce, te rog, a imbrăcişa în locu'mi pe iubiții 
mei fraţi şi amici Serurie, Duţulescu şi Russo, cum: 
şi pe toţi cel-l-alţi amici ai nostri.
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IX 

Domnului Gr. Zossima, 

(Fărd dată). 

Iubitul met domn, 

Am priimit scris6rea a-tale din 1% Aprilie. Sunt 

forte simţitor la, dragostea cemi arbtaţi cu toţii, și la 

_afecţia ce în parte îmi păstredi. Ca să. mă bucur de 

dragostea d-v. a tutulor şi acelor buni Români, am lu- 

crat. din copilărie şi îmi pun tote puterile în străint- 

tate a fi demn de densa. | 

Îmi scrii, domnul mei, pentru La Semaine că ași 

fi ahonat pe toţi; ei am abonat numai pe cei de par- 

tea, d-v. afară de D-nii Ipatescii; credend cu nu pricep 

franqusesce şi temânâu-mă să nwmi facă observaţii 

cd nu facii economie. Daca ansă voiescii şi d-lor, n'aveţi 

de cât strai scrieţi. Daca voiescii şi din partea ceea- 

l-altă, serieţi-mi, şi le voii trimite. Cu posta viitore 

se va trimite d-tale un exemplar, după cum îmi scrii, 

de la 1 Martie. Cu expediţia asta p'avuiii timp să me 

ducii la redacţie. Protectorate vam Mai. trimis şi ve 

voii mai trimite. De nu'mi va aduce pind în ora în- 

chiderii postei Liga Popolilor, apoi iaroşi cu expediţia 

viitere vi se va trimite la toţi câte un număr. 0 mare 

parte este consacrată, în revista acâsta numai pentru 

Români. Este bine s'0 susţinem. Nu e timpul acum, 

dar mai târqii v5 voit serie cum s'a făcut acestă 

foie. Viitorul ei este mare, şi de va reuși, meritul va 

fi al celor ce ai creat'o 15). : 

Românii daci se întrecii în patriotism, Amblă pe la 

"diarele La Semaine, Le Cridit, La Dimocratic, La Ripu- 

. Vlique 16), pe -la librarul ce ţine Protectoratul, pe la D. 

Rhea], săi facă să nu-mai scrie pentru Români; vor să 

” Do
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- ne descredite în ochii rodactorilor acestei foi, ânst mulţi , 
din Francesi "i-ai cunoscut, Eto-le patriotismul, etă-le 
naționalismul. Minţi paraliţice amblă să paralise tote 
ca şi pe țeră. - 

Nwmi aducii aminte ce v'am scris de D-nii Golesci, 
căci nam timp. să facii şi copii; ânsă ori-ce aţi înţeles, 
ei sunt mai buni din tot neamul de vipere. De ne 
vor fi iubind pe mine şi pe Tell sunt fericiţi, căci 
dragostea e fericire în inima, omului; de ne -vor fi 
ur6nd, ei i-ăm iubit şi) iubesci, şi în câte am scris 
n'am lăsat ocasie a nu le arăta, meritele. Tot ce pot 
să vă& spuiii curat este ci sunt în mană relaţii ş şi sim- 

“patii cu cel ce ne înjură. P6te ansă că 6menil vor fi 
iubind şi pe unii şi pe alţii. Nu este cuvent ci daca 
ne vor înjura, ne vor persecuta, ne vor şi spendura, 
Românii cei ce sciă economisi lucrurile, să întorcă 
spatele celor ce 'Şi-aii pus sufletul cu noi. „Cato îță 
scrii dus, Suut numai păreri sai expresii de ge- 
losiă; căci ei aşa am fost învăţat, pe cine iubescit 
să şi stim, şi Stimându'l să mt încredi lui și cine 
sratinge de onârea lui pe nedreptate, să] consider ca 
om: nedrept şi fără temă. de Dumnedeii şi rușine 
de 6meni. 

D.- Aristia, ne mai putând duce nici cu sărăcia, nici 
cu străinătatea, nici cu frăţia de la piaţa - Sorbona, a 
hotărit să mârgă la Ruşciucii să'și vadă, “familia, şi 
să se ducă apoi spre Constantinopole, Plc însă des- 
perat apostolesce, măi, fără chieltuială. De va veni | 

i, pină va:av6 vre- un ajutor de la Turci, faceţi. ce 
veți pute. - a | 

= Arată omplimentele ŞI. tnibrăgişerile mele fraţilor. 
Negulici, Serurie şi Tpatescin, -- 
Salutare” şi şi frăție, ÎN 

za | * XI, Heliade,
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“ROMANILOR DIN BRUSSA 

| _Paris 1850, Maiu the. 

Fraţilor, . 

"Aţă vădut zelul d-lui Rheal la Protectorat. Prin Ci- 

tiri și veghieri, prin inima sa democrată, şi umană, a 

devenit unul din cei mai buni Români care va sci, cu 

cunoscinţele ce are de drepturile nâstre, a ne pleda 

ori-când causa. In dilele astea facă o poemă mare ca 

să salute Liga Popolilor, unde busea şi materia cea maj 

multă sunt Românii. Istoria lor figurcdă aci, dreptu- 

rile lor, eroii lor, martirii lor. Inemicii lor sunt cu 

demnitate înfruntaţi. Peste curend se va tipări. — D. 

„Rheal fâci şi pe d. Eugene Faure, redactorul Credi- 

tului a serie pentru Români. Coldrea acestui jurnal nu 

pr6 este înaintată. Ori-unde greşesce este că âncănu 

pr6 cun6sce bine istoria nâstră. Ori-unde tace sau trece 

cu vederea, este ci nul lasă coidrea jurnalului. Eiaşi 

dori să vorbâscă de noi şi gazetele cele mai reacţiu- 

nare, numai să'tratede pe Casaci cum merită. Creditul 

mai are ân:d trei articole consacrate foiletonului tot 

pentru Români. Nu iai unsă nimici sub r&spunderea 

mea. Lucr6dă singur. I sai dat Protectoratul, Istoria 

D-lui Vaillant, Ungaria şi România de un alt Frances; 

şi câte s'a mai scris despre noi, şi ori-ce serie, scrie 

de la sine cum îl lasă inima. 

D. Carpantier ne servă cu articole în gazete, cu Liyu. 

Popolilor, pe care aţi vădut'o, unde consacră, măi i 

“treia parte a colnelor pentru Români. In numărul 

vecin are asemenea mult a se .ocupa de noi. A 

Părerea mea este si faceți căte o scris6re mulţu- 

mitâre, una D-lui Rheal şi alta D-lui Carpantier, sub- 

.
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semnată de toţi; faceţi-le ast-fel cum să vadă şi re- 

cunoscința, şi demnitatea, naţională. Cât pentru D-nul 
Eugene Faure, mal așteptați pînă va publica pe câte 

patru articolele, si le vedem. Daca pe Turci îi va 

tracta ca în primul sei articol, cuget că e mai bine 
să tăceți a nui mulțumi. 

D-nii Rheal şi Carpantier, pot tot-d'a-una a ne ţine 

locul în Paris; ati devenit, cum v'am spus, mai Ro- 

mâni decât mulţi d'ai nostri ce nu scii nici claca „ce 

este, și o traducii Francesilor cu corzte, servage, și Ii 

se pare că de vor face pe Român din clăcaş, chiriaş, 

îl înalţă, fârd a vede cu claca este un drept, iar nu 

o datorie ; clăcaşul e mai sus decât embaticarul, şi 

embaticarul e mai sus de cât chiriaşul. Clăcaşul măi 

se apropie de moşnean, pentru-că moşnean a şi fost. 

Vorba este să'l facem adevărat, moşnean, săi descur. 
căm drepturile, iar nu săl deposedăm de tot; vorba 
e săl facem curat proprietar pe ceva sait săl scăpăm - 

de abusurile clăcei, iar nu să'l facem chiriaş sai pro- 
letar, a âmblu cu cortul. El ca clăcaş are un drept 
pe. moşie ce străinul nu are. Pâte cine-va sl facă 
mai mult? bine; iar de unde nu, să nu âmble cu 
minciuni, să nu'l deposedede din drepturile lui. Daca el 
are &' pog6ne din 9, saii daca pe câte 9 nu le plă-. 

_tesce decât, cu jumătate preţ de ceea ce plătesci 
străinii, este vorba, săi alegem dreptul lui, iar nu să] 
dim pe uşă afard şi din averea lui. Audi umanitate? 
audi frăţie! audi dreptate! să'l facem chiriaş ca, în 
Danâia O' neam de vipere! Dumnedei săi ierte şi 
ăi luminede. 

” salutare şi frăţie. 

I. Heliade.



SI 
ROMANILOR DIN BRUSSA 

„ Paris 1850, Maiiă 6. 

Fraţilor, | 

„Vă salut şi vă” felicit cu Liga Popolilor. Aci pote 

av fiă-care emigrație şi fiă-care popol apăsat o ușe 

deschisă, o voce a striga, un centru de unire şi de” 

înțelegere. E-Gatoria emigraţilor a o susține. Sarcină 

e uşure, fondator este cine dă 100 fi., acţionar cine 

dă 12. Din banii ce aţă subscris şi aveţi gata, daci 

voiţi. hoțăriţă câte 100 fr. de pers6nă. Intreprinderea 

este dup tâte legile, numai o violenţă de regim ab- 

solutist o pâte distruge. Pâte ânst înceta din lipsă 

-de bani, pâte iarăşi tăc6 pentru popoli, „și mal vertos 

pentru Români, daca se va cumpăra de Muscali. I sau 

şi propus îndestui bani nu ca să tacă, ci ca să intre 

ca şârpele, să se instalede ca fondator mare, şi prin 

urmare să influe ca în Repullique şi în Voix du Peuple. 

Redactorul însă și proprietarul ei, nu cred: să se 

amăgescă; căci e deştept, leal şi pre înaintat ca să. 

se mai dea, înapoi. Apoi opinia publică, apoi triumful 

„democraţiei la 10 Martie şi la 28 Aprilie, apoi bărbaţii. 

din care se compune consiliul şi aaministraţia Liget, 

cred că vor respinge propunereă, Muscalului. 

La Semaine se ocupă de noi pind voii maj fi în 

Paris. La Ligue se va O0cupa, cum o veţi vede. Atâta 

putem face pină când Franca nu'şi va schimba poli- 

_tica. Atunci ânsă cată să avem. dosarul causei nostre 

gata, şi cu dosar înțeleg întregul tuturor ce s'aii putut 

publica, . pind. acum şi se vor mai publica; cu dosar 

înţeleg iard sciința ce va dobândi ministerul şi depu- 

taţii despre noi-şi despre apăsătorii nostri. Şi ca să. 

,



aibă cunoștință exactă, cată săi luminăm noi cu tipa- 

„rul, şi săi luminăm pe toti diua câte pucin, iar nu 

să le dăni o daţă tâte atunci când 6menii nu mai sciit 

undele este capul. Ca 'să aibă sciință, cată aceeaşi. 

chestii si o tratăm de tote părţile, sub tote formele: 

patetică, voi6să, satirică, didactică, istorică, politică, 

filosofică, dramatică, literară, pentru 6meni de Stat, 

pentru literatori, pentru burghesi, pentru popor. Aşa 

se lumină, lumea, aşa se face opinia. 
„Când am venit în Paris, nimeni nu ne scia unde lo- 
cuim, în Europa sai în Asia, și cu tote acestea, mai 

scriseseră Gmenii de noi: scrisescrd ânst numai subt 

o formă monotonă, lungă, ostenitâre de citit. 
Vedeţi de puteţi, faceță să ia acţii şi Ungurii şi Polonii. 

Salutare şi frăție. 
“I. Heliade. 

„P.S. Vărogi, cine aveţi foi din Popolul Suteran, din . 
Îlonitorul sai alte publicaţii ce s'aii dat în cele trei 

luni în ţeră, trimiteţi'mi. 

D. Negulici este ruzat simi criznită portretele tu- 

tulor celor exilați la Brussa. 

Am dat lista redactorului să vă trimită Liga la toţi, 

De voii fi uitat numele cui- va, să nu se explice rei; ci 

simi serie cu dragoste, şi cu dragoste îi voii! servi. 

XII 

DOMNILOR, NRGULICI ŞI ZOSSIMA 

A Paris 1850, Mai 146. 

Amaţii mei domni, 

Primind o scrisâre de la, compatrioţii din 'ceea-l-altă 

parte, a trebuit să le r&spună, şi v'o împărtşescii d- V
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Citiţi-o, şi apoi puneţii un bulin şi o daţi dupb adresă, - 

Nu vă miraţi de tonul blând cu care le răspund, 

pentru-că 1“! atac cu atac nu se mai termină nici o- 

dată, şi 2-lea că mulţă din acesti frați sunt primul sai al 

“doilea volum al corpului multor Waci- Qin Paris, so- 

cietate basati pe un egoism pur, pe vanitate şi pe 

dreptul de a fi agresori cu ori-ce preţ. 

Cred că numai cu acest ton pâte cine-va a le în- 

vinge atacurile, şi apoi nimici nu este mai ridicol în 

epoca n6stri, peste tot locul si la tote naţiile, decât 

deplorabilul punct d'ondre. Mai malonesti Gmeni na 

produs nici un secol ca epoca acesta, partea cea mai 

puturâsă a Francei este partea ce se numesce onestă 

şi moderată. Nimeni nu ţine la punctul de ondre ca 

acesti malonesti doritori de sângiuri şi de turburări. 

Nimeni nu turbâdă şi spumă mai mult ca acesti mo: 

derață sugrumători ai libertăților, ca acesti moderați 

îndievoliți. - | 

De aceea vă consiliii și pe d-v. lăsaţi puntul d'onore 

pe sâma spadasinilor, cavalerilor de industrie şi sar- 

saililor de tâte meseniile şi de tâte profesiunile. Ork-ce 

vă dicii alţii, căutați impăcarea şi unirea, ca să nu. 

ajungem de ris. Eu cată să vie de la o parte încai, daca 

nu din amândog; şi daca nu va veni din partea, cea 

mai matură şi mai experimentată, apoi vai de noi, 

„şi de trei ori vai de ţeră. 

__ Cine este progresist, cată să fii cu pacea. Partea 

progresistă, a Francei este partea ce întimpină revo- 

luţia. Astăqi reacţionarii o provâcă, Nu învăţaţi dela 

Ruși; fiă cu Ruşii şi cu reacţionarii cine va voi, noi 

să fim cu Dumnedeii. şi cu paţienţa. Un frate de aci 

din Paris, mă provâcă la ruptură de vre-o patru luni: 

când să facă pe clăcaş chiriaş şi proletar vagabond, 

când apărând ideea, ca si se recunâscă Rusiel dreptul 

de a ne controla legile; şi v&dend cd 'rabd, că mă faci 

că nu pricep, cd nu voii să rump, a rupto singur.
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Sr
 

Imi pare bine că aii fost, şi alţii martori, şi "mi-ai v&- 

dut paţienţa de fer. n insultat Şi Pan tratat ca - 

p'un copil, cu tote că e destul de măricel. | 

Vedeţi câte vorbescu de Biserică şi de Christ, şi 

scrieţi-ni daca vă încărcați cu apostolatul pe unde 

vă veţi afla, adică cu explicarea Evangeliei. 

O societate creştină pote afla mai repede proseliţă 

din tâte naţiile. Toţă se pot aduna împregiurul Evan- 

gelici, şi sarcina fiă-căruia se face mai uşoră. Lucrând 

pentru “nație, cine-va lucr edă mai cu temeiu şi pentru 

sine; lucrând în genere pentru omenire, lucredă mai 

cu temeiti și pentru naţia sa. 

Insciințaţi- -m6 de primiţă regulat, Septemâna. 

La revedere, fraţilor. 

Salutare şi friiţie. | 
I. Heliade. 

P. S. VE anunţ să sciți că nu mai e neam de boier 

care să nu se fi separat de noi: Grădiştenul numa 

este cum îl sciți: retraș, tăcut, şi sufere pote. 

NB. Pe plicul acestei epistole era scris aşa; 

i Domnilor 

Zossima și Negulici 

La Brussa 

Pace şi ințelepeiuno dreptă.
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XIII 

ROMANILOR DIN BRUSSA.: 

Duţulescu, Giurescu, Serurie, Filipescu, N. şi 

Gr. Ipătescit, Christofi, Zossima, Negulică, Lăzorenu, C. 

Alexandrescu, Zalic, Russo, N. Alexandrescu. 

Paris 1850, Maiii "ac. 

Fraţilor, | 

D-vostră *mi-aţi trimis şi am priimit (afary de cei 

“1000 fr. cari s'aii împărţit D-lor Tell şi Golescu şi 

mie câte 333 fe), am primit dicii 2200 fr. o dată și 

708 fr. acum în urmă, peste tot 2908 fr. Prin scris6- 

vea, ce luaiti acum cu data de la 18iso Apriliii, fraţii 

despărțiți de D-v. îmi impută cd mi s'aii trimis circa 

4600 fr. cari adoperaţi cu consciinţă putea, face mult. 

Ei nu m'am indignat de astă nedreptăţire, ci am plâns 

patimile omenesc. . 

Pe Jing acestea mă fac poliţă a numere D-lui Di- 

. mitrie Brătianu lei 5727. VE rogi descurcaţi acestă 

neînțelegere. Ei am r&spuns D-lui Brătianu ce a fost 

drept şi de cuviinţă, şi am respuns şi „compatrioţilor 

nostri daci. Vă rogi însă şi pe d-v., cu tote ci scrieţă 

că nu priimiţi nici o socotâlă şi co aveţi totă con- 

: fienţa, să mai vedeţi Ansă comptul; căci nu mai pot 

priimi bani fărb să fii supus a da şi socotelă despre 

denşii. 

N 

Peste tot am primit. . . . . . . 2908 fi 

Sai chieltuit cei de la, vale: 
După comptul trimis în Martie . . 1691 

Âncy la o pe lingă cele dinainte 

acţii. de fondaţie . „200 
„D-lui Rheal pe a treia şi a “patra . 
lună «+ .. 100
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D-lui Carpantier pe a treia şi a par 

ta lună... 100 
„La porturi de scrisori i -de la Martie 

pind la 20 Mau , cc... 43 

„Port de broşure Ia Constantinopole. ” 3 

Port de broşure la Londra în doă 

renduri .. e. 10 

La aiferite prescrietă 20 

Chieltuiala poliţei de 708 fr... . s 
D-lor Tell şi Pleşoianu la plecare .__500_ 

- 2680 
Rimaşi 228 î. 

- Din rămaşi 228 francă an abonat la Semaine Yre-0: 

„dece din compatrioţii despărțiți de d vostră pe trci 

luni 70 fr. Cred ci le va fi venit f6ia. | 

Am cutedat a da la plecare D-lo: Tell şi Pleşoianu 

300 fr. întemeindu- -ne pe jurnalul ce ne- aţi trimis, in 

care fixaţi o sumă de 1500 lei pentru mine şi d. Tell. 

„M'am lăsat pe mine şi am dat dumnealui, pentru-cd 

„pleca, cu condiţie ci daca din întemplare nu se vi 

pute realişa coprinderea acelui jurnal, să întârcă d-lui 

banii ; iar la din contra, să remâie pe sâma Domniel- 

sale. 

Cu posta viitore cred că veţi ave multe. articole: 

despre causa română şi generală. "Gazeta Creditul are 

gata âncă trei ori patru foiletone. Am dis d-lul Rheal 

să roge pe redactor să mi le arate pind nu se vor 

tipări, şi 'mil-a spus c5 nu se pote: are ambiția, de: 

autor, şi nai bine voiesce să! desmintă, cine-va de- 

cat sl corigă. lam lăsat să scrie, nu iai ânsă nimic 

în răspunderea mea. 
Ei m'am fatigat așteptând o susţinere de la cine 

vă susține şi pe d-vostră. 

Despre causă vă spuiii cd nu mai e nicio speranţă, 

pind la, 1£52. A se tracta politicesce, sunt bani per- 

„dută, fanfaronade, donchişonade, nechibzuiri şi trădări.
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cu voie sai fărd voie, Nu mai e alt midlocii decât 

scrisul şi formarea opiniei să ne cunâscă lumea. Când . 

va veni timpul, să avem dosarul gata; chestia să Le 

fiă desbătută de tâte părţile. - 

__ Pind atunci, o faptă mare ce sar pute face este 

să ne punem puterile a face chreştini. Când vom vede 

chreştini adezărazi în Adunanţa aţională a France, 

popolii ai și ci fraţi şi se pot înfrăţi. De aşi şede în 

Franca (cu copii ânsă), credința lui Christ ar trinmfa. 

Popolii sunt sătuli de Papi, nu mai vor papismul, nu 

mai vor catolicismul, vor christianismul. Ruga domi- - 

nical& acum a-început a se simţi. Comentariile ce am 

făcut la câte-va capete din “Evangeli, deteri o idee 

de înnoire Bisericei Răsăritului, ast-fel cum a eşit din 

gura Apostolilor şi Părinților Bisericci. 

ltd ce dice St. Augustin despre Christ şi Mag- 

dalina : 

„Christ e omul colectiv, omenirea întrâgă. Magda- 

lina e Biserica cădută, prostituată. Revenindu-și în sine, 

la misiunea sa, cade şi îmbrăcişedă piciorele lui Christ, 

partea omenirii ce sufere tina, şi gerul, şi portă corpul . 

întreg, partea popolului apăsată şi proletară. Inacel d-- 

votament; sacru sparge un vas închis deo mână avară, 

mirosul se revarsă, şi îmbilsămedă răsuflarea ; mirul îl 

varsă peste picidre, peste par tea abjectă şi suferindă 

a omenirii. Oliul in -limbele oriențale. e simbolul abon- 

danței, al. păcii, al fericirii. Oliul făcut mir era unge- 

rea numai a regilor şi a pr eoţilor. 'Tot individul 

chreştin este un rege şi un preot în același timp; 

Gto liberarea miserului, . proletarului de doă . mari ti- 

“rani: a Cesarului şi a Sacerdoţilor. Apoi Magdalina, 

cu perii sei învelesce picidrele Domnului.“ 

Simţit-aţă voi, audit-aţă amor mai divin de cât al unei 

angel de femee, cu "capul în: ţărenă îmbrăgişând pieio- 

rele şi învelindu-le cu perii ei, stringendu-le ca si le 

apropie de buzele că? Aţi amat în viața vostri 2: Aţi



întrebat vre-o temee când amă şi se prosternă ast-fel ? 

Atunci vă puteţi închipui amorul Bisericei al Magda- 

incă, reinturnarea, ei, îmbrăcişarea ei de miser şi de or- 

fan. Perii capului sunt productul capului, ceea, ce cresce 

din cap; ei sunt simbolul cugetărilor, ideilor, sciinţelor, 

instrucției. Cu instrucţie dard, cu sciinţe şi cu Jumină 

infăşură Magdalina picidrele Fiulur-Omului. Cu lumină 

infăşură eu popolul, îl deşteptă, îl evungelisă cu, să fiă, 

rege! şi preot, luminat şi drept şi bun. Apo, spre senin 

«de alianţă, de iertare reciprocă: ea pune buzele şi dă: 

sărutare picidrelor. Capul cade la picidre, capul se 
umilă, capul sărută picidrele. A ! fraţilor ; plâng, plâng 

de consolaţie. Cine pute, să ne dea o asemenea reli- - 

| gie decât Dumnedeii şi Dumnedei-Omul ? Și cine face 

ast-fel de explicaţii ? St. Augustin ; ansă ] ascunlea 

Papil şi tiranii. Etă arma nâstră, 6t5 mântuirea nâstră, 

sto cun putem ave Prangesii şi toţi popolii de fraţi. 

Pind când nu vomave Europă liberă, nu pote exista 

Românie liberă, şi Europă liberă nu se pote face pind 

nu va deveni cu adevărat chreştină. Se mănâncă  în- 

tre sine tote naţiile, ca şi între noi o mână de Români, 

„De religie să ne ţinem; cine ne pote condamna pentru 

_cd vrem să fim chreştini? Şi de ne vor condamna, 

cine mai fericiţi decât noi? 
Christ şi Magdalina cu voi ! 

-- Sulutare şi frăţie, 
: -. IL. Neliade, 

XIV 

Domnului Gr. Zossinha 

| (Fără dată) 

Iubitul mei domn, “ 

Am primit scrisorea d-tale din 10 Maiă cum şi cea 

„din 15, Am primit așemenea și o poliţă de 69 ir,
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şi am vădut socotela banilor pe patru luni ce aţă. bi- 

ne-voit a subserie să contribuiţi în permanenţă după 

jurnalul din Noembrie trecut, Vedăi 780 lei trecuţi de 

la D. Gr. Grădişteanu, şi credu că sunt cei 200 fr. ce 

"mi a dat în tâmna expirată, şi despre care vam anun- 

țat. Nu sciii daca d-lui va scris săi treceţi în soco- 

tâla banilor d-vostră, sai d-vâstră doriţi a nu'l însăr- 

cina, sciindu'l în străinătațe. Nam avut timp să m& 

ducii săl întreb, şi posta plecă; cu a doa voii fi lămu- 

rit mai bine. 

Văd, frate, cât te ostenesci şi câte sacrificii faci pentru 

o cuusă, ce mai toță boierii şi boieraşii au abandonat'o.. 

Mulţi chiemaţă, pugini aleşi, şi aleşii sunt toță Gmenii 

drepţi, toță săracii de vițiuri. Din neaverea, mea şi exilul 

-d-vâstră vor eşi multe lumini pentru svânturata n6stră 

Patriă. Fără acâstă catastrofă, naţia nu era să aibă 

atâtea scrise spre luminarea drepturilor sale, şi stre- 

ini nu era, st ne cunâscă atâta. Acum un an, nu po- 

polul ci chiar deputaţii Adunării naţionale francese 

- _mu'scia daca Bucuresciul este în Bukara, în Tâtaria. 

Vorbiam cu dânşii, şi mi se pirea cd vorbescii cu 6me- 

“mi după alte tărâmuri. Acum popolul, burghesii,. lite- 

raţii cunoscii că Românii ţin de familia latină, adică 

romană; cb sunt frații Francesilor, Italienilor, Spanio- 

ilor, Portugesilor ; că democraţia: sai Franca la timp 

pote av6 11 milisuc de fraţi pe lângy Dunăre şi Car- 

paţă a ţine frunte burbarilor. Astăqi avem un Rheal, 

“Carpantier, Eugene şi un” Cors ce pot scrie de Români 

mai lămurit. decât Românii ce spun şi scrii că boier 

va să qică nobil, ci -clacă va să dică corede sai serva- 

git sai iobăgie, că Domn vă să dică Prinţ, co boierii 

sunt Slavi, și ţăranii o amestecătură de Români. Cu 

Liga Popolilor p5te se vor aduna Frangesii deputați, 

autorii mari cunoscuţi ; acestia se vor lumina mai mult. 

„asupra causei nostre, Vor scrie, vor apăra-o la timp în
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Adunanţa generală; şi câte s'aii făcut şi se vor mai 

face, vin numai de la obolul d-vâstă, unde d-ta ai sa- 

crificat cu atâta lepădare de sine. 

Imi pare bine, frate, că cesti-l-alță fraţi de aci din 

Brussa, cari îmi scrii, sciii să vă preţuiască. Tot- d'a- 

“una, îmi scrii despre d-ta cu amor, cu laudă şi cu 

„stimă. 

La revedere, frate, 
Salutare şi frăţie. 

I Meliade, 

P. S$.—Imbrăcişadă pe D-nu Negulici în locu'mi. 

o xv 

Domnului N. Russo | 

Paris, 1850, Iuniu “he 

Amatul meii domn, 

Am primit scris6rea d-tale din ?j+ Maiii. Am vădut 
tâte câte aţi pus la cale să faceţi pentru causă şi pen- 

tru mine în parte. Sunt mulţumit cu puginil amici cu 

“care am rămas, adică cu d-v. de aci şepte, „cu D-nii 

Tell, Pleşoianu şi Grădişteanu." Acestia ai fost pe care. 
“şi mai dinainte "i-am stimat şi "am. amat.  Revolu- 
ţiile prepară viitorimea, pucine ânsă prepară spre bine 

pe. 6menii de facă; din contra îi aţiţă, le întărită pa- 

timile, şi adesea, îi face mai rei dupv cât eraii mai 

"nainte. Cei buni ai rămas tot buni. Boierii ai rămas 

tot boieri. Aibi parte de boicrie, şi sărăcia aibă parte . | 

de: împărăţia lui Christ, de societatea nout, de viito- 

rul preparat celor ce ai: plâns şi ai. insetoşat pentru
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dreptate. Vedeţi de nu lăsați a se răttci bunii prole- 

tari ce suferă exilul cu d-v.; nui lăsaţi a se face or-: 

gane boierismului, ciocoismului ce începu a cocheta 

pe departe şi pe aprope, şi a briga iertarea Ursului. 

Cred unii că prin lumea oficială vor pute face ceva. 

Se amăgescii. T6tă lumea oficială francesă,  englesă, 

germană, etc., este inamica libertăţilor. Ca săță mul-s * 

țumâscă de bună diua ce:i dai, guvernul de astădi 

cată să te scie mai ântâii bine că te-ai. lepădat de 

tote simţimentele umane, ş şi te-ai dat în credinţa lor 

„de reacţie, adică că ai început a t&mâia Tarului. A- 

cum nu mai sunt decât doă câmpuri: al “libertăţii şi 

al despotismului. Ca să te primâscă dintrun câmp în 

altul, cati să: se facă cine-va mai ântâii renegat, să 

se lepede sai de Dumnedeii saii de Satana. Este ade” 

vărat, că câmpul libertăţii mare 6meni cu titluri, cu 

averi; ânsă dupy Christ nu sait luat fariseii, ci pes- 

carii, şi ideile lui nu “erai atât pentru bătrâni cât 

pentru prunci, adică pentru viitorime. 

Imbrăcişare fraţilor: Duţulescu, Serurie, Ipatescu, 

Giurescu, Lăzăreanu, Muno, Zanu6, Sergiade, Deivos 

şi celorlalți câți sunt proletari şi baptesaţi prin apa 

și prin focul sărăciei şi modestiei. 

Salutare şi frăţie. 
I. Heliade,
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VI, - 

D-lor N. Russo, Gr. Serurie, Gr. Ipatescu, Gr, /ossimă 
Duţulescu, Filipescu, Giurescu, L. Negulici, 

C. Alexandrescu, etc. 

. Paris, 1850 Iunie fe. 

Fraţilor, 

„Am primit scrisârea, d-vâstră din îs Maiă dinpreună 
şi cu o poliţă la Marsilia de 696 fr. în comptul sub. - 
scripției permanente, după jurnalul din 29 Noembrie 
trecut. Când se vor primi banii, vă voii însciința. Acum 
vă arăt mulţumirile mele, i 

Cu posta acesta n'aveţi alt articol decât din Semaine 
cu No. Cred cs veţi fi primit Liga No. 2. No. 3 ese 

"la începutul lui Iulie. Poesia D-lui Rheal s'a dat spre 
tipărire ca adaos la Ligă. ” 

Câte v'am scris despre D-nii Rheal Şi Carpantier, cred 
că veți fi încuviinţai. Vă trimit asemeuea al doilea ar- 
ticol din Creditul despre Români. Nunta, țăranilor, luată 
din Curierul Român, e bine descrisă ; Creditul Ansă nu 
se înfige mult să vorbâscă despre noi ca Liga şi ca, - 
Septemâna. Aci în Paris maj eşi o carte asupra Trei 
române de sogia, lui beizadă Grigore Ghica, francesă, 
de religie catolică, ânsă aristocrată; ne cam pălmuiesce, - 
ca o femee, revoluţia, şi laudă balurile, seratele Mus- 

"calilor şi 'Turcilor. Numai democraţii ai inimă de 6- 
meni, și plângi cu cel ce plângi, şi vor consola într'o 
di pe cei trişti, 

La revedere, fraţii mei. 
Salutare şi frăție. . 

I. Heliade. 

e
o
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XVII 

ROMANILOR DIN BRUSSA 

D-lor Duţulescu, Giurescu, Serurie, Negulică, Zossima, 

Russo, Alevandrescu, Pleşoianu, Ipatescii, Christofi. 

(Filipescu şi Zalică am audit că ai plecat). 

“ Paris, 7 Iulie 1850. 

Fraţilor, 

„Cu expediţia, trecută mam avut nimici a vă scrie. 

Cu acesta aştept No. 3 al Ligei. Causa română este 

tratată, cu demnitate în timpul lui Napoleon, şi Napo: 

leon rămâne surd ca guvernul actual al Francei. Sco- 

pul mei nuea inventa, fapte, ci a face cunoscute 

faptele Românilor, legile lor, ce atât aii fost ascunse 

încât, ei-ânsuşi nu le cunosci. 

Poesia d-lui Rheal eră să 6să înaintea numtrului 3 

al Ligei, âns& gravura ce representă învierea, popoli- 

lor s'a întârdiat. Unul din primii sculptori şi pictori 

ai Francei, D. Etess, inspirat de poesia d-lui Rheal, a 

făcut un tabel mare. pentru exposiţie, destinat a fi- 

gura între capetele d'operă, ale Francei. Acest tabel re- 

presentă stindardul unirii popolilor. Polonia în doliă, co- 

prinsă, de durere, îl ţine cu drâpta ; Franca susținând pe 

Polonia cu ştânga, îi deşteptă speranţa arătându-i inscrip- 

ţia de pe stindard. Rusia va să tragă la sine pe Po: 

lonia, şi sforţa ei şi. a Francei ce nu 0 lassă,  alrage 

şi înclină pe Rusia către centrul . Libertăţii. Din do- 

-sul Rusiei, ce e împinsă la adever, vin Englitera şi 

America liberă. Aceste naţii sunt d'a stânga stindar- 

dului sai la arâpta' spectatorului. De ceaștă, l-altă parte 

stă Italia, cu o mână ţiind același stindard şi cu alta 

îmbrăcişând pe România nostră. De ceea-l-altă parte a 

României, Ungaria repentintă îmbrăcişâdă pe România 

-
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cu drepta sa, şi cu stânga înalţă paloşul către stin- 

dard şi jură frăţiă şi r&sbunare, Asti grupă de trei 

pers6ns, de dot surori şi o amică, este aşa de intere- 

santă ca şi prima. Din dosul. astei. grupe stă Grecia 

lângă 'Turcia, apoi un personagiii ce representă popolii 

Asiei şi mai-vârtos pe Israel, şi mai în dos un Negru, un 

țigan rumpend ferele şi alţându-le câtre stindard. Acest 

tabelă plin de vervă și de adevăr pitorescii, lucrat de 

unul din primii maiestri contimporani, s'a copiat în 

micii pentru litografie pe formatul Ligi, şi unul din 

cei mai faimoşi desemnatori de litografii din Paris îl! 
lucredă. Asta fu causa întârdierii. Abia peste 15 dile 
se va pute publica, Asemenea tabeluri nu se facii cu 

mii de franci. D. Etess are recompensa în geniul şi 

talentul sei. Publicarea litografică, Italienii, Polonii, 

Ungurii, etc. o vor fi datori Românilor, adică voă fraţilor 
mei, neaverii vostre, exiliului vostru a vre o opt 6meni 

ce n'aveţi nici contii, nici baronii, nici speranţă de vi- 

itor pote, ce v'aţi lepădat de ori-ce boierie. Boierii sunt 

pre săraci să chieltuiască pentru ilustrarea, Patriei, 

lor! Voi aţi înălţat Patria vostră, căci devotamentul 

vostru a inspirat artele ; Franca adevărată nu scia pînd 

în anul 1849 ci are o suror atât, de pietâsăi şi dilectă 

în România. Incetul cu încetul România “va deveni 

"mult mai interesantă de cât Grecia în anii ei de luptă 

de la 1821 pînă la 1830. Martiriul României şi al fii- 

lor ei exilați şi încatenaţi în Snagov şi Mărgineni, va 

sanctifica numele ei. E 
„Când. România ar fi fost cântată de un Dante, de 

un Tasso în timpul lor; când sar fi citat numele ei 

unde-va de Voltaire, când un Lamartine, un Victor 

Tugo ar fi consacrat unde-va unii. vers do& pentru 

densa, România ar fi sciut:o lumea. Astădi ea, eşi la 
lumină de sub penelul faimosului Etess, şi în călqunii 

„&, în vestmântu:i cerulii, sub coifui daco-roman, îm- 

- Prăcişată de Italia şi de “Uugaria, -va fi depusă în Lou- 

-
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vre, şi ochiul amatorului spectator va, interoga : cine 

e asta? - - 

„Cu expediţia, viitore credă st vă trimit invitarea sai 

chiemarea ce facii lui Victor-Hugo N 

Sunt sub tipar tote impresiile şi suvenirile unui 

proscris. Tipărirea poesiei D-lui Rheal cu însemnările-i . 

istorice şi cu tipărirea litografiei, vor costa credi vI'o 

500 franci. Liga e âncd debilă a, face asemenea spese. 

Credă că Ungurii şi Polonii de aci nu vor fi atât de 

nesimţitori a lua parte sp:e a susține acestă fie. 

Am primit poliţa celor din urmă, 696 fir. ce miaţi 

trimis din subscripţia permanentă. Termenul plăţii este 

săptămâna viitore la 1ha Iulie. Cum vam Scris ânst, 

sunt pr& înapoi cu spesele; sunt dator pentru maite 

spese ale causei, căci 500 fr., cum vam Spus, i-am dat 

la plecarea D-lor Tell şi Pleșoianul, şi acesti din urmă 

695 fr. âncd nu lam priimit, şi primindui majuugu 

pentru datoriile ce am a plăti. De puteți, trimiteţi-mi 

restul după subscripţia permanentă. De voii priimi 

tâtă suma, abia să "mi ajungă a plăti chieltuielele ti- 

păririi. Este timp credi, daca nu existe ure personale, 

să se înţelegă mai bine. emigrația. Audi cd ceea-l-altă - 

parte. s'a convins şi ea cd nu mai e nevoie de căpe- 

tenii şi comitete. Speranţă nu mai e, fraţilor, a tracta 

saii aştepta, ceva de la lumea oficială, de la cabinete. 

_Nu avem decât să scriem şi să ne facem causa şi 

naţia cunoscute din tote puncturile de vedere, şi ori 

cât vom pute mai mult. - 

La revedere, 
Salutare şi frăţiă. | 

. a 1. Heliude. 

P. 3. Imi veni: No.:3 de la, tipografie, şi vi se tri- 

mite. Numele gravorului litografeste Celestin Nanteuil.
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Domnului Gr.- Zossima 

Panis, 1850 August 6. 

Amatul mei Domn, - 

Am primit scrisGrea, d-tale Câte faci şi ostenesei 

pentru causă întru a se întreţine tiparul, câte faci bu- 

nii d tale confraţi şi ai mei, vi se va răsplăti. - 

Cu expediţia asta, vă trimit broşura D-lui Rheal din- 

preună cu gravura publicată prin Liga cum şi Impre- 

“siile unul Proscris mai întregite. Peste curând, cum se 

anunţă în publicarea, Ligeă, vor eşi într'o ediţie, ilu- 
strată Impresiile întregi. . 

Cu numărul + al Ligei ese continuaţia Galeriei agen- 

ților ruşi, continuaţia, Romanilor, Viitorul, şi 0 cores- 
pondenţă din Iaşi. 

Ceea ce puteţi face pentru Ligă este timpul ; căci 

peste o lună, de dile, după legea cea nouă „ redacţia cată 

să dea un cauţionament de 18 mii franci, fâro de care 

nu mai pote urma înainte. No. va eşi incă, ânsăla, 

al 5 lea -se împlinesce termenul de când legea se va 

pune în lucrare. Tiparul s'a restrins mult cu legea, 

nouă, libertatea lui e în catene, Şi abonamentele sai , 

scumpit, | 

A proposito de abonamente la Semaine, stă "cum 

mergi : | 
10 7 abonamente de la 1 Martie pină la 11 Iunie, i 

D-nii Zossima, Negulici, Serurie, Russo, Giurescu, Duţu 

lescu, Alexandrescu. 

20 7? abonamente tot cei de sus, de 1a 1 Iunie pînă 
Ja -1 Septembrie. - - 

3% 5 abonamente pe trei luni, de la 16 Aprilie pind 
la 15 Iulie, pentru D-nii Scarlat Filipescu, Alexanâru şi 

Radu Golescii, Grigore Ipătescu şi Christofi. 

- .
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40 4 abonamente pentru patru mari Turci, cărora 

am credut că:se cuvine ali se trimite, fârd să scie. 

de unde, ca să vadă cele ce se scrii despre ţ6ră ; a- 

cestea, “sunt de la 16 Aprilie pind la 16 Iulie. 

De aci înainte am stat. cu abonamentele pînd când 

mă veţi însciinţa. 

Pentru banii ce îmi scrii a trimiţe sai de la mine 

sau ce la d-v., 6td unde stă socotăla. - 

Banii ce am - -priimit de la d-v., se împart în doă 

categorii. 

]. Cei trimişi a se chieltui pentru causi, adică i- 

păriri, 

II. Cei după lista permanentă pentru. hrana nostră, 

a D-lui Tell şi a mea. 

Am priimit pentru tipăriri la început . .-- 2200 

A doa 6ră pentru -subscripţii, pentru Pro- 

  

tectorat și altele . ., -. 108 

De la D-nii Stefan şi Nicolae Golescii la tipă- 

rirea broşurei D-lui Rheal . . 109 

De la D. Grădişteanu la Protectorat, 200 tranci 

şi la d. Rheal 50. . . . ei e e pe __230 

3258 

Sa chieltuit din ăstia cei după socotela ce 

vam dat 2657, din cari se scot 500 daţi D lui 

Tell, fiind de cea de a doa categorie, și rămân. 215% 

Un desemni. . . . . . 25 

Porturi de. scrisori vină la August . a 6t 

Gravorul litografică . . . «+ eee e, 150: 

Tipărirea şi hârtia, litnograficti o... 50 

„Tiparul broşurei D-lui Rhâal . 0. . . „ 2538 

Hârtia pentru acestă, broşură . AT 

Do vignete ce se văd într'ensa, Aquila şi 

St. Michail .., Pa 62 

Danubiul D-lui Viotor Hugo o. . 18 

Prescrieri nui . . » E 

Chieltuielele pohţei 691 fe, 6 

-_
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Abonamentul la Semaine din noi pentru 7 înşi. 49 

- Jdem,: pentru cinci curse, cum vădii însemnați. . .35 

Idem, pentru patru Turci ... . sc. . . 28 

Continuaţia lunilor D-lui Rhâal , . . e. . 200 

Continuaţia Proscrisulut . cc. o. o. e. 108 

- Incheierea: ' Proscrisuluă, dupe e cum se anunţă. __500 

Chieltuiţi . . . eee 87 

Primiţă, cum se arată mai sus . . ... . 3.258 

Chieltuiţi mai mult . cc... . 419 

  

De se vor înturna în casă abonamentele de la fii. 

care la Semaine, la Ligue şi la Presse în sumă de 295 

îî., casa, mai rămâne dat6re sait în. deficit cu 202 fr. 

ce sai chieltuit peste fondurile ce există, 

Să venim la a'doa categorie: 

Din banii după subscripția permanentă, dela 

1 Ianuarie am primit în. . . 694 

Dintr'Enşii am dat D-lui Tell Şi Pleşoianul 500 fr, 

Ai r&mas pe s6ma mea de la Ianuarie pind la 1. Au- 

gust '194 franci, care s'aii chieltuit spre împlinirea, de- 

ficitului casei de 202 fi. 
Prin urmare, pe sema meă n'am primit pînd acum 

nică un soldiii. 

De se va trimite analogul întregii de la 1 Ianuarie 

pind la 1 Septembrie, adică pe 8 luni câte 150 lei pe 

lună, scâteţi suma, de 500 fr, din ceea ce se cuvine | 

D-lui “Tell, şi analogul ce mi se cuvine mie pe jum&- 

„tate, de mi'l veţi trimite, aşi put6 plăti o parte din 

datoriile: ce am făcut pentru hrană la birt în 15 luni. 

De vă veţă arunca ochii din noi asupra chiel- 

tuielelor câte una una; de veți aduna la, un loci câte 

Sai scris şi s'ail tipărit prin broşure şi gazete,, veţi 

ved6 câtă materie se. adună cu chieltuieli atât de 

modeste. 

“Când aţă sci cum chieltuiesci însărcinaţi altor na- 

ționalităţi ! Mii de galbeni pe an fără a scrie Şi e a ti
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pări mâi nimici. Chieltuielele lor sunt pe aceea ce 

numescii representaţie spre decorul naţionalităţii, adică 

să aibă salne frumâse, să potă da prânduri, invita 

refugiaţi şi străini, serate, să se îmbrace bine, să fii 

în jumea mare, să nu âmble pe jos, etc. 

Cu ast-fel de representaţii nu -se liber6dă naţiile. 

Daca e un Dumneqei, numai pentru devotamentul şi 

sacrificiile vostre, numai pentru veghierile celor ce aii 

scris în sărăcie, va libera pe Români. Lumea *i cu- 

n6sce din: qi în di mai mult prin cele scrise, şi'i cu- 

n6sce în favorea lor. Când cunbsce lumea pe un om 

de onest, atunci e şi Dumnegei cu dânsul. Astădi Ro- 

- mânii sunt cunoscuţi că sunt demni de altă sort, 

Primirăm scrisori din Bucuresci. Acolo s'a descoperit; 

un complot în capul căruia se qice co era Mavru şi 

alţii. Cu dânşii ar fi fost înţeleşi şi fostii Domni Bi- 
bescu şi Sturza. Planul era să se “faca revoluţie asu- 

pra 'Turcilor. Printr'asta s'ar fi dat pretext Muscalilor 

a nu deşerta țsra. Complotul era muscălesci ca, şi în 

Bulgaria. Apostolii acestui comitet revoluţionar avea 

misiune să trecă şi în Transilvania, şi împrăştiaserd 

vorba că Stefan şi Nicolae Golescii aii şi venit în Tran- 

silvania. Stirbei a trimis pe N. Bibescu la Orşova 

să priveshiede, şi pe Radu Roseti în Transilvania a 

spiona pe cucona Zinca despre Nicolae şi Stefan. De 

aci din Paris a piecat în: Transilvania Brătianu şi 

Marghiloman cel mici; cel din urmă a stat la Viena. 

Se prepară si plece în Transilvania mai mulţi: Ruse: 

tache, Bolintinenu şi alţii. Descoperirea ânsă a: com- 

“plotului "ia făcut a sta pe loc şi a deschide ochii mari. 

Cei nevinovaţi, cei cu idei că se sacrifică pentru Pa- 

trie, începurd a ved6 că era pe nesciute instrumente 

ruse. Cucâna Zinca scria Golescilor nuvelele din Bucu- 

resci. De la Viena scrii tot ast-fel, şi partea, ceea. 

Valtă tot ast-fel de sciri a luat.. 

Planul era fin, să turbure ţara ca, să menţie pe- 

N
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Ruși într'ensa, şi să compromită şi pe 6menii Mişcării 

din 1848, să compromită causa nu numai în. ochil 

Turciei ci şi ai Europei. Era, să semene co toţi cei din | 

1848 aii fost şi sunt înţeleşi cu Mavru şi compania. 
S'a descoperit Ansă cabala. 

„Mulțumită Domnului! 

Salutare şi frăție. | 
]. Heliade. 

P. S.—Citesce, mă rogii,-scrisorea la toţi, şi îmbrăci- 

şeda-i în Jocul mei. - 

SIN. 

D-lui Gr. Zossima. 

Athena, 1850 August She. 

Frate şi amice, 

Scrisorea d-tale de la 15 ule trecutului Iunie am pri- 

mit'o ieri, şi nu înţelegi pricina zăbavei ei, Mi-a parut 

bine cd esci sănătos. Doriam din suflet să mi se dea 

voie a veni la Brussa, și ami mai.uşura, necazurile în- . 

tre d-vostră ; dar Dumnedei se vede că voiesce ast-fel, 

căci pind astădi nu am primit nici un răspuns favo- 
"xabil de la Portă. Mi-aţi făcut un bine însemnat, iu- 

bite amice, cu trimiterea celor 20 4ș, căci nu numai 

că n'aveam pară, dar eram Şi dator la birt. S6rtea mi-e 

tristă, âmblu răt&cindu-m& departe de familia mea, de- 

parte de amici şi chiar de compatrioți, calomniat, cri- 

ticat amar ; şi chiar cei ce mă laudă, mă laudă într'un 

fel cum laudele devin înjurături, Asttel a făcut un Fran: 
es, prieten al mei, care a tipărit o poesie în care 

m'a cocoţat şi pe mine, şi în care laudele sunt înju-
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rături, nefiind laude meritate. Mai adaogă pe langă tote 

acestea că, de când mă aflu în Athena, sunt măi tot 

bolnav, şi “ți vei face o idee de posiţia mea. Nu cer 

alt de la D-deit decât si nu mă lase. ami slăbi prin- 

cipiele; încât pentru viaţă, pote să "mi-o iea, când va 

voi, căci nu țiă mult la densa.. Cat am trăit lam 

cunoscut mai mult relele decât bucuriile. Astăqi sunt 

mai. slab de sănătate decât altă dată, şi am avut 

slăbiciunea aţi vorbi mult despre mine; cred că mă 

vei ierta, şi nu mă vei osândi. Am scris D-lui Serurie 

0 scrisdre; citiţi-o cu toţii, csci nu pot scrie fiă-căruia 

în” parte tot acele lucruri, neiertându-mă& nici vremea. 

nică sănttatea, Plângi biata nație a nostră, îmi afuri- 

sescii și c6sul când am făcut causă comună cu 6meni 

ca Ghica, şi tovărăşia. . 

încă o dată vă mai arăt recunoscinţa mea, pentru 

tot ce aţă făcut şi faceţi. pentru mine cu. contribuția 

d-vâstră, şi de câte- orY primescii banii d- vâstră, mă ro- 

şescii sciind co nu'i merit. 
Imbrăgişedă în locu'mi, te rogi, pe toţi confrații 

nostri, pritnind salutarea, amicului lor şi al dumitale. 

Chr. Tell. 

SA. 

D-lor Zossima, Negulici, Duţulescu, Russo, JIpălescu, 
Giurescu, Serurie, C. Alexandrescu. 

| | Paris, 1850 Octombre us. 

Fraţilor, o | 

Sunt sigur cd nu mi-aţi scris, nu pentru alt cuvânt, 

decât că m'aţ credut conu maisunt în Paris. N'am pu- 

tut ânsă pleca, şi nu voii puts pleca pină când nu voii 

ave răspunsul d-vâstră lămurit,



Cu scrisorile trecute v'am trimis o socotelă. Nu - 
voii părăsi Franca mai "nainte de a vă trimite alta - 
completă pînd în dioa dup) urmă; o voii tipări în 

mai multe exemplare ca, s'o aibă toţi. 

Din banii ce-"mi- aţă trimis 2,200 fr. la început, nu- 

mai articolele următâre vă pot da o idee cum sau 
chieltuit, adică: | 

D lui Rheal cu  vecipist . n. „ 500 fi, 

„„ Tipărirea broşurei sale cu recipise, peste „560 

Protectoratul-idem, peste, . .. . . . 500 

D-lui Carpantier. . o i... 100, 
In acţii, peste ... . . . a a e 800 

| | 2,460 fe. 

» 

> 

e 

Afard de alte mărunte chieltuieli ce le-aţi văqut în 

socotelile trecute, afary de alte mici tipăriri, şi plata 

la articole de gazete, şi turnări de litere într'adins 

spre a se pute tipări românesce, afară de Impresiile 

unui Proscris reunite cum vă trimit un exemplar, afară 

de fonduri ce am pus la gazete cari ne sprijine ca să 

"le sprijinim şi noia nu căd& după nuoa legiuire ; 

când - veţi. obser va socotâla întrâgă, veţă. ved6 că su- 

mele nu se suie nici cât acei câte 750 lei pe lună. 

ce "mi-ață promis pentru mâncare. | 

N'am vrut, fraţilor, să mănâncă din obolul exiliului 

d: vâstră, Toţi acesti bani "I-am hotărit pentru causa 

comună, şi când veţi vede efectele, vă veţi bine-cu- 

venta obolul. In speranţa, acestor bani, acestor câte . 

750 lei pe lună um avut credit. 

Fraţilcr, de va face ficare retugiat socotâlă ce a 

cheltuit: pe: sâma sa, de la Mai ânt6iii 1849, când am 

ajuns în Franca întoreându-m& de la Constantinopole, 

adică în 1.8 luni, fie-care a chieltuit cât mine şi mai 

mult decât mine, fără să aibă tipărită ce m'aii costat 

peste 3,000 fr., plăţi. de scrisuri şi de copieri, plăţi cu 

luna, abonameate, susţineri de gazete. Alţii au chiel-
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tuit în haine, în mâncări, în spectacole, în voiage, în 

preâmblări; ei n'am vEdut de cât quartierul mei, am 

fost şi sunt mâl desbrăcat, am petrecut di: şi n6pte 

cu peptul pe masă scriind; n'am vă&dut, nu spectacole, 

ci nici cursuri de lecţii, nici academii de arte, nici 

„museuri, nici chiar bibliothece. Mi-aţi promis a'mi da, 

să mănânci ; mâncarea am hotărito pe tipăriri ca să 

ne cundscă lumea causa şi suferințele ţărei. Astădi 

nu este un âutor,-nu e o gazetă a Francei, a Ger- 

manie, a Poloniei prusiane cari, vorbind de drepturile 

naţiilor, să nu numescă şi pe România şi adesea inain- 

tea altor naţii. Unde când am venit Ja 1849, deputaţii 

Ensuşi ai Adunanţei naționale francese nu scia unde 

se uflă acei Bucuresci, daca sunt în Tartaria unde ai 

audit că ar fi o Bucharie; geografiile colegielor, atla- 

sele clasice, înveţa pe copii că Moldo-Valachia este în 

trupată cu Rusia de la 1812. Peste curend veţi vede 

alte prefaceri, pentru că lumina, ? şi-a făcut loci. 

Foia Popolul, SEptemâna, Democraţia pacefică, Lie- 

nimentul, şi Pressa înfine ne apărăm causa sub diferite 
forme. Sunt lucruri cari nu vi le pot nici” serie, nici 

spune; le veţi ved6 ânsă la timp.. 

Nu vam mai abonat nici la Semaine, nici la Presse, 

nică la Ligă, cocă nam mai avut bani. 
VE trimit-un exemplar întregi din Proserisul. Nu “ 

trimit nai multe, cd n'am cu ce plăti portul. Vă trimit 

câte scrisori s'au tipărit românesce, şi sai publicat 

” şi în introducţii, francese. 

La revedere, 
Salutare şi frăție. 

- | | 1. Heliade. 

„ P. S.— Peste curână ese din tipar Martiriy. Fiă-care 

broşură va fi decate trei cole. Scrierea va fi de patru 
„volume. .
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SRI. 

Domnului Gr. Zossima 

- - Ohio, 1850 Noembrie, “Hs. 

Iubite frate şi amice ! 

- Scris6rea d-tale de la Shs Septembrie am primit'o la 

Smirna prin D-nu Pleşoianu ; nu “ţi-am r&spuns îndată, 

căci mă grăbiam să pleci la Chio. Ajungând aici, "mi-a 

trebuit timp pind a mă ved6 la un fel, coci îmi lip- 

sia de tâte, și casă, şi masă, şi aşternut, şi lingură, 

şi strachină. Indată ce m'am vădut mai liniştit, ceu 

d'Antâii grije a mea, a fost săţi răspund la amabila, 

d-tale scrissre, şi să'ți mulţumescii pentru încuragiarea 

ce'mi faci într'6nsa. , 

Sunt peste 40 de dile de când nu am nici o scire 

de lu fraţii şi amicii nostri din Paris, de la d-vostră 

sunt do% luni. Causa, sunt ei, căci nefiind statornicit 

la un locii, nu sciam unde să scriu să mi se trimită 

scrisorile. In viitor cred că vom sci mai des unii 

de alţii. o 

De o cam dată şed cu D-na Eliade într”o casă pind 

se va, găti a mea. D. Heliade nu se scie când o să 

vie. Daca te miri d-ta, mă mir şi ei. i 

La plecarea meă din Grecia eram forte demorulisat, 

acum sunt liniştit, şi voii fi desăverşit liniştit câna 

îmi voii ved6 adusă şi familia. Atât clima cât şi po- 

siţia insulei îmi placă. Cu-suma de 1.300 lei cemidă 

guvernul turcă, mă voii economisi cum voiii pute. 

Am primit şi 1,509 lei turcesci ce aţi bine-voit a'mi 

trimite prin D-hu Pleşoianu. Acum nu'mi r&mâne decât 

„să vă mulţumesci pentru câte aţi contribuit pentru 

mine. bănesce, şi u vă încredința, co vă -voii fi recu- 

noscător în t6tă viaţa mea. Cu lâta ce am, mă volu
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economisi cum se cuvine, şi contribuţiu d-vâstră este 

drept să încetede. Socotese de trebuinţă să vă însciinţed 

de sumele ce am priimit de la d-vâstră prin d. He- 

liade şi prin alte canale, spre sciinţa ş şi regulare:, so- 

cotelilor d-vâstră. 

Am primit în anul trecut prin D Heliade 

din suma ce ne-aţi trimis pentru câte trei, fr. 833 13 
Jdem la plecurea mea din Paris, fr. . . 300 — 

Când mă aflam la Atena în 20% , . . 236 — 
Şi în cele din urmă prin d. Fleşoianu în 

1500 lei turcesci, în... e 954 — 

Peste tot fr... e e 14998 1 

Te rogi să faci acesta cunoscută tutulor fraţilor ce 

aii contribuit la neaverea mea pentru mine, şi săi în- 

credințedi ci nu voiii înceta a le fi recunoscător cât 
voii trăi. 

Ți-am scris maj sus că de la d-vâstră nam primit 

scrisori de dot luni, şi de la cei din Paris de 40 de 
dile ; prin urmare nu sciu la ce se vor fi mai ocupând 

făcătorii de intrigi şi de planuri, Aşi dori mult ânsă 

să aflu că s'au Dus: pe calea drâptă. şi co nu segon. 

descii decât cum să dobândâscâ idei solide, ca la în- 

tâmplare să aibă patria trebuință de”ei şi de noi, să 

scim cum să o servim onest şi sincer. Personalităţi ai 

fost destule, şi destul timp ne-am ocupat cu toţii în 
acestă causă; Şi 1 anii şi alţii am avut cusuruni mari; 

ferice de cel ce a, ajuns să şi le cunoscă și să-şi le 

îndreptede, Ei credi cd de nu vă veţi mai: "ocupa de 

persne, ci numai “de causă, pâte - că veță ajunge să 

stingeţi animosităţile ce âncă mai există între d-vs- 

tră. Când cei 6—7 ce susţineţi pe unii, şi cer-l-alți 
13—14 ce susţin pe alții, veţi înceta, ai mai sus- 

ţine şi vă veţi respecta reciproc opiniunea, luminându- 

„VE cu sinceritate unii pe alţii, şi desbătend cestiunile 

cu sânge rece, cred cd veţi ajunge pugin âcte pucin
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a vă iubi, a, respecta virtuțile şi buna conduită ce 

vedeţi la alţii, şi a moralisa pe cei ce vatămă și causa 

şi numele de Român cu necuviinci6sa lor conduită în 

societate. S | 

Părerea mea, iubite amice, nu este povaţă, căci 

d-vostră sunteți cu toţii în stare să vă povăţuiță sin- 

gură ; este numai o dorinţă frățescă şi sinceră a mea, 

ce sper că se va realisa, N i 

Arată te rogii timicalele mele complimente fraţilor: 

Serurie, Russo, Negulici, Duţulescu, Ipătescu şi Giuranu, 

cum şi recunoscința mea pentru sumele ce ai contri- 

buit pentru mine. 

Una din puginele mulţumiri ce am simţit în emi- 

graţia mea, şi cea mai principală, potii dice, este că 

ţiam cunoscut nobila inimă şi caracterul cel statornic, 

fălindu-mă şi onorându-mă că pociii dice că sunt” 

Al d-tale 

„Chr. Tell. 

P. S.— Contribuţia, este drept să încetede. dar nu cred 

cd e drept să mă părăsiţi în Chio, şi să nu'mi scrieți 

des. Din parte'mi nu voii înceta a'mi împlini una, din 

cele mai plăcute datorii. Clima de aici îmi priesce de 

o cam dată, şi sunt sinătos. Aşi dori să aflu co te-a 

lăsat frigurile, şi că esci şi d-ta sănătos. Facă D-dei 

să ne vedem 0 dată mai curând, căci vă dorescii din 

adiincul înimei. |
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XXII 

“Domnului N, Russo 

Paris, 1850 Decembre îns. 

Amatul mei domn, 

Seris6rea, d-tale din 19 August, am primit'o la 20 

Noembrie. M'aii întristat tâte câte'mi scrii, şi nu mă 

mir co m'ad-abandonat toți, m& mir cum aţi mal r&- 

mas doi trei ce n'aţi luat âncă pâtra a'mi da în cap. 

Aşa e lumea, frate, i se urăsce cu un om. Li se 

urise Atenienilor cu un Aristide de a tot audi ci e 

drept ; li se urise Ebreilor cu toţi profeţii, li se urise 

cu mana, şi doria cepa Egiptului. Au urit şi ai cru- 

cificat pe Christ; Pai abandonat toți, afard de Ioan; 

şi pe mine de ce să nu mă urască Românii? Ce mi- 

nune e asta, Christ să r&mâie pin la cruce numai 
cu loan, şi eu să am ânci trei sait. patru amici în. 

Brusa ? Causa este. că îmi lipsesce mult pînă mă voiii 

perfecționa. Când aŞi fi perfect, m'ar abandona toţi. 

Daca ași fi trăit ciocoiesce, tutulor ciocoilor le-ar fi 

„fost milă “de mine acum.' Daca 'mi-aşi fi dat mâna în 

mpa! revoluţiei cu agenţii Tarului, toţi cei întinaţi 

d'a dreptul sau piedişi în doctrinele moscovite, m'ar 

susţine astădi. Daca, cum am venit în Paris, m'aşi fi 
pus pe bere şi pe mâncare, pe plimbări, pe teatre, pe 

baluri, şi pentru acesta aşi fi deschis o subscripţie, 

câţi "mi-ar fi trimis bani, m'ar fi luat de suflet ş şi m'ar 

fiprotegiat, devenind creatura lor. 

Cine m'a pus a'mi sacrifica dilele și nopţile, să trăiescii 

retras, să scrii, să publică, să deştept opinia, să fac a 

“vorbi Francesii.de Români şi tot o dată firesce şi de 

autorul celor scrise, să staii adesea fâră mâncare, fără 
lumină, fard „foci ca să, tipărescii cele scrise ? Asta nu
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va să dică să eşi din linia, celorlalţi ? să aibi o am. 

biţie a te socoti mai mult decât alţii, să tragi urele, 
patimele asupra ta? Lumea te va să fii ca dânsa, să 

greşesci, să te ierte, săți dică: săracul, lam ajutat. 
Fii talhar, şi caqi să te ierte judecata, că e speranţă 

de iertat. De'ţi trece, ânsă. prin minte să urmedi pe 

Socrat saii Christ, să nu mai speri iertare, afară numai 

daca nu vei scâte sabia ca Moise saii ca Mahom et. 

N'am făcut nimici, frate; ânsă ce am făcut este 

mai mult de ceea ce ai făcut. alţii, şi asta e una cu 

„cocoțatul. Franca mă cunâsce mai mult, Turcia mai 

„mult, în ţâră s'aude vorba. Să pâră dar Heliade ! 

Vă trimit Martiri lui Esquiros. Cu altă ocasie îţi 
voii trimite Enciclopedia, ce'mi ceri. 

Salutare şi frăţie. o 
I. Heliade. 

XXI 

D.]). Zossima, Negulici, Russo, Duţulesu, -Serurie, 

Giurescu, Ipătescu.$ 

Paris. 1850, Docembrie 7. 

Fraţilor, 

La înturnarea mea din Londra, aflaii înâne doă | 

scrisori de la D.D. Zossima şi Russo. 

Dupi aceste doă scrisori, sciii că trebue să înce- 

tedii de la ori- ce lucrări naţionale, ce ar aduce chiel- 

tuială. 

Intemeiat pe tote scrisorile dv. şi colective Și par- 

ticulare, repetite în tot-d'a-una cu acelaşi devotament. 

pentru causă şi cu aceleaşi promisii pentru suma per- 

"manentă ce aţi subscris pentru mine şi pentru Tell, 

: 4
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am destinat partea ce mi se cuveniă câte (750 lei pe 

lună) a se chieltui nu pentru mine, ci pentru causă, şi 

aşa am intrat în datorii cu tipărirea broşurei lui Rheal, 

cu acţii, cu publicări în gazete, cu abonamente spre 

a ne pleda causa, şi n'am încetat din chieltuieli ce se 

putea urca pînă la "750 lei pe lună, decât când n'am 

mai avut credit, şi când veduiu că nu mi se maj tri” 
mite nimici. 

Aţi dat destul cât ma dat 1 nimeni, şi eram să dicii 

dorinţa v'a fost mare şi putinţa atâta, adică mai mult 

decât, pot alţii şi nu faca, Acum însă chieltuielele s'aii 

făcut, 
De puteţi, faceţi ca acei 750 lei să, mi se trimită 

dela 1 Ianuarie 1850, pină când mi- ați trimis scrisori 

prin care îmi arătaţi co nu mai sunteţi în stare a 

susţine causa singuri. 

După 'o socotâlă, generală ce am dat să se tipărescă, 

-_veţă ved6 că chieltuielele în ale causei se urcă, peste 
6000 fr., şi afară de ostenelile ce am pus lucrând qi 

şi n6pte, puii şi eu bani cât doi cât trei, după ana- 

logie ; şi acestia i-am pus, nu din prisos sai din ajuns, 

ci din privaţi însuşi de îmbrăcăminte şi. hrană. 

Ce "'mi-aţi trimis din suma subserisă în permanent, 

adică 700 fe., astă primă-vară i-am da, cum v'am scris, 

D-lui Tell şi la abonamente la Semaine. 
De aşi ave einu vaşi supra, pentru-cd v'am con- 

siderat; şi vă -voii considera ca singurii fii ai Patriei, 

ce ai scos din pânea exilului şi a suferințelor şi ai 

dat pentru causa, ei. Câte s'aii scris, câte s'a lucrat, 

s'aii încăldit de la, schinteia sacră a vostră, Astădi ga- 

zetele aii tăcut despre noi, tipăririle ai încetat. Pen- 

tru ce? pentru-că s'ait răcit doi trei, şi sai recit şi 

cei-lalți; pentru-că . ... să dea Dumnedeii să nu 

mai fă aşa. 

De adi înainte voii face ce voii put singur. De 

mă va abandona Patria, de mă veţi abandona şi voi
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doi trei câţi ați mai rămas, eii nu vă abandon; voii 

lucra cum am lucrat, voiii face cât un verime ce râde 

firul împletit al laţurilor şi urdirilor moscovite ; î de- 

stul la ori-ce urditură şi împletitură a reuşi d'a se 

rumpe firul la un singur locşor, şi t6tă esetura se 

desface. 

Mai târdii ve voiit da relație de cele ce am făcut, 

Ja Londra. Am pus a se tipări într'o broşuri, româ- 

nesce. t6te scrisorile mai importante ce v'am scris Şi 

“câte am scris în ţeră. 

La revedere. 

Salutare şi frăţie. | 

I. Heliade. 

P.S.—In urma doctrinelor evanpelice ce se vtd în 

Proscris, în urma Martirilor ce publică Liga, D. Es- 

quiros, unul din deputaţii liberali, se puse a publica, 

AMartirăi verității de la începutul lumii pină astădi. 
Eşiro piînd acum 6 numere, adică trei broşure. V'am 
cumpărat la toţi câte un exemplar, şi vă rogi săl 

primiţi ca un semn de amor și de consideraţie de la 

mine. Pind acum scria Gmenii istoriă, universală pen- 

tru scole şi bibliotece cu scop a servi regilor, adică 

a face catolici buni şi sclavi intregi. D. Esquiros scrie 

“spre a, forma buni democrați, buni cetăţeni, adică a 
servi patriei şi umanităţii. Primiţi darul mei ca su- 
fletul mei.
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Domnului Gr. Zossima 

Paris. 1850, Decembrie 7. 

„Amatul meii domn, 

Scrisorea, d-tale din 6 Septembrie am primit'o la 20 

Noembrie. M& însciinţeqi cd jumătate din permanentă 

pe 8 luni (câte 750 lei pe lună),ce mi s'a promis de 

conftați, mi se va trimite, cum şi 479 fr. ce se văd 

chieltuiți mai mult, dup socotâla ce am trimis. Ei, 

„fratele mei, nu cer mai mult, şi n'aşi cere nici acesta, 

daca, n'aşi fi intrat în datorii care mă ţin în loci. Veţi 

ved6 din socotele, din udeverinţe şi din fracte, că toţi 

banii permanentei mele nu Y-am chieltuit pentru mine 

spre hrană şi locaş, ci pentru România. | 

Din câte văd ânsă, şi din sub-desbinările din urmă, 

înţelegi că am rămas măi singur cu d-vâstră, adică 

„cu Zossima, Russo, Serurie şi Grădiștenul. Cei-l-alţi 

m'aii abandonat, şi- pentru ce? căci n'am fost ca t6tă, 

lumea. Daca—cum "mi-aţi trimis cei 2,200 fr. d'ântâiu, 

şi cum dupb dânșii în urmă veni jurnalul încheiat de 

d-v. în care hotăriţi câte 1,500 lei pe lună pentru 

„mine şi d. Tell, — aşi fi luat de temeii acel jurnal, 

și aşi fi dis: 6td bani gata de mâncat câte 750 lei pe . 

lună, aide să mâncăm, să petrecem; aide d'a rândul 

cafenelele, tâte jocurile ; aide la theatre, aide la, baluri, 

la grădine, la, plimbări, la aşedăminte publice; sai ași 

_Â dis —mai cuvios — am cu ce trăi, aide să ascult cursu- 

rile d'a rândul, şi pentru patrie se va, chieltui de vor 

- mai veni'alţi bani ; atunci confrații mar fi iertat, eii Y-aşi 

fi iertat, am fi fost unul ca altul, şi d-v. aţă fi dis: at mân- 

cat 6menii banii pentru-că nu avea ce mânca, şi pentru- 

cd noi le-am hotărit câte 750 lei pe lună, ce în opt
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„acesta aşi fi fost recunoscător, era, bine, şi daca aşi fi 
fost ingiat, mi S'ar fi iertat şi ingratitudinea, ; pentru- 

că mai lesne iartă Gmenii pe ingraţi, decât pe cei ce 

esii din făgaşiul pe care merge glota 6menilor. Et ânsă 

mam fâcut aşa, ci'mi-am uscat ochii diua şi n6ptea, 
"mi-am obosit peptul pe masă, n'am cunoscut nu plă- 

ceri, dar nici ulițele Parisului, am fost adesea fărd 

iumînare şi fără foci ; cămâşile ce am luat d'a casă mi 

s'a rupt, şi âncă n'am făcut altele; hainele ce am 

luat d'a casă le-am desgrăşiat şi le-am prefăcut, fără 

să faci altele; câte am scris am fost nevoita le pre- 

scrie şi a le preface de câte cinci şi şase ori, căci 

limba francesă nu era limbă mea; banii ce "'mi-aţi 
trimis "am întrebuințat pe toţă în causă, şi ânco mai 
mult de jumătate din ce'mi-a trimis sogia. Aste ostenele, 

aste chieltueli eşite la lumină, ai făcut lumea a vorbi 

de Români şi a'i cunosce, şi tot de o "dată a vorbi şi 

de autorul scrierilor, şi a voi al cun6sce, Cunoscendu'i, 
din nenorocire, şi vorbind cu dânsul, a sciut a vorbi 

de istoria ţărei şi a o lămuri din ori-c6 punct de ve- 

dere, a vorbi de sciințe, de arte, de literatură, de 

doctrina evangelică în sensul ei adevărat democratică. 

Democraţii, invăţaţii, poeţii mi s'aă făcut amici ; aris- 

tocraţii, Tarul s'au aţiţat mai mult asupra mea. De- 

mocraţii ce ne credeaii barbari, după scrierile unui român 

ne cred înaintați. Limbi nu cunoscii francesi), şi când ne 

aud vorbind limba lor, când ne aud vorbind grecesce, ita- 

„jenesce, când aud că .scim noi Românii şi elenesce, ne 

numără în familia mare europeană, ne plângi a fi prada 

Cazacilor. Astea, fratele meii, scot pe un om din făgaşiul 

obicinuit al ţingăilor, al” ciocoilor, al vagabondilor, al 

teneanţilor, al jucăţorilor; astea faci a concentra într'un 

om tot spiritul revoluţiei române de la 1848, astea 

cocoţedă pe om, şi cocoţarea nu ţi- o: iartă; nimeni. O 
cunosci ; ânsă n'am făcut'o cu cuget a mă cocoţa, ci am
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că de aveam experienţa, şi păţirea ce am acum, ași 

fi făcut şi ei ca cei-l-alţi. Toţi câță aii chieltuit pentru 

sine și plăceri banii publici şi particulari, ai amici, se 

adună, se văd. Sunt sigur. cd mulţi din emigrați vor 

ierta trădătorilor, îngraţilor, spionilor ; mie ânsă nu'mi 

vor ierta cocoţătura, la care mă cred cu sunt prin os- 

tenelile mele. A face causa, n6stră europeană, lor 

li se pare că se face numele de Heliade european, şi 

asta e condamnaţia mea, 
De am fâcut rei cd n'am mâncat banii ce 'mi-aţi 

trimis în socotâla, mea, în socotela permanentei, ierta- 

ţi-mă. De voii mai trăi, nu sciii ce voii face în ase- 

menea, împregiurări. Nu credi ânsă să mă desveţ, la 

bătrâneţe de cele ce am învățat, De m& veţi aban- 

dona, eii nu vă abandon, şi tot voii lucra pină la 

xăsuflarea, mea după urmă. . 

Causa sub-desbinării nu este alta decât neocuparea, 

e lenea în contra lucrării, este omul ce âmblă drept 

întrun sat unde toţi schiopătă, Schiopii "i-ai rupt un 

pisior. Cine voiesce a'şi ave picicrele nerupte unde 

toţi schiopătă, cată să se prefacă că şi el e ologii. S'a 

mai aqăogat la urmă şi acei miserabili de 3, 000 lei (tur- 

cesci) pe lună, ce sunt a se împărţi între şepte suflete: 

cinci copii, un tată şi o mumă, căror nu le vine nici 

câte 430 lei (18). Trebuia Turcii să ne lase a muri 

de fome, ceea ce pentru mine bine ar îi fost! 

Din toţi confrații, credi că pină în urmă nu voiit 

r&mân6 decât cu d-ta, d. Russo şi d. Grădiştenul (19). 

Salutare şi frăţie- 
I. Heliade. 

P.S. — Citiţi, mă rogi, scrisârea, adresată către toți 

şi închisă în plicul D-lui Russo. 
3
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XXV 

Domnului N. Russo 

Paris. 1850, Decembrie "1, 

Amatul mei domn, 

N'avusesem timp a mă duce să caut cărţile ce 'mi 

scrii săţi cumper, şi de aceea cu scrisorea trecută nu 

- "i-am r&spuns. Ducându-mă pe la librării, am aflat 

tre! feluri” de asemenea dicţionare enciclopedice, adică : 

Dictionnaire de lu conversatiou, în octavo, în 52 vo- 

lume legate, preţul 205 fr., adică 17 galb. şi ! franci, 

Dictionnaire saă Encyclopidie des gens du monde, în 

35 volume legate, preţul 150 fi. 

Dictionnaire de la conversation, în 12, deslegat, cu gra- 

vuri, în 10 volume, preţul 385 franci. 

Asta e preţul la locu; portul îl vei plăti cu primirea 

cărților, după comptul expeditorului. 

Scrie-mi care din aceste trei feluri voiesci. Fiă-care 

coprinde mâi tot acele vorbe saii nume, cu diferința, 

că cel în volume mai multe explică totul mai pe largă. 

Pentru călător, ânsă, cel în 10 volume e mai portativ. 

De'mi vor veni banii, după suma, ce 'mi-aţi trimite, 

n aste dout trei luni de iârnă, ași tipări şi Istoria, 

Regeneraţiei ce o am gata. Nimicii nu ne ajută ca lu- 

minarea, opiniei. despre ţările nostre. 

VE trimit prin d. C. Alexandrescu broşura, Martiri, 

„publicată în Liga Popolilor, de-o-cam-dată una, pentru toţi. 

Cu Enciclopedia d-tale vă voii trimite şi Mariiră. 

d-lui Esquiros, din care ai eşit numai 8 broşure din - 

15 promise, - , 

Arată frățescile mele saluturi la, toţi fraţii de aci. 

Salulare şi frăţie. 
1 Heliade.
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XXXVI 

  

î3.5 4. Domnului Gr. Zossima 

Paris. 1851, Ianuarie 8. 

Scumpul mei Domn, | 

„Din trei mii de lei, coam de la, Pârtă, împărţiţi la. 

ş6pte'suflete, nu'mi vine nici câte 430 lei turcesci pe lună. 

Dintr nşii nu e speranţă a plăti datoriile trecute. In 

primă-veră, cată să facii ce-oii face să scap din 

Paris, unde nu pot trăi cu 420 lei dela nevâstă: 

„_V'am trimis tâte epistolele mele cu No. 1, 2 şi 3 

„ce am fost adresat în ţeră; vam trimis de ajuns, şi 

mă mir cY. îmi scrii fraţii Russo şi Giurescul că nu 

aveţi nici una din No. 1. . 
Voii inainta peste curând o ladă cu cărți la socie, 

şi v& voii trimite şi D-v. la toţi din tote ce am scris 

" Istoria revoluţiei nostre ar fi luminat opinia în 
Franca forte mult, do sar fi tipărit; âns5 'mi-e temă, 

să nu cadqi în necuviinţele în care ai cădut toţi fran 

cesii ce au scris istoria revoluției . lor, şi mai mult 

fiă-care 'Şi-a scris istoria sa. Nu sciu cum'să neme- 

rescii : sk taci, scrii partisanii Ruşilor, şi ne degeneră 

tota revoluţia, din 1848; să scriu pe sta qua de 

la 9 Iuniu 1848 pind la 13 Septembrie, dati mai 

mult cu nasul tot de mine ş şi la cuvântări publice, şi 
la proclamaţii, şi la, priimir, şi la înfăcişer şi la ares 

tări ca, cele de la 19 şi 29 lunii, şi astea daii carac- 

terul revoluţiei ci n'a “fost anarchică. Intmânsele. vede 

cine-va cum se mișca, şi se alina popolul, ce strigau 

demagogii şi ce vorbiaii Omenii aleşi şi susținuți de 

popolit. 

Cu posta, viitore voii răspunde D. Jor „Russo şi Giurescu 

la scrisorile d-lor. 

La revedere. 

Salutare şi fraţie, | 

1. Heliude.
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XAVII 

Domnului Gr. Zossima 

  

Chio. 1851, Ianuarie Pie. 

Iubite frate, 

Cu câtă -bucurie am priimit scriscrea dumitale de 

la, 135 ale trecutului Decembrie! Cât sunt de fericiti 
când vedi că virtutea tot nu s'a depărtat dintre toţi 

emigraţii, şi co d-ta esci unul din cei d'ânteii cari 

o mai profescdă. Aprobi cu totul conduita d-tale, 

iubite amice, când nesocotesci calomniele ce dici căţi 

faci unii alţii, şi nu voiesci să te amesteci în certuri 

mârşave. Stima ceţi port cresce din mult în mai 

mult, şi nenorocirile emigrației îmi sunt r&splătite do- 

bândind amici ca d-ta, după cum am avut on6rea aţi 

scrie şi altă dată. 
Este adevărat, amice, că sunt mai liniştit aici. Pe- 

treci timpul cu mulțumire. Cea d'ântâii ocupaţie îmi 

este cu lenăchiţă al D-lui Heliade, faci -progresuri cu 

el şi la învăţătură şi la disciplină, căci r&st&căciunea 

nataei luj, îl fâcuse să aibă trebuință ş şi de una şi de 

alta. De primâvâră daca îmi va ajuta Dumneqei să'mi 

aducii familia, mă voii ocupa şi cu copii mei, de vreme" 

ce sorta "mi-a fost cum să nu "pot să le daii dascăli 

mai buni. 
__Berisorile d-tale mă faci să petreci timpulă cu 

mulţumire, când le citescii; întimpin veritatea şi cnes- . 

titatea în fiă- -care frasi. Sper, iubite amcie, că nu vei 

înceta ami face des acestă plăcere. 

Domnul Heliade scrie familiei sale cd tocmai de vară 

o să vie aici. Pe D. Cristofi Pam rugat să nu mai fiă 

mănios, şi să nu vă mai lase scrisorile neluate de la 
postă.; cred că nu'mi va refusa rugăciunea,



58 

Despre comitetele din Paris şi despre certele lor, 

cred că nu ai trebuință săle afli de la mine; fiind-cd 

pote le vei fi aflat de la alţii. Suntem vrednici de plâns. 

Te imbrigişed cu suiletul şi te salut frăţesce, iubite 

amice. 
“Chr, Tell. 

NIVIII 

Domnului Gr. Zossima 

. Chio. 1851, Ianuarie 21. 

Domnul mei, 

Astădi primiii de la socul mei Heliade acestă seri- 

sore către d-ta. Nu scii unde sa întârdiat plicul cb 

îl primiiă după 18 dile, in vreme ce tâte scrisorile lui 

îmi vin în 16 dile. 

M& grăbesci a v'o trimite şi a profita de ocasie a 

vă ura un an maj ferice. Pacă Domnul ca la anul să 

fim cu toţii sinătoși şi în patrie liberă, 

Clima din Chio este atât de bună, încât nu se pote 

asemena cu nici o climă din cele renumite ale Italiei. 

Copii şi eii ne-am mai stabilit sănătatea. Din suflet 
imi pare bine co şi d. Tell se află în deplină sănătate ; 

mâine se mută de la mine într'o casă pr6 bună şi co: 

modă unde o să'şi primâscă scumpa familie. Am fost 

pr6 simţitâre, Domnul mei, la aducerea a minte şi com- 

plimentele ce "mi-ai trimis în scrisdrea D-lui Tell. Nu 

fii la îndoială, Domnul mei, că ai fost şi esci ca un 

adevărat frate al lui Heliade neîncetat în memoria 

n6stră. Facă, Domnul ca toți Românii să aibă pacea 

şi dragostea ce posedă inima d-tale, şi adevăratul pa 

triotism care te-a caracterisat tot-d'a-una. | 

Primesce, Domnul med, stima şi frăţia, | 

Mariei Helinde..
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NXIS 

Domnului N. Russo 

Paris. 1851, Marti, Sas. 

Amatul mei domn, 

Am primit serisrea d-tale din 5 Februanie. Văd co 

măi toţi vă plângeţi co nu vă răspund, şi ei nici o 

epistolă n'am lăsat fără răspuns, ba âncăd v'am scris Şi 

mai multe când am creduţ cd este necesariil. Cum 

vădii, scrisorile mi se perd. 

„Câte îmi serii despre cărţi şi gazete, vă voii tri- 

mite din cei d'ântâiii bani ce voii primi. E de mult 

de când sunt lipsit şi de cele mai mici amănunte. 

Sunt sigur co vei “vea ce am Scris şi fraţilor Zos- 

sima, Serurie şi Giurescu. Din epistolele acestor trei, vei 

vede câte vă spuiii şi despre câte "mi daii pirerea. 

'T6tă causa, disputelor şi vorbirilor de răi este neocu- 

paţia. Vai de omul ce nu pote, sai nu scie, sait nu 

are a lucra ceva. Dumnedei în sine este o eternă Şi | 

o continuă lucrare. Omul care nu lucrâdă ceva, se de- 

părtedă de Dumnedeii;, şi Dumnedei se "depărtâqă de 

dânsul. Viaţa este o continuă Jucrare, misiunea, ei 

este de a lucra. Când încetâdă lucrarea de tot, vine 

nimicul, mortea, împuţirea, putreqimea, risipirea ele- 

mentelor, Omul lucrâdă cu mintea şi cu corpul, care 

aii nâptea şi peste ai ore de repaos. - Materia şi mintea 

se repausă câte 0 dată; căldura, ânsă, e în neconte- 

nită lucrare în natură; căci un minut de ar sta, tot 

universul s'ar reduce întrun atom. Corpul produce lu- 

cruri -materiali, mintea produce idei şi adevăruri; iar 

căldura, ce e în univers şi în noi produce amorul, ca- 

ritatea, amicia, lipirea de om către om. Omul ce nu 

lucredă cu corpul şi cu mintea, căldura nu lucredă
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decât pentru a'i ţine viaţa. Pugină a amicie şi amor 

şi caritate într'ensul. Omul leneș nu € departe de iad, 

de iadul cel adevărat care e ura, invidia şi tote pa- 
timile r&ii guvernate. Ură varsă asupra altora, Şi în- 

fine cu ură este răsplătit de la, 6meni. Daca v'a dotat 

natura: cu o inimă bună, cu o dosă de căldură mai 

mare, deprindeţi-vă a lucra spre a vă încăldi şi mai 

mult, spre a vă face şi mai buni. Daca mă credi că 

iert pe toţi ce'mi facu mie personal r&i (pentru- că pe 

cei ce faci răi unor principii bune nui pot ierta, pen- 

tru că nici voie de sus nu mi s'a dat ai iertu), daca, 

credi cd iert şi treci cu vederea pe cei ce mă vorbesci 

de răi şi mt asuprescii, crede că causa, este lucrarea. 

De ceea ce sunt supărat astă-seră, mâine uit apropiin- 

du-m& de lucru. Doi ani de durere, de lipsă şi de vă- 

- duvie, de inchietudini pentru viitorul a. cincă copii şi 

a mamei lor impilată ca şi mine 'de dureri, doi ani 

nu "mi-am petrecut decât cu lucrul, ca Şi cei-l-alţi 

trecuţi do&-deci şi opt. 

Vei vede câte am scris, cum iţi spuseiii, şi celor- 

„alţă fraţă, pentru-că nu scrii la toţi unele şi tot acele 

iucruri, spre a VE pute. scrie mai multe, fiind sigur 

că ceea, ce scrii pentru unul scriii pentru toţi, şi ceea 

ce scrii pentru toţi scrii Şi pentru fiă-care “unul. 

Câte îmi vorbesci despre christianism, am multă 

materie scrisă. Multe sunt, cum veţi -ved6 în Proscris, 
multe am nepublicate, şi multe numai în materie âncă 

adunată. Când voii av6 ceva repaos sufletesci, voii. 

termina. Ast-fel de scrieri se scriii cu amor, cu căl- 

dură ; şi când sufletul nu e în repaos, nu pâte omul 
nici să se închine. 

Salutare şi frăție, 

I,: Heliade.
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XIX 

Domnului Gr. Zossima 

„1851, Martie “e Paris, rue Notre-Dame 
des Victoires.. Hotel National. 

Amatul mei domn, 

Am vădut, frate, câte: "mi scrii despre unij- alţi! din 

proletari, . profesori şi elevi din St. Sava emigrați, că 

vorbesci! acum de mine. D-ta te miri cum pînă ieri mă 

cânta şi adi mă defaimă,. Ei nu m6 mir. M'ași mira când 

"ași vede în ţâra lor în starea normală. Acura ânsă sunt. 

fard servigiii, fârd nici o ocupaţie, "năspriţi fiă-care de 

împregiurări, 'năspriță unul de altul, toți de unul, şi 

unul măi de toţi. Nelucrarea este muma tutulor r&u- 

„tăţilor. Când femeile depravate p'ai de lucru, se l6gă 

de vecini sai se cârtă între dânsele. Mai adaogă pe 

lângd acestă stare de neocupaţie şi o dosă, 6re-care 

mai multă saii mai pugină de invidie sait ambiţie, sau 

sgârcenie, şi toti problema ţi se deslegă. 

Eu nui urăscii, ci i plângii co n'ai de Jucru, pentru- 

că atunci ar fi mai buni; îi plângi iar co n'a împre- 

giurări mai favorabile. Săţi aduci înainte un exemplu. 

Ti s'a întâmplat să citesci descrieri de călătorii lungi 
pe mare, de furtune, de rătăcini. Inchipuiesce-ţi co apă 

şi mâncare nu mai e în batel, că ai terminut Gmenii 

de a mânca, tot, pînă şi talpele cismelor lor. Incep 

aşi mănca scrementele, a'și bea udul. Ce credi că se 

petrece atunci prin mintea lor uitându-se unul la altul? 

Le clânţăie dinţii ca ai lupului, când îşi v&d. carnea 

sait mădulările unul altuia. Incep a se mânca între 

sine, începând de la, cel mai capabil de a se lăsa pradă. 

Sunt ei în starea normală atunci? Ar face asemenea, 

scene şi fapte când sar afla pe uscat în vr'o cetate ?
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Nu se cuvine a, le cere cuvânt despre ceea ce faci. 

Emigraţii nu sunt cu adevărat în starea asta, co s'ar 

şi mânca unul pe altul; sunt ânsă astfel cum n'aii 

fost în ţeră. Sunt fără lucru şi înăspriţi; când le vine 

mâncărimea de a vorbi de reii, vorbescit de acela de 

care ai mai pugină frică: de ciomăgași nu se l6gă,. 

Tot ce mt întristedă ânsă este conu numai nu vtd 

despăgubirea ce mi se impută, ci nică timp n'am avut 

pind acuma mă gondi cum şi de unde să mă despăgu- . 

bescii. De unde scâseră, aste doă miracul6se de milisne ? 

Si dea Dumnegei, frate, să fiă aşa, şi înlocui dea numi 

ast-fel de invenţii clevetiri, le-aşi numi din tot sufletul 

bine-cuvântări. . 

Am cinci copii şi o sogie cari, de nu mă voiii duce 

a mă închide în Turcia, sunt în pericol şi acei câte 

480 lei turcesci pe lună ce ni se cuvine fiă-căruia din 

7 suflete din acei 3,000. Do& miliâne! Nu vedi d-ta, 

fraţe, co eii n'am avut un alt voitor de bine ca pe cel 

ce a inventat astă fabulă? Va fi ceva şi asta, va fi 

făcând D-dei şi astădi la minuni cu păcătoşi ca noi. 

Nu e aşa ci te-ai bucura şi d-ta ca şi mine când ar. 

îi adevărat ? Să trecem mui "nainte. Articolul Marti- 

“ilor, la câţi le place, dicii că nu e al mei; la câță 

nu le place dicii că e al „mei. Cât pentru arderea te- 

gulamentului, daca a, fost o faptă înțelptă, ei nu am - 

lAudat:-o, pentru că m'am împrotivit la, acesta; aşa a fost 

părerea, mea.. Daca a fost o faptă preparată de o mână, 

lungă, o cursă în care cei simpli şi creduli aii dat, spre 

a înlesni cu nesciinţa lor un pretext Ruşilor; daca a, 

fost un act imprudent, ei şi cu Tell nu putem lua 

răspunderea, pentru-că s'a făcut fără scirea, n6stră. 

Cine spune că a avut scire despre dânsa, aibă lauda 

“sai răspunderea. Când s'a scris articolul Ma:tirilor, am 

umblat vre-o dot săptămâni să adun de la unil-a ţii 

numele celor: închiși, şi cari ai pătimit. Unii dici că 

nui scie, alţii şi de stia îi ascundea, Fără Scarlat, ne-
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potul fratelui Grădiştenul, nu aveam nică lista care am 

puso. Ei nu cunosceam decât pe Turnavitu, Voinescu 

şi Aricescu. Cat pentru cei din Brussa şi “Paris, se 
va vorbi la alt loci; cociar fi d propos de boites să ne 

punem în rândurile Martirilor, Nam murit înc, ba 

âncă n'am purtat nici butuci de piciore, necum lanţuri. 

Ei, pentru binele Gmenilor, aşi fi dorit să nu fiă nici 

un martir ; fiind ânsă ci s'a întemplat aşa, aşi fi voit, 

pentru causă, să fi sciut numele tutulor acelora ce ai 

suferit, spre a le pune, ori-cât ar fi fost de mulţi ; căcă ast- 

fel se faci causele interesante. Pind la scris6rea, din 

urmă a d-tale, nimeni nu "mi-a vorbit de Grejdan, 

de Petrovici, şi alţii cari vor mai fi (20). 

Pentru ofigerii de la Spirea, când am scris ei în 

Gazelta Braşovului, nu "i-am uitat; în Istoriu Revolu- 
ției nu'i uit. Aci ânsă era, vorba de martirii condam- 

naţi pentru arderea Regulamentului. Când vorbesce 

cine-va, de cei 40 da mucenici, nu vorbesce şi de Sţii 

„George şi Dimitrie şi cei-l-alţi. 
Pentru banii permanentei, ei nani cerut; şi nici nu 

cer de la nimeni. Arăt comptul ce sunt dator al da. 
Şi avut de aşi fi, tot aşa aşi face; şi de n'ar fi fost 

nică o relaţie de socoteli între noi, tot m'aşi fi adresat 

la confrații ce "i sciam de aceleaşi principii cu mine, 

şi aşi fi rugat să facă ce pot ca să es din încurcă- 

tura în care sunt. Nam cuvânt a cere nimici de lu 

nimeni, nică dela cei ce ai contribuit şi conţribuiesci, 

nică de la cei ce n'a contribuit, nici de la cei ce ai 

promis a contribui şi n'au putut a da. Asemenea pro- 

misii le ţin în s6mă, regii, aristocrații şi bancherii, ce 

chieltuiescii fără socotâlă pentru trebile lor, nu şi bieţii 

negucători, creştinii şi democraţii din inimă, cari faci 

sacrificii fărb a ne sparge urechile; la aristocrați şi în 

gi6ta democraţilor, a mânca banii în plăceri, a se amăgi 

unul pe altul, a se arunca de riîpă, vino în Paris să 

vedi că sunt lucruri obicinuite. N'am nici un cuvent,
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" fratele mei. a cere nimică, dar spuiii starea în care 

am ajuns cu chieltuieli făcute pentru o causă comună, 

„ce m'aşi fi credut ferice a, o servi eu singur. Pentru 

socotelele ce am trimis, am recipise de ori-ce bani am 

dat, afară de cei 500 francă ce am dat d-lor Tell şi 

Pleşoianul. Am audit vorbe şi de acesti bani, de la 

unii, pentru ce aim dat, şi. de la alţii, pentru ce si 

spuiii că am dat: . par'că aşi fi fost bancher, sai par'că 

X-aşi fi dat de la mine. 
Nimicii nu mi se pare mai ciudat decât istoria ac- 

iilor cu cari dicii cd s'ar fi putut numai din venitul 
lor ţine ş Şi chieltuieli şi hrana mea şi a lui Tell. Ca, să 

ai un venit de 4—500 fr. pe jună de la acţii — nu în 

gazete democratice — ci în cele mai de speculație ar- 
ticole de comergii, trebue să pui un capital. de o sută 

de mi de franci; cele mai de speculație acţii nu dai 

mai mult de 5 la 100 pe-an. Numai acţiile de la Ca- 

lifornia au. promis 500 fr.-la 50. Pentru-cd aii promis, 

n'aii dat nimici, ci at mâncat şi capetele. Cine iea 

„ acţii la gazetele demoocratice, este numai un ajutor, 

căci pe totă diua sunt, persecutate ; un ajutor ca să te 

ajuţi şi tu a”ți insera câte un articol. Gazetela reacționare 

ţin cu Ţarul, cele care nu sunt nici caldi nici reci, 

acelea apără democraţia înăuntru ; pentru-că se află 

sub iegile democraţiei, iar afară sunt cumpărate cu bani 

dai Ţarului. Prin ce minune acţii de vre-o miiă de 

franci putea să aducă venit pe lună cum să trăiască 

doi 6meni şi să, ţie şi chieltuielile causei unui popor 

întregi. Ă 

Despre Liga popolilor, legea, cauţionamentului i-a dat 

o lovitură de mârte. Fără a înceta, societatea comer- 

cială ce da afară astă fie, a încâtat  provisoriii fâia; 
căci 18 sut 24 mii franci ai cauţionamentului nu se 

facii aşa lesne. După măsurile ce a luat tovărăşia şi 

speranțele ce aii, cred că la 15 Aprilie vor put face 

banii cauţionamentului şi ai tipăririi pe_un an.
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Despre nuvelele ce 'mi scrii cd ar fi adus aci Mă- 

linescu, sunt neadevărate. Ei 'ce am făcut; la Lonăra, 
am tradus şi am tipărit, și vam trimis cu posta tre 

cută un exemplar. Acum vă trimit la toţi, căci atunci 

nu eşise de sub tipar. Rondurile ce însemned pentru 

guvernul Frangei, am credut ci e de prisos a le mai 

publica, când sunt dise oficialmenţe in memoriul ce se 

„vede dat la Lonăra.. Ministrii Londrei n'a nică timpă, 

nici voie a se ocupa de emigraţii Români şi a'i sci pe 

fiă-care de ce principii sunt. Şi de aşi fi fost ei atât 

de nebun sai atât de reii a mă înfăgişa, cu asemenea 

listă, crede-mă că m'aşi fi recomandat pre r&i, şi 

memoriul mei n'ar fi avut nici un efect. M& mir de 

ce d. MAlinescu n'a scos vorba care aii scos'o cei d'aici 
„din Paris, că ași fi dat o asemenea listă nu la minisţer, 

ci la un comitet Gre-care. Acesta e aşa de bocână ca 

şi scrisorea ce inventase cd aşi fiscris în questiunea 
lui cu baronul Spleni. Mare grije ai unii despre scrie- 

„rile şi faptele mele! Unii se tem că le voii face rei, 

alţii că nu le voiii face, binele ce merită. Ai ajuns 

Omenii să aibă bola tipofobiei, mai mult decât tiranii. 

Tiranii pun censura, 6menii ăstia inventară un ce mai in- 

“fernal decât censura : calomnia. 

Iţi scriseiă acestea, nu ca să te convingii despre 

mine, căci am tstă, siguranţa că mă& iubesci -şi m& 

stimi, cum şi cei-l-alți fraţi, ci ca să vedi deraţiona- 

mentele şi nebuniile Gmenilor, şi să scii ce să le răş- 

““pundi. Cât pentru mine, dupd cum qicit la început, ei ţii 

socotâlă, de starea în care se află fiă-care, starea nor- 

mală, starea fără lucru, şi în loci de a mă supăra pe 

denşii, îi plângi. Vorbâscă de reu de mine, numai să 

dea D-deii să se ţie de principiele ce a ţinut ţera: 

autonomia şi suzeranitatea, căci nu sunt altele spre 

mântuire în timpii. nostri. Când aşi vede altele, n'aşi 

fi aşa de denaturat să nu dorescii binele ţărei. Cu 

chimere şi idei nerealisabile, nu faci decât-să întâr- 

5 
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qie ducerea Muscalilor, Cine are dor de sătean, de creş 

tin, trebue să facă tot ca să le ardice din spinare a- 

cei strigoi ce le sugi sângele. 

Ved şi la capătul scrisorii d-tale că "mi-ai mai tri- 

mis o scriscre, prin care îmi arătai că sunt bani cu 

cari să se plătâscă datoriile, şi că pentru mine s'au 

determinat câte 500 lei pe tâtă luna. Acea scris6re 

nam primit:o.. VE mulțumescii pentru plata datoriilor 

comune. Pentru cei 500 lei pe lună, cât voii sta aci 

în Paris, îi voii întrebuința iarbşi pentru causă, şi vă 

voii da socotâlă ca să sciți. De va fi trebuinţă, mă 

voii mai duce o dată la Londra, şi vă voii serie cele 

ce nu va fi indiscreţie de ale scrie. Daca mam tipă- 

rit memoriul îndată de la, trecutul Noembrie, saii de 

nu vi Pam trimis îndată, a fost că era mare trebu- 

“înță de a nui da publicitatea pînă când nu se făcea, 

lucrul între cabinete; că vi-l trimiţ şi acum este o tri- 

mitere demi-publică, pină nu 1 veţă veas tipărit în 

original, auică frangosesce şi prin gazete; ţineţi] ancă 

cam secret între al d-vâstră. Când am fost ia, Lon: 

-dra, în dioa ce am dat memoriul la cabinet, tot în acea 

"di, cu acestă dată, 1 am dat oficialmente în copie şi 

la ambăsada ottomană, rugând'o prin hârtie ca să 7] 

înaintede şi să "1 facă cunoscut Inaltei Porţi. Pind a- | 

cum nam trimis nici un exemplar în eră. Când va fi 

timpul, voii trimite. Sunt sigur, fraţilor, că nu vă 

veţi formalisa când câte o dată vă însciinţed târdiu 

de ceea ce faci. Şi mie 'mi ar păr6 bine ori ce faci să 

spuiii îndată, căci daca, facă bine. nu 'mi aduce ruşine; 

Ansă sunt lucruri care de le află inemicii, prind de 

veste şi le întempină, în paguba, n6stră, şapoi trecem 

şi în ochii celor ce ar voi să ne ajute de copilăroşi, 

că nu scim a ne ţine gura. - 

In socotâla câlor 500 lei pe lună, vă voii trimite 

şi cărță de citit şi gazete.
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Te îmbrăqişed, frate, şi te sărut. Din toți fraţii 

causei am r&mas numai cu d-vâstră patru cu fratele. 

Grădiştenul, cred că şi cu fratele Maghierul şi Părin- 

tele Ioan, de va fi trăind. Despre ţeră, când mă va, 

citi şi mă va pricepe, sunt sigur cd 'mi va binecu- 

vânta ţărena. Ce tristă consolaţie, fratele meii, daca 

n'am ave alta divină şi înaltă a consciinței! 

La, revedere. ! 

Saluiare şi frăţie. 
1. Heliade. 

* 

P.5.— Pentru cei 75 mii lei turcesc, toţi -sciţi că 
ei am eşit din ț6ră cu 7 galbeni. De când rătecescit 

„ei şi familia, care peste tot suntem şepte suflete, ce am 

chieltuit ? De la câţi socotesci cd nu s'a, imprumutat 

nev>sia mea? Fiă-care Român d'aci din Brussa avă 

mâl câte 1000 lei pe lună, (sai 12,000 pe an) şi abia. 
îi ajunge. Opt inşi în doi ani câte 1000lei face chiel- 
tuială 168.000 lei. Cum se pâte mira cine-va de 75 

mii lei, din cari numai în datoriile din Constantinopol 

s'au dus? A” păre cui-va r&ă pentru acei 75 mii lei, 

"es.e ca şi când ar fi dorit să crape ucele şepte su: 

- flete, | 

XXXI 

Domnului Gr. Zossima 

1851, Martie "iar 
Paris. Rue Nâtre-Dame de Victoires. 

Hotel National. 

Amatul mei Domn, 

Cu al doilea, curier după primirea scrisorii d-tale, in 

care îmi scriai despre vorbele ce împraştie D. Negu-
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lici, şi la care "ţi-am răspuns a mă desculpa pe mine 

fară a face vre-o alusie la nici o persnă, primiiii o 

scrisâre de la 6nsuşi d-lui. Cele ce mi-ai scris d-ta 

sunt flori la. urechiă pe lângă câte îmi scrie d-lui. Un 

câne turbat nu s'ar fi repedit cu mai mare furie a . 

sfăşia un copil. Nu scib, sai cd ei am înebunit şi 

faptele mele sunt așa de stravagante, în cât pun în 

furie pe Gmeni şi-i sforță a 'şi încorda puterile spre a mă 

lega şi a m& aduce la judecată, sai cd omul ăsta e 

forte tare bolnav, şi "I-ai aprins capul nemuritorii re- 

voluţiei nostre. Mie Ansă îmi vine a-crede lucrurile în 

chipul urmâtor. IE e | , 

Mai "nainte cu vre-o dece dile de a pleca în anul 

trecut D.D. Tell şi Pleşoianul din Paris, lam invitat 

să vie să asculte istoria regeneraţiei ce o aveam de 

“mult terminată, şi pe care nam socotit de cuviinţă, 

de a o publica înaintea celor-l-alte. Fiind ânsă că ne 

despărţiam, şi 6menii sunt muritori, vream să aibă 

"şi d-lor sciință de acestă descriere a unei fapte ce 

am săvirşit'o cu toţii. Era multe lucruri unde, ca om, 

uitasem şi ei datele, numele satelor, numărul com- 

panielor, oficerilor, regimentelor. Era, fapte iară pe cari 

ei le descriam, nu ca martor de facă ci din -poves- 

tirea, celor-lalţi, şi la cari d-lor fuseserd martori de 

facă, şi aveam trebuinţi de confirmarea, d-lor. Am in- 

vitat st asculte și să 'mi facă obşervaţii, pe DD. Tell, 

Pleşoianul, Golescii şi Grădiştenul. Nici prin minte nu 

“mi trecea cd Românii pot să fiă atat de mici la su- 

flet a se păli unul de ceea-ce face altul tot aseme- 

nea de patrioticii. Ei povestescii de toţiaşa cum s'a 

întâmplat şi am vEdut cu ochii. Spre exemplu, spuili 

de complotul de la 19 lunii, când sa arestat 'guver- 

- nul Ge către Odobescu. Spui cum a arestat pe fiă- 

care, pe mine, pe Tell, pe Golescii, pe Bălcescul, şi cd 

D. Maghieru a tras sabia şi nu s'a lăsat a pune mâna 

"pe dânsul, făcându-și loci şi închidându-se într'o ca-
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meră. Lucrul aşa s'a intemplat, aşa îl spuiii. Bine ar 

fi fost să am şi eă o sabiă, să fi sciuta o trage şi a 

„0 întrebuința, şi să fi făcut şi eu aşa; âns&n'am fă- 

cut, Maghierul numai a făcut dintre noi. S'a aprins 

„tăria între militari, sai pălit, ai tăcut ânsă. Spuseii 

apoi când, ca să se înfrâne Reacţia în Oltenia, s'a tri- 
mis. D. Maghierul ca membru. al guvernului cap al 

Olteniei, cu împuternicire” de a forma un corp de pan-- 

duri şi de a lua în disposiţia sa regimentul ânteiii de 

6ste regulată. Asti faptă o povestesci după decretul 

ce s'a dat, şi cum ttă lumea, scie. S'a aprins D. Ple- 

şoianul, de ce să dicii că a fost sub comanda lui, şi 

că polcul sei s'a dat în disposiţia, capului Olteniei şi 

al câmpului lui Traian. Aşa e decretul, aşa e regula. 

FPuad era numai un efenâi. şi Omer era un paşă, şi 

oștirea lui Omer-paşa era în dispoşiţia unui efendi, nu 
sub comandă însă. Așa aii fost lucrurile şi în Olte- 
nia, şi de le voii arăta că n'a fost aşa. nu numai 

că nu spuii adevărul, dar arăt şi Mișcarea cd a fost 

în cea maj, mare anarchiă. De ce să dăm noi mănuşe 

inemicilor ce ne calomniadă ct am fost anarchişti. A 

plecat amândoi înţepaţi, şi cum venird în Turcia, una 

după alta pornird intrigile şi invențiile. De n'aşi ave pe 

Grigore Grădiştânul în Paris, aşi incepe şi ei să dicii că - 

sunt adevărate câte spun Gmenii ăştia: Când a vădut 
D. Tell pe rudele mele în Smirna, dela prima | 
visită trâba, cea d'ântâiii i-a fost să dică că m'am a- 

pucat să scrii istoria revoluţiei ce ar fi fost mai bine 

să nu se scrie; cd din preâmblări nu mai stai, co 

"mă înnod. cordela, roşiă şi n'o mal las de la haine, că 

ridii de francesi că sunt pre vanitoşi, cd trăiesci în- ' 

tri un palat, Şi câte şi mai câte. Cand am arătat a- 

câstă scrisâre D-lui Grădiștenu, Şi-a făcut cruce; 

pentru-cd nu numai el, ci şi inamicii îmi cunoscii ire- 
cutul. Despre nevasta, mea iară câte și mai câte n'a 

scris și D. Tell şi D-nii Pleşoianul şi Christofi, nu
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numai altora, ci şi chiar mie acusând'o cb ea a în- 

trigat să nu se faci pensie D-lui Tell cât s'a făcut: 

familiei mele. Apoi după ce scrie neîncetat, ast-fel nu 

ca de o femee, ci ca de o iasmă, se duce şi-i cere os- 

pitalitaţe. Femeea, cu inimă curată, îl primesce, îl în- 

lesnesce tâte: casă, masă, spălat, amicie; pentru-cd - 

ea nu scia, nimicii din câte scria şi vorbia: ei nu i 

scriam nimici. După ce se aşadă în casă, el scrie pe 

la toţi cd mi-a luat sub: protecţie familia, şi copilul, 

ca să se mire lumea. de virtutea, și stoicismul sei, că 

nu se uită la relele ce "'a făcut femeea asta; şi ca- 

maradii sei de arme vin prin Brussa să tune şi să 

fulgere asupra mea. Sunt sigur că ei vor fi dis lui 

Negulici câte şi mai câte, şi mai vîrtos co vă fi r&- 

mas pe dinafarb din istoriă. D. Negulici ca om, are şi 

bune şi rele, şi pe lingd bunele ce are, doă defecte sunt 

pr bătătâre la, ochi: mândria, şi bănuiala. Cu acestea, 

Pam văqut de când îl cunoscii, ânsă nu mi s'a părut 

cusururi de nesuferit, şi Pam iubit. P6te că de aşi fi fost 

şi ei mândru și bănuitor, nu mi-ar fi venit la soco- 

t6lă aste cusururi, căci dice uni filosof: de n'am fi fost 

mândri, nu ne-ar fi supărat mândria altora. 

Ei acum unde ne aflim cu sarsailii militari, poli- 

„tică, democrați; am ajuns de batjocura, ciocoilor. Fa- 

ceţă bine, vă rogi, şi mă mântuiţi de Tabla-başa. Unii 

şed cu gaibaracele în sus de diminâţa, pînd sera, şi 

alţii nu mai stai din preâmblări. Ei mi-am desecat 

şi ochii şi peptul pe masă. Să mă iertaţi, de voii în- 

ceta de a mai serie cel pucqin în ale causei. Cât am 

putut am făcut. Nu că d6ră sunt vre-un infalibil ; 

cine nu lucrâdă nimică, nici nu greşesce nimici de- 

cât numai cu păcatul lenei. Cine lucrâqă, în lucrarea, 

- Să, greşesce, şi nu în a altuia. Daca alergă, în alergă- 

tură cade; daca vorbesce, în vârbă greşesce; daca, 

scrie, în scriere greşesce. Vorbesce omul mult, scrie 

mult, cată să greşâscă mai mult. M& voii pune în 
y
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- stare cum să dai 6menilor mai pugină vorbă despre 

mine. Iţi spuiii ânsă co de la 1832 pind la 1838, a- 

flându-mă în relaţie cu partea patriotică din Obştesca 

Adunare, mă mulţumesci în cuget coam condus'o pe 

o cale onorabilă, pină la protestul din 1838 asupra 

protectoratului răpitor. Cum m'aii supărat apoi G6menii 

ambiţioşi, ş şi cum m'ait făcut a mă trage şi a 'mida 

- o altă direcţie lucrărilor mele naţionale, de ripă sa 

dus tâtă acea mână de 6meni „naţionali ; toţi s'a de- 

generat, şi toţi ajunseră pînă în urmă unelte rusesci. 

Așa 'mi-e temă Şi de emigrația asta. 

Acestea ţi le scrii spre sciinţă, şi ţine- le, te rogi, 

numai pe sâma â:tale. 

Salutare şi frățiă. 

I. Heliade. 

XXIII 

D-lor Zossima, Serurie, Russo şi Giurescu 

La Brusa 

(Fără dată) 

Fraţilor, 

Primiiii cu posta, trecută de la D. Negulici o scri- 

s6re adresată sub formă amicală, în care mă acusă 

cu cele mai negre culori despre purtări şi fapte ce 

îmi sunt cu totul străine. In mâna Cazacilor de aşi fi 

cădut, şi m'ar fi condamnat la morte ; în mâna jude- 

“ cătorilor, ce condamnard pe martirii Romaniei la Sna- 

gov şi la Mărgineni, de aşi fi fost, tot-ar fi avut mai: 

multă umanitate şi în purtarea, şi în expresiile lor. Dân- 

du-și numele de Român, de democrat Şi creştin, Şi de
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mul, m'am abătut din calea de democrat şi am profanat 

sau profan numele de creştin, pentru care s'a aprins 

de o mânie sacră, 

Ei cu d-lui n'am fost pind acum în nică o dispută de 

principii sai de interese ; vre-o scris6re nu "i-am scris 

în care să "1 supăr; nimănui din d-vâstră nu vam 

„scris ceva care şă se reducă la-d-lui, de şi de la dv. 

am lua scrisori prin cari vă plângeţi de d-lui, 

Ori-care din d-vostră 'mi-aţi șoris câte o scrisre 

plâng6ndu-vă, ca Gmeni, de mici neinvoiri personale 

„iară nu de principie, ei vam scris și v'am rugat a le Ş 
trece cu vederea şi a ne ierta unul altuia defectele, 

țiind numai la principie. Nu sciii care să fiă causa, ce 

făcu pe D. Negulicia se porni cu atâta furie, pe care 

o numesce sacră, a *mi scrie o scrisre de patru câle 

mari pline de injuriele cele mai aspre de la un cap 

pînă la altul, - 

 Spusu-a cine-va.niscare-va neadevăruri sai inven- 

ţii născute din sînul neocupaţiel şi lenei ? Firea d-lui 

e aşa de prepuitâre şi facilă a rumpe nu numai o a- 

micie, ci și o legătură ce forma credo al nostru poli- 

ticii ? Aşi dori să fii oricare altă  causă, afară de a- 

ceea de a “şi schimba principiele, cum şi de a vre-unei 

bâle. Doresci să fix omul sănătos şi profesând ace- 

leaşi principii. 
Culpele pentru care mă acusă şi mă insultă sunt: 

- Că "mi aşi fi scaimbat profesia de credinţă, şi de 

probă aduce înainte: 
'1) Martirologiul popolului român dm Martirii ve- 

„ Tităţii, despre care am și scris cu posta trecută 

D-lui Zossima, în parte, A 

2) Intreprindereu ce acum în urmă mă determinaiii 

a lua spre a tipări Istoria Regeneraţiei, maj "nainte 

de a ubandona Parisul. 

3) O cestiune „despre o despăgubire de doă miliâne 

i
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lei, franci, galbeni, nu sciii ce, ce aşi fi'cerut de la. 

Pârtă, alăturând la cerere şi o biografie a mea, lu-. 

cruri de care pînă în momentul acesta sunt străin. 

4) Scrisârea cu No. 1 ce am trimis'o în ţeră cu 

ocasia descoperirii complotului rus. 

5) Vanitatea meu cea mare, felul traiului mei pom- 

pos, despre care dice d-lui că are deplină sciință. 

6) Un vis roşiu saii pestriț ce dice cd aşi fi visat, 

şi Ge care eii n'am nici o scire, afară daca Cumva . 

Ya fi visat alt cine-va în locul mei. 

Terminând scrisârea şi invitându-mi a, "i răspunde, 

pentru:că aşteptă răspuns, aflaiii de cuviinţă a “i 

scrie spre a 7] seâte din acele -păreri, de îi va plă- 

c6 să 6să. Ansă fiind-că după scrisorile d-vostră vEd 

că aceste păreri şi observaţii ale D-lui Negulici nu 

„sunt numai între patru: ochi, adică intre d-lui şi mine, 

ci d-lui le face cunoscute la toți acusându-m&, aflaiu 

de cuviinţă ca scrisGrea, mea să v '0 împărteşesci la 

toți. Şi fiind-că n'am timp a face doă copii aşa de 

lungi, v'o trămit ântâii d-vostră, şi citind'o, vă rogii 

s'o trimiteţi închisă la adresa ei. 

Vădându-mă nevoit -a răspunde la tote acusaţiile ce 

"mi face, scrisrea se făcu aşa de mare, încât o des- 

părţii în vre-o trei părți, pe care le veți primi una - 

după alta. După chipul cum le veţă primi, asemenea 

vă rogi să le trimiteță şi la+D. Negulici, adică să nu 

„întârdie pină se va completa totul, ci rânduri-rân- 

duri să ile adresaţi. | 
Finalul scrisorii se adres6dă către toți. emigraţi, de 

ja un cap pînd la altul. Sunt şi eii supărat acolo, sai 

mai bine mă fâcii cd mă supăr, ca să vă daii un per- 

„daf la toți, d6ră de voit scâta din acestă, epidemiă 

de desbinare, în care nu mai pot nicăiri a, se ved6 

„trei patru la un loci. 

De vă veţi mânia pe mine, m'aşi simţi forieo: ura 
generală asupra mea v'ar servi de punct de unire.
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Dică şi eu ca apostolul: sunt voios a 'mi închina 

sufletul la focul etern al Gheenei,zdaca cu acest sa-. 

crificii vaşi put6 uni. 

"Salutare şi frăţie. 
1. Heliade. 

XAXIII 

Domnului I. Negulici, la, Brussa *) 

Paris. 1851, Martie "5,3. 

. . . . Li . . . . . . . . . . . . . - 

. . . . . . . . . . .- . . . . . . . -. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Lă . . 

. . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . - 

(Urmarea, scrisorii din "Je -Martie), 

Despre scrisbrea mea din ţeră cu No. 1 

Pentru acâsta, te rogi să citesci şi epistola ce tri- 

mit D-lui Pleşoianu, pentru-că văd că. scris6rea d-tale 

nu e o scrisâre a lui Negulici, ca amici la amicii între 
patru ochi, cio scris6re făcută şi cernută în consilii. 

- Aceleași idei se văd şi în scrisorea D-lui Pleşoianu 

către D-nul Grădiştânu. Iar îţi repet că, de aşi fi dorit 

a mă tot ar&ta în ţeră şi în străinătate de cela ceam 

fost sah de cela ce nu am fost, făceam ca, alţii âncă: 
din ţâră, ce de a doa di după Revoluţie scria, în 

Pruncu câte nică nu se făcuseră. Aveam și tscuri şi 

*) Partea ântâia a aceste! scriso!i ce respundea la unele din 

cele șâse acusaţii artate în serisârea XX,.nu o posedim, sati. 
pentru-câ s'a luat de la postă mai, nainte de a intra în mâi- 

nele n6stre de cei deprinşi a sustrage epistolele adresate noă- 

de Heliade, sai pentru-că nu s'a oprit copie dup dânsa în- 
mânându-se la, adresa ej, sait pentru-cd, copia de se va fi tras, 

sa pordut.
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mână de a tipări, şi Gmeni de a scrie pentru mine; 

după ce am venit în străinătate, n'aşi fi lăsat să trecă, 

doi ani pînă să scriă prima scris6re cu No. “1. Atunci 

însă o mara nevoie m'a împins a o scrie, pentru:cd 

asupra n6stră a tutulor şi mai virtos asupra DD. Tell, 

Golescil şi-a meu cădea acusaţia că am fi fost ames- 

tecați in complotul muscălesci: descoperit în vera tre- 

cută. De Golesci se dicea, cd sunt în Transilvania, de 

Teli se esplica în mil de chipuri fiinţa sa în Grecia ; 

de mine dicea că sunt în Bulgaria cu atâta siguranță, 

în cât comisarul I. Porţi din Bucuresci scisese la 

6menii ambasadei Otomane din Paris, întrebându'i des- 

pre mine unde mă aflu şi daca sunt în Bulgaria ? In 

destul de neterice m'am simţit când m'am veăqut ne- 

voit a scrie acea epistolă cu No. 1, nu numai din 

causa impregiurării pentru care mam vădut nevoit a, 

o scrie, ci şi pentru-cd r&măsesem singur. D-l Tell nu 

mai era în Paris; DD. Golesci subsemna o altă epis- 

tolă, pe care ei nuo puteam subsemna, pentru cause 

ce le cunosci. Jici ânsă dita şi D-1 Pleşoianu cd 

ei cualificii naţia de o turmă de vite, Acesta n'am dis'o 

şi nică nu. o pot dice nici o dată, pentru-că "mi-am 

adorat naţia ca şi pe Dumnedeii. Când amă și adoră - 

omul un objet, şi cu adevrat de ar audi a nume epi: 

tete în paguba acelui objet, el nu cutedă a le repeta, 

pentru-că nu-l lasă inima a, mai audi vorbele ce "i-au 

sfâşiat sufletul ; adică daca din disgrație ai audi d-ta 

pe cine-va, calificându'ți muma, sogia, copilul fratele, . 

cu epitete umilitâre, nu cred cd te-ar lăsa inima ale 

repeta. Apoi, frăţiore, daca, maţă audit, mață vădut ni- 

căiri scris calificându-se Naţia aşa cum 0 porecliţi 

singuri, cum vă vine să inventaţi vorbe ce, daca, nu 

înveder6qă o r&utate, sunt atât de sărace de bunul 

sens și de estetică? Pentru mumă-sa omul, nu în. po- 

sitiv ci nici în negativ nu pote pronunga epitete umi- 

litâre, adică nici în chipul următor nui pote - dice:
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„Mamă, tu esci nehâţă, neafurişită, necurvă, netrădă- 
„t6re, neadulteră, etc. etc.“ Din care frasă scoseroți 

calificaţia ce vă lasă inima a pronunga pentru 0 na- 

ţid în care d-vâstră doi, eu, şi fiă-care nu suntem 
„de cât nisce atome? Cum de nu mai scâse nimeni in 

eră sensul acesta ? Cum de nu mai descifră nimeni 

să scâţă o asemenea fras&? Naţia căria, i-am înţeles 

în tot-d'a-una limba, şi păsurile, "mi-a înţeles asemenea 

în tot-d'a-una limba şi păsurile, şi m'a înţeles şi în . 

epistola cu No. 1., 'mi-a priceput situaţia din care am 

scris. Eh n'o înjosescii ca, d-vstră, ei o înalțcumam 

înilţat'o în tot-d'a-una, la trepta înaltă, de jude su- 

prem.. Cine a cutedat' pentru: prima, oară, ânc6 din 

aintea Nişcărei cu o lună, de a o proclama, de suve- 

rană ? Cipe în timp de trei luni a scris şi a vorbit 

mal mult întru a demonstra suveranitatea ei? Cine. 

în urmă scrise Protectoratul 'Parului şi Impresiile unui 

Proscris ? în tâte scrierile mele, în tâte actele mele 

se văd cu, totul alte sentimente de acelea ce le es- 
primață d-vâstră prin nefericita “frasă ce numai din 

inimă de creştin, de democrat.-şi de Român ma putut 

eşi. In criticele ce'mi facii foile francese, sait mai bine 

analisele ce facii Impresiilor unui. Proscris, nu critică | 

de cât partea a doa unde mă află cd sunt orb de 

amorul Patriei, (vedi la Libert€ de penser). După ce, 

de când sunteţi emigraţi, nu aţă scris în publici şi n'aţi 

sub-semnat nimici, ca să nu vă compromiteţi pote, apol 

soriserăți o dată, şi nu aflaroţi altă fras& decât aceea, 

ce nici Casacii în injuriele lor nu dai "Românilor, căci 

injuria, lor cea mai nare este de ai numi franzuski 

duch. Daca am dis că am explicat Evangelia, ete.ete, 

ce le pâte dice cine-va înaintea unui jude când e acu- 

sat de fapte cu totul altele de ce a făcut el în viaţa 

sa; şi daca d-ta aj uitat saii nu cunosci câte am scris 

” despre Christianism, Naţia pe care o.chiem de jude, n'a 

uitat nici “una din câte am scris. Ea cunosce Credo şi
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Ruga Domuanicală explicate în Curierul Român şi în cel 

de Ambe-sexe âncd din anul 1836 saii 37 -sai 38. Cu- 
nâsce articolele sai disertaţiile lungi despre educaţia 

publică, despre împărăţia cerului şi despre aus. 'Tot 

-ce vedi în a treia parte a Împresiilor unui proscris nu 

sunt nucă, sunt reproduse în frangusesce după ce fu- 

seseră de mult publicate în românesce, pe când d-ta 

erai în Paris. Daca d-ta ai uitat travaliul mei de la, 

1830 pină la 1818, unde cu ori-ce ocasie m& sforțam | 

a depărta şi a face uricios rusismul prin limbă, și a 

ne apropia, de Turcia prin tractate, Naţia n'a, uitat, şi 

de aceea mă adresed la dânsa ca la un jude sciutor 

ca să se. încredinţede că nici ei, nici amicii mei de 

principii n'am putut fi acolo unde era. c6da Ţarului, 

Şi prin urmare să nu credă nici pe cei ce ne- ar acusa 

nici pe cei ce ar voi să vorbescă în. numele nostru. 

Tâte- câte se dici în faca ântâia a epistolei cu No. 1 

sunt necesare într'o apologie către Naţiă ce scie cae 

„adevărul şi ce nu este. A le scrie ânst câtre Francesi 

sait străini fârd a îi sforţat de nici o împregiurare, eii 

nu 'mi-ași fi iertat'o mie, aşi tolera-o Ansă altuia de a 

vorbi despre sine, cum am tolerat tutulor autorilor, 

afard de cel de felul lui Rafailă sai sarsailă al lui 

“Lamartine. 
D-l Pleşoianu în scris6rea sa vorbindu' mi tot de cele 

ce îmi vorbesci d-ta, adică tot de cele 'ce dicii la, faca: 

| ânteia, colâna 1-a, unde nici vorbă. nici locui nu e încă 

de revoluţia din 1848; mă întrâbă: Ce?... dumneata at 

făcut Revoluţia, Revohiţiu a făcut'o Naţia... ca, şi când 

vrend sai fiind d-ta nevoit a vorbi vre-o dată de fap- 

tele sait scrierile d-tale literare, te-ar întreba cine-va: 

Ce, d-ta ai creat lumea ? lumea a creat'o Dumnegei, Ce 

aii a face scrierile d-tale cu. creaţia lumii, şi ce ai a 

face scrierile mele cu Revoluţia din 1848 ?.. Scrierile 

mele ânsă ab mult a face spre a se aduce de facă cd 

după trecutul mei nu am putut fi omul care în vara
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din 1830 să îndemn pe Români a face o mişcare în 

favârea, politice: moscovite. Ansă aproposito de revo- 

luţie. Aibă cine va voi să aibă gloria de ţurburător, 

că eii nu am dorit'o nici pe s6ma mea, şi cu atât mai 

vârtos pe s6ma, Naţiei. Ei mici în ţsră nică în streină- 

tate n'am pr6 pronuncat vorba revoiuţie; mai pre- 

„tutîndenea, vorbind de evenimentele nostre din 1848, 

le cațificii cu numele de Miscarea- Regeneraţie ; forte rar 

din neluare aminte, nu a meu ci a Francesilor, se va fi 

vădend vorba Revoluţiă. Prin urmare, ce mă întrebă 

D-] Pleşoianu : Ce, dumneata at făcut Revoluţia ? (21) De- 

parte de mine şi de a priimi şi de a face altui Român” 

ac&stă întrebare. Ei de m'am amestecat în Mișcare, 

cugetul mei, sforțele mele, n'aii fost de cât a sterge 

spiritul incenâiar. Probe sunt: Urăscă tirunia.—"r-e 

frică de Anarchie; — Proclamaţia dintr'un cap pînd în 

altul; — Scris6rea, din Islaz către D. Bibescu; — Im- 

pedicarea unor fapte pe care 'D-1 Pleşoianu o cun6sce 

bine, fapte. cu care era-să încâpă Mişcarea ;. Cuventă- 

rile mele în timp de trel luni către tote deputaţiile, 

etc. etc. Aibă parte de zavere Ipsilante, Arvaţii, ete- 

riştii mişeaţi de agenţi ai Ţarului; toţi bătăioşii ce şi 

la, scriere li se pare că scrii înalt când vorbesc de 

sânge, și apoi când e cel mai mici pericol învineţesci 

„ca vipera de frică, fără să aibă veninul viperei de cât 

ca să înveninede inocenţa. Ast-fel de 6meni aibă gloria 

zaverelor, iar nu Naţia mea, nu amicii mei, nu ei. 

Daca, D-l Pleşoianu crede ci a luat parte într'o miş- 

care revoluţionară preparată, de cei ce voia şă turbure 

țera, iar nu într'o mișcare de apărare şi de ordine, se 

amăgesce, saii de nu se amigesce, căta mai dinainte 

să'și iea sema, să nu fi subsemnat proclamația în Islaz, | 

ce dicea tutulor Românilor -să stea, în pace la vetrele 

lor, şi să'și lucrede câmpurile, Ei nu cunoscii Mişcare 

de legiuită, decat ceea, ce se face spre apărare, şi nici 

Revoluţie salutari, decât ceea ce se face în idei; şi
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la ast-fel de mişcare am luat parte, şi la o revoluţie 

în idei am lucrat de 30 de ani. Punct pe care să 

staii şi de unde să pot a sta sai a mă mişca n'am 

aflat altul mal sigur, mai ferm, decât tractatele n6- 

stre cu Porta. De dânsele m'am ţinut şi mă vojii ţine, 

şi voii arăta când sunt călcate, 

Despre lista de despăgubire. 

In vera trecută îmi tot scria sogia una dupi alta, 

că ni se risipesce starea, şi mă îndemna săi faci o 

„listă din aducere aminte de objectele ce am avut în 

tipografie, în casă şi airea, spre a pute cu densa a 

se ruga de I. Portă ca să le | iea sub protecţie. Pe 

lingă acestea, dup nisce broşure ale lui Russet, unde 

vorbesce despre mine şi D-l Tell cd le-am îi mâncat 

mii de galbeni, şi unde mai vorbesce că am făcut ode 

la Campania rusâscă de când cu moşii vechi, pecând 

tatăl D-lor Golesci cu tot patriotismul 'sei, striga naşi 
Drati, pe cânâ DD. Magheru şi Tell se bătea sub dra- 
pelul lui Geismar, căci aşa era orbirea pe atunci, şi după 

mai multe insinuaţii virite 'Turcilor de dişii Ro- 
mâni din Constantinopole, ce -se qici amici şi de- 

- mocraţi şi chreştini, şi co "şi-au luat însărcinarea de 

bărbaţi a priveghia, îmi dicea soqia cd Turcii nu 

ne cred de curaţi şi sinceri, pe noi, adică, ăştia de 

principiile Autonomiei şi Suzeranităţii „ Şi m6 în- 

«demna ca pe lângă listă să facii şi o arătare despre 

viaţa mea, saii lucrările mele, ce singure pot demonstra 

cd n'am fost rusolairu. Ei ânsă nici la una nici la 

alta n'am răspuns. Drept probă, daca nu mă credi, am 

scrisorile ei, cu data lor, cu timbrul postei, sunt mai 

vre-o qece una după alta prin care îmi tot cerea lişta, 

şi arătarea, vieţei mele, Daca i le- -aşi fi trimis, firesce cd 

nu mai 'ml-ar fi scris cerendu-mi-le. Şi scii de ce nu "I-am
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împlinit cererea? Nu cd dâră am înebunit de anu mai 

voi nici o dată a scâte nimicii din ce esteal copiilor, şi 

din ce am adunaţ cu agonisâlă de 30 de ani; ci pentru- 

că vedeam că ar fi fost alergări 'şi vorbe în van,.pind' 

sunt Casacii în ţeră. Audiiii acum, cu vre-o dece dile 

mai ?nainte de scrisorea, d-tale, de la unii-alţii despre 

dot milisne de care d-ta te ocupi pre mult. Am scris 

cumnatului meii Costache să mă însciințede ce mi- 

nune să fii asta? Am scris iarbși sogiei mele să mă 

însciințede şi ea, arătându-mi că de a făcut vre-o 

mișcare, 0 să aibă resultate ce dor în suflet pînd sunt 

Muscalii şi Ştirbeii tari în ţ6ră. D-ta, îmi scrii şi mă 

însciințedi despre frumosul răspuns al lui Stirbeiu. 

Aşa dar de sunt adevăr câte'ţi scrii, şi de eşti dispus 

a mă crede,,n'am avut dreptate a dice că ar fi fost 

alergări şi vorbe în van, după cum îţi arăt mai: sus? 

Acum să punem că sogia, ca o mumă, cenu enici pâ- 

gână ca Brutu nici creștină ca 6nsuşi Christ, ci cu do- 

rul de mumă al aceleia ce căgi leşinată la, picidrele 

crucei fiiului săi, ce în Cana-Galileia, avea, plăcerea sail 

vanitatea să vagă, pe fiul săi ferice de admiraţia come- 

senilor, şi”! îndemna a face “minuni ; să punem, dici, că 

socia mea, ca o mumă, de cinci copii şi de o altă fată 

ce are dece copii ce se uită în cer şi în pământ, (22) ar fi 

făcut vre-un pas, nu criminal, nu ilegal, nu necuvios, 

ci pretimpuriă, nu e trâba amicului Negulici să facă, 

o crimă dintr'acâsta, şi să iea pe bărbatul ei în ris, qi- 

cendu:i cd ori-ce a făcut a fost pentru plapoma . lui 

Nastratin Hogea, şi apoi a lui Runet, “şi apoi aşa de 

creştinesce aplicată, a d-tale, frate şi amice! Daca.ai 

'zigurositatea, de creştin, şi daca esci acel Negulici ce 

te credeam, nu poţi cere de la mine de cât, la o îm: 

pregiurare ca la Cana-Galileii, a dice: Ce e mie şi ție 

snuiere? iar la o împregiurare ca pe Golgota, a m& 

adresa la fraţii ca, Negulici şi a dice: fă muma, ori 

surora văstră. Vrei dreptate, frate ? este bună credință
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în câte "mi scrii? Aide să ne adunăm câți ne dicem 
creştini, şi să punem toţi la un loci sumele de bani 
ce ne-ai întrat în mână de la eşirea, din ţâră, nu îm- 
prumutaţi (coci atunci ar fi de rea, credinţă, a pune 
pe alţii să plătescă), ci cât am luat de la generositatea, 
şi ospitalitatea Suzeranului, şi pe lună şi cu alte titluri, 
Şi din suma î6tă să facem atâtea părți câte individe sunţ : 
Ei cu sogia şi copii mei, D-nu Tell cu soţia şi copii 
sei, d-ta cu sogia şi copilul sti, fraţii Zossima, Russo, 
Serurie, Giurescu, Pleşoianu, Christofi, Alexandrescu 
Şi ori-care va av6 aceeași mărturisire de principii cu 
nOĂ, și îi. va plăce a trăi în frăţia n6stră, după cum 
ne vom determina şi noi a trăi în Domnul nostru. 
Fiind ânsă că sunt sigur că la vre-o căți-va nu le pâte 
veni la calcul propunerea mea, ca un tată de cinci 
copii, fărv a, visa la miliâne, m'aşi crede ferice a, ave 
de unde-va, sigur sait din. ostenâla mea o mie de let. 
turcesci po lună, alta pentru socia mea, şi câte 500 
lei de fiă-care copil, şi mai vârtos de cei ce aii nevoie 
de pus în vre-o scâlă, ca, enache, şi atunci de ai numi-o 
d-ta plapomă, ei m'ași crede dus la, călugărie sai la 
pocăință, —ca şi ş6recele ce Şi-a ales de Monastire un . 
Parmazan,— şi crede-m& că din acea retragere pietosă , 

„Si creştină, în care mt-ar veni mie şi sociei mele” câte 
o mie de lei, nu "mi-aşi mai bate capul să 'mi albescă 
de milisnele închipuite ale altora. Aşi avea lacrimi 
de disgrație ale familiei. sai ale aprâpelui, iar nu pen- 
tru norociri ce ar ave sai ce *mi-aşi închipui că ar 
pute av6 aprâpele mei. Nu “mi-aşi mai perde tim- 
pul să număr ce ai alţii în pungă, nică cât ar pute 
căștiga;, pentru-că daca n'am numărat pînd acum 
din lumea pEcătâsă banii altora, firesce că de la că- 
lugirie sait de la, Monastirea, de Parmazan n'osă tacă 
una ca acesta. la mai spune'mi o-dată, Nene Negulici, 
câte miliâne o să mise facă despăgubire ? Două? şi 
de ce? de lei turcesci, românesci, saii de galbeni? 

- - 6
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„Ei aşi împărţi cu d-ta drept pe: din doă când ar fi 

una ca acesta, şi ți. ași da tot frățesce şi doă fete 

să le măriţi. 
Ţiseii mai sus de un traii în comun, şi cată si mă 

explicit mai bine; căci timpii sunt grei, şi amicii şi fraţii - 

fiind caldi la mânie şi la ură, şi cam recişori în cari- 

"tate, facă. us din tâte scrisorelele, și m'oii pomeni cd 

mor califica de comunist. Nam înţeles acesta penţru 

tot-d'a-una, nici a forma o sectă nouă între Români, ci 

a ne ajuta provisoriii ca creştini cât va ţine exilul 

nostru, şi a facea 4 lipsi dintre noi malatia loviri, ce e 

lâng6rea; sufletului. 'Mi-e temă iară ca propunerea, mea 

să :nu se iea drept o propunere interesată ci voii să 

intru în însogire cu o mulţime de suilete şi cu midloce 

mai pucine de cât ale altora, adică că voii să 'mi dai 
copii a fi nutriţi în sarcina, altora. De va av6 cine-va 

irăţia să mă judice din punctul acesta, atunci unde 

îmi e plapoma, bunule creştine? > 

Să venim la, ceea ce d-ta, numesc biografie. Eă am scris 

în multe rânduri în ţâră dând o relaţie despre lucrurile 

şi ocupațiile mele de când am întrat pe calea literară, 

şi după împregiurări, mai virtos în anul 18538, relaţia de 

Şi adevărată, era scrisă cu 6re-care emfase. A Naţia ce scia 

că ori câte diceam nu erai invenţii ci fapte, nu m'a 

criticat, Numai gaşca fariseilor epocei — iartă'mi 

cp esia, pentru-că tot popolul ş şi ţotă epoca are fariseii - 
i, şi tot omul din popol este în membru al corpului 

celui mare al lui Christ, — numai gaşca fariseilor găsesce 

de vanitose relaţiile mele. Acum” mă aflu în situaţie. 

mai tristă şi mai grea de cât oricând în viaţa mea, 

şi de 'mi-a venit vre-odată a recapitula câte am lucrat, 

nică odată n'a fost mai just şi mai: aproposito decât. 

în scrierea ce'o numescii Mânoires sur Phistoire de la 

Rigâncration roumaine. Așa, o ast-fel de relaţiă am 

făcut ca o introducţie şaii prefacă la acestă operă 

„ce se află sub tipar, şi când va eşi, va vede-o totă
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Naţia, o va judeca de este justă, sai încărcată, scrisi, 

cu demnitate sai cu fanfaronadă, necesarie la. o ase- 

menea, scriere saii & propos de bottes. Pentru ce să mă 

adresed cu un manuscris în secret la un om âoi, 

şi săi facă şi pe dânşii Ensuşi a se îndoi despre multe, 

şi să nu o facu unui popol întregii, ce are miliâne de 

ochi şi milidne de gure spre a ved6 şi a spure “ ade- 

vărul şi a mărturisi -despre densul? De se va, fi făcut 

de socia, mea vre-o ast: fel de relaţiă, n'a făcut bine; 

pentrucd uite, pînă unaalta, mă critică pe mine 

fratele Negulici ; al doilea că n'a putut scrie ast-fel 

cum să se afle dans le vrai, şi al. treilea „cd e mai 

bine să vadă un lucru. miliâne ' de Gmeni de” cât unul 

doi. Cât pentru punctul acesta din urmă ei sunt şi. 

"mai van şi mai interesat de cât soţia mea, când am 

adevărul în partemi. Am o mare vanitate pentru 

adevărit în publică ; 'mi-e ruşine numai de minciuni. 

Dumneata -fârd să vedi âncă ce am făcut ei, numesci 

„în ris ceea, ce vei fi audit ci aii făcut alţi”, numesci 

în ris Biografie, 'mi-o atribuesci mie, faci căldura unei 

sogii și mume crimă a bărbatului, şi mă insulţi di- 

cându-mi de ce n'am aşteptat să "mi facă biografia, 

alţii? Firesce “că d-ta erai să "mi-o facă, sunt pre 

sigur despre acâsta; şi când o vei scrie vel pune 
într'ensa, spre paceu sufleţului mei, multe vise, şi in- 

venţii ce eu n'am visat, ce eă:nam inventat. Fiind 

ânsă cam apucat să scrii câte- -va din memoriile mele 

(memoires), firesce că am seris din câte am vtdut şi | 

audit ei, ceam făcut, şi alte - asemenea. Memoriile: 

mele sunt memoriile mele, memoriile d-tale .sunt me-. 

_moriile d-tale, “Ei ori unde "mi-am adus a minte de: .- 

Negulici, 'mi-am adus a minte cu amor, cu demnitate, 

Când îmi vor serie alţii cum dici biografia, ori şi d ta, 

Gnsuşi de 0 vei şcrie, stofa. e tot Wa-una preparată, n'ai.. - 

decât să iei pâna şi să tăgăduiesci câte nu vor fi adevăr în : 

memoriele mele, şi atunci vera biografie va Îi facuti,
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„Despre Istoria Regenera țică. 

Un copil ânteiii se nasce ş'apoi ii daii părinţii ol naşul 

un nume. Câte am scris ei despre Mişcarea, din 1848 

şi causele ej, aii o formă narativă, adică sunt de _do- 
meniul Istoriei. Ca sa, termin lucrul am început de la 

început şi m'am arestat la fine, adică am început de 

-la Traian, am trecut prin Domniat, prin Protectorat, am 

trecut prin Mişcarea din 1848” şi am stat la: capătul 

Suvenirilor şi Impresiilor unui Proscris. Părţii d'ânteii 

tipărind”o, “ um dat un nume ce curacterisa călcarea 

drepturilor. Patriei, Profectorat. Am lăsat partea a 

doa netipărită şi am trecut cu tipărirea la partea a 

treia ce se numesce şi câre sunt Impresii şi suveniri 

ale unui Proscris. Pentru ce am tipărit partea ântăia 

şi a treia? numai pentru-că sunt părță naţionale, părţi | 

ce vorbesc de drepturile, şi datoriile ţerei, şi de su- 

ferințele ei, şi de credinţele ej. Partea a, doa ce 

vorbesce .de contimporani, *mi-a servit ca unui archi- 

tect ce construind şi terminând catul ântâiu, cată a 

construi încai de roşu catul al doilea, daca, cugetă a 

construi şi termina pe cel d'al tr eilea. Fiind-că partea 

a doa are cum diseii forma narativă, ori care a 

audit câte ceva dintr'6nsa, îi fu mai la îndemână a o numi 

Istoria Revoluţiei sai a Regeneraţieă, cum şi mie ase- 

menea. Mai v&dând însă, mai cugetână, determinân- 

du-m& a 0 tipări, căta să-i dai un nume mai potrivit 

cu natura ej. Aşa îi disei, în parentes, Memoires sur 

PHistorie de la Râgensration Roumaine. Ca memoriale, 

nu pot spune de cât ce am vădut cu ochii, şi am 

audit de la martori oculari, lângă care adaogii docu. 

-mentele saii actele publice câte am putut ave, (cu 

tâte că numai vre-o dot îmi lipsescii din'cele impor: 

tanțe). Câte ai vădut sai audit d-ta, câte au vădut 

„Sail at audit alţii, vor face- parte în memorialele fiă-
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căruia, de va voi să şi le scrie, şi din câte se vor: 
“publica sai scrie numai în chestiunea Mişcării Române, 

posteritatea va pute încheia istoria acelor trei luni, 

sai şi a inai multora. Aşa dard, ca scriitor de memo- 

riale sunt istoricii, şi scrii numai partea câtă o cu- 

nosci, iar nu și ceea ce nu cunoscii. Când: dici că 

datoria unui istoricii este de'a nu fura, nu prăda,nu. 
desfigura, istoria, înţelegi adică de a nu schimonosi 

câte cunosce, de anu scrie câte nu cunâsce, de anu 

“inventa fapte ce nu s'aii întemplat. D-ta cred cd tot 

aşa ai înţeles din scris6rea ce “ţi am scris, ânsă te. 

prefaci a nu pricepe şi mă apuci cu totul din altă 

parte, puindu-mi înainte „depărtarea 'Francei de Tera 

Română şi atâtea altele, ce nu pot de cât a: face 

istoria necompletă, iar nu şi prădată, Istoria, com- 

pletă nu pot s'o scrii nică eii, nici d-ta, nic. nimeni; 

iar memorii pote serie fiă-cine, daca nu 'ŞI a perdut 

credința. Acestă, bună credință m'am nevoit s'0 înve- 

dered la tot rendul, şi unde'mi va lipsi voiii fi judecat, 

daca vor voi 6menil a mă judeca iar cu bună credință, 

Să venim acum la Memorii, pentru-că copilul şi-a 

luat un nume. Fiă-care scriere de ori-ce natură Și 

stil va fi, este ca şi un tabel, saii faptă de pictură 

ce pote să aibă o dimensie mai mare sai mai mică. 

Când faci d-ta un portret, îţi alegi o mărime, şi după 

dimensia al€să, în proporţii îi faci toţi membrii. Despre 

ale scrisului, din câţi se află în emigrație nu sunt de: 

cât dd, Negulici, Grădişteanul (încep cu amici), Voinescu - 

II, Bălcescu şi alţi unul doi, cari judecă cum ai pute . 

“d-ta judica despre un tabel saii portret. Să punem 

cd acesti 6meni ce numiia ar av6 bună credinţă, Şi 

ar veni vorba ori cu toţi, ori cu unul. dintr enşii des. 

pre acestă scriere a mea, Cred că mar întreba în 

chipul următor: 

I. Cum se chiamă acestă parte a scrierii? 
R.. Memoriale asupra istoriei Regeneraţiei Române. 

.
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1. Mare e opera? broşură, jumătate de volum, un 

volum întregii sai mai multe volume ? | 

R. Un singur volum de la 20—25 câle, din care 

numai hârtiile oficiale sai autentice coprind vre-o 

dece. a ” 

„IL. Aşa dar memoriele d-tale aii un cadru numai de 

vre o 15 c6le? - - 

R. Aşa, căci nici midl6ce n'am da chieltui pentru 

mai mult, şi nici nu voii a îngreuia pe cititor cu 

naraţii mărunte, cum să nu potă. apoi gusta şi pri- 

cepe sensul hârtiilor oficiale, ce singure pot. da fi- 

“sionomia, Mişcării naţionale. Aşi mai fi scurtat şi din 

cele 15 edle narative, daca nu ar fi fost necesurii a 

„desvolta şi a face înţelese actele publice. Ori-ce act 

are istoria sa, şi pind să vii la densul cati să treci, 

proporţionat cu cadrul scrierii, prin intervalul ce pune 

pe cititor în stare de a simţi şi a judeca, actul. Fiind 

„ ânsă că multe se ţin strins legate cu condiţia popo- 

lului, cu datinele naţiei, cu credinţele populare, cu ca- 

„racterul sătânului : şi celui ce il storce, am cătat să 

consacru doă-trei cole pentru episâde cari să arate 

ast-fel de credințe şi datine; şi în locii de a crea epi- 

s6de, bune şi necesarii pentru romanţuri istorice, mal 

bine să spuiii din cele ce am vălut cu ochii şi am 

audit cu urechile, episde demne de istorie şi proprii 

a depinge spiritul popular în 1848.“ 

„Audind aceste răspunsuri cei competinți de a mă 

întreba cu bună credinţă, cunoscând cadrul ce am luat, 

pot să dică apoi: „Bine, aide să ascultăm, citesce.“ 

După ce vor audi citirea dintr'un cap piny în altul, pot 

“apoi judeca de am împlinit bine condiţiile, daca, cartea 

_e cu bună credinţă. O asemenea : întrevo:bire nu s'a 

făcut nici o dată între noi, "şi prin urmare 0 aseme- 

nea, condlusie saii judecată nu se pâte face decât dupi 

ce-se publică scrierea. Atunci se pot unii bucura, alţii 

- supăra, unii lăuda, alţii critica, după cuvintele ce vor avâ
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sati după punctul de vedere în cure ar fi, ori după afecţii 

ori antipatiile ce ar simţi. Dita ânsă te măniaşi, şi 

mă judeci şi mă critici dupb spusele altora, cari după 

ce nu sunt competinţi să judece d'a artisti, apoi nică . 

intregul 'scrierii nu 71 ai audit decât pe ici pe colo 

vre-o doă trei câle. Şi stă istoria cum aii audit unii: 

Mai 'nainte de a pleca dd. Tell şi Pleşoianul din Paris, 

"am învitat să asculte acestă parte, ast-fel cum eii 

să fiii cu pâna în mână (va să dică că am propus un 

ce care cel pucin avea aparință de bună credință.) . 

Am mai invitat âncd şi pe dd. S. şi N. Golescii şi 

Grădişteanu. In vre-o patru seanțe, nici odată n'au fost 

toță la un loci de cât în -cea din urmă. Prin urmare, 

nică unul nu este care sa dică că a putut audi un şir 

de la început pind unde a stat citirea. Scopul invi- 

tării mele a fost, ântâiii ca să arăt că sunt gata vmi 

sacrifica libertatea de autor (căci cine are responsa” 

bilitatea în critică, cată să aibă şi libertatea de a'şi 

arăta convicţiile); al doilea că multe din nume pro- 

„prii de Gmeni şi sate le uitasem, cum şi multe din 

numerile companiilor, divisiunilor, cum şi'date ale dilelor. 

Câte observaţii mi-a făcut fiă-care am urmat a le 

însemna pînă unde am v&dut că este bună credință. 

Doă puncte veniră cari supărary pe doi din auditori; 

de vor fi şi alte puncturi, nule cunoscii, pentru-că nu 

mi s'a făcut observaţii. Punctul ântâiii fu unde vor- 

bescii de reacţia din Oltenia; acolo arăt că guvernul 

provisorii a timis pe unul din membrii sei, pe D. 

Maghieru, ca guvernator saii comisar plenipotent al 

Olteniei, cu misiunea de a forma un corp de panduri, 

dându-şe sub a sa, disposiţie şi regimentul de oştire 

regulată câtă se afla peste Olt. Asta e naraţia pe temeiul 

decretului cu care s'a numit şi al faptelor ce ai urmat. 

D-l Pleşoianul 'mi-a făcut observaţia că acel regi- 

ment era sub comanda, d-sale, şi că d-lui n'a fost nică 

o dată sub comanda D-lui Maghieru; ordinele ce pri: -
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mia, era cele ce era în drept săi trimită capul oștirii 

regulate, d. Tell. Am luat vorba şi am răspuns că ei 

nu vorbesci aci de disciplina militară, despre care nu 

e nică o îndoială că aşa este, ci de sensul decretului 
şi de misiunea D-lui Maghieru. Ei nu invent nici de- 
cretul, nici misiunea; şi decretul fiind subscris de gu- 
vern, era subscris şi de d. Tell ce era cap al oștirii. 

- De exemplu, am adus oştirea regulată turcâscă sau și 
rusescă. Ea are comanda şi disciplina sa ce depinde 
de ministerul resbelului şi de generalul căpitan (en 
chef). Omer-paşa, era un general, depindea de ministe- 
rul seii şi, când se trimise Suleiman-paşa sai în urmă 
Fuad-Efendi ce nu e âncd general, corpul de sub Omer- 
pașa, se dete sub disposiţia comisarului, fără ânsă a 
se da, și sub comanda lui, In împregiurarea numirii 
D-lui Maghieru ca comisar, nu numai că era tâlă ase- 
mâ&narea acesta, ci âncă şi alte cuvinte mari în cât să 
nu supere susceptibilitatea nimenui, necum a D-lui Ple- 
şoianu ce dedese atâtea probe de devotament şi mo- 
destie; era cuvintele că D. Maghieru nu era un efen- 
dake, adică un cap de secţie, ci membru chiar al 
guvernului; al doilea că, formându-se câmpul lui Traian 
unde se concentraseră pandurii, dorobanţi, pedestrime 
regulată, artilerie, acel câmp navea dece capi ci unul 
singur, pe d. Magheru; al treilea că în tot timpul cât 
a stat peste Olt regimentul 1, de şi sub comanda ca- 
pului oştirii regulate, a fost în tot-d'a-una la disposiţia, 
D-lui Magheru. Ori-când s'a cerut o companie doă de 
D. Maghieru a se duce în cutare loci, d. Pleşoianu n'a 
putut dice: stăi să vedem ce "mi scrie de la Bucu- - 

“resci. Prin urmare, eii ce iubescii şi stim asemenea şi 
pe D. Maghieru si pe D. Pleşoianu, şi care ici rolul de 
narator, nu pot să schimb decretul nici de ar fi schim- 
barea, lui în folosul causei, necum cd de Y-aşi schimba, 
sensul ca să mulțumescii o -părere a unuia din amici, 
aşi demonstra: că în ţeră a fost o anarchiă, mai mare
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şi decât aceea ce se sforţară inemici! a demonstra că a 

fost. Pentru-ce să- falsificii istoria cu paguba causei şi 

fără folosul nimului, nici: chiar al D-lui Pleşoianu? Cu- 

vintele mele din nenorocire n'aii fost destule de al 

convinge, şi a început apoi a'mi face observaţii cd 

multe din istorie le tiecii cu vederea, ca să arăt ci 

nu sunt de bună credinţă. Eu am răspuns cd este ade- 

vărat cd multe vor fi rămas nescrise; ânsă unele vor 

fi pentru-că nu le cunosci, şi eu nu pot scrie câte nu . 

cunosci ; altele pentru-că nu sunt de natură a figura 

în cadrul cât mi'l-am ales. Aşa, pentru cele câte nu cu- 

„noscii şi sunt importante, mait de cât s%'mi spuie d-lor, 

căci de aceea, sunt rugați să asculte, şi eii le voii 

trece, daca nu vor figura ca membri disproporţionaţi 

la un corp. Drept probă că nu scrii cu bună credinţă 

"mi-ai adus înainte cv râta sai compânia cu care a 

venit Zalyc, n'a fost a lui Zalyc, cia unui unter-oficer 

ce era catechisat de D. Pleşoianu. Acesta de este un 

adevăr, ei nu Pam audit pind în momentul. acela, 

şi prin urmare, nesciinâu”l nu pot fi acusat de rea 

credinţii. Ei nu sciti alta de cât că ordinul din Is- 

laz nu s'a scris către unter-oficer, ci către Zalye de 

a aduna compania şi a veni a se uni cu expediţia ; 

că acea companie am vădut'o venind sub comanda 

lui Zelyc, și sub comanda, "lui a fost pină in ultima 

oră când s'a trimis înaintea uvangardei de Casaci la . 

Pitesci. De a fost acea companie a vre-unui unter- 

oficer, culpa nu e a mea că scriii cum am vEdut lu- 

crurile şi cum a fost mai firesce a le crede,cia celui 

ce a sciut adevărul şi "l-a tăcut, şi n'a făcut a se numi 

“acel unter-oficer căpitan. Rota după regule n'a fost 

nici a unter-oficerului nici a lui Zalye, ci a căpitanului 

Ă, şi ei nu pot scrie că a venit cu dânsa de cât cel 

care a venit. Nu pot să fii mai nedrept de cât ine- 

micii causei nâstre, căci de ar judeca şi ar voi să pe- 

depsâscă, nu vor pedepsi nici pe căpitan, nică pe unter”
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oficer ci a nume pe Zalye. A scrie că n'a venit Zalyccu . 
compania 6-a, este ca şi când aşi scrie co n'a oferit D. 
Pleşoianu (Mişcării) compania 5-a, şi am face d-lui acea 
observaţie pretindând că a iniţiat'o d-lui ; este ca Şi când - 
"mi-ar face d. Tell observaţie că sunt părtinitor, daca, 
dică că compania 5-a a fost a Dlui Pleşoianu, căci 
fârd D. Tell, D. Pleşoianu nu intra în Mișcare, şi prin 
urmare compania, 5-a a fost a D-lui Tell, şi alte ase- 
menea. Unde ajungem, frate, cu ast-fel de copilării şi 
observaţii ? Era astea cause juste a, înțepa pe un om, 
pe un bărbat ce se dice democrat şi care "şi-a luat rolul 
a observa, pe cei ce se abat din calea drâptă ? 

Să trecem la punctul al doilea ce aduse, nu obser- 
vaţii copilăresci, ci mânie pind la turbare. Vii cu 
citirea, pînă la venirea D-lui Tânghir în capitală, la, 
Schimbarea guvernului provisoriii, în locotenență, Şi la 
hărtia, ce a cerut d, Tânghir de la locotenenţă, de a, 
publica, că none legiuiri nu vor avea deplină  vigdre 
de cât după aprobațiu şi întărirea A. Sale Sultanului, 

"Arăt aci lucrul cum s'a făcut, nici mal mult nici mai 
- Puţin ; şi că majoritatea comitetului revoluţionar ce 
cu adevărat guverna, a aflat cu cale a se priimi de 
a se publica acea hărtie în trei exemplare, şi fără a 
se trece la dosar (delă). Un exemplar s'a lipit pe 
zidul de la Sărindar, unde ra stat nici o oră, alt 
exemplar s'a dat d-lui Tânghir al trimite la Suleiman 
pașa, şi al treilea, l-a ţinut Locotenenţa. Popolul a pro- 
testat, fârd ânsă a incrimina Locotenenţa ; căci nu era 
ea culpabilă, ci majoritatea comitetului revoluţionar, 
şi mai vârtos D-l Tell votase contra de a priimi 
cererea D-lui Tânghir. D. Roset care făcea parte din 
comitetul guvernator, şi scia pe cine:cu adevărat să, 
incriminede despre priimirea acestui act, incrimin6dă 
în „Pruncul“ anume Locotenenţa „unde d. Tell era, cu 
totul inocent. Aşa dar încheiii „Cd ceea cea făcut 
atunci sai Comitetul sai Locotenenţa n'a fost bine, și



  

cd Popolul are meritul sei în frumâsa şi curagi6sa : 

faptă de a protesta ; iar d. Roset şi compania, de era de 

bună-credință, cum ati incriminat atunci pe Locotenenţă, 

cată şi acum şi tot-d'a-una a incrimina pe ork-cine ce 

lucredă spre a împugina sait distruge autonomia ţărei. 

Aci vorbescii de un memorii ce de curând se deduse 

la guvernul Austriei, în care se dice co Rusia ca 

protectăre, "şi Turcia ca suzerană să aibă dreptul a se 

amesteca întru a na cerceta legile. ce face ţtra şi a le 

întări, acesta se înțelege, iar... ete. Dică dar că acea, 

hărtie cerută de D. Tânghir, priimită de Comitetul guver. 

nator, şi 'subsemnată de Locotenenţă, da dreptul numai 

“ Turciei Wa recunâsce nouele lesiuiti, şi tot nu era 0 

faptă demnă, tot n'a recunoscut'o Popolul, tot nu există 

nică. în dosare, nici la 'Parei; cuci şi dear exista e ca, O 

hârtie albă, cocă Suleiman-paşa n'a recunoscut pe membrii 

de ş6se ce semnaserd, Şi membrii de trei n'a repetat'o. 

Acum daca aceea era o faptă vinovată,cu cât mai vir. 

tos e culpabil acest din urmă memoriii dat la Austria ce 

recundsce nu numai 'Turciei ci şi Rusiei dreptul de a 

ne controla legile? D. Stefan Golescu s'a aprins di- 

când e acel memorii este al D-lui A. Golescu, şi cd 

prin urmare eii surt de rea credinţă. —Stăi, Stefane, să 

ne înțelegem, ctă ce dice . cutare şi cutare, âtd şi 

străinii, Francesii ce "i-ai audit singur jeri. că scriitorul 

ce a scris “acest,memorii daca nu e cumpărat, cel 

pucin a făcut o mare greşală de redacţie. Nu, se sc6lă 

mănios ; et săr, îl ici în brace, îl rogii să şâdă şi”l întreb 

si "mi spuie ce voiesce?. Să schimb încheierea? să-nu 

pomenescii nimici ? că sunt gata a face tot, numai să 

fiă bine pace. Nu s'a putut al ține, a eşit inşultân: 

u-mă, ast-fel cum nică unul dintre cei de facă D.D. 

Tell, N. Golescu, Grădişteanul, Pleşoianui şi Curiu ce 

era din întâmplare nu ai încuviinţat purtarea D-lui 

Golescu. 

Cu tâte că eram partea pasivă, insultată, am suferit, -
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- Când ne-am despărţit de DD. Tell şi Pleşoianu, "mi-ai 
mulţumit cd dreptatea, era în partea meu, (afard nu- 
mai daca, mie îmi spunea unele şi D-lui Stefan altele). 
Unde ajunge istoria, frate Negulici, şi libertatea, indi- 
viduală a autorului ce subscrie sub a, sa răspundere 
Scrierea, sa? daca esci forţat pentru unul a sterge saii 
a falsifica un decret, pentru altul a lăuda ca faptă pa- 
triotică hârtia, cerută de d. Tânghir, şi incriminarea, 
d-lui Roseti ce cădea pe d. Tell a lăuda memoriul dat 
către Austria, pentru-cd este al cutăruia, saii a nu 
vorbi de nici o hârtie nici de alta când ai intrat în 

- domeniul istoriei, şi când ar semtna că ne e temă a 
vorbi de greşa!ele ce am comis ?: Acum d-ta de la, ast- 
fel de 6meni audi, și fiind-că m'ai uitat sai voiesci 
a mă uita, mă insulţi pe spusele d-lor ŞI nu aștepți 
să vedi cu ochii. Şi la tot rândul îmi tot repeţi basmul 
cu cocoşul roşu, adică "mi iei expresia mea ce e justă la 
locul seii şi 'mi-o aplici pretutindeni unde vrei si mă 
insulţi. | | - 

Despre nimicuri sai /lecăriy 

Intr'o diminsţă forte de nopte, pe la capătul ţâmner 
trecute, aud bătând la, uşa mea. Intreb abia, deştep- 
tat : qui est 142 i 
 —Eă, îmi răspunde, ă - 

— Cine eii ? 
— Cesar. 

— Care Cesar ? 
— Bolliaci. | . 
M& scol, deschid uşa, aprind luminarea, Cum se lu- 

mină, în casă, vEd pe Cesar ce sosia de pe drum, în 
loci să 'mi dea bună întelnire, crucindu-se în midlocul 
casei şi uitându-se împregiur.. a 

—Ce e asta? îl întreb. - 
— Asta "ţi-e casa? mă întrebă, el.
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— Asta, - 

— "Tot aci ai şedut de când ai venit in Paris? 

— Tot aci. 

— In mansarda asta? 

— Cum o vedi. Pentru d-ta pote eo mansardă, pen- 

tru mine este o locuihţă. 

— Apoi bine, urmă el, ei m& aşteptam st te văd 

întrun palat cu sal6ne, cu tapete, cu lustre, cu mobile nu 

sciii cum, etc. Aşa mergea vorba prin Constantinopole. 

— P'acolo va fi mers aşa, paci vedi cum sunt lu- 

crurile, îi diseiă eu." | 

In casă era frig şi cum da „Dumnedeii. pl se tot 

mira. 

D-ta, frate Negulici, îmi scrii tot cu mânia sacră, 

ce ai dâră cd nu sciți d-vostră cum trăiescii ei în 

„ Paris-? Eu îţi răspund ci daca d-ta, esci aşa de buna 

dori sab a critica traiul mei, ei nu pot fi aşa de rei, 

nici inemici de "mi-ai fi, să ţi-l uredi. | 

"Ţi-am scris sat vam seris, nu "mi aduci bine a- 

minte, cd cu Rheal m'am stricat pentru bani; pentru 

că n'am învăţul să scrii la havadişuri, nică să daii 

relaţii despre tâte nimicurile, că, nefiind nevoit a le 

serie, ar semăna cd aduci vorbă întradins ca să mă. 

laud. Când te strici cu un om, adesea testrici pentru 

o singură, causă, apoi vin altele cu sutele, Ce nevoie 

era adică să vi le: înşir pe tote? Când va fi timpul, 

şi de va fi vre-o nevoe de capul lui Craii, te însciin- 

ţed că am tâte scrisorile lui din care se pote lu- 

mina lucrul. Cu scrisdrea d-tale, fărd nici un cuvânt 

mă sforţedi a "ți spune ceea-ce doriam să tacii, ca să. 

nu semen că voii să faci paradă cu modestia, saii am- 

biţia mea, D. Grădiştenul . cun6sce ca şi mine ce om 

a fost Rheal, pentru- co Va vădut d'aprope şi "i a citit 

măi tote scrisorile. Causa, cea dW'ântâii a stiricării mele 

cu dânsul a fost nu banii, ci o strofă ce avea, în poe- . 

sia sa pentru vEduva lui Heliade, şi prefaqa ce făci
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maj la urmă, unde vorbia, de vandalismul Cusacilor în 
tipografia lui Heliade, şi fâcea pe Nicolae bătându-se 
la luptă drâptă cu Don Chiciotte. "L-am rugat cu stă- 
Tuinţă să se6ţă, acea strofă, cum şi-pasagiul din pre: 
facă vnde vorbia de prada Casacilor în tipografia, meu, 
Etă expresiile mele din scrisârea ce." am scris „De 
voiesci a spune din cari scrieri aj tras notele, este o 
datorie şi o lealitate. de autor. Cât pentru tipografia 
mea, semă&n că mă laud sai s6mănă că mă părtinesce 
autorul broşurei spuind Francesilor ceea-ce pot crede saii 
a nu crede, Asta ca să semene de bună credinţă o pote: 
-cine-va spune saii aduce aminte Românilor ce cunoscii de 
aprope lucrurile, şi pot judeca ce e drept şi ce nu e. Iar 

„pentru strofa, consacrată la văduva lui Heliade, e un | 
ce care mă atinge mai d'aprâpe, şi de vor plăti Ro- - 
mânii chieltuielile broşurei, e nedrept să plătâscăi ceea 
ce nu-i privesce; iară de voii plăti-o ei, este ridicul 
să "mi plătescii reclamele, cum dici francesii, laudelor 
ce-şi le compune cine-va, singur.“ EL îmi respunde cu 
un ton aspru căi violed dreptul şi libertatea de 
autor, adăogând că adică, 10 îmi pare rei pote să 
vorbâscă rei de Nicolae (Ţarul) al doilea cd "mi 
pare ri să vorbâscă de sogia mea, şi câte nerodii 
„asemenea. Atunci m'am dus la tipegrafiă şi am dis: 
„Eu sunt cel-ce dă banii, şi D. Rheal autorul. Domnialui. 
e liber pe fapta sa, și eii pe banii mei. Ei nu pot da 
banii de cât cu condiţia, de a scâte câte diseii mai 
sus.“ Rheal atunci vine și schimbă tonul; îmi promite 
co scote tot, în faca țipografului, şi atunci am dis a 

“se tipări că răspund banii. Când sa tipărit broşura, 
mi-o aduce cu. adevărat fără pasagele ce era în fa- 
vârea mea, afară numai“ de strofa disă, dicendu mi | 
CO scii ce va să dică versurile: o strofă scosă îi 
strică şi pe cea, din susul şi pe cea, din josul ei; îmi 
cere scuse de acea licenţă ce a luat, basat pe cunos- 

-cinţa nostri, şi pe raţionamentul mei de poet, mai
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adăogână să 71 iert pentru scrissrea ce mi-a scris; 

căci n'a fost ca să m insulte, ci ca să mă împunsă 

în ămorul proprii, exprimendu-se dupi francosesce 

cd na fost une insulte, mais une -pointe; aste vorbe şi 

scuse fură pind am plăţit banii tipografiei. Apoi se duse 

laŞaltă tipografii şi pune a tipări de al doilea prefaca 

pentru exemplarele ce se tipăriserd pe sâma lui, cu 

duelul lui Nicolae cu tot, cu tâte laudele şi sucrifi- 

ciile tipografiei mele. V&dândui, “i am spus că nu 

s'a purtat cu lealitate. Mar vârtos redactorul Ligei se 

prepara a'l trage la judecată, cum de şi-a luat voie 

a adăoga o scrisâre la o publicaţie a Ligei, fără să 

fii, cu scirea Şi voiu Ligei. Sa certat din asta cu 

Carpantier, Şi ca să'; ȘI resbune adică cu el, se legâ 

de mine, qicendu- mi cd miza lucrat corectura, la, 

Protectorat şi nu %-am plătit nimici, și prin urmare 

cel pucin câtă să-i iau partea când sa certat cu 

„xedactorul Ligi. Ei "i am dis că cunoscuţi mei 

saii amicii, daca ai învăţul a se certa în drum, să 

* waștepte de la mine că mă voii amesteca, vre-o dată: 

de voii fi departe, nu mă apropiiii de denşii; de voii 

fi aprope, m5 depărtedii. La gâlceve unde se înjură 

Gmenii pe stradă sunt străin. Iar. în cât pentru corec- 

tura, tipografică ce a făcut la, patru c6le, de n'am plă- 

tit'o, a fost cd singur n'a voit să iea, plată. Eu însă 

sunt gata ori când a-i plăti. Cerii dară a "1 plăti. Cât 

credi că mi-a cerut? 1000 (o mie) „de franci în cap, 

când da seanţe de 50 franci pe lună; şi când d-ta 

scii ce va să dică corectură tipografică la patru c6le. 

Ce să respund “la asemenea pretenţie a unui om ce nu-l 

cunosceam de fel? Cum să "mi ferescii punga ameninţată 

de o asemenea sumă ce n'aveanm, şi nici având nu o pu- 

team da? Cnm iar să nu-i atacii amorul propriii oferindu i 

un maximum de 32 fr. comptând corectura fiă-căria cole 

căte 8 îr.2-"l- am dis: „Domnule, nici n'am, nici pot face 

„Suma ce'mi ceri, “Pentru lucrul ce al pus a corige stilul 

7
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în 7 luni, "i-am plătit, dup învoire, cate 50 fr. pe 
lună ; pentru corecturi de patru c6le ei sciii cum se 
plătesce, şi 'mi-e ruşine ați da suma cuvenită, | 
- — Cum? îmi dise, vrei să mă tratedi ca pe un 
garţon de iypografie ? pe mine un autor aşa de în- 
semnat, un poet aşa de cunoscut, ce m'am :coborit a 
face on6re acelor patru câle a le corige ?* 

Ce săi răspundi: săi spuiii cd celebritatea d-lui 
era aşa, de mare încât a cătat să viu în Franca “să 
şed mai noă luni, şi să se întâmple a "1 vedea o dată 

“la d. Fauvety ca săl cunoscii, ca să sciii că se află, 
un d. Rheal pe lume? să'j Sspuiă că versurile sale şunt 
aşa de regulate în cât.abia între 29 se află unul just ? 
"Mi-a, fost milă, şi apoi pentru-ce să ajungem la vorbe 
umilitâre cu un om ce a făcut cât a putut pentru o 

- causă, a lucrat o broşură ale căriia note ait contribuit | 
în ceva, spre a, s6- face istoria nostră 6re-cum cunos- 
cută. Am vădut ci bietul om, săracii şi mândru, cre- 
dend cg va putea câştiga câva bani, s'a apucat să 
cânte o. causă, după cum cânta alte dăţi pe pringii lui 
Ludovici Filipă, Şi lua câte un bacşişi cât nu facea 

“ostendla, credend că Românii vor alerga, din tote păr- 
ţile cu bani a'] recompensa cu mii de franci pentru 
o broşură de o câlă, care dicea că n'a scris'o ca să 
fii „plătit. Aşa am tăcut despre tâte, Şi "i-am dis: 
Domnule Rheal, am fost amici, şi voii să rămânem! | 
amici.. Ei sunt un. refugiat străin, bani n'am, Şi cu - 
tote acestea nu pot a te trata ca pe un gareon de 
tipografiă. Apoi aici nu-e vorba de autor mare sati 
mică, e vorba de lucra. Daca, aşi avea, trebuință de o 
perechie de cisme şi star presenta, cel mai mare om 
al Francei a mi le vinde, eii nu pot plăti onârea omu- 
lui ce 'mi vinde ci preţul cismelor,. Aşa, la o tipo- 
grafiă, nimeni nu întrebă cine a făcut corectura, ci 
cât se plătesce corectura. Cu tâte acestea ei nu'ți 
ofer 82 fi. preţul corecturei, ci te rogi a priimi 150,
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singurii bani ce am acum şi pot ave. Sa mâniat, şi 
„după câte-va dile primeșei un bilet de la judele de 
pace, chiemându-mă la, judecată, săi dai 600 fr. , Şi 

- dicând că *miface cadeau âe 400. Am dat unuialt fran- 
“ ces hârtiile tâte, scrisorile lui Rheal, a se înfăgişa la ju- 
decată, a spune ce a lucrat d. Rheal, ce '-am oferit 
ei, (adică 150 fr.) şi daca nu e mulţumit, sunt cu t6tă 
inima dispus a face a se numi din amândouă părţile 
doi arbitri competenți, Gmeni' de litere, şi ce vor de- 

- - cide &i, voii plăti bucuros. Judele de pace condamnă 
pe Rheal ca un om de rea: credinţă, căruia nu i sar 
cuveni nici acei 82 fr. dup o hotărire a arbitrilor, 
Atunci Rheal alergă iar cu binele a cere încai acei 150 
fi. "l-am dat să nu semene că profit de circumstanţe, 
Şi 6L8 istoria, cum se pote ved6 din tote scrisorile 
D-lui Rheal adeverite de advocat, care a şi numărat a- 

cei 150 fr. şi a luat adeverinţă, Istoria, e și mai lungă, 

ânsă spre ce ne folosesce a "ţi scrie un dosar de o cores- 

pondență coprinsă în vre-e 30 de scrisori? Pentru ce 

atâta rea credinţă din partea d-tale a afla pretext 

în tâte nimicurile, spre a mă încrimina, despre lucruri 

pe cari când le-ai cunâsce pe deplin cred cd “ţi-ar fi 

ruşine, daca îţi va mai fi rămas inimă de om? 
, 

Dar de visul de care îmi scrii, ce ai de gonda mă 

face a crede de d-ta? „Cine "ţi-a vorbit de vise, cine 
'tă-a, scris ? Cum se chiamă omul ce -audind ast-fel de 

nimicuri, incrimin6dă pe altul ce nici o sciinţi n'are 

de dânsele ? M'ai audit pe mine vre-o dată vorbind, 

- despre vre-un vis ? i am scris vre- -0 dată despre una 

ca acesta? Şi ca să "ţi vorbescu sati să "i scriu, căta 

mai ântâiu să vised vre-un vis asemenea, şi apoi să 

am şi nerodia a, crede în vise. Apoi ei iţi spuiit în 

credință, că de când sunt, n'am visat vre-o dinănae 
așa de roşie saii aşa de pestriță, şi daca- n'am visat 

Li 
4
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cată să fii nebun să vorbescii ast-fel de nimicuri la 

vârsta mea. 

Despre mantaoa albă de ce îmi vorbescă prin 'scri- 

sori şi prin noime tocmai acum ? Daca esci amici din . 

categoria în care te pui singur, de ce nu "mi vorbiai 

la faca locului când eram în ră? Sciu pre bine co 

cunosci istoria mantalei albe ce te faci co nu o cu- 

nosci. Astupă- ți urechile ca să "ţi-o mai spuiii o dată. 

La 1848 lunii 19, când Odobescul cu Solomon în în- 

ţelegere cu Rosetache şi Brătianu! se puserb să areste 

pe Maghierul, Tell şi Heliade sai să "i ucidă, atunci 

soldaţii şi pungaşii năvălind prin cainere, luând hâ- 

tii şi ce aflară, furară şi o sabie, nisce pistâle, cutia, 

cu brice, o gibernă şi mantaoa lui Ifeliade, (tote acestea 

tot ale lu); o manta nâgră blănită cu astrahan, pe 

care o cunoscă, că am trăit împreună. Dup ce he 

scăpă popolul, lucrând şi în prima di, şi a doa şi în cele | 

următâre pind după medul nopţii, şi adesea pind în pri - 

mele albori, şi- renunțând de a mai dormi în palat, 

când eşiam din sală şi ne duceam fie-care 'p'a casă, 
plini de sudârea ce aduci nopţile de vară în căldura 

sai pâcla caselor, plin de sudâre şi numai în fraci, 

în răc6rea,. despre dioă, vărul - mei . Costache Racotă, 

ce mă urma pretutindeni, îmi punea în spinare o 

manta a lui albă de căltrime, ce fusese mai "nainte a 

fratelui sei Alecu. Cu acea manta eşiem din palat 

n6ptea, Și veniam pînă a casă, pentru-că p'a mea mi-o 

furase, şi nu "mi da mâna să 'mi cumpăr alta. A fost 

destul să mă vadă o dată de doă ori Roset şi Bră- 
vianul sail alți amici ca dânşii, ca să împle lumea, că 

"mi-am făcut manta, albi. Ei ânsă căta să am ce-va 

cu care sa "mi acoper corpul asudat n6ptea. A da 10 

galbeni ca să'mi faci-o manta ca mantalele Gmenilor 

necălăreță. nu "i aveam ; căci aveam trei chieltueli : a. fa- 

| miliei în Transilvania, a mea și a poliţelor ce curgea. 

"Mi-am luat o ghiebă de 40 lei. Au început apoi amicii
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a vorbi de ghiebi, pe care n'9 mai puteam schimba, _ 

sai lepăda, căci era a mea. Cu ghieba asta am plecat, 

la Târgovişte, m'aă arestat la Petroşiţa, m'am întur- 

nat în Bucuresci; şi amicii tot de mantaoa albă vor- 

bia, şi vorbiră de la 19 lunii pind la 6 August când 

era să mă duci la Giurgiu la Suleiman paşa. D. Tell 

s'a dus cu epolete de general, şi a priimit onori de 

general. Ei m'aşi fi dus tot în ghiebă daca aşi fi fost 

un particular, saii daca, m'aşi fi dus de la mine pină 

la minister şi de la minister pind „la mine. Se pro: 

clamase ânsă suveranitatea popolului; popolul reves- 

tise cu suveranitatea sa, trei inși, şi acel trei inşi 

m'avea dreptul a tiri suveranitatea popolului pe la 

scara unui paşșă, a fi cotită de toţi 'ciutacii şi a nui 

presenta armele soldaţii Turci, pe lingă care trecea 

acea, suveranitate personificată în trei inşi. Eram domn 

pe persâna mea cum voiii voi a face cu dânsa; nu. 

eram ânst domn şi pe suveranitatea, popolului a o 

prosterna la, scara caselor D-lui Simici din Giurgiu, 

nică la scara caselor D-lui Bibescu din Bucuresci. Așa, 

mai ?nainte de a pleca la Giurgiu, am pus să "mi 

facă o manta albă întocmai cum fusese a vărului Ra- 

cotă, despre care se vorbise atât mâi dog luni, adică 

n'am vrut a se mai deschide altă vorbă. 'Trăiesce şi 

croitorul ce a făcut'o şi negucătorul ce 'mi-a vândut 

postavul, şi pot mărturisi despre data mantalei ade- -. | 

vărate. Am luat cu mine la Giurgiu o suită de vre-o 

dece amici Armeni ce mă hrănia şi îmi da casă şi 

masă, şi cari nu voia a se despărţi de mine. Aştia 

ca, cetăţeni îşi avea uniforma, lor de gardă naţională. 

Mam dus adică şi ei cum am putut, să faci on6re 

popolului, după cum s'a dus şi d. Tell cu epolete de 

„general, după cum se ducea, şi Moşoiii şi Brătianul cu 

dorobanţii de poliţie. Şi mantaoa, albă am purtat'o la 

„visitele Paşei, când. nimeni nici nu mal vorbia de 

densa, nu scii de ce, pentru-că eram adică, pârcălab
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recunoscut şi t6tă lumea aştepta isprăvnicii, sai se 
_temea; să nu fiă scoși din isprăvnicii, sai pentru 

că vorbise destul de mantaoa care. nu fusese a. 
mea, şi 'mi servise a. "mi acoperi neaverea. Daca erai 
amici, de ce nu 'mi vorbiai atunci, frate ? or pâte că 
te temeal că vei afla cd mantaoa, aceea străină nu eru, 
a mea. Ansă amicia d-tale este cum se vede să aibi 
curagiul a spune omului adevăruri neadevărate, Şi a 
"1 amări de mârte când 'se află în sărăcie, şi când 
pâinea, ce o mănâncă e de la pietatea altora. “Nu t 
e lene, nene Negulici, la, versta d-tale să te laşi a "țĂ. 
întârce capul Gmeni ce în viața lor m'ait făcut de cat 
a se lega de femeile şi de familiele Gmenilor, 6meni de 
la cari şi d-ta ai pățit destule şi o să mai paţi ? Esi- 
liul şi neocupaţia te-ai făcut . a contracta Şi d-ta în- 
vățurile lor? Restringe-te în ocupațiile vechi. Fii Ro- 
mân şi democrat şi creştin, ast-fel cum te-am cunos- 
cut, cum te-am amat şi cum te ama şi alţii. Nu te 

maj democratisa saii păgâni ca Brutu ce își ucidea. 

„copii saii cerea să 'şi ucidă şi aiţii pe ai lor; nu te 
mai creştina ca Jesuiţii, nu te mai români ca, Roseţii 

ai căror taţi au murit şi nu scia nici pâine să dică 

pe românesce. Preceptele şi puncturile de vedere ce ai 

în scrisorea d-tale, nu credii să le fi luat de la pă- 

rinți, nu credii să le fi pescuit din Aime-Marlin ce 
1 ai tradus cu atâta ardâre. Sunt precepte ale lene: 

şilor ce îşi preâmblă bastonele, şi bumbii, şi inelele, şi. 
„lanţurile de aur, mai stângaci de cât, jucătorii de cărți, 

“de cât scamatorii, prinții Italieni şi conții” de Roseţi, 

mai. stângaci decât dânşii Şi mai fanfaroni decât dânşii ; 

căci își daii nume singuri de bărbaţi democrați, cari 

S'aii pus la drum să observe cari cum se abate din 

calea ce nu e i d-lor. Vedi de asta: reacţionarii nu 

„ mesci pe mincinoşii democrați canallie ; căci nu mat 

” sciu nici de Dumnedei, nici de cuviinţe. Ni 

„Imi mai vorbesci i în ScI's0re despre lictori, de cară abia. 
N
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acuma îm! aduseii aminte, şi despre care îmi pare” răi 

a vorbi aci subt rubrica, de nimicuri. Erai, pare'mi, în . 
Bucuresci când s'a jucat o scenă din Michaii-Vitezul 

-versificată de mine, întonată de Vachman şi cântată 

de tenorul italian Montresor. Cu ocasia acelei repre- 

sentaţii am votbit în Curierul Român de vechii SO0l- . 

daţi români, „de ferentari, dorobanţi, etc. şi de fustaşi 
sai făşari, schimbaţi, degeneraţi de fanarioți şi des- 
fiinţață de Regulament, ce nu lăsă, decât numele de 
dorobanţi destinaţi a, face pe shiri. D-ta scil ce va 
să dică fașă (faisceau). Făşarii sai fuștaşii erau fas- 

ciatorii sai lictorii Republicei romane, pentru noi su- 

venire pietosă şi regenerătâre a acelor timpi. Ca redactor, 

doriam reinfiinţarea făşarilor sai lictorilor, ale căror 

„arme era un simbol de „unire naţională. Pentru ce a: 
dică, ca un om ce eram dintre cel ce se puseseră în 

capul Mişcărei în Oltenia, să: nu "mi fiă iertat a dica 

camaradilor mei a ne grăbi să reînființăm faşele uni- 

rii, fustaşii sai lictorii străbunilor noştri; şi ale căror 

rămăşiţe le-am apucat şi noi mai 'naințe de 1828? 

Ai mei era pedestrii şi călăreţii miliţie! cu spalete de Ca- 

saci? Ai mei era dorobanţii deveniţă sbiri ? Al mei lip- 

canii sait vechii căl&rași ? Pentru ce îţă ridi, Române şi 

creştine Negulici de o vorbi ce am dis'o peste Oltu, 

"în judeţul născuţilor la Roma (Romanaţilor) spre 

restabilirea, fustaşilor sai lictorilor Romani? Pentru 

ce adică acei lictori, daca âr mai fiapărut în România. 

încaj trei luni, era să fiă al-mei şi nu ai Patriei ? De 

la cine aţi audit pentru prima Gră că fustaşii sai fă- 

arii era anticii lictori ? şi ast-fel, în dreptatea şi căl- 

dura d-tale de Român, de democrat şi de” creştin, vrei 

a mă recompensa, pentru nisce studiuri ce contribuiră - 

spre multe adevăruri istorice ? Şi daca ai fost un om 

făcut pe ris, cum nu te cunosceam, ris ce. profana, şi 

sciință şi artă şi adevăr şi istorie şi tot ce-e naţio- 

nal, pentru ce n'ai ris de mine.de când am scris pen- 
tru prima 6ră ce ai fost fustaşii? Atunci îmi aduci
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- aminte cd tâtă, naţia a aplaudat scrierea mea şi do- 
rinţa de a reinfiinţa lictorii. Gazetele Transilvaniei şi 

Moldovei ai reprodus'o-cu laude, numai d. Karkaleki 

a tăcut. Numai ofigerit cu nume de român şi cu spa- 

lete sai colaci căsăcesci se speriară de numeie de 
lictoră, pote de tâmă să nu 'și pârdă oficeria şi răztd- 

„dele. D ta n'ai fost de facă când am vorbit în. trecăt. 
pentru reînfiinţarea lictorilor ; dicii în trece, căci în- 

dată şi v&duiă co mă adresam la profanatori, şi 'mi 

aruncam mărgăritarul străbun înaintea unor Gmeni ce: 
fârd a guiţa, facii cu limba mai reii de ceea-ce ani- 

- malele degradate din evangelie ar face cu ritul. Sunt. 

- 

rei şi ei, frate Negulici, când mă muşcă cine-va în 

naționalitatea şi religia mea. Să nu crâdă cine-va că: 

sub pintenii căsăcesci ai unui ciocoiaşiii, m'aşi lăsa să 

fii strivit ca un verme. Şerpe devii, şi de mușcătura. 

mea, nici pe ceea-l-altă jume nu pot scâpa profanatorii. Mai. 

l6gă-te şi aci cu duhul blândeței şi democraţiei, cum. 

te legi şi în scrisorea ce "mi-ai scris cu mânia sacră), 

Diseiti că n'ai fost de facă, când am vorbit de lictori, 

E un prieten al d-tale spus la dumneata, şi dta ce: 
te-ai determinat să nu mai vedi cu ochii d: tale, să nu 

mai judeci cu capul ditale (căci mă critică pe mine 

de ce să dicii că cuget cu capul mei); dita te luași 

- după cărturarii necărturăriţi şi după fariseii din toţi 

timpii şi din tote locurile ce strecâră cămila și vân- 

"tură ținţarul, saii strecâră ţinţarul Și vântură cămila. 

Era cuvânt să te legi de fașele unirii străbune? şi 

era cuvânt să "ţi degradi naţia şi să dici că. lictorii, 

ei era să fie ai mei? 

Venişi a *mi vorbi, sait mal bine descinduşi a te 

preface că creqi de intrigile Domniei, Ce făcuşi cu astă 
înjosire de cât să repeţi ce repeta Roset şi Brătianul
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că D-nii Tell şi Maghierul îmi era bracele. drept Şi 

- stângă, cd Boliacii îmi făcea voturi cu vornicia, lui, şi 

că Negulici şi alţii înțeleşi cu mine îmi căta voturi 

prin judeţe ? Bine faci, frate, de afirmi asemenea in- 

venţii? Nu "ţi e ruşine de dânsele? Te sfid, frate, 

cum şi pe ori-care Român să mă insulte mai reii decât, 

d-ta și în facă şi în publici, daca ei în trei luni sai 

vre-o dată "1 am vorbit sait Pam lăsat a *mi vorbi de 

ciâra de Domnie ce mânca, capul Ghicilor, Bibescilor, 

Stirbeilor, Câmpinenilor, şi pină în urmă o să mă- 

nânce capul tutulor Sarsaililor în patriotism, în ero- 

ism şi în republicanism. Singur ai - fost poroelit că 

ai fost cumpărat de mine a 'mi face voturi, singur 

ai fost poroclit că "mi-ai primit socia ca pe o Domnă 

în Ploiesci, singur scii cât ai fost culpabil la, acestea, 

şi cât amo fost şi ci ori culpabil ori complice. Apoi 

cum avuși o inimă atât de creştină a te servi cu fle- 

căriile altora, şi a mă amări în străinătate, nu pen- 

tru mine, ci pentru d-ta; cocă am dis: 6td un om mai 

_pugin, s&rmană patrie! 

Imi mai scoță ochii cu scrisârea mea de confidență 

ce "ţi-am scris'o în durere, şi îmi dici că sfided lumea 

„şi amicii, când le dicii co ei cu capul mei cuget. 

Apoi ce e mai adevărat, decât acesta? Spune'mi și 

d-ta că cugeți cu capul lui Negulici, şi în loci să 

„mi se pară o sfidare, crede-mă că ași plâmge de bucu- 

rie, căci te-aşi vede scăpat de influenţa fatală a Sar- 

saililor. Ce ferice aşi fi când aşi lua, o scrisre de la, 

d-ta în care "mi-ai scrie că ai cunoscut pe fiă-care, şi 

că te-ai determinat a nu mai judeca şi condamna 

„după spusele şi insinuaţiile altora, co te-ai determi- 

nat anu mai cugeta decât cu capul d-tale!
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Imi scrii iară cd nu 'mi am cunoscut secolul, şi cu 
un emfas și mai mare că nu te-am cunoscut pe d-ta, 
ca şi când al fi dis romanul, democratul, creştinul, Se- 
colul "l-am cunoscut şi am scris despre densul, "l-am 
cunoscuţ şi 'l-am descris. aşa după cum am putut 
să 7] văd; n'am vrut ânsă să "mi bat capul de stre- 
curători de cămile şi de vânţurători de ținţari ce își . 
rump hainele de patriotism când le vorbesce cine-va 
de fașele unirii. Aceia dică cd mergii cu secolul, şi 
plecând de la 9 sai 11 Iunit 1848, mergi cu racul, 
Cat pentru d-ta, Qicendu-mi cd nu te-am cunoscut, îţi 
voii spune o istoridri pe care pote o cunosci şi d-ta. 

Doi mocani se întâlniră întrun bâlciă facă ?n facă; 
stete unul redemat şi înfipt în bâta sa în partea 
stângă, stete şi cel-l-alt redemându-se asemenea. | 

„Măi, ei te pozna (te cunosei) pe tine, Qise pri- 
mul, : . 

— Da de unde mă pozna tu pe mine? întreba cel- 
Palt cu mirare. -. - 

— Apoi nu esci tu Badea Onea, din Vâlcea ? 
— Viiu! viii! viii! cum mă poznişi tu pe mine! 

exclamă cel-l-alt balanțând capul Şi crucindu-se în 
târgul mare. 

— No, dă-mi pace, dise cunoscătorul.* pr 
Acum când ne-am pune unul înaintea altuia, după 

cum te-aj pus d-ta Şi îmi scrii co nu te-am cunoscut; 
ce democrat şi ce Românesci, ei îţi voii răspunde: 

— Apoi nu esci tu Badea Onea din Vălcea ? ca şi 
când 'ți-aşi dice : 

— Apoi nu esci d-ta Domnul IL. Neguiici ? 
— No, dă-mi pace.“ | 
Ţi-am fost şi “ți sunt amici, şi nici o dată n'am a-: 

vut inima a "ță repeta, injuriele şi calomniele altora, 
pentru că felul meii de creştinism îmi dice: a repeta 
cine-va înjuriile cu care îl umilescă alții, este ca şi când. 

"l-at înjura tu cu sânge rece, cu calcul. Nu "V-am spus
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“şi nici nu “ţi voiii spune (afar6 numai daca mai pro- 

*oca cum să mă aduci a 'mi eşi din mine, sait afară 

- când me voii determina a o rumpe de tot cu d-ta), 

nu "ţi am spus, dici, şi nici nu "ță voii spune multo 

„adevăruri ce se atingii de d-ta, şi care le sciit- cum 

scia mocanul nostru pe Badea Onea din Vălcea. Sunt: 

adevăruri, frate, care le stai bine când aii un văl pe 

-dânsele, căci: nu pot fi tote aşa de frumâse despuiate 

după cum era mOşa Eva în Raiii. Sunt adevăr ură cari, 

despuiate, sunt mai lăbărţate şi mai hidâse decât fu-. 

iile. Adevărul despoiat e frumos când e în starea 

pruncilor pind la 5, 6 ani. Noi pr6 suntem măgădăi 

“mari să apucăm șă ne dăm polele peste cap. Despre . 

trecerea, măsurei, ca să nu fii “aşa aspru, voii începe 

- de la, mine a aduce un exemplu. Audisem, când eram 

micii, că daca îţi dă cine-va o palmă, să întorci faca, 
a "ţi da şi alta; preceptul era sacru, era evange- 

lic, şi îl ţineam minte, O dată, intrându' mi pe mână 

un borcan cu dulceță, ţi *] mâncaiii tot (adică duleâţa 

voii să dici) pind în fund. Când mama dupd o di 

do& pricepu ci eii câta să fi comis o asemenea crimă . 

de lesă dulceță, mă spuse la tata. EI, judecându-mă, 

îmi dete o palmă, Ei intorseiii faca Şi diseii să "mi 

mai dea una. | 

„Mal na, dise tata, şi cu vorba aplică şi fapta. 

— Mai aa. 

— Mai na“ se repetă, de câte-va, ori pind mă r&sbi, 

şi pe tată-meil îl necăji for te un caracter atât de țestos. 

Nu eaşa că era rbii aplicat preceptul de a întorce- 

faca atât “de ridicol, a necăji un părinte şi a mânca lă, 

palme mai mult decât indulgența,: paternă ar îi lăsat'o 

inima să 'mi dea? 

Si venim la alt exemplu: Ă 

Un românaş a audit şi el cd nu e omenos să aibă 

cine-va sclavi sai Ţigani, şi s'apucă într'o di şi bătu
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- pe muma sa, dându'i brânci pe scară, judecânâ'o de” 

ce să aibă sclavi, 

D-ta ai audit că amicii adevăraţi îşi spun .recipro- 

camente adevăruri, şi te apucaşi a "mi spune min- 

ciuni gdle scornite de. alţii şi repetate de d-ta cu mâ- 

„Die sacră. Ei vă voii vorbi de adevăruri, cu posta 

viitore; Ansă, pentru numele adevărului, mă voii feri 

a me adresa la unul în parte atacându'i persâna. M& 

„oii adresa la toți emigraţi. 

(Urmare la scrisrea din 15/23 Martie) *) 

XXAIV 

D-lui Gr. Zossima. 

” 1851, Aprilie Sas 

Amatul mei Domn, 

Văd din scris6rea d-tale din urmă cd m'aţă fi însciințat 

a vă trage doă poliţe, una cu termen de 15 dile şi 

alta de trei luni. Prin cine mi-aţi trimis acele scrisori 
nu scii, că nici una nam primit. Răi am făcut, 

dar a vă trage o poliţă atât de grea de 2009 franci 

*) Partea a treia care termină scris6rea din '*:: Martie că- 
tre Negulici, lipsesce ca şi partea ânteia.
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Şi cu sori oct de 10 aie. V'aim scris ânst de odată cu 

poliţa că o puteți refusa, cocă este dată cu condiţie 

_a nui se face nici protest, nici să aibă, alte chiel- 

tuieli, decât ale portului şi alte mici lucruri de regis- 

tre şi osteneli negucătoresci. 

Te rogi, Gă acestă scrisâre D-lui şi “fratelui Russo. 

Ingrijesce asemenea ase trămite regulat scrisrea câtre - 

D. Negulici. Cu posta viitâre se termină. Bram să nu 

"i răspund, însă m'am gonăit, cd la multe puncturi pot 

să facii bine celor ce vor citi; pentru-cd se lumnin6dă, 

multe chestii. 

Scrii că vei veni în Paris, Dorescii să te mai văd. 

La, revedere, 

Salutare şi frăţie... 
1. Heliade. 

NNIYV. 

Domnului N. Russo, 

Paris, 1851, Maiti Sfaz 

, „Amatul meii Domn, 7 

Cred că “ţi am scr is, daca n'am uitat, astă iernă 

ceva, despre fratele Duţulescu. Te conjur, frate, să vă 

împăcaţă şi să fiți uniţi. Noi 6menii poporului cată să 

n6 stringem. Boierii şi boieriţii ai făcut un corp în 

paguba proletarilor: se numescii democrați de cali- 

tate, şi tot ce a fost, boier saii fecior de boierănaş s "ai 

adunat înpregiurul lor dupi învățul vechii, cei mici a 

se umbri pe lungă cei mari. M& d6re în suflet când 

vtd pe Gmenii lui D-dei, pe Smenii popolului a se da 

“gata spre serviciul poierismului.: ,
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Uniţi-vă, fraţilor, Şi faceţi un corp compact, îier- 
tându-vă defectele. Suntem. datori creştinismului Şi de- 
mocraţiei adevărate a ne adorna viaţa cu virtuţi ; sun- 

„tem, ânsă, şi mai mult datori a ierta unul altuia ne- 
putinţele, căci şi iertarea este o virtute ca şi Tăb- 
darea. Putem ierta ori câte greşesce cine-va în contra | 
Fiiului, adică cu carnea sa, ca om; nu se i€rtă, âns, 

- câte greşesce cine-va în contra Spiritului sânt al veri- 
tățiy, adică în dogma, în credința creştină şi demo: 
crată. Iertim defectele particulare, nu putem ânsă 
ierta, întârcerea, păgânismului, a face causă comună cu 
tiranii popolului, cu. puii de viperă, Asta, e în contra | 

„_dogmei, în contra Spiritului sant. 
Frate, a] 
Primind 1000 franci din poliţa ce 'mi aţi scris să 

v& trimit, după scris6rea D-lui Zossima, îl mai trăseiii 
âncă o poliţă, de 1000 franci, spre a se implini” suma 
de 2000. | 

Basat pe scris6rea d-tale şi a D-lui Giurescul în 
care promiteţi câte 20 galbeni pentru Istoria Regenu- 
ației, cum şi pe subscripţia permanentă de câte 100 
lei pe lună începând dela 1 Februariii, lăsaii pe tipo- 
grat proprietar pe aceşti bani, şi vă trăseii d-vostră 
altă poliţă, de' 1000 franci, adică 480 franci pentru 40 
galbeni promiși, şi 620 fr. pentru permanenta, pe Fe- 
bruarie, Martie, Aprilie şi Maiu. | 

Iar vă recomand. unirea Şi dragostea.: Unde veţi fi 
patru-cinci uniţi, acolo sunt Şi ei cu totul dispus a 
vă scrie şi a mă arăta demn de unirea Şi drogostea, 
d-vâstră. Fratele Negulici lăsându-ne, ne-a dat şi mai 
mult lecţiă de a fi uniţi, căci ne-a adus aminte cât 
de repede more omul. Ura e Iad, şi mai bine să trăim 
în dragoste, care este Paradisul adevărat. 

La revedere. . 
Salutare şi frăţie. 5 

, I. Meliade.
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XXXVI 

Domnului Gr. Zossima. 

Paris. 1851, Maiti % Tuniiă. 

Amatul mei Domn, 

Am primit scrisorea d-tale din 29 Martie. M'am bu- 

curat de venirea Părintelui Ioan aci şi de însciințarea. 

ce îmi dai că vă veți duce amândoi la Chio. 

„> Fratelui Duţulescu "l-am răspuns la serisorea sa. 

Pentru Jlartiră nu "1 am uitat, ci "i-am fost trimis 

numerile d'ântâiă prin r&posatul Negulici, sciindu-i 

bine pe amândoi şi credând să "i fiti. cu aceea mai 

plăcut. Acum. îi trimit restul prin expediţie, şi înce- 

putul să '] caute la D-na Negulici. 

"Mi-a părut bine că Turcii ai impiegat pe Români. 

Nu cred să mai seâtă, ceva, şi din scrisârea cu No. 

5 ce trămit în ţară. Domnii Tell, Pieşoianul şi Christofi, . 

decât ar criţica şi face desbinări cum întorsese capul 

şi bietului Negvlici, mai bine ar ierta şi crede şi iubi. 
Mai bine ar ved6 că causa s'a făcut mai necunosci- 
bilă, că emigrația s'a despărțit în doă câmpuri, nu 

de principie, ci de sistemă (de taraf). Acum nu mai 

sunt Turcofili şi Rusolatri, ci Boieri, Proletari şi mid- 

locii, şi alt-fel de midlocii sunt mai de plins decât re- 

acţionarii de principie. 

Sunt d'o parte Proletarii cel cu suflet şi inimă de 

om, de alta Boierii ce din unul la altul se l6gă, de la 

cel mai progresiv pind la cel mai ruginit reacţionar, 

prin relaţii de interese şi rudenie. Apoi mai sunt din 

proletar ce învă&ţurile, crescerea, sistema vechie a 

(trei i-a, făcut pe unii să nu potă fâră stăpâni, fără o 

casă mare, iar pe alţii să li se pară că sunt ceva 

+ 

,
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daca ail a face cu boierii mari şi cu teciorii de boieri 

ce vor egalitate cu duldiy, iară nu şi cu căfeit ; prin ur- 
mare unde sunt boierii, acolo vor să fiă şi ei. 

Nu sciii cum să explici astă metamorfosă. Când 

erum veniţi de curând în Paris, şi când, judecând după 

mine pe Gmeni, îi credeam pe toţi intraţi în revoluţiă 

cu scop de a perde. tot iard nu dea câştiga ceva, 

„intraţi pentru principie iar nu din tarafe, când âm- 

blam să împaci certele, să faci pe D. Tell u trece 

cu vederea Golescilor, atunci şi pind a plecat din Pa- 

ris nu “i mai scotea d-lui și amicii d-lui din ciocoi; Şi 

acum, ca, şi mai "nainte de revoluţie, iar cu uceia, ce 

îi numia ciocol.e trup şi suilet. li pote m'am făcut 

la mulţi uricios pentru d-lui. Ansă lasă, să nu mai 

vorbim de vii, că pr6 sunt neexplicabili ; Dumnedei să-i 

facă „înţelepţi ş şi buni. Să vorbim Ge mor Că Imi pare 

bine de pensia, ce s'a făcut văduvei Negulici. Cu oca- 
sia scrisorii tipărite ce vă adresedi. vorbescii de r&- 

posatul cum vedeţi ; i-am făcut şi epitimbul sai epitaful 

acesta, p6 care "] am trimis cumnatului meă a 7] da 

unde se cuvine: 
II legănâ "n durere România, 
Tri, lucră, muri spre-a el salvare. 

Asil, morment îi oferi Turcia, 
Și Patria *i fu ultima suflare. 

Cine scie pentru mine unde îmi vor rămâne Gsele, 

şi epitafele mele vor fi chiotele şi urletele de bucurie 

“ale ciocoilor, satirele sarsaililor. Domne ! fiă-ţi inilă de 

sufletul mei şi pomeneșce-mă tu când voii veni întru 

împărăţia, ta. “Răul cel mai mare ce 'mi aii făcut 6- 

menii, este: că mi-ail dărâmate ilusia. Anc6 din 1833 
am dis într'o poesie: 

Urisem omenirea în Câţi îl cunoscuse, Ă 

„Și 'ml-era dragu tot omul pe care nu '] vtJusem. 

La revedere, : 
Salutare şi frăţie. XX, Meliade,
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_ SSV, 

“Către Românii din DBrussa *) 

N'am amestecat, ânsă, simpatia sai antipatia per- 

sonală cu causa; daca "i-am vădut co sunt de ace- 

leaşi principii şi consecință, nu m'am despărţit de. 

dânşii. In timpul Mişcării vrură reacționarii şi orga- 

nele” ruse să mă lege şi să m6 ucidă; cu ei făcură causă 

comună chiar de ai nostri, şi “i "i-am uitat. 

D. Ghica nici nu m'a păcubit, nici judecată am a- 

vut vre-o dată cu d-lui, nică n'am venit în facă la 

"vorbe grele, nici a fost în ţară ca să conspire să me 

ucidă, nici a fost considerat; de mine în rândul nebu- 

nilor, şi vă Spui cd dar fi fost fratele mei, consânge 

sai tată-meii, şi laşi fi v&dut arbitrarit eşind din. 

principii, ?1- -ași fi tratat: mai aspru. A susţine” cine-va 

“fărd părtinire principiele, a se uni cu cei ce lau su-. 

ptrat în personă, şi a combate pe cei ce se abat 

dintr'ânsele, fiă amicii, fii indiferent. fiă inemici, asta, 

nu se chiamă rancâre, daca, sciți ce e rancârea, şi pa- 

time personale. . 

Ei politicesce nu ur&scii decât; pe cei ce stăruiescii a 

fi abătută din principiele politicei nostre, şi d-vestră 

rancâre o numiţi acâsta ? Svânturată Patrie, daca fii tei 

judecă astfel ! Ura, rancârea orbescii, şi vedeţi ea inventă 

şi cele neexistate, calomniadă. Şi ei cum putuiu tă- 

*) Fragment găsit în cozie printre. hârtiile mele. 

(N. B. Locustânu)
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că peste doă luni demersul inconsecint şi COmpro- 

miţător, şi ținuii a nu se divulga, mărginindu-mă nu- 
mai a face să i se observe de către amicii să. Apoi : 
ac6stă tăcere de 80 dile aprope, şi nevoia de a, r&s- 

punde când mi s'a pus sula, în costă, grabă o numiţi ?. 

Aşa e graba, aşa e rancârea în inimele d-vâstră ce nu 

„puteţi nici discuţii pentru pers6ne altele de ale d-v.. 

să le ţineţi cu pace şi cu consideraţii ? Între d-vâstră, 

cu adevărat, în marea mea durere, ai ajuns ure per- 

sonale, care de ar fi falinate după cât este de rece 

şi indiferentă inima, mea, pentru D, „Ghica, crede-m& 

că vaţi învoi şi înţelege. - 

Imi pare bine că disculpându-mă. aflu ocasie a vă 

lovi, şi aşi dori să vă usture, să:mă uriți, să m& 

daţi văilor numai să v& uniţi d- vâstră. Uniţi-vă încai 

în ura asupra mea, căciadesea, face şi ura minuni de . 
unire. Synedrinul Iudeilor nici o dată n'a fost mat unit . 

ca în judecata ce condamnă pe Christ şi liberă pe. 

Varnava ; daţi o probă de unire, . filă, şi în ură nu- 

mai fiţi strinşi. Anst, vai! pe cine-nu'i unesce Dum- 

nedeii, adică, sinceritatea, inima, curată, cugetul sacru, 

_abnegaţia de ale sale şi de sine, discordia curând îi 
desunesce. Uitaţi- -vă în emigrație, Şi vedeţi câți sunt 

uniţi. Aceia ce cu mâna pe inimi ab intrat în Miş- 
care, 'Şi-aii luat crucea, şi s'au lepădat de sine. Daca- 

jumătate emigrația se compune din asemenea 6meni, 
ce minune, ce tesaur pentru Patrie! 

Ia să nux&răm pe cei uniţi în principii şi în stimă - 

reciprocă : doi Golesci Nicolae şi Stefan, Tell, Maghie- 

rul George, Grigorie Grădiştenul, Aristia, Pleşoianu, 

Christofi, Negulici, Zossima, Russo,  Serrurie, Părin- 

„tele Joan, Heliade şi cu toți cei-l-alţă mai tineri cumnaţă: 
“af lui şi amici, pe. care -a avut ca pe nisce fil. Nu , 

le: rechiem numele, căci inima lor le spune. Da vor fi. 

ăştia, uniţi, ce mai frumâsă, unire! şi cât e de. dura-. 

bilă, căci e vechie, curată, fărd interes, fără precuge-
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tare. Unii au moştenit'o de la părinţi, alţii ati supt'o 

cu laptele, alţii ai sanctificat'o cu stima şi cu afecţia, 

candidă şi entusiastă. Vii peste voi toți, fraţilor, a- 

cestă stimă, încredere şi unire de care noi ne putem 

încălqi ; căci vine de la spiritul consolaţiei, al adevt- 

rului, de la spiritul acela ce în limbi de foci se re- 

varsă peste tot omul ce îl adoră şi îl cultivă. 

Saiutare şi frăţie. 
I. Heliade. 

P. $.— Ancd o vorbă despre rancâre şi patimi perso- 
nale. 

Vreţ să vă spui curat? Acum sunt retras, şi ca om 

ce nu infagişedă nici o causă, de voii considera pe 

-D. Ghica iar ca om denici un partit, del voiii secte 
din politică şi din stăruința ce câte 'o dută avi a se 

amesteca în lucruri ce nu le cunosce, credeţi-m& cu 

îl consider. cu mult mai mult. decât pe mulți din Ro- 

mânii din Paris și de aci dintre d-vostră. La mine nu e 

rancâre, ci consecinţă de principii. N aa 

Să vă spuii ce face neunirea, dragostea şi ura 

Grbă şi fanatică ce au Gmenii pentru unele individe. 

Asemenea afecţii sunt iertate în familii, care şi ele 

strică câte odată unde lipsesce educaţia; nu sunt iertate 

Ansă în marea familie a societăţii. Asemenea nici urele 

6rbe și fanatice, cu atâta mai. mult nu sunt iertate; 

pentru-că pe cât sunt de fatale, pe atât sunt şi ridicole. 

Sunt ure donchişonesci. Ariosto are nisce eroi mai 

mult imaginari, şi Nâpolitanii şi în qioa de astâdi unii - 

țin cu un eroi şi alţii cu altul pînă ajungi de schimbă la 

stilete. Injuriile, tânuirile, trântelele. şi bastonadele 

nu se mal ţin în socotelă. Nu faceţi aşa daca sunteți - 

bărbaţi. Fiţi scumpi la laude, ţineţi-vă - afecţiile pen- . 

tru relaţii particalare, iar nu în cele publice ; şi când 

sunt neînvoiri între individe, nu le faceţi neînvoiri pu- 
, a.
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blice. Judecaţi- -le rece, lin, fard părtinire, şi condam- 

naţă ca bărbaţi i iar nu ca sălbatici. Pugiţi de adunări unde 

se uită chestiile şi se ocupă de personalităţi, . saii mai 

bine, de puteţi, daţi- -le o direcţie utilă şi: abateţi- -le când 

“puteţi de a se-ţine cu chieltuiala celor ce nu sunt de” 

facă. Ast fel de idunări astădi în lumea înaintată nu 

se "țin nică între muieri.: 

XAXIA. 

„D-lui B. Stirbei, Gospodar al Terei Românescă - 

„(Fără dată) ”) 

Despre multe țra, naţia întrâgă şi viitorimea are 

a te judeca. Ei le trecii cu vederea şi las pe Dum: 

nedei să te judece. N'am să "ţi aduci aminte de căt 

doă fapte din trecut, şi alte doă5 din timpii guvernării 

Domniei-Tale. 

"Actul de plastografie al osapaţianii ruse din 1828 

prin care se strecură în Regulamentul organici, după 

închiderea generalei şi extraordinarei Adunări de re- 

visie, articolul neomenos ce râpesce autonomia ţărei; 

acel act scil pr6 bine că s'a comis cu” scirea, şi. lu- 

crarea Domnici-Tale, fiind ministru secretar de Stat. 

Daca generala, Adunare din 1837, puti protesta a- 

supra, acestei nelegiuiri demne de un protectorat ca, al 

Țaruiui, fu pentru cd m'am fost grăbit a publica Re- 

gulamentul ast-fel cum eşise din cercetarea, represen- 

tanţilor naţiei, adică. fârd acel articol de neagră 'tră- 

dare. Precum ai fost ministru la comiterea acestei 

trădări secrete, asemenea te aflaşi ministru când se 
    

") Probabii acestă scris6re s'a adresat Domnului Stirbei în 
anul 1851, dupd descoperirea comp! lotului din Bucuresci urdit 
do Ruşi.



115 

dete pe facă, ca să o aperi în generala Adunare Şi să 
o legitimedi. | ” 
„Când Alexandru Ghica se încercă a demasca machi- 

-naţiile moscovite, a, face cunoscute necontenitele com- 
ploturi. anarchice ale Țarului, dând pe facă pe capii 

„celuy din Brăila de la 1841, Domnia-Ta cu fratele 
Domniei-Tale v& aflarăță a vă inspira Gun patriotism 
demn. de toţi agenţii "Ţarului, a eşi ca nisce campioni 
la luptă dreptă spre a-r&sturna un Doma care, daca avu 
multe defecte, avi ânsă o mare putere de suflet a 
se opune cugetărilor nelegiuite ale cabinetului mos- 
covit; | ia | 

Resturnaroţi pe Alex. Ghica pentru-că a vrut să 
apere drepturile şi pacea țărei,; luarăţă doi fraţi țsra 
în arendă de la cel ce nu era proprietarul ei; cum- 
părarăți pe preţul trădării al sudorilor şi sângelui Ro. 
mânilor un lucru ce nu se pâte vinde, un lucru ră. 
pit, un lucru de furat. Pentru-că scii pre bine,. şi totă, 
tera scie, şi dracul Ensuşi scie mai bine de cât toți, 
co Cazacul este dibaciii când e vorba, de a, fura. 

Desecarăță măduva sătânului în cinci ani: un frate 
ca Domn, altul ca ministru din năuntru, învoindu-vă 
cu- demnul Domniei-Tale cuseru. 

Aşa, voiesce Ţarul. Lui nu'i convine un Domna- uman, 
un Domn român şi cu dor de șudorile şi lacrămile | 
ţerei. Lul îi trebue Domni ca Sturza, ca Bibescul, ca 
Stirbeii, ministri ca, Villara care să facă a țipa, fiiul 
din pântecele mamei, ca apoi să aibă cuvGat a'ŞI face 
treba, a trimite comisari, a'şi exercita. un drept ce 
nu are dupd tractate, a face pe Românii simpli să 
credă că Domni! sunt răi şi co Ţarul e protector, să, 
aibă la îndemână, când crede că timpul e favorabil, 
midloce a urdi r&scole -şi a'şi crea pretexte pentru a 
interveni spre a restabili ordinea legală, adică a'Și 
propag + panslavismul în statele Austriei, a aţiţa, pe 
Bulgari, pe Sârbi, pe Bosniaci, pe Greci; a săpa din:
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temelie imperiul Otoman, a deveni Domn peste Prin- 

cipatele danubiene, adică pe Dunăre, şi prin Dunăre 

a. porunci Germaniei. întregi şi a amenința Franca. 

Sturza în Moldova domnise întocmai după dorința. 

Țarului, domnise ast-fel cum la 1848 fu destul o vorbk 

“a consulului rus la urechia a „doi trei romano-fana- 

rioță, şi junimea.. credulă, gener6să, desdemnată de un. 

guvern atât de anti-naţionai, amăgită de . creaturele 

„creaturelor celor ântâiu iniţiaţi să alerge a sesu- 

crifica orbesce spre interesele moscovite. Ea fu.apoi 

persecutată, 'şi urditorii răscâlei apărați, recompen- 

şați. . 

Tera xomână ânsă folosindu-se mai bine de păţirea 

trecutului, din zavera lui Jpsilante de la 1821, din 

 Jepădătura, de zaveră de la Brăila din 1841, mai lu- 

minată asupra unei protecţii atât de cizăcesci, co tre- 

buia să facă la, 1848, te întreb Domnule Stirbeiii ?, 

„Să se iea după declamaţiile D-lui Mavru şi cuscre- 

miilor. d-sule, dud patriotismul DD. Cantacuzino, A. 

„Ghica, vistierul şi lui C. Suţu? Trebuia să să cu sim- 

briaşii lor în uliţă ca să strige : jos Bibescul ! jos ti- 

ranul ! jos alesul ţărei! şi servind planurilor mMosco- 

vite şi intereselor intriganţilor să, cadă victimă, dând 

pretextul legiuit invasiei moscovite ? Trebuia proprietari 

să -se lase a'şi vede averile prădate, negucătorii maga- 

ziile în prada focului, părinţii de familie onrea ca- 

selor batjocorită şi viaţa în pericol? trebuia să se 

lase în prada unei anarchii cu care îi speria simbri- 

iaşii lui Mavru, instrumentele incendiare ale lui Du- 

hamel? a 
Etd ce făcă ţera, acest popol înțelept: Dupy ce văd 

că nu mai e midloci de mântuire, că poliţia, n'avea pu- 

tere a aresta. decât 6meni inocenți, şi cd adevărații 

conspiratori și simbriaşii lor subt apărarea Consu-
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lului rus împrăştia terdres, se determină să veghiede, 

să aştepte, se determină a da putere unui guvern pălit: 

şi desconsiderat, creqend .că acel, guvern va mal fi 

avend vre o rămăşiţă de vigore naţională, 

Când veni Duhamel în. Iaşi,- mam dus la Domnul 

ţărei, "I-am spus cu de va veni omul acesta în Bucu-:. 

resci la asemenea timp, vine să organiseds şi în ț6ra 

nâstră, ceea-ce se făcuse la Iaşi. Intreabă'1 ce "mi-a 
răspuns ? cu tâte că scii pre bine, pentru-că şi Dom- 

nia-Ta, .ţineai tot asemenea limbagii prin Londra în 

1848,:Cu altă ocasiune vom vorbi şi despre acesta. 

Câna Duhamel veni în Bucuresci şi începu a orga. 

nisa, mai serios şi a incuragia complotul, am strigat 

"să mă audă. totă ţâra prin Curierul Român CĂ "me 

frică de anarchie. Daca comisarul puterii, ce ne to 

cânta cd represintă vrdinea, venise spre a însufla, res- 

pect, pentru ce pretinse de ia. Domn a desființa Cu-. 

rierul Român? pentru ce ceri exiliul mei ? Pentru-că 
am strigat că 'mi e frică de anarchie? Bine vedi. şi 

bine pote vede tâtă lumea cd pentru acesta; coci ei 

eram-inamicul anarchiei, şi d-lui prin răscolă venise 

a servi cugetele bine-voitre ale guvernului sei, ce cu: 

ori-ce. preț voia a "și introduce oştirile îni ţările n6stre. 

, Cand-a venit trimisul Inaltei Porţi, Talaat-efendi,. 

m'am dus împreună cu Golescii a '] ruga şi a '1 con-: 

jura în numele ordinei. - spre a dice Domnului a des- . 

chide ochii spre a nu mai . persecuta . pe 6menii ce se. 

încârcă -a susţine pacea ameninţată. : 

Infine _ semnalul protestaţiunii naţionale nu S'a dat: 

la Islaz, decat când judeţele erai pline de misionari 

moscoviți predicând r&scâla şi invitână satele la omor : 

şi la pradă, când simbriaşii lui Mavru, Cantacuzino, - 

Şuţu şi A. Ghica vistierui era gata a eşi în ulițele . 

capitalei cu foci şi cu pradă, când soldaţii şi oficerii : 

garnisonl, „corupți de „Odobescul, instrumentul lui Du-.
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hamel insultară pe Domn cu neascultarea, gata a "și 

da mâna cu anarchiştii, când fratele unui căpitun rus 

se dice cd ar fi dat să ucigă pe Domn, spre a rămâne 

ţâra, fârd cap şi a se da drumul exceselor criminale. 

Atunci dar, ce trebuia să facă Gmenii ce vezhia şi 
urma de aprâpe machinaţiile comisarului "Ţarului ? 

Se sculară în numele popolului şi protestară pe te- 

meiul tractatelor, şi glasul lor cel d'ânţeiii fu: pace r0&. 

Citesce âncă odată Proclamaţia Regeneraţiei, şi vei 

ved6 peste tot chiemarea la pace, la ordine, la res- 

pectul proprietăţii şi a pers6nelor, chiemarea către 

Domnul ţărei, rugăciune ferbinte de a nu lăsa Patria 

în prada anarchiei. . 

Citesce scrisorea, ce adresară din Islaz către Domn 

capii Mişcării, prin care se protesta în contra desor- . 

dinei preparate de Duhamel. Domnul âns& nu ascultă, 

nici glasul țărei nici al onrei personale, nu'şi aduse 

aminte că era Alesul Patriei. Ascultă ce "i dise Du: 

hamel şi abdică la ast-fel de timpi grei, Jăsându: -ue pe 

noi r&spundători, lăsându-ne freul guvernului. a 

Ce făcă guvernul provisorii, Locotenenţa, Popolui 

- român în trei luni? Vătămatu-s'a în ce-va proprieta- 

tea, ondrea, vi6ţa cui-va? Semănat'a în ce-va. protes- 

taţia, naţională cu zavera rusâscă adusă de Ipsilante ? 

Aşa credi 6re că s'ar fi petrecut lucrurile, daca popo- * 

lul cel bun şi onest al capitalei mar fi veghiat asupra. 

ordinei, şi daca n'ar fi ales de cinci ori tot pe acei 

Gmeni lu 13 Iunie, la 19, la 29 şi de doă ori la've- 

nirea lui Buleiman-Paşa ? 

Ce a chieltuit guvernul naţional în trei luni « spre a 

ține ordinea atât. de ameninţată de demagogii mos- 

coviţi ? Nici un milion de lel-în socotela listei civile 

şi a lefilor de -adiotanţi şi ale “spionilor poliţiei, ce nu 

mai era trebuinci6să. | 

„Cine striga în acei timpi pe Câmpul Libertăţii: arme, 

focii, bitaie pe uscat şi pe apă cu tâtă lumea, mârte -
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în dr6pta şi în stânga? Adepții lui Odobescul, spionii 

consulatului rus, creaturele lui Sturza trimise din 

Iaşi. | | - 
Cine strigă frăţie, pace, prudenţă, respect către trac- 

tote ? Cine, şi în parte şi în publici, în ori-co- ocasie 

striga să încetede numele de desbinare, nume'e de 

ciocol, de boieri, de aristocrați, şi tote să se împlinescă 

cu un singur nume sacru de unire, cu numele de Ro- 

“mână ? Intrâbă toţi Omenii capitalei, tote deputaţiunile 

ce venirt din judeţe şi din plase, întrebă pe amicii şi 

pe inamicii Constituţiei, şi toță îţi vor spune cum se 

chiamă omul acela.. - 
Cine la apropierea lui Duhamel şi a lui Fuad-efendi 

dinpreună cu oștirea Inaltei Porţi prepara un Sant 

Bartelemy, spre a da în cele după urmă pretext Ru- 

şilor de invasie? Tot adepţii Odobescului, tot ameţiţii 

de doctrinele moscovite. Şi cine intempină, acestă, ne- 

omenie şi mântui ţera de o asemenea pată de sânge ? 

Tell, care vedându-se neascultat de soldaţii garnis6- 

nel corupți de 1. Voinescu, şi de rămăşiţele Odobes- 

cului, luă. comanda gardei naţionale unde tot soldatul 

era un cetăţean părinte de-familie şi un adevărat apă- 

rător al ordinei. 
Cine era în capul mulţimii amăgite şi cerea arde. 

rea Regulamentului, ca să dea putere lui Duhamel a- 

“jutându'i planurile ?-'Tot acei proseliți ai Odobescului, 

tot spionii consulatului rus, tot implicaţii în complo- 

tul Țarului de la Brăila din 1841. Cine s'a opus cu 

peptul unui asemenea, exces atât de nepolitică “şi co- 

pilărescii pentru Români, şi atât de favorabil pentru 

„minunatul comisar al Țarului? Cine îşi spărgea pep- 

tul atunci a face pe popol să înţelegă de unde vine 

impulsia ? Cine fu năpădit şi 6nsuşi maltratat de mul- 

țimea fanatică ? Membrii Locotenenţei ce nu mai avea 
a guverna decât trei dile, şi cari de ar fi pedepsit pe in-
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vitătoril acestui exces, cu adevărat Sar fi comis 

măcelu! preparat cu. do& săptămâni înainte. 

- In trei luni de regeneraţie, ţera n'a:e a plânge de 

cât no8 Gmeni ucişi de Solomon, rebelul către Bibescu 

şi gâdele executor al planurilor ruse. Mai are a plânge 

âncă 60 soldați desarmați ucişi la Casarma de la Spi: 

rea, nu de Turci ci de Duhamel 6::suşi, căci Mefisto- 

fele era pretutindeni. 

Membrii Locotenenţei, după cum vaţi încredinţat 

“prin Comisia, cercetătore, fâcurd tote economiile posi- 

bile cu banii publici; nu "şi 6nsuşiri nici o listă ci- 

vil8 pentru funcţia înaltă ce ocupată ; își sacrificară 

averile, işi puserv in pericol viața spre a vă mântvi 

averile -şi viaţa, şi spre a proclama tot de odată prin- 

cipii eterne şi dătătâre de viaţă naţională. 

- Când am eşit din ţ&ă, din t6tă starea mea strinsă 

cu sudori de 30 ani, n'avuiii decât şepte galbeni. Vama 

Timeşului scie întrâgă. 'Pell asemenea cu Şi mine .nu 

avea, decât, măi aceeuşi sumă. - 

Acestea, le scii, Domnule Stirbeii, şi de aceea viu 

stță aduci aminte numai doă acte din timpul gospo- 

dăratului Domniel- Tale, ce promiseiii la inceputul a- 

ceştei scrisori. 

Când ajunseși la gospodărat, aflași Vistieria datore cu 

18 miliâne inghiţite în căimicămia. D-lui -Cantacuzino. 

Şi fiind-cd n'a aflat dela Locotenenţă nici o datorie, 

nică. o chieltuială decat cea mai strict necesară pentru 

„apărarea liniştii. ce v'a mântuit averile, după logica 

căzăcâscă, după logica, lupului cu mielul, prada tesau- 

rului publici o aflaşi în: marea D Tale înţelepciune că 

“ma, făcuto nici Ruşii, nici Cantacozino, ci 6menii păcii - 

şi al drepturilor naţionale. Aşa făcuşi cuventarea Thro- 
nului, după legea Domnilor şi Impbraţilor. Nici decla- 

maţia nu "ţi-a lipsit, nici numele Patriei, nici al lui 

“Dumnedeii, nici compătimire pentru suferinţele popo- 

„ului, nici 6nsuși dragoste către un frăţior ce te în-
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târse din condeiii la 1842, şi îl sipaşi şi D-Ia de a- 
_tunci pind la 1849, ca un frate mai mare ce esci.... 

"Așa, cu Dumnedei şi cu ţsra întregi martori, înce-. . - 
“ > 

puşi a te bate cu pumnii în cap, ate lamenta şi a . 

plânge disgraţiile Patriei, a blestema pe. hoţii de pă- 

gubaşi, a'1 face prădători a banilor publică, turbură” 

tori, aducători de cataclisme. Ei ai făcut Revoluţia 

Frangei din Februarie, ei pe a Berlinului, ei pe a Vi- 

enei, ei ai sculat Italia şi Ungaria. Cazac-başa nici 

că avea de gând să "şi trimită oştirile în țările nostre. 

Tot ei aduserd cazacii, ei ai: făcut baluri la venireu a- 

cestor ângeri atât de frumuşei, cu totul şi cu .totul 

dupy chipul şi asemănarea, lui Dumneqei. 

Când “ţi ai întors ochii în Transilvania şi văduşi 

câte neomenii se execută de către iobagi asupra pro-. 

prietarilor şi vice-versa, când iți aduseşi aminte de 

puțuri pline de domni vii cu neveste cu copii, de 

domni jupuiță şi arşi de vii, şi tot sub guvernarea 

Gmenilor. imperiali ai ordinii, .cu prestigiul lor magis-- 

tral, şi când vEduşi co în trei luni ale Regeneraţiei 

române, nici o picătură de sânge nu s'a vărsat, nici 

o bonetă de- cucână nu s'a perdut, nici un fir de. 
barbă fanariotă nu s'a rățăcit, când. văduşi o serbă- 

târe de tre! luni, atunci strigași: „Mărire ţie Domne 

cd ne mântuiși.de.6meni ce sciură să apere.atât pa- 

cea, şi cu ordinea opriră pe Cazaci ! Mărire ţie, Domne, 

că ne-ai mântuit de ori-ce inteligenţă, de ori ce cuge- 

tare de dreptate şi frăţie, -de ori-ce speranţă de na: 

ţionalitate! Mulţunnită Impăratului Nicolae că trimise 

şi goni pe acesti Citcăuni de creştini, şi mă puse pe - 

mine colea de unde vă vorbesci cu atâta patriotism ! 

Acum vtd şi eu că mergi lucrurile cu frica lul Dum... 

- medei.. Când ânsă domnia Al. Ghica," când . domnia 

frate-meii, cât. fură desculţii ăia ce .nusciură să fure . 

nici o para,. pentru -Dumnedei, “ce eră p'atunci!! !* 

Cuventarea ce făcuşă nu era scrisă cu vorbele acestea
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ce spuri lucrurile pe numele lor, înţelesul ei însă era, 

după cum scii pr6 bine, întocmai. Era de facă la acestă 

memorabilă solemnitate toță urditorii de comploturi, 
Suţi, Cantacuzini, Mavri, Ghici, Odobesci, Solomoni» 

fanarioți, străini pripăşiţi de când cu Muscalii, Ro 

mâni mai r&i decât streinii ăștia, şi cu ochii plini de 

lacrăme, cu.- nisce brage aşa de lungl- părintesci, înce- 

puşi a "i conjura pe toți. să nu mai facă la com- 

ploturi cât vei domni Gospodăria. -Ta, ci să sară cu 

= toţii a-"ţă ajuta să aduci fericirea, „ţărei! Era şi co- 

câne în Bucuresci multe, şi una vărsa” lacrăme de ti- 

_nereţe şi de bucurie, căci pricepea ea ce înţelegi D-Tu 

"cu ţsra; cel pugin se linguşia co ţera este dumnenei 

cât vei domni Gospodăria Ta! Toţi câţi aştepta chi- 

vernisele făcură îndată să r&sune sala de mii de vi: 

vate. O! ce momente de tinerețe şi de umilinţă ! Dum: 

nedeii nu-mai avea acum decât a căta, din cer cu un 

ochii plin de fulgerile mâniei asupra adevăraţilor Ro- 

mâni, şi a'şi sumete mânecele a, bine-cuvânta pe Ni- 

colae, apoi pe Duhamel, apoi pe toţi cazacii pind la 

unul, şi apoi să 'şi aducă aminte şi de robul sei 

Barbu Stirbeiii, şi de tot n6mul lui şi de toţi Gmenii lui. 

Ne-ai făcut turburători, anarchişti, cinstite Gospo- 

dar, pentru-că v'am-mântuit de ororile ce sai comis 

în 'Transilvania, înnecând de la începutul ei anarchia 

moscovită, preparată de Duhamel şi Mavru; ne-ai făcut 

tâlhari, pentru-că vam apărat averile; ne-ai făcut hoţi, 
pentru-cd am avut dor de banii tutulor şi mal vertos 

de cei publici; şi vedi bine că:am răbdat, n'am r&s- 
puns nimicii pentru-că te atingeai de persâneie n6stre. 

„Ba âncd cu. scris6rea către Români de la 15 August 

trecut "%-am îndemnat la răbdare, Ja supunere, la as- 

cultare chiar către guvernul Gospodăriei Tale, ca să 

nu cadă în alte nevoi. luându-se după apostolii anar- 
chici al "Țarului, şi ca să nu pârdă dreptatea înaintea
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unei judecăţi. Am tăcut, -dică, şi nu ţia am r&spuns la 

actul cel dântii al ingospodăritel. 

Acum însă, când dioa 'namiada mare de facă cu 

Turcii, Rusia mai cutâdă a complota asupra ordinii 

şi a "şi da un cuvânt spre a 'şi ține oştirile într'o 

țeră atât de stătută, când capii complotului îţi sunt 

cunoscuți de „agenţi şi machine supuse, când în loci de 

a da pe facă pe urditorii de turburări, prin altă cu- 

vântare, prin altă declamaţie, prin act publici, faci co- 

media o realitate tragică, arunci crime pe Gmeni ino- 

cenți și, ce este mai mult, nu oarunci pe nimeni, nu 

numesci pe nimeni, ca să laşi drumul la mii 'de cu- 

getări şi să dai Ţarului un document atât de solemu, 

a demonstra lumei cd fiinţa armatei sale este “atât 

de necesară în Principatele Danubiene, mai necesarie 

decat tot-d'a-una ; acum, Cici, când nu mai e vorba, 

de persânele -nâstre ci de sârta țerei cu . care te joci 

astfel, îmi va î jer tat, o mare şi înțelepte Gospodar 

a rumpe tâcerea. . . . -. 

- NL 

Către Românii din Brussa 

| „1851, Iuliu 1. 

Fraţilor, i 

Lăsând Parisul şi ocupațiile ce aveam aci, iri faci | 

o datorie a vă da o socotălă de banii ce am primit 

de Ja 1 Maiit 1849 pin la 31- Decembre 1850, cum 

şi de chieltuielele ce am făcut atât din banii primiţă 

cât şi din cei promiși a mi se trimite. Despre fiă-care 

articole de chieltuiele am în regulă adeverințele ce la 

ori-care cerere se vor face cunoscute fiă-căruia ce a 
sub:scris şi a dat bani, sai unei comisii numite de 
cei ce ai format sumele-ce am primit. 

_*) Regretăm ed finsle acestei scrisori, caro esto un însem- 
„nat document, lipsesce. - a
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Ce am chieltuit - 
N 

Ta tipări eee eee fe. 24917 

Cum urmegă: 

O broșură Protectoratul de 4 cole ... fr. 439 

Doă c6le şi jumătate şi un afiş. . . „ 158 

Impresiile unui Proscris în 20 câle, şi alte 

publicări aaa ee pi Îa500 

O mică tipărire, , . cc. . . 18 

Tipăriri românesci. . . . e . e +. 800 

Broşura D-iui Rheal . . . . . . + „238 

Do& vignete după cererea, autor ului, ap 62 

Litografia D-lui Etess de D. Nanteuil .. „ -150 

Hârtia, la broşura D-lui Rheal şi lav an: 

supliment . . . . . . .. . . a 52 

fr. 2,917 

La abonamente o 173 

La ântâiul trimestru 7 exemplare de 

La Semaine, . . în. 49 

Jdem la al doilea trâmest 8 exeripl. „56 

Idem pentru alte S exemplare „56 

Pentru Presse . - . . . . . .. pn 12 

of fr. 173 

pa Tae fr. 1,000 - 

Antâia, Gră ERE . = „fn. 400 
Apoi în mai multe rânduri cc... .. 600 

i. 1,000 
7 Cheltuiţă: + -. -fe. 4,090
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„Suma, din apoi „a fn.'4,090 — 

La diferite persone fr. 1,207 

D-lui Rheal pe 7 luni, a 50 fc în. 950 

Idem, pentru aite cereri... . . . n 130 : 

Unui Frances, . e... cc. . n. 40 

La doi Români . . .. . e e o. e m 500 

La alți do. ec... cc... n 22 

Alia ep 45 

„D-lui Carpentier . . eco... 2 100 

fr: 1,207 

Chieltuic li mărunte fr, 1,029; 

Porturi pentru scrisori în 18 luni, de bro- , 

şure, de gazete, dup5 particulara fdie 

  

anume. . . „fr. d4l 

La prescrie, la un desen şi chieltuieli i 

de scris . . ae fr, 108 

Chieltuiala a, doă poliţe . .. „lt 

Portul de broşure în urmă, Ş de expe- 

diţii numersse . . . «fr. 116 

Şederea la Londra în armă, 25 dile, şi 

chieltuiala drumului ae fr. 850 

fr. 1,029 

| Chieltuiţi . , fr. 6,826 

- Primii : E 

La început ... . . . . .... fr. 2,209 

A dona 6ră e... cc. e ei m 108 

A treia Gh 1. . . . . n 694% 

Del D.Gr.. . ep 250 

De In Di 5. şi ă. 6: ep 100 

  

  

ldem ... e. 36 

De la, cărţi venduto ep 166 

fr. 4054 4,054 

| Cheltuiţi mai mult. ... fr. 2 2272 . 

1850, Decembrie 31. | 
I. Heliade.
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No. 2 

-COMP'TP 

De chicltuielele ce am făcut şi de banii ce am primit 
„de la 1 Februarie 1851 pînă la 1 Iulie. 

  

Cheltuieli 

Tipăriri eee fr. 1,989 

Cum umedă : 

Scrisori şi broşuri românesci şi trancese. 521 

Memoliuri asupra Regeneraţiei. . - 1,418 

_ | în. 1,989 - 

Chicltucli diferite fr. 1,139. 

Porturi de scrisori în 6 luni, . , . fr. 120: 
Porturi de cărţi şi broşuri. 1 46 

“D-lui Ledain pe 7 luni. . . . . . , 350 
La acţii noui ep 75 
La polița de 1000 fr. . ...., 48 » 

Ducerea la Londra în urmă . . . „ 150 

Tipăriri mică Ş chieltuieli, fără probe . „350 

fr. 1,139 

Suma . . , fr. 8,078 

Primiri : 

Poliţa plătită de D-nul Zossima la. fr. 1,000 
De la Dnu Gr. 6. .., - +» 100 
De la doi Români Cl. ŞIR, . . . „100 

fr. 1,200 1,200 
fr. 1,878 

Se adaogă suma, cum se vede la No. 1 . fr. 2,972 
Patru mii una sută cinci- -deci chieltui ţi maj 
MU e E 0150
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Complul cărților 

Protectoratul, . . , e. . .: exempl. 1,000 
“Din car saă-vândut . . . . . „ex. 20 
Sai împărţit gratis . . . . . . 480 
Se află în fiinţă . . . . . . + om 500 

„ex. 1,000 

Impresii RR exempl. 
Din cari sai vândut. . . . . , ex. 16 
Sai împărţit gratis . ep 984 
Se află po. [ . . . + » 920 

ex. 600 

Îemoriuri e eee eee e EXEMPl, 

Din cari sai împărţit : ee eX. 98 

Se află... „ D122 

- ex. 610 

Broşuri române . . e. . . . . . . exempl. 
Gravuri de doă feluri:. 

Ce cărţă se afla la 1851, Iunit 28: 

Protectorate. . . . . . . . . . . . ex. 
Impresii . . . . . . . . . | 

_Memoriuri. 

Broșuri, 

Gravuri Î. . . 

. -. Exemplare , 

600 

610 

400 

150 

I. Heliade.
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XLI 

Către Românii din Brussa 

Nalta 1851. Iuliu 167. 

Fraţilor, 

De nu v'am scris de mult, causa este cd mai de 40 

dile eram pe picior de a pleca; am mai fost prin Lon- 

dra pind să iai drumul spre Orient. Acum de d0ă - 

dile m'am arestat aici, nici n'am mai avut bani cu ce 

să continui calea. 

Trei lădi cu catrafuse şi cu cărți le-am lăsat în 

Marsilia a le expedia 'a dreptul lu Smirna; alte trei 

cu cărți le am lăsat la Paris pentru datorii ce am a. 

__vut. Din cele de la Smirna una este cu cărţile d-vostră- 

Intr'ânsa sunt: | 

5 Istorii universale, în câte şâpte volume, pentru fi 

care câte un exemplar. 

5 Sciinţa pentru socialismul universal, idem, 

1 Evangeliii după Lamennais, ilustrat pentru D-nul 

- Zossima, : 

1 Atlas geografici, pentru D. Giurescu. 

2 Diferite tractate pentru ridicare de planuri, pen- 

tru D. Russo... | 

1 Juif-Errant şi Mysterele Parisului ilustrate, pentru 

"idem. 

10 Arpa Exilatului, de un autor Italian ce vorbesce 

mult în poesiile sale de Români, de fiă-care câte d6ă 

exemplare. | 

Mai multe cărți sait broşure despre sciinţa nuoă, în 

comun pentru toţi le veţi împărţi sai citi frăţesce. 

5 Martirii D-lui Esquiros. ” | 

„5 Suveniri şi Impresiuni ale unui Proscris, legate * 

bine pentru fiă-care. a
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10. Poesii române traduse de d. Vaillant în frânqo- 
'sesce. | 

- 1. Dicţionar de conversaţie, pentru d. Russo. 
3. Album Moldo- Valaque, de d. Villaume. 

60. Acte, şi Epistole în românesce, coprindend di- 
feritele epistole ce v'am scris dv. aci, şi Românilor 
în ț&ă. 

100. Protectorate, 
80. Istoria Regeneraţiunii române. 

- 40, Suveniri Şi Impresiuni ale unui Proseris. . 
Aceste din urmă 280 volume. de Protectorate, Is- 

torii, Acte şi Suveniri, le veţi împărţi asemenea, în- 
tre dv., şi le veţi dărui sai vinde fiă-care pentru pLo- 
pagandă. | E 

In Paris se mai tipăresce de d. Charpantier o bro- 
şură intitulată: Gallerie des Agents Russes en AMoldo- 
Vallachie. V'am abonat pe fiă-care pentru câte 5 
exemplare. | NE 

Daca, Protectoratele, Istoriile şi Actele nu le ve- 
deţi în număr egal, este că n'aii mai încăput în Jadă. 
In Paris ai rămas destule, şi mai puteţi dispune. 

V& alătur aci şi comptul typărit de ce bani am 
.priimit şi ce chielţuieli am făcut. Acest compt e împăr- 
ţit în doă peridde: unul pind la 30 Decemvrie 1850,. 

- şi altul de la Fevruarie pînă la Iuliu 1851, de unde 
veți vede că am chieltuit mai mult; parte am dat 

"de la *mine şi parte am 'r&ămas dator. Datoriile ce 
am vă rogi a le împărţi frăţesce în şese (dv. cinci şi 
cu mine), precum tot aşa am împărţit şi chieltuielile - 
făcute. | 

= Incetând ocupaţiunile: mele politice, vă rogii a trece 
cu vederea ori-ce voiii fi tăcut răi, după. părerea dv; 
unele voii fi greşit ca-om, şi altele a cătat a se face 
ast-fel, şi când veţi audi cuvintele, le veţi încuviinţa. 

De: acum înainte, de voii trăi şi de: voii fi liber, 
mă voii ocupa în partea literară şi Teligi6să. ,
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| Aşeqându-mă, vă voii serie, sati de vom fi cu toţii 

la un loci voiii face un curs, sau cursul îl voiii face 

prin epistole către voi. 

De 'mi veţi răspunde, adresaţi' mi scrisorea la Chio 

către sogia mea cu adresa: Â Madame Marie Heliade 

â Chio, pour. ML. Joseph Franshky, recommandee ă Mr. 

“Couturier, Vanguier ă Smyrne. De la Chio scris6rea, mi 

se va adresa unde mă voii afla. 

In Malta, nu cred a şede mult. Sunt străin, fârd 

bani, fără credit. Tot capitalul ce avuii la ajungere 

era de 10 franci, care sai şi chieltuit. - 

Aştept răspunsul vostru şi de la sogie. -- 

Salutare şi frăţie. - | 
I. Jeliade 

XLIL 

Domnului Gr. Grădiştenu, la Paris. 

E Marsilia, 1851, Tuliii 20. 

Amatul meit Domn, 

In do5 -nopţi şi o di am ajuns la Marsilia ; calea 

s'a scurtat mâi pe jumătate, şi chieltuiala drumului 

sa împuginat cu un quart, Din Avignon pînd în Mar- 

silia nu mai e cale, ci o preâmblare din cele mai €- 

xotice. | | 

Comisionarul câtre care s'a expediat laqile mele 

sa încărcat să mă trimită şi pe mine, şi să i se plă- 

tâscă la desbareii. Prin urmare plecii mâne Luni la 

21 Iuliu. Nam avut midl6ce -să mă abonedi la nici 

o gazetă. Te rogi dară, de vei desface vre-un exem- 

plar din cărți, abonsqă- mă la Eveniment pe trei
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luni; iar daca nu, numai -pe o lună, cu adresa la 
M-me Mavie Heliade & Chio, vecommandee Mr. Coii- 
turier, banquier ă Smyrne: 

Te mai rogit âncă să faci o tr6bă ce n'am avut timp | 
a o face eii singur. Pune întrun plicii Impresiile unui 
Proscris și Memoriurile despre Regeneraţie, și adre- 
să-le la d. S6bastien Rheal, 12 Rue Turnon, fără să 
arăţi nică cum, nici de unde vin. Să nu 'ță pară stra, 
niă purtarea mea. E o purtare ce aveam în cuget a 
0 ţine în momentul plecării, iar graba nu m'a iertat, 
„Ori-câte "mi-a făcut omul ăsta, cred cd "mi-a făcut: 
de sărăcie, şi nu sciii de voii mai tnăi. II iert din tot 
sufletul. - , 

Te sărut, frate. Imbrăciş6qă din partemi pe Scar- 
latache, pe Lapati şi pe Filipescul. Spune'i celui din 

- urmă să mă techieme în suvenirea fraţilor sei Cos 
tache şi Scarlat, 

Iar te îmbrăcişed. La revedere, 
Sărutare şi frăţie. | . 

- I, Heliade - 

a XLIII 

“Câte Românii din Brussa. 

Ghio, 1851, August "us 

„. Fraţilor, 

Am ajuns în Chio lângă fămilia, mea, şi sed sub nu- 
mele de Joseph Fransky, pînă îmi va veni răspuns 
de la Sublima Pârtă cum să urmed, daca trebue a . 
remâns cu acest nume, sau daca, pot a purta fără 
bentuire numele mei; prin urmare pină atunci cu 
„adresa Joseph Fransky să *mi scrieţi şi dv,
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Wam trimis din Marsilia o ladă cu cărți, care cred 

cd va fi ajuns la Smyrna. Chieltuiala ci pentru drum 

şi vamă va fi în socotsla dv. Când voii priimi de la 

comisionar comptul, vi! voii trimite. . 

“XPam seris din Paris că comisinele ce *'mi-ață dat 

“pentru cărți le-am făcut, şi cea mai mare parte am 

plătit'o cu schimb de cărţi d'ale mele care s'a typă- 

rit cu spesele dv, iar parte am plătit'o în bani. 

V'am trimis şi socotâla typărită, sub No. 1 şi 2, de 

ce bani am priimit de la dv. şi alţi români, şi de 

ce bani am chieltuit pentru causă şi typăriri cum 

şi de câte cărţi sai dăruit şi de câte seaflă în fiinţă, 

Am chieltuit cât am fost în Paris 6:26 fi. . 

"de la l-ii Maii 1849 pină la finele anului 1850 

dup socotâla No. 1, şi franci 8078 de la, L-ii 

Februarie 1851 pină la l-ii Iuliii, după soco- 

ta No. 2, iar în tot. . . . . . - a. 

Am priimit franci 4054, după socotâla No. 1, 

şi franci '1200 după socotela No. 2, iar în tot 5254 

Sachieltuit mai mult . . . . . . . 4150 

Din acesti 4150 franci ce sunt dator pentru typă- 

riră şi altele, am tras polițe, de lei 1009, la d. Zos- 

Sima, şi 1000 la dd. Russo şi Giurescu. 

Acestă din urmă poliţă cred co sa şi plătit, mai 

rămânând de plată 3150 francă, 

“Salutare şi frăţie. 

9404 

I.: Heliade.
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XIV Ii 

: Domnulul Gr. Grădiştenu, la Paris 

a . Chio, 1851, August 1/1 

Amatul meu u Donun, 

Alaltă-ieri. la 27 Turia am ajuns la Chio, unde mi-am 

aflat copii sănătoși, afară de sogie care âncă sufere. 
Aci cu multă plăcere aflaiii şi pe părintele Ion. 

Amicii cunoscuți sunt mânioși pe mine, şi eii îl las 

în voia Domnului. Cum pricep, sunt mult adăpaţi de 

doctrinele celor contrarii. Când vorbescii. de. mine, 

dicii că nu mi-a mai rămas alt amicii "decât Grădi- 

| ştânul, ş şi când ai aflat că am plecat din Paris, di- 

cea că nu se pâte ca Grădiştenul să mă lase şi să - 

se deslipâscă de mine: 'de voii veni eii în Chio, vine 

şi Grădiştenul. De cred astfel, bine-cuvântată să le fii 

credinţa ; de o dicii în ris, să dea Dumnedei tot aşa 

Să ridă, şi veninul tot aşa de : dulce să le'fiă. Mi-a 

părut bine fâră să aspir nici o dată la atâta sacrifi- 

ciă din partea amicului; coci: asemenea. sacrificiuri | 

nu aduci nici un folos nici într”o parte nici într'alta: 
şunt curat romanţuri, şi eii nu mă fericescii când aşi 
„av copii sau fraţi sah amici cu capete romantice, 
Eu mă mulțumesci cum mă iubesci şi cum cugeți şi 

cum lucredi, şi sunt sigur co daca ai vrut să facă 

din noi un Pilade şi un Orest, aii fost. numai casă 

ridă. Risui lor Ansă, cum dici, mă linguşessce ; pentru-că 

scoțând romantismul de la d-ta şi de la mine, rămâ- 

nem cu ceea ce șde bine a rămâne la nisce 6- . 
meni de versta n6stră, şi aceea & raţionabil şi dura- 

bil. Aşa, cum suntem, să dea, Dumnedeii să fim pin 

la morte ; nici fanatici unul de altul, nică nedrepţi U= 

„nul către altul, a ne spune greşălele în facă şi a ne
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apăra unul pe altul de ori-ce e nedrept şi calomnii 

din partea altora. - 

Pe drum, Dumnedei scie cum am venit. In Marsi- 

Jia am lăsat lădile ca să facă bani a veni pînă în 

Malta. In Malta am lăsat nisce linguriţe de argint 

ca să pot afla bania veni pind la Sira, şi tot pe 

- punte laa treia c'asă unde. nici un pahar de apă nuţi 

dă ; daca n'ai vas, cată să bei apa cu pumnul. 

Fiind-că “diseitt cd mă mulţumesc a ne spune 

greșelele în facă, şi ca să scii unde 'mi este greşela 

şi cum să mă judici, cată să'ță spuiil unde 'mi este 

deficitul. Ai chieltuit şi d-ta cu economie, şi stii. Prin -- | 

urmare, poţi judeca după socotâla următore: 

De la l-ii Maiii 1849, de când ne-am întors din- 

Constantinopole în Francia : 
“In ale causei, după socotela ce ță-am dat _ 

iypărită cu No. Lşi 2. cc... n... 9404 

La, cărţi dupb comisiuni la fraţii din Brussa, 

afară de alte cărţi ce le aducii pe schimb de . 

CĂTRE 163 

Doă-deci şi şspte de luni în Paris: la birt, 

picănie, tutun, spălătură, câte 204 franci pe 

  

ÎUNĂ e 5508 

„Lemne şi cărbuni câte şâpte luni pe an, 

a 20 franci, cc. cc... 420 

“Haine, cămăși, ble, spiţer, doctor Di 

pe 1849 . | . 445 

i Idem pe 1850. . ... 498 

Ildem pe 181... . 408. 

| , 1351 

"Haine şi alte necesarii în do8 rânâmila fa- 

MĂ o... . 1568 

La cărți, pe sema mea. . . o... 158 

Chieltuielile drumului din Paris pînd în Chio 

pentru mine şi lădi. ADE 600. 

Chieltuiți e. „19172
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Ce am priimit;: 
Da casă. . . . . e ta e e . 8895 
De la Români, după socotâla No.1. 4054 

ldem,. idem dup No. 2. 1200. 
Poliţa, (de se va, fi plătit delad-nii 

Russo şi Giurescu) -. . cc. . 1000 

a 14649 
Diferinţă .. . 4923 

Acesţi 4523 ş'aii chieltuit mai mulţ de ce am prii- 

mit, şi 6t0 deficitul, €td datoria generală, Iar în parte 

pentru Români sai causă: . 
Am dut: | Ă 

După No. 1 şi 2 cc... 9404 
Pe cărți . PR ” 163 
Chiria şi vama cărţilor. . . . 120 

9687 

Am priimit : 
Dup) No. 1 şi 2... . o... 5254 
De la d. Russo şi Giurescul (de se 

va fi plătit), e ce e e e ae 1000 
6254 

Datorie a causei , . . . 3433 

- Acesti 8433 ai causzi, adăogați pe lingă ce sunt 

_ dator sait îmi lipsescii pe s6ma mea, se suie, cum vă- 

uşi, la 4523 ai plăti pe toţi singur, care mă strim 

toră, a mă determina să viii d'a dreptul în Chio. 

Emigraţia nostră s'a despărţit în atâtea fracţii, şi 

fiă-care fracţie a avut chieltuielele sale. Cunosci soco- 

tâla lui Ghica şi altora. Chieltuielele sunt mai multe 

ca ale mele, şi cu ce s'aii ales? De la mine aii Ro- 

mânii trei cărță, plus alte arlicule şi broşure, plus du: 

cerile lu Londra, | _ 

Sărută pe. fraţi) Români, şi din parte'mi pe Scarlat . 

pe d-nii Lapati şi Curie. . | - 

La revedere. - , 

Salutare şi frăţie. I, Heliade.



Domnului Gr. Grădiștenu 

Chio, 1851, August *"/ Septembrie. 

Amatul meii domn, 

Este mâi o lună de când sunt în Chio. MB aflu să- 

nătos, ţi-am scris de pe drum, (i-am scris şi îndată 

după desbarcul meii o seris6re lungă. Dorescii să am 

scrisori de la d-ta. De la d. Maghieru priimiiii o scri- 

şâre cu data din *5/ Tunii, în care îmi cere săi r&s-. 

pund la alta ce mi-ar fi trimis pe ia capătul lui Maiii, 

şi pe care n'am priimit?o. Ii răspunseiii cu posta de 

astădi; te rogi informâdă-te la fiul sei despre a- - 

„dresă, şi fă bine ai trimite astă scrisdre. 

Ocupat înaintea Revoluţiei cu. traducţia clasicilor 

şi apoi cu ale causei în Franca, ce mult nu citisem 

romanţuri. Aci. în Chio neavând alte cărți, citiii pen 

tru prima, Gri pe Judanul rătăcitor (Juif errant). E o 

cart6 de minune pentru sistema şi intrigele Iesuiţilor. 

Ansă ustă carte, pe cât a făcut bine 6menilor buni şi 

luminaţi, pe atâta a făcut rii în țera nostră demidoc- 

ților ce sciit pricepe frangosesce, şi car! s'ail crescut 

în sc6la, fanariotă şi ail contractat inv&ţurile şi vicle- 

niile astei sisteme. Ei acum văd de unde românaşii 

se corupseră atâta, Rodin le fu la toţi de model, şi! 

învăţă a se servi atât cu calomnia, sait cu.0 apa: 

rentă sinceritate, şi mai mult decât tâte cu pati- - 

mele bune saii rele ale omului ce vor a persecuta. 

Este el vicios? îl împingă mai mult la vigiul ce il 

dă de ripi; este leal, generos? faci apel la, lealitate 

la, generositate spre a'1 face a'şi da pe facă cugetele, 

a se ucide moralmente saii materialmente. Lesauitis- 

mul, frate, face progrese între Români. Strămoşiyn os,-



187 

tri erai numai ciocoi, părinţii nostri în contact cu fa- 
narioţii deveniră ciocol mai rafinaţi, adică fanarioti- 
saţi. Generaţia de acum, datană de la 1838, rafina, şi 
mai mult ciocoismul fanariotisat, îl rafină şi! reduse. 
fatal prin iesuitism. Scii de societatea secretă ce se 
formă in Paris între câţi-va, pui de Români pe la 1838 
sait 39 spre a veni în ţâră a acapara typarul, tribu- 
-nalele, generala Adunare, funcțiunile publice, a ave 
Gmenii lor pretutindeni pînd între servii Domniţorului, - 
a sei tâte, a dirige tste, şi a persecuta pe cei ce nu 
vor fi cu dânşii prin tote midlcele, cu ori-ce preţ: cu 
bani, cu desondrea, cu minciuna, cu calomnia, cu mâr- 
tea chiar. Astă scâlă, astă 'sistemă fu inspirată, după 
citirea, Judanului rătăcitor. Scarlat Filipescul nu fără 
cuvent numi pe capul ei Rodin. M8 speriiii când mă gân- 
descii că se vor îmmulți proseliţii sai elevii astei scâle. 

De nai citit pe Juif errant, citesce'l Şi ți vel face o 
idee mai clară de evenimentele ce se succedară de la 
1848 între Români, şi de 6menii ce le ținurd firul. 
Eşti Român? ei nu'ţi combat românismul ; din contra, 
il mai aţiţă, te fanatisedă ca să ţi'l conducă răi spre 
folosul lor saii a capului de unde secretamente de- 
pend. Et de unde eși fâră timp ideea de Rominit 
una. Copilul ce'eră a se nusce mai tardii, fiind redu- 
tabil inamicilor, voiră al scâte din pântecele mumei 
mai "nainte de timp, şi acâsta, în limbagiul lor nu o 

numescii ucidere, asasinati, ci zel, patriotism. Biata, 

“credula junime! | 
La revedere, . 

Salutare şi frăţie. 

| I. Heliade,
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XLYVI 

Domnului Gr. Zossima 

" Ghio, 1851, Octombriti 19/as 

Amatul meii domn, 

Priimiva scris6rea, d-tale -de la 30 Septembrii, am 

vădut cele scrise și m'am întristat mult de câte văd 

dintr'Ensa şi: din cele-l-alte cinci ce mi le trimiţi. Ce 

să'ţi spuii, şi ce săță dicii! Nici o vorbă, nici un con- 

siliă nu & convingător ca exemplul. Câte consilie cine- - 

va, cati să le şi facă, daca voiesce sk fiă credut. Prin 

urmare, câte mă pricep a te consilia, îți voii da probe 

că, pe cât am putut, le-am urmat Singur. 

Ră&posatul şi fratele Negulici mi-a scris epistola ce 

o veţi vede în original, şi care ma făcut a cădâla pat. 

și a zăce peste doă săptămâni, şi cu tote acestea veți 

ved6 cum figuredă în Istoria, regeneraţiei. 

D. Tell.... viind în Chio, reuşi a împle capul so- 

ciei mele de atâtea prepusuri şi ai învenina sufletul 

atâta, încât astăqi n'o mai cunosc, & pe calea de 

și perde mintea. Ei astădi am o viaţă mai grozavă 

decât mortea; copii “'şi-ail perdut sănătatea, încât 

suntem mâi toţi pe calea morţii celei mai vecine, și 

tâte sunt dator acestui bărbat cn caracter, cu virtuţi 

democratice, acestui om. modest, tot veninul cel beaii 

pe tot minutul. Şi cu tâte acestea, vei ved6 6rd cum 

figureă în Istoria regeneraţiei, când eră timpi îndes- 

tul să adaogii sai să ştergii câte aşi fi voit. Vel dice 

ânsă :- aşa dară d-ta nai scris adevărul; din. patimă 

saii din generozitate, ai arstat 6menii ast-fel cum nu 

sunt? Aşa este, M-am arătaţ ast-fel cum nu sunt as- 

tâdi, ci cum ai fost în timpul revoluţiei, şi asta a 

fost. misiunea mea. Cine va serie viaţa lor de pe urmă 

.
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sai de acum, îl va ar&ta ast-fei cum ai devenit. Cine 

va serie viața .lor privată saii caracterul lor particu- 

lar, îi va arta cum i-a cunoscut. Pentru mine, în mi- 

siunea mea, ainicii sai inamicii îmi este Plalon, ânse cel 

mai aici a cătat să'mi fiă adeccrul, 

Când vei ved6 seris6rea, ce 'mi-a scris d-nu Pleşo- 

“anul din Constantinopole în anul trecut, când vei ves 

ceea-ce imi va fi scris acum câte-va dile,—pe care n'am 

deschis, n'am priimit'o şi am trimis”o înapoi, — vel dice 

că nu se pâte mai departe umili un om. Cu tote a- | 

stea, vei veds cum figur6di şi asesta în Istoria re- ă 

generaţiei. Altele sunt certele. şi antipatiile particu- | 

lare ce aduci pe 6meni la orbire şi nedreptate și ca- 

lomnil chiar, şi altele sunt faptele publice. Nu sciii de 

voiii av6 puterea a'mi iînneca dorul şi a tăc6 calom- 

niile de care am fost; şi sunt strivit, de. a tăc6 faptele 

rele ale inamicilor mei particulari; am avut ânsă pu- 

„terea a descrie cu mâna pe inimă, devotamentul şi sa- 
crificiele lor la causa comună. 

De vei ved6 o scrisâre ce "nt-a, scris d-nu Christofi, 

vel dice 6răşi co nu se pâte cel mai cumplit tyran a 

insulta pe sclavul cel mai uricios în chipul cum mă in- 

sultă democratul &sta. Nam respunș nimici, şi am dis 

în sine'mi: „Datu-mî-sa mie boldul Satanei, ca să me 

asbescă peste obraz, spre a nu mă mândri.“ Aşi dori ca 

copii mel, după ce vor. publica, de vor afla cu cale, co- 

piile -unor asemenea scrieri, să mă îngrâpe cu origina- 

lul lor. E un tribunal dincolo, unde nu se pote stre- 

cura minciunea, şi ne dreptatea. 

Acestea, frate, le pot dice d-tale și ori-cărui mă 0- -.- 

n6ră a se adresa ia, mine şi a se plânge de injuriile” 

„şi nedreptăţile ce i se faci. De pâţe să ierte, ierte; 

de nu pote, ţină comptul; ânsă să nu amestice o cau- 

să cu alta, o chestie particulară cu o chestie-publică. 
Să întârcă omul Diavolului ce este a! Diavolului, şi ce 

este al lui Dumnedei să ofere lui Dumnedei. Daca
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adică vede cine-va în mine ce:va ce vine de lu duhul 

Râului, sl dea Răului sai să] şi facă cunoscut pu- 

blicului la timp; 6rd de-vede cevace vine della Dum- 

nedeii, pentru dragostea, lui Dumnedei şa Adevărului 

Sl facă asemenea cunoscut publicului, saii cel puin 

s% mărturisescă în cugetul sei. Eşti mai matur, a- 

micul mei, şi judică pe Smeni cd nu sunt în starea 

normală: ţoță suntem fârd ocupaţii,-şi cătăm a ne ucide 

fie-care uritul cu paguba fratelui nostru. Perăle ai o le- 

ge din care nu €s; omul când nu mai & în starea normală, 

libertatea, lui îl împinge a fi mai cumplit decât fisra, 

și astă libertate cată s'o considerăm ca apa, că focul 

și atâtea elemente atât de vitale, şi de care în revo- 

luţiile nature, prudența ne dice a ne da înlătură din 

drumul lor impetuos. Pentru-cd vin câțe o dată apele 

mari şi distrugi morile, nu putem blestema fiinţa a- 

pelor nici seca canalele, ci să cotim de putem abate 

la timp impetuositatea curentului, sau și să suferim 

paguba neevitabilă. “ | 

Sunt lungi scrisorile mele, frate; ânsă isrtă, căci 

singura mea, consolaţie eşte când sunt în coresponden- 

ţă cu voi, amici sai inamici de veţi fi unul cu altul. 

Ei nu mă încercii să vă vindecii ranele inimei; acesta, 

o face numai timpul, şi Dumnedeii mai virvos. Nu cer, 

când omul & amărit de altul, a sforţa natura şi a în- 

cerea 'să aduci în contact 6menii ce ai ajuns a fi 

antipatici.; ci dicu a fi fiă-care prudent, luminat a dis- 

tinge şi a nu uita, ceva bune ce se pot afla în per- 

sânele ce urim, cerii adică că amarul ce ni producii 

alţii să cătăm al-îndulei cu suferinţa nâstră şi cu a- 

morul dreptăţii, pentru-co de câte ori peste rana fă- 

cută de altul, mai adăogăm şi noi ogetul urei sau al 

iuţelei, nu ne facem decât mai răi de aceea ce ne-aii 

făcut inamicii, devenim complicii lor. | 

Nu scii de voii mai trăi anul ăsta. Aș dori ânsă 

pind să nu mor să încep a scrie şi a typări câte mă
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pricepii despre Christianism, cum “ţi-am scris şi în epis- 

tolele trecute. - 

La, revedere, amatul mei domn, 

Salutare şi frăție. 
1, Heliade. 

__ Adresa mea, este: A Mr. J. Heliade, ă Chio, recom- 

mandie & Alr. Antoine Caravas, & Smyrne. . 

XLVII 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Chio, 1851 2/, Octombriii 

Amatul mei frate si amici, 

"ŢI. -aduci aminte, sai: mai bine mi-aducii aminte de 

consiliurile ce *mi dai să nu mă hasardedii a veni aci 

unde mă aflu. Mă aşteptam la +6te şi ensuşi la mârte 

ca să mă văd o dată lungo copii şi lângd mama lor; 

pumaji la ceea-ce am păţit nu mă aşteptam. Amicul 

„ce: a ţinut nevasta mea în casă cinci luni, şi alţi a- 

mici ca şi densul, care scria atâtea gentilețe despre 

dânsa în Paris, reuşiseră a 'şi întorce laudele „către 

mine despre sogia mea, a le-întorce dică asupră'mi c- 

tre o bictă femee credulă şi debilă. Ii împluseră ca- 

pul că ei am fost trăit în Paris într'un palat rega- 

lemente mobilat, cu o femee ce mă costa, mii de franci 

pe lună, cu care am fost făcut nu sciii câţi copii, că- 

riia îi promisesem a'mi lăsa soţia şi copilaşii ca să mă 

însor cu' densa, sai a "i face o pensie viageră de nu 

sciii câte deci de mii de franci pe an, şi alte atâtea, 

lucruri tabul6se şi  feerice. De la a patra, di cum am
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venit în Chio începură cete mai teribile şi scandal6se |. 

scene. Măsurile ce luaseri de a se face posesori pe 

corespon lenţa mea, a citi şi a, opri scrisorile ce tiimi- 

team şi îmi venia. D. Ledain pe care îl cunosci, şi care 

îmi scrie într'o epistolă je vous embrasse cordialement, 

este sai trece de o femee ce iea nume de bărbat. 

D. Filippi, Giannone şi alţii treci iar tot de acea femee. 

ce îşi schimbă numele pe t6tă posta. Nu scii daca 

cunosci pe M-me R .... ce îmi făcii un proces pen- 

tru-cd am rugat'o cu stăruință să nu publice în bro- 

şiura sa strofa şi câte se atingea despre mine. Ei bine ! 

M-me R..... trece de un prodigiii de juneţe, de 

frumuseţe, de cochetărie şi de artă de a întârce min- 

țile, e una din Dulcineele mele cele mai poetice şi 

ideale. Vr'o patiu brăqare (eră două), ce am fost luat 

“ din Malta la, înturnarea din Constantinopole, numai 

aur şi briliante de sute de galbeni fiă-care (eră două 

prăcare de lavă ce mă costaseri câte 12 fr.) acele 

brăcări tâte le-a, făcut buni-presă M-me R. şi 

M-me del Q.... Astăci sunt ca în temniţă, al cărei 

primul temnicer € biata soţia mea eşită din. minţi. 

Guvernorul, Mitropolitul din Chio, negucătorii cei d'ân- 

tâiii, preotul Ioan sunt martori pe tâtă dia la scenele 

ce am De li se face milă şi îmi dai dreptate plân- ” - 

gendu-mă de soția, ce am, turmentele îmi sunt şi mai 

mari, căci îmi văd sfâşiată muma copiilor; de dai as- 

cultare şi cred câte spune astă femee victimă râilor, 

eti trecii de tatăl cel mai desnaturat. Măi a treia parte 

“din pensia hotărită pentru hrana copiilor, se chieltuiesce 

pe la agenţii puşi în Smyrna şi în Chio a 'mi opri 

scrisorile. Pină acum nu s'u văqut nici-una de la vI”o 

femee. Acum ei, după scrisorea d-tale, că şi spălăto- 

„esa 'mi-a fost ţiitore, pentru-că a fost spus amicul 

că eră 'tinerică. Ca să "i tragă inima pe negucători a 

ţine cu o biată mumă delăsată de un bărbat chiel 

tuitor, li se dati comisiuni de mii de lei pentru lucruri“
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fărd de cari am pute trăi, şi eii n'am nică cisme, ca 

să nu pot cu ce eși afară a face.vi'o mişcare; Când 

îmi trebue câte qece dou&-qeci de parale, îmi dai! co-- 

pii pe ascuns. Unde să mă plângi şi în contra cui să 

mă plângii? Nu poţi să "ţi faci o idee de situaţia în 

care: mă aflu. Asta e paploma pentru care am alel- 

gat atâta. 2). 
Viaţa mea este ast- fel acum la vârsta de 50 de ani, 

mărginit în Chio, legat “de nepermisia, guvernului şi 

“de lanţurile sacre ale copiilor, fărd nici-un ban, sub 

censura, şi poliţia unei femei gelose şi măi nebune, 

având pe tâtă diiia scene, petrecând noptea pe ulițele 

şi prin ruinele din Chio, ca să scap de scene; vicţa 

mea & ast-fel de amară, încât: fără citire, fură Ocu- 

paţie de scris. de n'ași av6 niţele principie de reli- 

gie, mi-aţi fi audit de nume pinăd acum. 

- Dup 6menii acestia, cei mai mari scelerați din 

lume sâmănă sfință pe lungi mine. Şi pentru ce ? pen- 

tru ca simi apăr muma copiilor în şeris6rea prin care 

am răspuns r&posatului Negulici. 

Et, frate, de ce sunt scrisorile mele lungi, 6tă de 

ce ţi-am trimis măi cum am picat în Chio o socotelă 

de banii ce am priimit peste tot de la femee şi de 

la Români în 27 de luni Te vei fi mirat; Ansă ei 

sciam unde mă stringe cisma, Nu cred să ne mai 

vedem. N 

Salutare şi îrăţie. - - | 

I. Holiade.



144 

XVIII 

Domnului N. Russo 

Chio, 1851 Noemvriu 20. 

Amatul meii domn, : . 

De când am venit în Chio, patru scrisori v'am scris 

afară de alte dos ce vam trimis, una .din Marsilia şi 
alta din Malta. Ner&spunderea din partea d-v. nu pot 

s'o atribuiii la nimici decât la intrigile ce mi se faci, 

spre a'mi împedica, ori-ce corespondenţă. P6te să mă 

amăgescii, ânsă sunt mâl ca sigur că nici n'aţă prii- 

mit scrisorile mele. Cine mi le împedică saii face a 

le împedica? Dumnedeii să/l ierte, că nu scie ce face *4). 

Vă scriam în scrisorile mele ce cărţi vă aducă, şi 

vă trimiteam do& compturi typărite (ale librăriei), 

Eu sunt mai de plâns decât un sclav, şi în stare 

de bani Și în tractarea ce am. Toţi Românii aveţi o 

pensie, eii n'am nimici, ei pe sâma mea. Asta ţi se va 

păr6 o problemă care nu se desl6gă decât de ne vom. 

întâlni, saii după mârtea mea. 25). 
Vă scriam în cele trecute că am mai multe scrieri, 

parte terminate, parte în lucrare, istorice, sciinţifice 

şi religi6se. De voii trăi, cuget să încep un şir de pu- 

blicări după cum cred că s'ar fi putut publica, iar nu 

după cum le-a pocit catholicismul papal şi cesarian. 

Acestea sunt : 

| - Istorie 7 

Istoria popolilor antici . 

„. Greciei . 

„Romei republicane 
„Romei imperiale 

„ . Mediului-Evii
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Istoria Modernă 
” „ Christianismului şi Ecelesiel 
Comentarii lu Apocalypse, - 

Sciinţe 

Geologie Algebră 

Physică "| Geometrie 

Chimie Mecanică | 

Istoria naturală Ridicare de planuri 

Aritmetică Astronomie. - 

Acestea şi «altele sunt elementare, pe înţelesul tutu- 

lor în limba română. 

Mai am un dicţionar al limbei române. Când vor fi 

publicate acestea, cred că Românii ar simţi mai mari 

fol6se decât din vorbe ce se perd. 
Pe lângă alte neajunsuri ce ai reuşit unii-alţii a'mi 

face, fu şi întârdierea de patru luni a trei lădi ce lă-: 

sasem la Marsilia, din care, după ce aii zăcut la Smyr-. 
na trei luni, îmi veniră numai dot, fără a "ni da nică 

o socotâlă de a treia ce eră cu cărţi de peste 3000 fr. 
Acolo aveam şi cărţile ce vă aduceam. Din întempla- 

re, în aste doblăqi se afli venite Dicţionarul de con- 
versaţie al d-tale şi, Art de lever: les plans, cum şi E- 
vangelia lui Lamennais. Cele-l-alte cărți : Istoria gene- 

rală în ş6se exemplare pentru toţi, cărţile d-lui Giu- 

rescu, ale d-tale şi ale d-lui Serrurie sunt în acea ladă. 
Salutare şi frăţie. , 

I. Heliade.
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 XLIN 

„Domnului Grigore Zossima 

Chio. 1351, Noemiriă 20.. 

Amatul mei domn, 

7 
- Ă ă 

De ne vom mai întâlni vre-o dată, vei afla din gură 

starea deplorabilă în care mă aflu de'lu venirea mea 

în Chio. Câte sufer, nu se spună nici nu se pot crede. 

Nu gonâi ânsă cu s fer.cea nai mică strimtorare din 

partea, guvernului Jocal.. Suferințele. mele sunt străi- 

ne şi stranii la tot omul. Mâna, şi coda [vaţilor le faci 

tâte, şi Dâmne! răi & omul când e rău! Dracul s6- 

mână un ânger pe lungă omul răi. | 

Ca să p6tă seci minunaţii şi cu cine m8 corespund 

„Şi ce seriu, printr'un: om sai. stirpitură de om din 

. Smyrna şi prin... nu mă pot exprima, "mi-ai . secue- 

strat tâtă corespondenţa. însă ce să afle? cd eii ce 

am avat am. publicat, şi afară de ce am dat publicu- 

lui şi de ceea ce voit da, nu faci nimici pe ascuns. 

Cu Sarsailii politici de nici o nație nu m'am aflat. și 

„nici nu mă voii afla în relaţii de la 1848 încoa. Aşa - 

dară vane le-ai fost tote cabalele, decât numai pot 

să aibă, bucuria (pe care le-o uredii so simţă şi la ora 

morţii), bucuria cd ai prefăcut din căminul mei do- 

mesticii un iad, de care cred cd m'am mântuit pe lut 

mea, ceea-l-altă. 
, 

"Mi-au mai facut âned un r&ă că, ori-unde am avut 

scrisori de socotele şi tr6bă, mi le-ai înapoiat cu pa- 

tru cincă luni, încât am ajuns problematicii la cei ce 

mă onoră cu stima, şi increderea lor. Ai reuşit âncă 

_să facă a mi se rătăci laqile ce le-am fost lăsat la 

Marsilia, ca să nu'mi vie drept la Chio, ci să se des- 

-chidă ast-fel cum să aibă omul lor şi acolo, încât, 

pin astădi o ladă cu cărți nu sciti 'ce s'a făcut, când 

N



scrisorile expeditorului învederâqă pornirea: ei şi ajun- 

gerea la Smyrna, când am şi plătit: chieltuielele drumu- 

lui 306 franci. Ânsă când iți: dicii ci nu 'se pot spune 

câte sufer, să nu gândesci cd prin acâstă scrisre 2ă 

aflat ceva. Nu "ți ai -pută face o idee nică daca le-a 

"audi din gură. 

Cana vei afla 0 parte numai din situaţia mea, „vei 

"-ved€ câte pâte suferi omul, şi tot nu crapă. 

- „Ei cum ţi-am scris şi prin trecutsle scrisori (dele ... 
vei fi priimit), am de gând de voii trăi-să încep un Şir 

de publicări; nu ânsă politice, ci de sciinți, şi religie, 

De politică, şi de: Sarsaili şi de democrați oficiali nu 

pot nică să mai aud. i-am subliniat vorba, democrați - 

Şi oficiali, 'pentru-că sunt alţii pe care îi stim. Aceia 

n'aii nici-un nume în lume, şi sunt ca Martirii ce aii 

“suferit: tâte şi nai nici o serbatore, sunt ca să mă 

pr icepi mai bine, ca cei ce ne-aii tradus 'căr țile. biseri-" 

cesci,. şi nici numele lor nu ne sunt cunoscute. Ne-aii 

făcut bine, fără să scim de unde ne vine. 

Salutare şi Îrăţie. i 

"I. Heliade. 

L. a] , 

Domnului. Zossima : 

Chio 3851, Noombriti.“4/s 

Amatul mei domn, 

Ieri la 23 am priimit scr isărea d- tale de ja 5/20 Noem- 

bre. Adi mă grăbesci aţi răspunde. - 

"Despre starea, mea ţi-am scris cu sciis6rea de alal- _ 

tă-ieri cum să/ţi faci o.idee pre slabă, ânsă forte tristă; 

cu răbdarea ânsă şi cu iertarea, pe cât voii pute, şi 

v. - ,
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mai vârtos cu lucrul îmi înducescii amarurile, şi aştept: 

de la Dumnedeii ceea-ce va fi voiA lui. ii 

Imi pare binc, amatul -meit domn, cd scris6rea mea 

- din 10 Octomyrii a putut, consola 6re-cum, după cum 

îmi serii, sufletul d-tale, şi ucâsta, de ai simţit vre-o 

uşurare, n'a provenit atât din serisârea mea, cât din 

_contormarea inimei ce al. Ferice de cel ce vorbesce 

urechilor celui ce voiesce. să asculte. Când nu ascultă 

- 6menii, nu pot face nici un folos, nu cuvintele unui om 

ca mine, ci nici cuvântul lui Dumnedeii. Pentru unii 

“ca, aceia diceai profeţii şi Joan Baptistul. „Glasul 

Domnului în pustie.“ | | | 

Am dis cd 8 un tribunal dincolo, am dis âns5 pen- 

tru aceea ce se atinge de inine-şi de cei ce mai a- 

mărit, adică pentru lucrurile 6menilor în parte; nu 

ansă şi pentru lucrurile generale: ce sunt între Ade- 

văr şi Minciună, între Dreptate şi "Violaţie, între. Lu- 

mină şi Intunereci, între apăsaţi şi apăsători, "intre 

popoli şi despoță ; pentru acelea Dumnedei lucrâdă prin 

6meni. şi când cuțitul ajunge la 0s, când ora vine, po- 

„ polii n'așteptă tribunalul individelor din ceea-l-altă lume, 

atunci & altă, vorbă, Dumnedeu se manifestă pe pă- 

- mânt prin miliâne de guri şi milione de brace. Atunci 

cine dice că & un tribunal dincolo, . şi nu iea nici o 

parte, acela & un hypocrit, un criminal. | 

Ei m'am exprimat în tot-d'a-una îndestul de clar; 

“pe. cel ce m'a supărat în parte "l-am lăsat si facă, pe 

cel ce s'a atins. ânsă de un principii moral, ori reli- 

gios, oră politici; ori sciinţifici, ori literar, pe cât, mam 

priceput, lam combătut, nu pentru mine sai pentru 

dânsul, ci ca să nu se întinqă răt&cirea. Unul ca acela 

ma fost considerat ca inamici .al mei, ci al princi- 

piului ce este al naţiei, al omenirii. - a . - 

Mă întrebi de d-na Tell de a, venit. Este 'o lună de 

când a sosit cu. copii toți sănetoşi. A ai 

Din trei lădi, cum “ţi-am seris, ce ăm fost lăsat 'la,
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Marsilia, numai două cu ţâle şi cărță vechi "mi-ai ve- 
nit; a treia, ce eră cu cărţi nouă, nui se scie decă- 

pătâiii, mulțumită intrigelor. Prin urmară, âncă nu'ță 
pot mulţumi cererea ce "mi faci a'ţi trimite memo... - 
riurile despre Istoria regeneraţiei. In lădile ce "mi-ai 

venit, am aflat din nor ocire, Evangeliile Jul Lamennais 

ce ie luasem pentru d- ta. Serie” mi prin-cine să ți le 
trimit, 

De la d.- Gr. Grădişteanu am luat acum vre-o. trei 

s&pt&mâni o scrisâre, este sănătos ; nu "mi scrie ânsă 

nimică noii decât sarsuilismură d'ale nebunilor am- 
biţioşi. | 
„Despre scrierile „ce proiected a publica, “ţi-am scris . 

cu una din epistolele mele trecute. ME întrebi în ce lim- 

bă se vor publica? — In românesce, căci: Românii de 
asemenea lucruri ai trebuinţă: mai mult decât alţii. - 

La, revedere. 
Salutare şi frăție. N E 

o “XI. Meliade. 

LI. 

Domnului Gr. Grădiștenu 
N 

Chio. 1851, Decomvrie 1/13 

Amicul mei şi frate, : o 

De când am venit în Chio "ță-am scris în multe r6n- 

duri şi fârte pre largă. Scrisorile ce "mi-ai trimis, 

Sai rătăcit, şi unele, “cum ved, nu "mi-ai venit nici- 

decum, iar altele forte tarditi, din bună-voinţa unui 

 Palamari ce este agent al d. lui T. şi al... iartă-mă să 
nu mă pronunţ de tot, Infine acum: primiii mâi în 

acea septemană do& scrisori ale- d-tale fârd susemnă-
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“pură. Văd câte "mă, serii. din Bucuresci, din Iași şi: 

27
 

z
e
 

din Paris, Nu pot să faci nimici. De aşi fi în, Paris, şi 

- de aşi vede ceva care mi S'ar. păre co vatămă. întere- 

sele şi: viitorul Patriei, m'aşi apuca, şi aşi scrie vre-un 

articol două în jurnale, şi vie-o scrisâre două adresate că- 

tre Nuţie. M'aşi lupta în lumina mare şi de facă. De aci 

ansă mam nici o' putere nici șă scrii, nici să tipăresci, 

pică să vorbesci. Cu amicii nu sunt în nică o relaţie. 

“mi-a venit în minte, după consiliul. ce "mi dai, să mă 

adresedi la Guvernatorul din Chio, dar stati âncd pe 

„cugete. Să m&-deschidii lui, nu sciii ce capăt va, av6 

Vucrul ; să tacit, se apasă asupră'mi Gre-care respundere 

"de care mă vădi încărcat. Voii. maigveds, şi "ți voii 

scrie. . | 3 

Bine ar fi ânsă, dupy părerea, mea cea obosită, sti 

Tăsăm pe toţi în pace: cum își vor aşterne aşa să 

dârmă. - Când imi scrii ceva, dalde astea, scrie-mi-le 

numai pe s6ma mea, cd sunt stătut de tote. Nu mă 

ocup decât cu învăţătura copiilor, ce luară mari pu: 

"teri' la elinesce şi -latinesce. Enache e adinirat, de pro- 

fesorii. Eleni din Chio în paralelismul ce face între la- 

tina şi elenica, cum scote ca două şi două patru pe ” 

hic, ace, hoc egal sa — = hit == hic doric, ce schimbă, 

pe t în c sali Î ca la zise 2570, tea la, se za, ca li 

frate [vale banăţenul, eic. Iţă taie pe szarnemuewsîn 

zputzas finalul participiului, şi rămânând sz31, îţi lea: 

pădă pe sz anadiaplasmu, de unde rămâne numai sru. 

Apoi după regula generală că rădăcina tot G'a-una cată 

să fii monosilabă şi cu vocală scurtă, îţi schimbă după 

regulă pe n în e-şi ese sei saii semn român, etc., câte > 

şi mal câte ca la âpza, rapan prin anagramă. El o 

„gramatică are pentru limba elenă şi latină, îţi cun6sce 

-pe degit; relaţiile literelor şi schimbările lor după dia- 

  Jecte = ME, TM Rn =, îți 

scâte -ast-fel pe za egal cu lupus ca pe pat == Opt: 

4
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Să te miră. de unde mai seste atatea parascovenii dupd 

atatea nebunii. 
Am priimit câte-va, for din La Republique şi două * nU- 

mere din Fenement. Am devinat numai că sunt dela 

d-ta, după articolele celor din Londra glorificaţi ; însă 

n'am nici o scire de la d- ta şi nică urmarea Licene- 

mentului. o 

Sărută pe Scarlatache din partea mea. Arătă fra- 

ţilor Curiu şi Lapati co-i dorescii. Nu mă uita, de voii 

muri... Nu cuteqii a mă întinde cu speranţa pind la re- 

vedeye. 

| „Salutare ş şi i frăţie, 

a X. Weltade 

P.S. De voii muri, mă recomand la suvenirea celor 

„ce m'aii cunoscut mai de. aprope. şi "mi cunoscii şi bu- 

nele şi relele. 
| Martiri. ce i-aii fabricat păg anismul şi christianismul 
parodiat, martirii eşiți de sub. mâna Hainailor, n'a 

suferit nimici pe lungă câte sufer ei. Imi scrii de Co- 

suth. EI, dupd o şedere dă doi ani cu copii şi sogia sa, 

onorat ca un rege detronăt, fără a Voi saii a pute a 

maj lucra niinicii, ese infine glorios. Ei, după o vi6- 

ţă laboiiosă de trei ani plină de. privaţii, departe de 

copilaşii mei, consumând sănttatea, şi banii trimiși 

pentru nutrire, spre a pleda o causă! necunoscută şi 

sterpă; mă întorn în sinul familiei unde fraţii îi îmi pre- 

pară o ast-fel de vicţă, ş şi unde pot muri cu un nume 

pălit Rusiu € chreştină, a 8 "păg ână : te ucide prin 

ai pas iar nu prin carnefici. 

Un amicii din Constantinopol, cel care "mi scria în 
anul trecut despre câte se disese. la un prând despre 

|. &. şi mă rugă să ard serisorea, acela îmi scrie în- 

tr'o epistolă ce primiiii acum când eram să, închid 

astă scris6re: |
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„J'avais beaucoup de choses ă vous dire relative- 

ment ă Visolement dans lequel vous vous trouvez ; 

mais je n'en ai pas la force et ne puis du reste vous 

6crire, parce-que ce serait trop long.“ . i 

Ce scoţă din astea? Diţă şi d-ta părerea. 

Arată, te rogii, d-lor Fălcoianu, Curie şi Lapati mul- 

țumirile mele de aducere uminte. 

  

LI. 

Domnului N. Russo 

Chio. 1851, Decemvrii 5. 

Amatul mei domn, 

„ Înfine priimiii o scrisâre de la d-ta, cea de li 1/6 

Noemvriii trecut. Am v&dut câte îmi scrii. T6te le aş- 

teptam şi aştept, âncă şi mai multe. Mai aştept ânsă 

"una care e şi mai adeverată şi mai sigură : ecom- 

pensa fiă-căruia dupo faptele şi pustarea sa în 'opiniuneau 

publică. A 

Sunt opiniuni de caste, de systeme, de pârtite, de 

interese parţiculare; acestea, ânsă, nu sunt nici cele 

adevărate, nici cele publice. Si n'aşteptaţi nici o dată, 

adevărul 'saii recompensa justă nici de la amici, și cu 

atât mai virtos de la inamici. Şi unii şi alţii sunt or- 

biţi de patime, unii de amor şi alţii de ură, unii exa- 

geră calităţile şi alţii defectele. Adevărul, adevărata 

opinie este tot-d'a-una în publicul cel indiferent, ce ju- 

decă faptele cu sânge-rece, fârd afecţie şi fârd ură, 

ce vede limpede, ce nare nici un interes aşi da sen- 

tinţa. Acea judecată, acea opinie, pune pe. fiă-care la 

locul seii adevărat. “
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Când se facil revoluții, ele provin tot-d'a-una din a. 

păsarea, cea grea şi fărd cumptt a despoţilor ce stri. 

vescii, tâte clasele, ce comprimă, tâte interesele, ce u-: 

milescii tâte demnităţile, ce încovbie la pământ tote 

ambițiile. Atunci tâte partitele scot un țipăt general, ! 

şi ura tiraniei unesce tâte clasele spre a, scutura fiă- 

care jugul din punctul seii de vedere: unul spre u r&- 

sufla şi altul spre a domina. După victorie, unirea ge- 

nerală incepe a se despaârţi mai ântâi între cel ce 

voiescii a domina şi intre cei ce nu se lasă a se do- 

mina, între ciocoi și 6menii popolului. Apoi: fiă-care 

parte începe a se mai subtimpărţi dupd afecţii, dupd 

interese, după mai mare sai mai mică ignoranță. Şi 

cu cât reacţia, capătă tErem prin acestă desbinare, cu 

atât Gmenii se isol6dă mai mult Şi revin a se măr- 

gini în primele lor ocupaţii şi amicii, pind când nu- 

mai vedi altă unire şi înţelegere decat aceea de sânge, 

ori de meserie, ori de plăceri, ori de patime.- Rămâne. 

fratele cu fratele, vechiul amicii cu amicul sei, dască- 

lul cu dascălul, literatorul cu literatorii sei, ciocoiul 

cu clocoiul, ostaşul cu ostaşul,. meşterul cu meşterul, 

beţivul cu beţivul, jucătorul : de cărţi cu jucătorul, chi- 

lipirgiul cu chilipirgiul (dacă ânsă şi între acestia va 

îi afinitate, aplecare către aceleaşi interese sai plăceri, 

saii patime, dacă nu'și întorci şi între sine spatele, 
şi desbinarea sai rătăcirea din urmă & mai rea de- 

cât cea d'ântâii). | 
Lumea sar perde ast-fel daca n'ar fi un popol, un 

publicii ce'şi caută de nevoile sale, daca n'ar fi o ju- 

nime ce, preparându-se a se arăta pe scena lumii, u- 

rasce tot ce e bătrân şi se alătură de tot ce e june 

şi frumos. Adevărurile persecutate din generaţia pre- 

cedentă se apropie mai puţin timide de junimea ce 

Ancd nu s'a legat cu patimile, cu viţiurile, cu pre- 

judecățile părinţilor sei. Aşa popolul ce geme, publi“ 

cul ce Ş caută cele de folos, junimea, inocentă âncă şi 

,
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avida de cunoscințe, căutând unii uşurare, alţii drep- 

tură şi alţii luminare, nu pot recunosce din cele tre: 

cute 'decâţ cele ce aii contribuit la aceste trei .nece- 

sităţi, şi la altele asemenea lor. Ferice, dar; de cei din 

1848 câţi "şi-au petrecut timpul asudând spre a lăsa 

ceva în mâinile şi în capetele celor ce n'aii nimici de 

“ amestecii cu afecţiile şi. urele şi interesele actuali. 

Tea, W'arendul, frate, şirul evenimentelor :şi impere- 

chierilor de la 1818 încoa şi vei ved6 unirea gene- 

rală întru ura Domnitorilor dinainte. Toţi voia căde- 

rea Bibescului, unii spre a se uşura şi alţii spre a “i 

lua, locul, sai: locul ministrilor sei. Îndată dupi căderea 

Bibescului, chilipirgii văquţi care făceau un câmp şi 

chilipirgii necunoscuţi ânco, se subtimpărţiră.. Popolul 

care făcea, 'alt câmp rtmase cu 6menii sei. Între aces- | 

“tin maj rămânea un fel de unire; pe cât amicia tor din 

ainte fusese mai strinsă sai mai slabă, pe”cât 'me- 

seriile şi ocupațiile lor private, saii aplicările lor s'ar 

fi putut asemâaa saii învoi. Dacă o asemenea afini- 

tate de idei, de ocupaţii, de aplecări n'a putut exista, 

atunci aceşti omeni eşiți din starea normală, reuşiră 

aspiranţii . la chilipiruri. viitore fârd greutate a" des- 

pina; căci -fit-care din fire trage la tâpa sa, la învă&-. 

gurile sale, la aplecările. sale. : E 

Ce vedi dar astădi? Grupuri-grupuri numai de cei 

ce se: lovescii la minţi, la aplecări şi la ure, fără ânsă 

a av6 nici un amor, nici o incredere între sine. Toţi 

ânsă, se vor-mai despărţi âncd şi de pe cât sunt, a- 

fard de jucătorii de cărți; coci ei ai nevoie de a se 

despuia unul pe altul, Sai de a, se însoci spre a des-_ 

poia pe alţii. a | 

Între grupuri sunt interese şi ure reciproce; ânsă 

ori-cine va av6 zelul sati păcatul de a le spune ade- 

vărul, a le vorbi de acestea de care dici şi ei acum, 

acela nu pote trage asupră'și decât ura generală a tu- 

tulor grupurilor.” n
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"V-aducii aminte când am ajuns a Paris în 1849, 
d-nii Tel], Pleşoianul şi cei de aceeași coldre, striga Go--- 

lescilor, Brătienilor; ete. câocoi, şi mt condamna pe mi- 

ne că mai aveam naivitatea de a crede că sar pute- 

susţine o unire întru a suferi unul altuia defectele spre 

a utilisa: în folosul comun calităţile fiă-căruia. Mă con-: 

damna, dicii, eii ânst care vedeam învăţurile, ' aplecă- 

„rile fiă-căruia, le diceam: „Nu mă condamnaţi. coc: 

„nu va trece mult şi vă voiiă vede pe toţi mai mult 

" „sai mai pucin &. “face causă comună tot cu acestia. 

„ce "i numiţi ciocoi în- dos şi în facă, Şi vă sfidedi la 

„dueluri, şi pe care eu îi văd mai pugin ciocoi în via- 

„ţa trecută, şi în vorbă, şi în gesturi, şi în porturi şi 

„în moravuri; pentru-că în unii văd ciocoiemul mas- 

„certă şi în alţii crocoismul deprinderilor, unii: îi au fu- 

„murile şi alţii faptele. Şi voii trăi să văd toţi cio. . 
„coii uniţi iar la un loci, unii ca stăpâni şi alţii ca, 

„servi, unii cu theoria şi alţii cu practica, unindu'şi: 

„puterile intru a face cele ce le preserie înveţul, Sys- 

„tema, ura, invidia.“ : 

Am ajuns să văd acele dile, să mă v&d victima ce. 

lor ce am amat, amicilor g consângenilor. Toţi Ro- 

mânii ati o pensie do la Turci, ei mam nici cu ce mă 

duce la biserică. Cu tâte acestea nu mă simţit nefe- 

„zice. D-na Tell venind a dis nevestei mele cd pe Du- 

năre s'a întâlnit cu C. Cantacuzino, şi a dis co d-nu 

Tell este umat de toţi boierii, cd de- veră. pote veni 

în ţeră, şi altele asemenea. „Lai Heliade ânse "i-o câcem. 

“Tera nu o ra mai redă cu ochii.“ -Cum dar să mă stim 

neferice, când în totă viaţa mea n'am ambiţionat de- 

cât ura generală u ciocoilor, la care am şi ajuns. Astă, 

ură prețuiesce cât un paradis pentru mine. Și de voii 

ajunge mâine-poimâine a întinde mâna şi a zice prin 

spitalele Europe), atat mai bine. De nu intră în mâna 

mea nici 0 para de ale Turcului, atât mai bine 20), căci 

„es la faqa lumii plapomile şi miliânele pentru care ve-- 
„N 

Dă
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„ghiam diiia şi n6ptea în Paris, secându'mi peptul, scur- 

'gendu'mi ochii, dându'mi Ducăţura de la gură, rupân- 

-du'mi câmişa, cea după urmă, şi... Ansă ține minte 

punturile astea, voiii spune altă-dată câte taci acuma. 

Vegi dard, frate, daca mă simt ferice despre atâtea 

-ce. alţii le numescii nenorociri.. 
. .. 

” Âneb.nu sciii de sorta lădii cu cărțile. De aveam 

banii drumului, nu Jăsam lădile la Marsilia. N'am aţă 

-trimite acum Istoria ce "mi ceri decât de la Paris, 

“unde am scris a 'mi-o trimite. 

Salutare şi frăție. | | 

| 1. Heliade. 

LII 

. A Jr. Esquiros. 

_Chio. Le 24 Dâcembro 1851. 

Cher citoyen et ami, ) i 

Si en aimant et estimant quelqwun, vous vous €tes 

-trouv6 dans Paffliction et le desespoir, et si. par une 

“Surprise, vous avez regu une lettre de cet ami, vous 

avez senti son âme dans.ses expressions tendres et 

encourageantes, vous pouvez. vous imaginer la conso- 

lation que m'a produite votre lettre. | 

Cher ami, je n'espâre plus sortir de cet exil; les 

liens qui m'y attachent sont trăs forts: ce sonţ cînq 

-enfants qui ont besoin de la prâsence de leur pere, 

_c“est leur vie morale et physique mâme. qui est en 

pâril avec mon dâpart. Et puis en. les quittant, cu 

„aller? quoi faire, lorsque par malheur, en voyant les 

- hommes officiels de la Dmocratie, j'ai perdu toute.
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illusion, tant que je suis rest6 ă Londres. Je suis donc 

“force a languir'et a finir ma vie au milieu des igno- 

rants corrompus, et des intrigues basses qui m'assiă 

gent de toure part. - 
Forc6 de la sorte a tre inseparable de ma famille 

mes ennemis ont r6ussi ă fuire de -mon foyer domes- 
tique un vâritable enfer. et je dois le subir sans pou- 

voir le detester, sans pouvoir le maudire. 

Tout ce qui soulage mes peines, c'est Poccupation: 

que je me suis faite avec linstruction de mes enfants. 

Les derniers 6v6nements ont beaucoup afilis6 mon 

âme ; muis c'6tait un mal auque! je m'attendais. Lisez, 

si vous avez du temps, Les împressions dun Proserit, 

rappellez-vous du Chapitre VIII. 

Cher ami, dans l'occupation avec mes entants, dans. 

mes fatigues physiques et morales: je me dâlasse, je 

me console avec vos oeuvres que je possăde presque 

toutes, De votre dernier ouvrage les Fastes populaires: 
je ne possede que les premitres cina livraisons jusqu'ă.. 

la page 100 que vous mvavez offertes ă mon dâpart. 

Je vous prie de vouloir bien” me faire abonner ă cet. 

ouyrage si interessant et si digne de vous. Monsieur 

Felix Levy changeur au palais Xational en fournira. 

le prix. ' 

„ Ecrivez-moi, je vous prie, donnez moi de VOS nou: 

velles, Recommandez moi au souvenir de Madame Es-- 

quiros. Si vous voyez 'Mr. Victor Hugo rappelez moi. 

ă son souvenir. 27). 
„ Je vous embrasse cordi. lement, 

Salut et fraternite. 

]. Heliade. -



158 

LIV 

Domnului Gr. Grădiştenu 

- Chio. 1852, Tanuario 22. 
- 

Amatul meii domn, 

Dot luni sunt de când nu "ţi-am scris, şi causa este 

„că m'am fost determinat _să nu mai puii mâna pe 

penă a nu mai serie nimului, a nu mai eşi din locuinţiu 

„mea nici 0 scrisâre, ca să tai pretextele şi ork-ce causă, 

“ce făcuse 'din casa mea-0 poliţiă din cele mai infame 

ale Venetiei trecute. Eră mare nevoie să stingă dm | 

rădăcini, acele spionagiuri ' ce "mi sfâşia, sufietul mai 

mult decât daca ar fi venit din partea Cazucilor. Esci 

înţelept, şi vei fi indulgent la, tăcerea mea. : 

După ce voii vede că mi sa restabilit (cum nu 

cred) păcea domestică, voiii reîncepe corespondenţa mea 

regulat. Pind atunci iârtă-mă daca n'am răspuns la 

„scrisorile d-tale. D-ta ansă, de înă iubesci, scrie'mi cât 

poţi mai -des. i 
P'âică, vorbe multe, şi cele mai multe desperătore 

pentru noi, mai virtos de la schimbarea ministerului *). 

„Se vorbesce de alianţe de părți eterogene, în care n'a- 

vem decât să, perdem. Fă ânsă nu pot pune temeii 

„pe vorbe, pind nu voit ved6 un minister de o colâre ; 

pronunţată. Vizirul-de acum e un om de 80 de ani, 

Reşid-Paşa, s'a numit president al Conşiliului. E.o e 

pocă, după părerea mea, de cumpănă, de critică. 

“Românii : nostri, mi se pare că ai întors bandiera, 

a se lasă „a se ispiti de Turtă-dulee. Săraca Ţâră! 

„Ori-care din fii ci începe a sbârnâi şi a se. ocupa de 

densa, o scot la lume de. vendare, şi nu că d6ră au 

:) Turcescu,



vre-o marfă, ci vor să trecă de precapeţi importanţi 

cu prăvălia lor, . 

- De scii ceva! asupra acestei, cestiuni, scrie'mi. | 
Trimite'mi mă rogi cele trei prime: livres6ne din: 

Martirii d-lui Esquiros de la 1—7, adică de la pagina 

1 pînă la 73 ce 'mi lipsescă. 
La, revedere, scumpul mei amicii, şi frate. 

- a 71 Heliade. 

P. Ş, Peste do dile, bunul mei amici, este dia d- tale. 

Îg ured dinpreună cu toti familia mea fericire, Şi îm- 

plinirea” celor mai adânci dorințe. Facă Domnul cum 

lumea să fii maj justă cu d-ta. 

IV, 

N 
Domnului Gr. Grâdiştănu 

Chio. 1852, Februarie “hi Martie. 

De la 5 Yebruarie cană « eram aţi trimite scrisorea 

de la 4 Februarii m'am bolnăvit şi nam mai putut 

eşi afară spre a o da la postă. Astădi priimiiii scriso- 

- „Tea d-tale din 6 Februarii. M& întristeqă câte "mi scrii; 

îți mulţumescii de scoterea, argintăriei. Cu scris6rea- 

*mi din'aintea acestor doă ă- am trimis un ordin că- 

tre d-nu Felix Lâvy de două şute franci, şi îţi scriam 
ca, daca se va întempla să nu'i iei, simi tragi o po- 

liţă de 0 asemenea, sumă, îi şcriam ce să faci cu aşti 

bani; urmând după acea scris6re opresce banii ce "ă 

sunt; dator. | 

Îți sunt recunoscător de regulată cercetare. 

La revedere. | să 
1. Meliade.
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LVL. n» 

“Domnului Gr. Grădhştenu 

Chio. 1852, Februariă 4/46. 

-- Scumpul mei domn, 

Scrisrea d-tale din 5 Tanuariii cu nisce fragmente 

din jurnale, cum şi cea dinaintea ei le-am primit je 

amândo5 desigilate. Nu sciii cum ajungi ale mele pind 

la, d-ta. Tot-d'a-una "ţi-am lăudat prudenţa, şi circum- 

__ specţia; în cele de acum ânsă te-am lăudat şi mai. 

mult. Ce bine faci de te feresci u'mi scrie câte sar 

pute lua rău de inamică, căci ei ad pus mâna pe tote, | 

servindu-se cu pasiunile Grbe ale celor ce m€ încun- 

“gi6ră a Ă 

Situaţia mea este tot cum "ţi-am descris'o, şi nu se 

va mai schimba decât cu mortea. “Nodurile care mă 

J6gă de dânsa sunt copilaşii, şi nodurile acestea sunt 

aşa de tari, cu cât sunt de sacre; nu pot nică să, le 

atingi, ne cum a le rumpe. Nam decât paţienţa, şi 

acâsta mă va băga în mormânt. | 

Din locul unde sunt, din sărăcia în care mă aflu, 

n'am nică o speranță spre ami put vede stabiliți cei 

doi copii «ai mari,. şi cu stabilit înţelegi stabiliță - 

cu adevărat, iar nu lăsaţi în voia întâmplării, încre- 

dinţaţă la Gmeni străini, fără nică o: cunoscinţă, fără 

nici o artă, fârd nici un venit. Pe acesti copii din sta- 

- rea unde mă aflu nui pote stabili nimeni decât 

Diuumnedei ; el inspiră în inima Gmenilor buni compa- 

siunea, şii îndemnă a face 'ceea-ce am făcut ei când 

m'am căsătorit, nesperând în nimici alta decât în 

laborea mea. Când ași vede. copii stabiliţi, ași mai spe 

ra că apucându-mă din. nugă 'de lucru, 'mi-aşi put6 re- 

“ dobandi libertatea cu produsului veghierilor mele. Lă- 
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sând politica, tipăriad Istoria vechie şi nouă, sciinţe, 

dicţionare, gramatica, 'nii-aşi scâte pânea, cu folos, şi 

aşi mai pute servi naţiei câţi-va ani pin6. mai pot 

lucra. 

Aici în Chio 'ploă scrisori anonime din Paris către 

sogia mea. Bi ânsă nu le cred din Paris, ci fabricate 
chiar aici în Chio sait aiurea în Turcia. Îi vestescii că 

am de gând sw'mi las copii din noi, că am alţi copii 

în Paris, şi câte altele; îi promit protecţie, stimă: 

după ce ai calomniat'o în vieţă-le, şi mai virtos uni 

an și jumăţate acum în urmă; îi promit a se face a- 

părătorii. ei, vendicatorii -ej. Dumnedeiu să te ferâscă,. 

frate, de 6meni ce 'şi abandon numele tatălui lor, nu- 

mele familiei Şi 'Şi dai singuri nume de eroi a căror 

sabii n'a eşit “din tecă decât a se lupta cu femei. 

Ei sunt în.Chio curat prisonier; nu mi s'a dat voie 

a mă duce nici pind la Smyrna să'mi văd de căp&- 

teiul ladii. ce se 'perduse, "Poţi cel-l-alţi aii libertatea 

a se duce şi a veni cum vor. 

M& consilii în scrisârea d-tale din urmă, qicendu' mă 

co credi că Dumnedeii ne va aduna la un loci, mai cu- 

"vând decăt tol-da-una. Este o inspiraţie sai vre-o au- 
dire? Este vre-o convicţie a d-tale? Ei.nu sper să te 

mai văd, decât de vei veni st mă vedi pină nu voii 
muri. 

Sărută şi imorăgişedă pe Scarlatache din parte” mi. 

I. Heliade.
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LATIL 

Domnului N. tusso 

Chio. 1852, Februarie 8, 
N 

Amatul mei domn, 

„De la începutul lui Decembriii trecut, îţi făcusem 

serisârea, aci alăturată spre răspuns, la a d-tale din 2/6 - 

Noembrii. Ânsă vădând cd intrigile ajunserb aşa de. 

impertinente, încât să viriserd cu furie pind în cele 

mai din întru ale familiei, spre a se servi chiar cu or- 

birea, celor mai de aprope. ami face. răul la, care mă 

aşteptam ; vădend cd nu mai priimesci nică 0 scrisore 

fard a î desigilută; ci. tote scrisorile mele se rețin şi 

se comentedă cum n'am meritat nici o dată, şi că spio-. 

nagiul se înalţă pind întru & fi considerat ca un merit, 

ca o virtute, m'am determinat, frate, să încetedi ori-ce 

corespondenţă, ca si tati asemenea şi nutrimentul din 

care ca strigoii se îmbuibă calomnia şi cresceă. atăt, 

de răsfiqat şi impertinent viţiul. Aşa reținniii pind as-: 

tădi acea serisâre cum şi multe altele destinate. pen- 

tru răspunsuri la cele ice mi se scriseserv de la amicii 

din Brussa şi Paris. Acum înfine reuşind a, afla lada 

rătăcită, şi gribindu-m& a vă trimite cărţile destinate 

pentru d-v., dinpreună cu acâstă scrisore, îţi trimit şi. 

pe cea, vechie. o 

De la. încetarea de a vă serie, am priimit de la d-ta 

_âncă dot serisori, adico peste tot trei de când am s0- 

sit de la 20 Iulii: încoa. | 

Vei vede, frate, dup ce vei citi cărţile ce vă tri- 

mit, vei observa cunoscințele ceţi vor lăsa, şi vel ju- 

deca, despre alegerea ce am făcut întru a vă da su- 

fetelor un nutriment d&mn de causa pentru care aţă 

suferit - şi de simţimentele ce profesaţi. Vei cun6zce
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cât vam âmat şi am dorit a vă face vase purtătore. 
de adevtr în sînul patriei. E o 

Hei bine, frate, orbirea 6menilor pind acolo îi întu- 
necă încât, să refase şi aceste cărți, semn al afecţiei 
mele către denşii. Bine-cuvântatul domn D. nu va să le 
priimâscă, fuge de.mine şi de oferirile. mele, ca nu cum- 
va săi corumpă curăţenia, inimei, . integritatea jude- 
căţii şi partea” de patriotism luminat ce posedă. 

Nu veţi face şi voi aşa, fraţilor; luaţi, citiţi, alegeţi 
ca este bun, recitiţi”l de mal multe ori, bine-cuvântață 
pe autor, şi uriţi-mă ori -cât veţi voi, pe drept sai pe 
“nedrept. a Di i E 

Orl-care vor fi neînvoirile între d-v., şi ori-care vă 
vor fi opiniile unuia, despre altul şi a tutulor despre 
mine, €eii ânsă pe toți vă consider cu “aceleaşi titluri - 

» înaintea Patrie), adică toți fii ai ei, şi durerea, mea. 
este, când văd că nu trăiescii ca fraţii aceia 'ce şi în 
nație, şi în religie şi în suferințe sunt cu adevărat; 
fraţi. a ” e 

Cine le facii ânsă acestea? Cine & causa desbinării 
şi urei? Adevăraţii ambiţioşi, invidioşii, trândavii; fii 
ciocoismului şi corupţiei, Gmenii ce n'aii nică un prin- 

_cipiii, ce se întorci în tote părţile, revestescii tote 
- colorile, - ” Di 
„La revedere. pa 

1 Melinde,
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 LVIIL 

” Domnului Gr. Zossina 

Chio. 1852, Martie 2/1 

- Amatul mei domn, 

Cu amânarea plecării cumnatului mei Costache, am 

întârdiat aţi respunde la două scrisori, şi mai. virtos 

_la, ceea ce imi serii că al acceptat şi ai plătit ultima 

poliţă. ţi mulțumescii, frate. . 

Deprinderea, mă făcu săţi seriă rândurile d'âutciu cu 

litere romane, şi nu sciii de esci deprins a le citi. 

Aflând înfine: lada cu cărţi răt&cită, îmi” faci o plă- 

“cere a'ţi trimite întro cutii în deosebi cărţile urmă- 

tore : cutia. are No. 2 şi marca C-R. Z. 

„Cărţile 

„Il Istoria universală în şâpte volume. 

1 Martirii lui Esquiros de Ju fascicul, 7 pin la 

capăt. . 

Science du socialisme universe) 

Appel aux honnâtes gens 

Manual republican 

Le vrai socialisme 

Poesii ale d-lui Vaillant 

Protecturate. 

Istoria regeneraţiei 

10 Suveniri şi impresii 

10 Epistole şi acte. 

E
 

2 
O
m
 

7 
] 

Acestea, le vei aflu in cutia d-tale. Am scris ânst 

d-lui Russo să'ţi dea Evangeliile lui Lamennais, cum 

şi Suvenirile unui Proscris, care fiind legate, le-am 

pus în lada cea mare, eredend că vor veni mai bine * 

pe drum. Acestea, sunt câte un exemplar. ! 

+
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Costul portului cărţilor d-tale de la. Paris la Marsi- 

lia, ia Smirna, la Chio se suie la 5S1/s lei, afară de 
ceea ce va costa pînd la Constantinopole şi la Brussa. 

Fiind ânsă cd după socotâla ce mi-ai trimis, achitând 

polița, ai plătit mai mult, vei trece acesti bani în acea. 

socotdlă, şi nu vei da nimului nimici, afară de cos- 

tul din urmă de Ja Chio pină la Brussa cât se va urca. 

Te îmbrăgişedii, amice şi "frate, şi la revedere. 

I. Heliade. 

LIN 

Domnului N. Russo. 

Chio. 1852, Martiu 3/4 

E / 
Amatul meit. domn, 

Am priimit scris6rea d-tale însogită de a d-lui Ser- 

xurie. Îmi scrii să'ţi trimit câle-câle din câte am scris 

din Istoria popolilor antici şi a Christianismului, Imi 

este anevoie a o face, căci preserierea îmi ie timp 

„mai mult decât composiţia, şi n'am nici un ajutor la 

scris. Când voii ave timp, adică când voiii vede că. 
marele.tot ce am început se apropie de conclusie, Şi 

voii av6 a mai da o aruncătură. de ochii spre a pres- 

crie multe, a scâte şi a adaoge unele, a întregi în al- 

tele, atunci îţi voii împărtăşi multe în copie. Tot ce 

aşi dori a'ţi trimite mai curând este 'pasagiul unde 

"treci din Istoria antică în cea după Christ, adică pa- 

sagiul unde treci din păgânism la christianism, saii 

epoca de la Christ pind la Constantin. | 

Priimind cărţile, veţi sci cd portul lor de la Paris 

„la Marsilia şi apoi la Smirna şi de acolo în Chio, cum
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și alte mici 1 chieltiiele: ale lor este de 234 lei, Acesti. 

bani împărţiţi în patru, vine câte 58 1fa lei. D-nu Zos- 

sima avendu'mi trimiși” nisce bani, nu'i veţi cere ni- 

micii ; d-v. ânsă trei aveţi a da portul acesta, fiă-care 

“câte 581/2 lei, Şi ceea ce va costa, | din Chi pind la 

Constantinopole şi în Brussa. 

Dă la fiă-care cărţile, şi deţi va plăţi portul, bine; 

do unde nu, tot să le dai. Mici neputinţe : să nu fiă 

causi de nemulţumire. 

La revedere. . - 

1. eliade. 

Domnului Gr. Grădiştenau 

4 Chio. 1852, Martie *6/p 

"Amatul mei domn, 

“Am priimit scrisorea d-tale. din urmă din 5 Mar- 

tie întrâgă de astă dată; nedesigilată. Îmi pare bine 

că d-nu F. Lâvy ţi-a dat acei do-sute franci. Cu a, 

“ dota 'serisre îţi voii scrie ce să faci cu argintăria 

ce al scos'o de la Muntele de Pietate. 

| „Îmi sunt. de mare necesitate operele corpiete ale 

“lui Charles. Fourier, adică : - 

“"Phâorie de quatue mouvements, etc. (1 vol.) 

Theorie de Punit6 universelle, etc. (4 vol.) 

Le Nouveau Monde inâustriel, ete. (1 vol.) * 

Du-te, te rogi, când ai timp, la librăria falansteriană 

“peste Seina. Acolo am lăsat vre-o câte-va exemplare 

*. din Proserisul (Souvenirs et impressions). De se vor 

îi vândut, de va vol se priimescă în schimb. şi ME- | 

moires... şi simi iei aceste opere ale.lui Rournier,,
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bine ; de unde nu, cumpără-mi-le, și cu prima ocasie 

iți voii trimite banii. Preţul lor nu cred a se Sti de- 

_câţ cel mult pind la 35 franci, | id 

Ei mă aflu tot în starea sciută. Minunaţii şi. mi- 

nunatele din Paris, nu încetedă a face scrisori când 

anonime când şi subsemnate către f.. mea, scriindu'i | 

câte nagode și Î nfanaii tote. Acum în.urmă o însciin- 

țară co aşi fi scris eii o epistolă în care îl facii bio- 

grafia, şi o compar cu t6te monstruosităţile de femei 

ce S'aii vtdut în istoriă. Ei nu pot fi mulţumit de 

starea mea; ânst ori la câte am păţitii şi pat în casă, 

causa nu e f.... mea, ci aceia pe cari îi cunosci; ea 
nu este decât instrument orb, preparati prin negon- 

tenitele scrisori, şi victimă, căci şi ea sufere cât şi 

mine. Acestă scrisore ce îi veni în urmă este subsem- 

nată de o femee, şi după semne dai cu socotâla, cd 
este biata dâmnă Samurcaşi. Cum le vine, frate, să 

scrie asemenea minciuni ?. Paţienţă ansă, şi noi ne 

vom alege.cu ale nostre şi ei cu ale lor. . 

D'aci n'am nici o scire, am aug ansă cd d-na Tell 

"plecă în ţeră. 
Adio, bunul şi nobilul mei amicii; ; îţi mulţumescii 

de ostenelele ce "ţi dai pentru mine. 

La revedere. 

1. Meliade. 

„P.S. Plata portului acestei scrisori, cere-o de la d- nu 

F. Le.



Domnului Gr. Zossima 

Chio. 1832, Aprilio 2/0. 

Amatui mei domn, 

Am priimit scris6rea. d-tale din 26 Martie, și "mi-a 

părut bine că sunteţi înfine- pe drum de a priimi a» 

cele cărţi ce ajunseseră atât de problematice. Mi-a pă- 

vrut ânsă rtii cd suferi de îriguri. DN 

Despre scrisorea ce'mi dici să scriii către celui ce 

vine în Brussa, cred cd mat: mult pote să facă ră 

decât bine. Pare că am fi vorbiţi a ne aduna la un 

loci, şi cd & lucru preparat. E mai firesc aşa să viă 

Jucrul din partea d-v., şi apoi, după cum văd, se cam 

ferescii ast-fel de Gmeni să se afle că sunt în cores- 

pondenţă cu. noi refugiații. a 

Îmi pare răi cd nu putuiii âncă aţi trimite .epi- 

timbul ce mi se cere pentru răposatul Ipateseul. Nică 

cap nici timp nu am avut, şi aşa "mi-e de grei și 

dureros să mă ocup cu asemenea triste scrieri! Voiii 

pune însă tâte silințele, cum am făcut şi pentru r&po- 

satul Negulici, ce mă aduseră pind la morte. Trei luni 

am zăcut atunci. 

"Mi-a părut bine de părintele Şapcă. Arată închi- 

năciunile mele, şi spunei să nu facă ca părintele 

“Ioan ce "l-am iubit, şi care astădi a devenit una cu 

inamicii mei de mârte. Ei, când eră în Bucuresci pă- 

rintele Ioan, şi se sculaseră şi călugării şi mirenii a- 

suprăi ca ciorele, îl apăram cu peptul, şi m& încăr- 

cam cu persecuțiile ce mi le făcea inemicii sei. Aici 

în Chio decum am venit, s'a mâniat pe mine, pentru- 

că audinâu-l cum sfâşiă pe Zossima, %-am dis că 

„mu este nici drept nici creştinesci a sfăşia atata pe un
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om ce vorbesce bine de Sânţia sa, şi "am şi arătat 

scrisorea d-tale unde diceai. că părintele Joan, şi cu 

dracul de va șede la um locă, nu se schimbă. 

Se schimbă, frate, 6menii după patime, după interese, 

“și mai virtos dupd viaţa trecută; se uitâ cine-va pind a 

uita tâte cână & orbit de patime. Acum cât € dia şi 

n6pteu de mare, fraţii nu se ocupă decât. de nimicuri, ca. 

să amărască pe Gmenii ce nu le-ai făcut nici un rtii şi 

le doresciă tot binele. Pind st scotă ci câte un biletii 

sai câte o scrisore cu care cred că mă amăriscii, şi 

la care nici nu respund, ei scrii câte un volum şi 

"mi învăţ patru copii, ce astădi nu € un-an, şi tra- 

ducii din elenesce şi latinesce. Enache acum scie mai 

multă carte decât dânşii. Ac6sta "mi-e 'resbunarea, și 

așa să dea Dumnedei să se ocupe şi ei. 

"Daca îmi spui c5 ai vedut câte scriii "d-lui Russo, 

“mi-a părut bine că sunteţi în relaţie, li păcat, frate, 

ca omenii cei buni să mu se înţelâgă, şi să nu ierte 

unul altuia defectele, ca să utilise meritele. 

Cărţile r&posatului Ipătescu, dă-le d-lui Lăzurânu. 

De sciam că & mort, firesce că nui le- -aşă fi trimis, Căr- 

țile astea nu svnt ale morţilor, ci ale “viilor; nu & a- 

vere a r&posatului, ci a Românilor. Cine mai voiesce, 

serie'mi săi trimit. La Paris mai sunţ trei lădi, după 

cum ați vedut în compturile tipărite. De vor voi şi 

fraţii răposatului, li se va trimite, nu ânsă ca avere 

a r&posatului, ci ca lucru românescii către Români. 

La revedere. | - - 

I. Heliade. 

=
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LII, 

SE Domnului N. Russo 

Chio, 1852, Aprilie %/s9 

Am atul mei domu, 

îmi pare bine de ceea ce'mi scrie a- -nu Alexandrescu * 

că v'a trimis cărţile; eram în neastâmper de 's6rta lor. 

Acum când îţi scrii, cred că le veţi fi şi primit. Cu scri- 

„s6rea trecută ce "ţi-am “adresat, eram căit că le-am tri- 

mis pe așa timp. şi cu ast-fel de ocasie de vas fragil. 

Iar vă repet, frate, dacă sunteţi “neocupaţi, , aveţă 

“păcat de hu veniţi câţi-va vre-o doă trei luni a vă 

face o lectură încai, daca nu un curs de câte am scris.: 

„ Acumi'cred că vor fi lăsat mulță sistemele şi par- 

titele al căror capăt il aşteptă la 52. E timp a lăsa 

politica şi a se ocupa, cu ceva, folositor altora, şi sieşi. 

Ori-cine va veni, ei sunt cu totul devotat u face 

pentru toţi cursul; căci asemenea lucruri sunt pro- 

prietatea tutulor.. 

La revedere. | 
I. Heliade. 

- | LII 
+ 

Domnului Gr. Zossima, . 

„ Chio, 1852, Tuliă 9/2 

Amatul mei domn, 

“Am priimit scris6rea, d-tale 'din 2/14 Iulie. Îmi placii 
“forte mult imputările ce îmi faci pentru creduta mea 

Y
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tăcere. Este 'cu adevărat semnul, cum dici, de dra-. 

goste. Ânst, frate, ei n'am tăcut; la tâte scrisorile 

„d-tale am răspuns, şi precum te miri d-ta cd n'ai luat 

“răspuns la, scrisorile ce'mi-ai trimis, asemenea mi se 

întemplă şi mie. Scrisorile către amici facii ocoluri, în- 

târdie şi se perd multe, ale lor- către mine pat ase- 

menea. Tot,ce mă consâlă mi se împedică; tot ce e 

scris spre a mă insulta sai amări, vine regulat şi re- 

pede. Dos scrisori "ţi-am scris în urmă la care n'am 

luat r&spuns.- E semn. că faci ocoluri. De nu se vor fi 

perdut, cred că le-ai priimit. 

Am vădut eâte îmi scrii despre pers6na ce spui cd 

a venit aci la băi. D-ta dici că, an n'a avut ideile ce 

„vedică are estimp. Ei cred că tot-d'a-una a avut. 

ideile acestea, De numi serial numele lui, eram să'l 

devin : atât se.potrivesce cu caracterul şi limba sa. 

„Fă îl cunoscă 'din copilăriă. Înainte de- 18 mam ai 

vrut ai audi nici de-nume pentru purtarea lui neo- 

menosă, Asthai vine în Brussa, şi ce astepți dela un 

inemici din principie alo celor intemplate la 13 şi un 

inemici personal al mei? | 

Aici la Chio să scii că s'a orenduit un agent român 

„Spre a viza pasaportele, şi a. protege bangiera. română 

ce se arută în portul acesta ventulând „pe corăbii, ce: 

numai românesci nu sunt. 

Asta & un pretext ;. adevărul ânsă este ca să prive 

ghieze ce faci Românii în Chio, şi mai virtos ca -să'mi 

aducă din când în când câte un bileţ dulce de pe la 

tribunalele ţărei române, ce mă condamnă a plăti ce 

“nu sunt dator, şi nu "mi-ar priimi nici o reclamaţie” 

ce mar aduce nevoia a face asupra asupririlor ce mi: 

"se facă, sait pentru drepturile ce am. La Constanti-: 

nopole se facii intrige din partea Românilor să se taie 

pensia, nu a mea, căci eii n'am avut nici un ban pînă 

acum, ci a copiilor. Ei aici sunt prisonier, nu potsă 

mă ducii nici decindea în Asia, cale de o jumătate de.
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oră. Românii co vor să taie pensia copiilor se servescii 

de documente ca cel ce am scris asupra lui F.... În 

Paris (6menii acestia) protestau asupra 'Turcilor pen- - 

tru faptele comisarului Porții, scria broşiure, înjura” 

guvernul, şi aci linguşescii pe acelaşi comisarii; ai 

devenit 6menii lui, numai din marea dragoste ce 

aii pentru sângele Românilor vărsat, şi pentru plăce- 
rea de a vede şese copii “muritori de fâme. 

La revedere. 
I. Heliade. 

- P.S. Femeea mea îţi mulţumesce de cercetare, şi 

tot-d'a-una m'a însărcinat aţi arăta pe ale ej. De nu 

"ţi-am scris a fost o distracţie și. neluare aminte a 

„mea. Nevoile sunt mari. De patru luni o casă întrâgă 

Suitem fără chieltuială. Intrigi se facă la Smirna să 

nu ni se trimită pensia. Aghiotanţii generalului mergi 

Şi vină la F... 

“ Părintele Ion, pe. care nică dracul nul schimlă, "l-a 

schimbat mai bine vicţa trecută de zapciii şi de pro- 

topop. 

De la. fratele Grădistânu mam luat nică eu de mult 

sciinţă ; d'ar fi sănătos. Părintelui Şapcă îi sărut mâna. 
:Stringe din parte'mi mâna d-lui Russo. 

LNIV- 

„Domnului Gr. Grădistenu 

Amatul meii domn, 
* 

N 

Priimind scrisârea d-tale din 28 Iuliii (9 Aug.), am 

vădut cele ce'mi serii din ţră, şi de bastardarea, în 

tâte a, bietei nații. Pe când d-ta îmi.scrii acestea, ei 

„simţ tot acel dor, de scrisorile n6stre se încruciședă
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în drum. Unele ca acestea (degenerarea în tâte) prevădi: 
şi vEdu, şi unele ca acestea mă făcură aţi serie epis- 

tola trecută, unde îţi vorbiam de limbă şi de discipoli, 

că nu avem să remâie după noi. 

Câte însemnări iți fâceam despre o literatură com- 

parată sunt nedesecate, de va pune cine-va înainte cu 

elenica, Romană, (cu româna antichisimă) latina, italiana 

Şi francesa, ale căror rădă&cine se uflă tot in Romana. 

Vei intreba ânst cum de Românii eşiră. acum Greci 

sau Elleni vechi, Latini vechi, Italieni, Ir ancezi vechi? 

' Și apoi Greci vechi nu pre sună bine la urechiă. Ro- 

mânii „aveai dreptate când: diceali "Țiganilor Greci- 

zechi; căci cu adevărat Indienii sunt mai vechi decât 

toţi vechii. De sunt Tiganii Greci vechi, Românii sunt 

ceva mai noişori decât dânşii, dar tot mal vechi decât 

cei ce vorbia limba lui Demosthene. Românii sunt colo- 

nii ale Italiei, ale Greciei mari ce venirăd în Dacia nu 

cu limba cultivată a lui Ciceron, ci cu idiomele po- 

pulare din care se făcu latina cultă, ca o statuă din- 

to marmară brută. Aceste idiome 6r5 -furd conser- 

vate în Italia rustică măi așa cum veniseră primii 

coloni Dori şi alţii din Grecia, al căriia primii locuitori - 

fură mai mult asiatici, şi-a căror limbă incultă, âncă 
avea tote rădăcinele limbei Orfeilor şi mai târdiii a 

Omerilor. . 
„E de mirâre de am veni cu -paralelismul la. verbi, 

la rădecinele lor, la conjugările lor; spre exemplu: 

Shohs-heenrimc, Gh este zpră : ax. he este avaizasazuâ 

năws, finalul sai forma gr&că. Remâne dar rădăcina 
is leg., hzi-w coh-zţ-o cu-leg-i. Rădăcina grecă la în- 

ceput a fost avut însemnarea română, « strînge, a a- 

dunu, Gro nu a citi ce este mai nouă insemnare, de la 

aduna la litere sau sylabe. . 
Apoi conjugările: ca-s dy ze, ci, uzi 0, şi “d fa 

poza hEţ-er9, Tate leg-ere, scriere, etc. sunt Ensuşi CON. 

„jugările are, irc, er e tre, lea, spre exemplu, verbul
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ar-qze, TA-l grecesce apte poat 00, de unde dpu- 

7099, țe . dgtizo, es, Guta a 7 

upusuue, . apasata, apusa! - 

„arasem araseşi . -- arase ! 

” - arasaem sai arasaeş .  arasae. 

a Daca nu ţi se pare justă, comparația din causa a- 

busului timpilor, din causă adică cd noi Românii de 

astăgi dicem arasem în loci de mai mult ca perfect, nu 

te grăbi. Vedi cărţile vechi. românescă de acum 200 ani, 

şi vei ved6 în locă de arasem, am fost arut, şi arasem 

în us numai de condiţional” şi subjunctiv. Aşa îl în- 

trebuințădă pind în dia de astă Românii din Mace- 

donia, ca și latinii, ca şi i Italienii, ca și Francesii. *). 

S 

: | LIV 

„Domnului N. Russo Ls 

Chio - 1852, Tulit 2/49 

| Amatul mei domn, 

Do scrisori forte lungi îti trimisesem ca răspuns Ia 

ale q- tale; când am priimit pe cea din urmă de la 15 

Tuliă trecul, Dintw'6nsa am vEdut că n'ai nici o scire 

"de aceste doă scrisori. Tot de o dată:cu trimiterea 

celor către d-ta, am ădresat şi d-lui Zossima, câte una 

la fiă-care din “aceste doă expediţii, şi mai dăunădi 

+ 

priimiă o scrisâre de la d-sa “în care se "langă că nu'i 

*) Po acâstă epistolă nu se vede nică cata, nici Jocul de 
unde s'a trimis, nici semnătura autorului ef. Pare că a.râmas | 

„neterminată, sai partea finală lipsesce. 

DN (Xota editat). |
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scriă, nui respund la cele şerise. Acestea îmi dai si, 

înţelegi cd nici d-ta nici d-nu Zossima n'aţi luat scri- - 

sorile mele. Imi pare forte reii si se pârdă, căci în - 

una, cea mai din urmă, eră nisce cugetări ce nu e 

-- pote face omul tot-d'a-una. Îmi dedeseşi motivul, 
împius de acelea îţi scriam nisce observaţii demne d; 

a fi luate în cercetare. 

De nu vei fi priimit aceste scrisori unde "(i vorbescii 

şi de cosmografii şi altele, scrie cumnatului mei Cos- 

tache să te însclinţede” priu cine ţi le-a trimis. 

Ri aici m& aflu sănătos; mărginit ânsă cum scii, 

nu pot a m& duce nică d'acindea în Asia cale de o ju- 

mâtate de oră." Am vrut să mă ducii a visita nisce 

ruine unde s'a fost dus şi părintele Ioan şi cel-l-alţi, 

ânsă nu mi sa dat voie. De n'ași av6 ocupaţie cu 

lecţiile copiilor şi cu scrierea, Istoriei, aşi înebuni de 

supărare şi de urit, - / E 

- Rodin cel adevărat: a r&mas singur cu un fel de 

"Goliath, şi. care mare nici una din virtuțile acestui 

păstor de fâre decât, nătîngia şi virtutea beţiei. 

Proorocul Morok a plecat “după domolirea altor 

fâre, și proorocii de natura, şi ordinea iesuitică inspi- 

rate din ghieba lui. Rodin, ce'şi trimise apostolii sai 

“adepţii pe unii în ţeră şi pe alţii în Constantinopol. 
Mi se pare ânst cd se vor alege numai cu ghieba, cu 

răutatea şi cu diiă din urmă alui Roâin. 

Însă & “trist că în. dilele n6stre, ceea ce'a fost vi- 

sat un romanţieri spre a demasca, pe Tesuiţi, ciocoii 

de talia şi capacitatea zapciilor şi armășeilor,. "şi-au 

“Dus în. minte a 0 realisa în carnea şi în 6sele lor; a 
împeliţa adică pe un Rodin imaginar într'un soldat 

codace, şi a înfiinţa societatea şi tertipurile iesuitice. 
Muncă mare în timpii nostri; pentru-cd s'a scremut 

muntele şi a născut, un Şorece, Şi şi acesta paralitici, 

Despre” intrigi şi rtutăţi şi minciuni ce nu mai ince- 

tedă, iar îţi mai repet, îmi pare rei pentru îmmulţi- 

N
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rea, răilor şi orbiţilor; îmi simţ inima sfâşiată pentru 

copii mei cd ei vor suferi mai lungă, pordându- mă și 

având 'a trăi străini. Despre mine ânșă nu am nici 

un dor. Aşi suferi îndoit când cele ce s'aii dis şi se 
dici ar fi adevărate. Ei vor dice ânst cum ai înv&- 

ţat, şi cum aii dis de ajuns şi mai "nainte de 48, şi 

ei voii scrie pentru Junime, şi lumea. va alege. De 

inamicii mei personali, pucin m'am ocupat în scrierile 

mele sau nici-de-cum. De inamicii popolului, ânsă, şi 

ai limbei lui,- de lipitorile săracului *mi-am” făcut o 

datorie a mă ocupa şi a nu le da pas în totă viaţa 

meu. a 

La, revedere. E 
J. Heliade, 

LAVI 

Domnului Gr. .Zossina 

Chio. 1852, Iuliii 3/4 

"“Amatul mei domn, 

Sunt sigur că vei fi. priimit tref scrisori ale mele 

spre răspuns la alte trei ale d-tale. În- cea din urmă 

te plângeai că nu “ţi-am respuns, Şi ei îţi trimisesem 

regulaţ, vespunsurile mele, Din aceste răspunsuri vei 

fi vădut situaţia mea, după cum o deseriam și în scri- 

sorile: către d-nu Russo. 
Din causă că pe cinci luni nu mi se dedese,nici un 

ban din pensie, şi că pe alte şese luni dinainte ni s'a 

reţinut câte 20 la sută, am îost ajuns a ne împru- 

muta ca se trăim atâţia i inşi în Chio. S6se dile sunt 

de când ne deteri întine > pensia pe cinci luni, care în-
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dată, s'a şi împărţit; pe la cei ce ne dedeseri a trăi 

în acest timp. d 

Ei tot speram a.vă ved6 venind p'aici; vădi ânsă. 
că a.trecut vera, şi începuiii a: mă despera. ” 

Părintelui Şapcă arată. fiiescile mele închinăciuni. 

La, revedere. . 

I. Weliade. 

UXVII 

Ponnului Gr. „Zossiima, 

- Ghio. 1852, August Ca 

Amatul mei domn, | 

Dob scrisori ale d-tale le priimiiă de o dată, una,, 
din 27 şi alta din 30 Iuliii trecut. Mă des6lă, frate, 

întârdierea de a priimi d-v. scrisorile mele. Dici că de“ 

ş6sa luni n'ai-luat de la mine decât o singură 'seri- 

s6re de la a Iulie. Ei, şi d-tale şi d-lui Russo vam . 

scris neîncetat. În acest timp de ese luni, vam tri- 

mis cinci şese scrisori şi îndestul de lungi. N ași dori 

să so pârdă. Scrieţi cumnatului meii Costache “sa vă... 

însciințede cui le-a dat. Într'6nsale eră multe lucruri 

” de importanţă istorică, morală. Şi] literară; cum nu le 

pâte omul scrie pe tâtă ora nici cândii & capul în 

pace. 

Starea mea este tot aceea. 

Îmi scrii de venirea în Chio, şi de mult te aştept 

cu bucurii. De poţi lua voie, iea-o'că numi pote a- - 

duce nici un neajuns. Ce pot scâte de aci maj multe! 
decât cele ce scot pe tâtă dia? Din contra, frate, 

îmi va aduce consolaţie- să'.mai vEdu un amicii doi. 

De va, pute veni şi d-nu Russo, să. nu pregete. Eli 

a . IN 1
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de ce numi scrie? pentru-ci nu a priimit atâtea, scri- 

soi ale mele? să nu mai facă aşa, daca 8 amicii. Eu 

„am Scris şi serii, şi chiar de aşi înceta sai de nepu- 

„tinţă sai de durere, sai oprit de unde-va, amicii tot 

simi serie. > E 

Nu pot înţelege enigma acâsta. Cum de priimiși d-ta 

o scrisâre a mea,.şi d-nu Russo nu? cici ei în ace 

laşi plici am trimis tot-d'a-una către Costache şi pe 

ale d-tale şi pe ale d-lui. Cu posta trecută şi acum 

numai nw'i scrisei, 6ră cu cele-l-alte, ori de câte-ori 

ţi-am Scris am scris şi d-lui. Arati'i complimente. 

Părintelui Şapcă spune”i căi stringii mâna cu stimă 

Şi respect. Popa Morok ânst ma făcut să perdi 

totă ilusia de ori-ce călugăr, lepădat de lume şi de 

Dumnedei. Stima mea şi respectul către părintele 

Şapcă este pentru viaţa trecută de preot, (6ră nu de 

călugăr), de plugar şi rate în durere al Popolului. 

La, revedere. e 

I. Meliade, 

„P.S. Soqia mea îţă mulţumesc de aducere aminte, 

de complimentele ce îi trimiţi cu ori-ce scrisâre, şi 

tot-Wa-una, mă însărcincdă aţi respunde cu aceeaşi 

amicie. 

  

LXVIII 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Chio. 1852, August. 

r 

" Amatul mei domn, 

După .seris6rea d-tale de la 25 Apriliă trecut, am 

"aşteptat după cum mi s'a anunţat priimirea pachie-
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“tului cu cărţă ce îmi trimiţi, ș Şi săţi respund de o dată 
Şi despre densele. Dup ţrocere' mai mult de o lună 
luai ieri o scrisore de la d-nu “Cusiniery din Smyrna, 

„că se află venit la densul un pachet, cu cărți, ce i sa 
trimis de la un comisionar din Marsilia din partea 
a-lui Grădiştânu, fără ai scrie acel comisionar cui sil 

„dea, şi mă într6bă de aştept ei un asemenea lucru 
de la d- -nu Gradiştnu. Ei îi respunseiii, ci ce mă mai 
într6bă ? să grăbescă mai curend a'mi repedi pachie- 

tul că este al mei. Aşa, cu plăcere îţi scrii şi îţă 
mulţumescii că cărţile îmi sunt ca şi venite, daca 0 
dată se află la d-nu Cusiniery. N 

Am vedut în scrisârea d- tale socotâla,. ce'mi trimiţi, 

și nu me aşteptam la surpnisa ce'mi faci cu 178 fr. 

35 centime, prin recunoscerea acelor 783 lei de la. 

d-nu Zossima. Mie în multe rânduri dinu Zossima 

"mi-a, pus în socotâlă aceşti bani, ânst n'aşi vrea săţi 

fiă d-tale. în sarcină, de nu vei fi priimit.: objectele 

pentru cari erai săi plătesc). 

De vei fi luat acele objecte, atunci d-ta te dai dator 

404 fr. şi 45 cent. din cari în comptul meă-ai chiel- 

tuit 272 “te, 15 cent. Prin urmare rămâind la d-ta 132 

fr. şi 30 cent. dintr” Enşii, te rogă a da când vei pute 

50 fe. spălătoresei, „Be care nu_ 0 v&du plătită, şi pen- 

tru cer-l- alţi 82 fr. restul, vii, aţă "face: o comisiune î 

grea, forte grea, udică să poruncesci trei capele  sail 

pălării de dame pentru'doă fete, cele mai mari şi muma, 

lor. Colârea să fiă argintii, forma şi lucrarea, Şi ma- 

teria să fiă de demi-saison, după ultima modă, cu gust 

lucrate. Astea sunt expresiile fetelor Şi mamei lor. 

De la mine este numai ca preţulii să nu trâcă peste 

27 fr. una, adică cum să ajungă banii sai franci 82. 

Despre ale sânctăţii, d-ta, cum te ajli Și Scarlata- 

che? ce facu amicii Curie şi Lapati ? Stringe-le mâna 

din partea mea. Noi” ne aflăm sănătoşi, Sarsailii poli- 

“ici şi militari şi sacerdotală sunt tot cum îi scii. Sai 
,
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- "pus.să îndreptede lumea cu umărul și moravurile cu 

. exemplele ce-aii dat şi dai de cinismul cel mâl sfrun- 

tat, cum scii. Păcat” de pătintele Ioan, şi .de virsta, 

lui şi de preoția lui. Scii cât Pam aunat, cum lam 

„susținut. şi lam: recomandat la, Prinţul Ghica; cum, 

mă încăreasem cu toţi inamicii lui călugăresci; câ.ă 

animositate am suferit pentru densul, şi persecuție de 

la mitropolitul Neofit; cum "i-am tipărit cărţile şi am 

perdut dile şi nopţi ca săi 'coregii stilul ce nu mai 

era nici bisericesci, nici francusescii aa-literam; cu 

ce energiă. şi ardâre mă luptam cu toţi câţi cuteza pe 

drept sai pe nedrept a vorbi de viaţa ce diceaii cd 

eră scandal6să. Treabui cea dântâiii, când s'a dus la 

Brussa, fu să sfăşie pe Costache cumnatul mei, cela 

priimit la Constantinopole” cu lacrăme şi brace des- - 

chise, la îmbrăcat, "i-a dat cămaşe, ete. Venind de la 

Brussa, la Chio, câte seria copii şi nebunii despre Zos-: 

sima, cum scii la Paris, el le repeta înainte'mi mai cu | 

p'isos şi mai grosolan şi injurios. Ei sciam cY Zossima,. . 

îi dedese şi respect şi bani, şi "i-am dis numai cd Zos- - 

- sima serie de Sânţia-sa la -Paris cu cel mai mare res- 

“ pect şi credit, dicând că: păvintele Ion, şi cu Dracul să 

şeqă la um locii, mu se schimVă, (astă expresie o cunosci 

d-ta, domnule Grădiştene) şi că ar fi şi drept şi creş- 

tinesce u plăti ' Omenilor cu aceeaşi credinţă şi dra- 

goste.. | 

Despre mine” nu: mai spuiii nimici. Atâta dici 

că intrigele cele mai multe din. cast!mi şi traiul cel 

-reii sunt dator în mare. parte lui. Îmi îndemna sogia 

să dea, jalbă şi să se despurţă.. co are cine se judica 

pentru dânsa. „Acum vădând că răbdarea mea a fost 

mai mare decât putea a'ş închipui cei, S'a pus cu căr- 

turarii a li se face mergător înainte, la, biletele ce îmi. 

tot adresa acestia. Păcat de dânsul Vurită iasmă de omu- . 

Jeţ, a mai fost! Când. vei vede biletele Iui şi "3 vei audi 

clefetirile, te vei întrista mai mult decât mine ;.pen- 

E a .
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! 
Ss, 

„turcă trist. lucru € pentru ori- -ce um. simţitor, cană. 

vede. pe un alţul mai pucin din ceea--ce spera. că 

ar. fi. | 

“Nimicii: nu mă consolă în nevoi şi intristări decât 

ocupaţia cu instrucţia copiilor şi Istoria generală ce 

lucreqi. Pină când el. se asudă, a: face câte un pamflet 

sai bilet, eii scrii materiă de un volum. De nu vor: 

veds lumina câte serii, încai să se afle după morte. * 

Lor să le dea Dumnedeii minte şi mie paţienţă a ră- 

mâns-tot în regiunea ideilor în care mă aflu de opt 

luni. | aa 

„La revedere, Ce dulce vorbă ! câtă speranţă într'ensa, 

şi cât: mă amărasce când văd neposibilitatea. | 

„Te imbrăgişediu Şi te sărut cu totă căldura de frate. 

7, Jeliade. 

LANIS 2 

Domnului Gr. Grădiştânu : - 
+ Ă . - - 

Ohio, 1852, August 3/ş - 
N , „- N 

Amatul mei domn, 

Am luat scris6rea d-tale din */1s Iuliii. Nevoi nuci 
ce avuiii şi ocupaţia cu lecţiile copiilor, mă făcură 

a întârdia "espunsul. Cu schimbarea, ministerului o- 

toman şi a noului ministiu din afară, sai pus pa- 

trioţii ce îți seria o dată d-tale că ei sunt Români a-. 

devtraţi şi că misiunea lor este de a “priveghia să, vedă 

cari din Români se abat din calea dreptă, acestia dică, 

Saii pus a explica câte am scris despre cele de la 

Spirea, şi purtarea junelui diplomat, turcă, al irita a- 

dică asupra, mea, şi a mă şicana pind Ia pensia, copii-.
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lor.. De cinci luni nu intrase nici un ban în casă. Ca-- 

sierul Smyrnej .de unde ni se daii banii, este om a! 

noului ministru, și ne făcea tote neajunsurile. Acum după: 

schimbarea ministerului, a'ergarb toţi în Constantino- 

pole: Pleşoianu, Christofi, Popa Morok, si câte faci 

şi vorbescii pe acolo sunt horori.. De patriotism ânst 

_tot.nu se lasă; în marele lor-amor de Patriă se fă- 

„cură adulatorii şi Gmenil celor ce vândură şi sfâşiară- 

„țera, 

Nu crede însă că îmi pare veii de câte am scris. 

Ei prevedeam şi eram determinat a veni şi a muri 

în 'Purcia, lângă copii, şi tocmai pentru aceea um lo- 

vit unde se cuvenia a lovi, ca să nu semene că scrii. 

de la săn&tâsa. Dar ce am folosit? îmi va dice cine-va. 

Am folosit aceea: de a nu se învăţa Românii să tacă, 

să sufere, să cruţe învan şi tot în paguba lor; am 

folosit întru a. păţi pentru nisce adevăruri dise cu 

mâna pe inimă, şi întru a vede pînă unde mer ge pa- 

„triotismul patrioţilor oficiali. 

De la d-nu Zossima luai o scris6re din %%/, Tuliii. 

Se plânge că de şese luni n'are nici o scire de la mine - 

nici d-sa nici d-nu Russo, şi ei i-am scris vre-o cinci 

scrisori. , Îmi adună scrisorile în Constantinopole tot. 

patrioţii oficială 26). 
Când eram în Paris, scii cate orori seria despre So” 

„ţia mea ce alergase şi chieltuise pentru denşii. După 

ce veniii în Chio şi Se Maviti câte preparaseră; în inte- 

riorul familiei; după ce o aduseseră pe bista, femee a - 

crede tâte minciunile, a înebuni de durere, a nu mai. : 

sci ce face, a ajunge adică şi orbul lor instrument,. 

“atunci acea femee despre care scria atâtea în Paris,. 

devenise în ochii lor martiră, sântă, corGna sexului, 

numai să apuce o dată a o tăia cu mine, a face să 

| xemâie copii fără tată, şi mamă. Christofi ale cărui 

scrisori la Paris le cunosci, venia şi”i dicea : Rupe, Ma. 

dame, că. noi toţi Românii sunteti fraţii şi fii d- tale.
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“Scrisori mincin6se seria către dânsa, le făcea să facă 
ocolul din Paris, ca să semene că vin d'acolo. Unele 

craii ca, de la o femee ce se plângea cd am lăsat'o cu 

copii 'de gut în Paris, altele îndemnând”o. din partea 

Românilor a face un seandal. Popa Morok venia sii i 

dicea 'să dea jalbi, de despărţire, etc. etc. După ce 

ânsă de vre-o patru luni încoa femeea începi a vede 

limpede, a pricepe cursele ce îi întindea, şi unde voia 

a o aduce să cadă; dupu ce reveni în starea nor- 

mală pot dice, de atunci încoa mă mai uitaserd 6re- 

cum pe mine, şi tote bateriile şi sfâşierile le îndrep- 

taserd mai mult asupra ei gicână că este adică fără 

caracter, cd de ar îi ţinut una cu plângerile ei, de 

şi-ar fi spart casa, ei ar fi ajuns departe cu punerile 

lor la cale.. Nu scii la ce le-ar fi putut servi aba- 

terile unei mume și socii amăgite şi mai sventurate 

şi decât mine, ei âns6 se bucura şi lucra, mult la 

aceasta, şi acum turbedă, şi vociferaţiile lor nu sunt 

de spus. “Acum pe pensie şi-au pus tote puterile şi 

intrigele !a Constantinopole, sciind că reuşind în acâsta, 

îmi faci reii :nu numai mie ci şi mai mult mumei co-' 

piilor ; cu pensia vor si'și r&sbune usupra unei mume 

„ce nu ascultă insinuăţiile infame ale unor aventurieri. 

„Toţi citiră şi recitiră pe Juif errant, şi: din Qin di de- 

vin tari în arta lui Rodin; ânsă se sforţa să se afle 
în trebi şi intrige mari, dar se screme muntele şi nu 

va, nasce decât un şorece schidol şi tremurător. Nu- 

“mai cu ghieba generalului Rodin mi „se pare că se vor 

alege. 
La revedere. a 

1. Heliade. 
,
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- Domni Gr. G rădistonu 

Chio. 1852, August ojg 

Amatul meu donin, - 

Nu mă. judica cd nu ţi-am răspuns, îndată la, scri- 

s6rea d-tale -din urmă de la 4/1 Iulia. Am vedut câte 

îmi serii despre comișiuni. De le va da; negugătorul 

fă întocmai cum. îmi scrii. 

N'am putut înţelege cum s'a plătit spălătorâsa, fără 

să dai d-t mici o para! Cine a plătit'o decât tot Gră- 

diştenu? Ei nu mai am pe nimeni în Paris care să se 

intereseze la ondrea, mea, şi săi fiă milă de travailliori. 

De va fi renunţat bista femee, şi va fi vrut a se plăti 

singură,- altă vorbă; âns& atunci te- rogi să nu mă 

„laşi atât de umilit. 

M8 întrebi ce istorii, lucredi ? Mi se pare că ţi-am 

“ scris cd una ce aspiră de a se nuini universală. Nu 

aflaiii câmpii unde să'mi preâmblu durerile şi păţirile 

decât, în durerile: şi păţirile popolilor de la începutul 

„ lumii. Seriseiit pind acum materiă de vre-o doă mari 

volume, şi âncă nu eşiiii bine din timpii fabuloşi. A-: 

cum mă aflu în prima, epocă organică când se orga- - 

nisă Brahmanii, Faraonii, Sorii Persiei,. și când pro- 

testă Budistii, Evreii şi Grecii prin emigraţiile lor că- 

tandu' ŞI alte locuri spe a "ȘI duce credințele, senti- 

mentele şi durerile.” 

Arată d. ui Billecoca cele mai căldurâse complimente. 

"De nu %am scris; a fost situaţia mea de prisonier. 

„Nam vrut ca cei ce'mi priveghia scrisorile să vedă 

adresa unui vechii. diplomat şi să mai scoță ceva 

daci. Îi voii serie când voii fi sigur că îi va pute 

veni scrisrea. ME îndâmnă să scrii istoria eteriilor.. 

m =
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Nu cunoscii nici una, afară de persecuțiile eteriştilor - 

ce învăţară şi carte şi morală, şi tertipuri de la Rodin 

al lui Eugene Sue. De vei vede pe vărul . şi copilul 

mei! C. Racotă, spune ct! îmbrăcişedii şi îl sărut 27). 
Dii să'mi scrie şi să'mi dea adresa, ca să sciii unde 
sl respund. Spune”. să nu se amestice în clica na- | 
trioţilor oficiali, ci să imite purtarea lui Scarlatache. 

Cine "i-a spus cd am fost în Grecia? Eă.nu mă 

pot duce nici decindea în 'Asia, cale de o jumătate oră. 
Aceste vorbe sunt eşite ca Şi cele do la 1850, când diceaii 
cd sunt în Bulgaria. Nu vedi d-ta când es ast-fel de vorbe 
tot la timp? Câna ambla Ruşii să tulbure Bulgaria, 

"mă transplantaseră şi pe mine acolo. Mai dăunădi âm- 
bla, unii papeţii de: călugăr, agent rus, a numă Chris. 

„tofor, a tulbura Grecia în numele Religiei şi al Ţa- 

rului; popolul ferbea în Grecia ds a se face înstru- 
„ment al Țarului, şi pe amici îi prididi focul laude- 
lor .a mă transplanta de poruncălă în Grecia, într'o 
asemenea, epocă. La astfel numai. de împregiurări îi 
apucă tOnele laudelor. N'am fost; frate nicăiri, nici nu 
am voie a eşi din Chio, şi-de ași av6-0, n am de chiel- 
tuială cu ce mă duce unde-va, - 

Arată, complimentele mele amicilor. Pe Scarlatache 
imbrăgişegă/! în locul meă. 

"De. n'ai trimis comisiunile, cumpără'mi Lucy yclopâdie 

" mationale de la fascicula 64 în sus, adică începând de 

la 65. Am tom. II pînd la pagina 384, vorba Desau- 
giers. Mai cumpări'mi âncă din Martirii lui Esquiros 

fasc. 3 Şi cari „se perdură pe drum. Aceste frag- 

mente . poţi să mi le trimiţi în bandă şi cu posta, 

La revedere, 4 
IL. Heliade. 

Domnul meit şi bunule amici, 

În tâte epistolele d-tale către sogul mei, cu mare 

plăcere vădi că nu sint uitată. De ai sci cât “bine



186 

  

îmi face. În cea din urmă dici că mă rogi să credi 

că îmi esci bun amicii. Sciii de la Frătesci cd în d-nu 

Grădiştânu familia Eliade are un amicii venerabil, și 

astă sciinţă în tot timpul şi în tote circumstanţele se 

confirmă crescând în inima mea. Priimesce, domnul 

“ meă, sincera mea amiciţiă şi recunoscinţă. 

Maria Heliade. 

  

|  DNAI 

“Domnului Gr. Grădiştenu 

Pi - “ Chio. 1852, August 35/ 

Amatul mei domn,. N -. 

Am primit adi săptămână lada cu comisiunile des- 

pre care te rugasem, fărb să am nici o scris6re nici 

de la d-ta nici dela negugătorul Couturier, de la care: 

aşteptam şi poliţa. Creduiă că cu posta -viitre voii 

av6 aceste scrisori. Ieri veni alt vapor, şi iar nici O 

scris6re. | - 

1ţi mulțumescii, frate, de nepregetarea ce avuşi Şi 

de gustul cu care le-ai ales, maj vîrtos Marița şi co- 

pilele sunt cât nu pot săţă spui mulţumite de pă- 

Jării. Sunt aşa, de frumse, încât ar fi ptcat a se purta 

printre ruinele din Chio. > 

-Xfaă "nainte de priimirea lădii, adică acum trei săp-: 

tămâni, ţi-am scris doă scrisori cu aceeaşi dată. Scrie-mi 

de le-ai primit. Situaţia mea acum cu schimbarea ini: 

nisterului saii a politicei, se afii forte gravă. MB aş 

tept la mari persecuții. Parte voii fi dator 6nsuşi a- 

cestei politice, iar partea cea,mai mare voiii îi dator 

animosităţilor şi sordidelor intrige ale patrioţilor ce îţi
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A 
scria o dată că s'au insărcinat cu. patriotismul şi cu 
naționalitatea, şi că misiunea lor este a preveghia pe 
Românii ce se abat din calea, naționalităţii. Naţionali- 
tatea lor fu întru a deveni adulatorii servili şi t6r6- 
tori ai celor ce vândură drepturile României, şi con- 
firmară servitudinea ei cu sângele vărsat la Spirea. 
Strigările mele asupra acestei neomenii, astădi sunt 
arme tari în mâinele acestor patrioți oficiali. Nu'mi e 

„de mine, ci de copii. Persecuţiile ce voii ave ei se 
vor aduna pe capul lor; pânea ce se va refusa de la 
un Om, se va refusa de la gura a cinci copii cu mama 
lor. e multe ori ajungi la determinarea sinuciderii, 
ca să pot mântui copii de persecuțiile ce mă aşteptă. 
Murind ciă, încetedă tote ; se immoie toţi, ba pote cd 
vor uve şi pietate de şese individe, de cinci orfani cu 
mama lor. | | 
Socia mea, în desperarea sa îmi dice adesea să mă 

daii în laturi, să trecă adică iar în Franca sai alt 
unde va. Ânsă cu ce st treci? Nici o pară nu am. Da- 
toriile rămase la typografiă acolo în Paris, aii rămas pe 
s6ma mea. Eă le făcusem pe promisia solemnă din a- 
tâtea scrisori a Românilor din Brussa. Dinti'6nşii, Ne- 
gulic si Ipătescul muriră, fără a se pronunţa curat. 
de iși țin cuvântul sai nu; Seruriu, “Giurescul, Duţu- 
lescul si-aii luat vorba înapoi. Numai Zossima plăti tot 
ce a fost promis şi cu Russo. Toţi cei-l-alţi bani ait 
rămas a se plăti de familia mea de opt suflete, cărora 
la fie-care abia ne vine câte 380 lei turcesci (saii 140 fr.) 
pe lună din cei 3000. Eii iar nu m& mai pot despărţi 
de copii, şi mai virtos de Ienache ce ar cresce în do- 
bitocie făry mine. Cum să vii, “cu ce să vii. şi cu ce 

“să trăiescii în Paris? Asta mă disperă şi asta, mă face; 
a dori mortea, spre a, rechiema pietatea 6menilor a.- 
supra unor copii. innocenţi. | 
Am scris şi scrii mult, cum “ţi-am spus, la Istoria. 

universală. Am scris şi scriu mult în literatură, am.
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y 

“făcut multe descoperiri ce ași dori a se perde mu: 

rind €ă. DI ” | 

_Aci nu e nici un Român spre ai Je comunica, nu 

numai în scris, ci şi al face discepol. Copilul „mei 

Ancd nu & în virstă de a mă înţelege. Nisce idei când 

trecii de la' un om la altul ca de lu maiestru la dis- 

“cepol, îşi dai cu mult mal. curând fructul decât un 

manuscris nepublicat, sai de şi publicat, neinţeles, 

neexplicat la multe. ” 

Aci în Paris sunt. câţi-va juni veniţă a învăța, sci- 

ine, ca vărul meii Racotă şi alţii. Sciinţele lor vor îi 

-de folos Patriei; cunoscința, ânse a limbei lor în totă 

“ întregimea ej, îi va face a îi şi mai folositori. In sta-. 

rea în care & naționalitatea nâstră, numai limba, ei cul- 

tivată o va put6 mântui. Pină va fi în stare de gergi 

“sai da jargon, 8 tot-d'a-una în pericol de a îi părăsită, -: - 

stimându-se şi adoptându-se alta, şi atunci unde mai 

e românismul ? unde mai & naționalitatea ? 

“Dac'aşi av6 midlâce, m'aşi riscă din nuoii a'mi lua 

copilul şi a mă despărţi de familie pind va trece fu-: 

ria. Aşa aşi veni în Paris, şi aşi face acestor. juni un 

-curs întregii de literatură română, comparată cu ele- 

nica şi latina. Sea a 

“In acesta făcuii în acest an up mare progres şi 

mari descoperiri. “Nu'ţi poţi închipui pind unde limbu 

Românilor & cheia limbelor Europei, şi însuşi a eleni- 

cei; tâte răd&cinele limbei elenice le conservă, numai 

româna. Cum spre exemplu : Este reguli generală în - 

filosofia literaturei că ori-ce rădăcină primară cată să 

fit monosylaliăi: şi cu. vocală scurtă. Prin urmare, lă. 

- vorba oeomuzoutws, ss este cva amasuia, sutyos este 

“xanahăeis, adică os a nominativului, pes a participiu- 

lat ele a: ortografiei conjucţiei în oo. Aşa în ce-Sr- 

* .eopevos oxp. este rădăcina; ânsă n este lungi, şi de- 

venind scurt -s ; sem sai semn este adevărata rădăcină. 

*
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„Ast-fel este “dra-tgaro-tuptat, da & preposiţie, cae final 

pasiv, ga» rădăcina; ânsă a; fiind lungi şi devenind 

scurt a rămâne av. Este iar regula ca consâna aspi-. 

rată ca 0, 9, y să nu fiă cons6na naturală a rădăci- 
nei 0 să fiă , e să fii pişi 4, n. Prin urmare qw: 
este pan 'consona n este iar nasală și nu & naturală, 

- corelativa ei este 1, r, m Pan. dară în prima sa ră- i 

dăcină este za, de unâe ap-par-e, dis-par-e, etc. Vrei 

iar6 dzniețoauzvr, Să scii ce este? întrâbă limba română, 

“-este un î mut ce nu face silaba ce Românii îl serii i 

“şi Grecii îl puneaii de desubt. 7 Măria este Afuşei ro-: 

mane wp este noi. Care iar este rădăcina, lui is? Ge- 

netivul lui iți spune ce este zi-es. To, doricamente 

„face x, sai cin — sai quin, ca la mie mira, ca la 
frate frake, quin-quine este prima rădăcină a lu ds: 
Ti=08, 4 

Vrei să scii de ce câ se scrie cu o mega ? Intrâbă 

limba romană; rădăcina, lui w» este în genetiv dm-6s 

adică vw. Pe acest vuz ca săl faci elenicii cată să a-- 

daugi finalul nominativului s şi devine vus-c, o vocală 

când are doă consâne devine dia puarod. Grecii în tot-. 

Q'a- una unde sunt asemenea întimpinuri cacofone lep&- 

dându- le, lungescii vocala ca să arate ci lipsescii con- 

sGnele. Aşa c-s este egal cu &, asp-o cip, upyriw-e=p- 
ou, ete, Ansă ce este. ps-s în prima sa rădăcină decât 

ens entis ns român un. îns doi înşi, o ființă doă fi- 
ine. Vei dice ânsă de unde cs să fiă ens? Din ace-: 

laşi cuvânt ce unde depus este heiro « de unde 9 vine: 

“tot-d? a-una din e, 

Vrei să scil de ce = se scrie cu? "Rădăcina lui 

în genetiv face îv-cs adică £. La acestea adăogiridu-i i-se - 

finalul s, nominativul făcând eye + pentru cacofoniă s'a 

schimbat în î, sis ca la pun- ere, punii. puii £ iard 

„este î, şi vestea. Ast-fel sunt şi yaprav-s jamsis ete, 

„Eo ce este neregulat, în tâte limbele ce cun6şcem 

ca &ţw ce se pronunţa iei, pentru ş ca cana Tens. 

N
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2 în vechime se declina news uzura ue, tva (Mie). 

75 este su.ca, zapis taur. Anst su este tu,ca 5 Va- 

- haGSa dahusza, ca dă ppehos-ia cipuzhou se 

pa Gyvâs, Gyi. Siva, Sai Diva, TE tin-e. 

E de la a treia pers6nă nu 1 este nică o îndoială ci 

este se sine î-awis. | 
Vrei să scii ce este adera ? Ispădă preposiţia za 

(zasd) remâne &pa, lepădă finalul ga, rămâne rădăcina 

2%, ânsă £ are aspirarea () ce în vechime se arută prin 

trona, sati prin sg. 7, 6. dzz0 super.dzi sub, dus sals, 

sale save, î dar este sed, sed-i şed-ere. Vrei să scii 

de ce sed-u se pronunţă şi, să -i. Din 25 făcea Elenii 

verbul 2w şi sto, de unde zad-iz w Sai zăn-ito, | 

Ca să spuiu de ţâte, cată să încep dela început 

gramatica şi să viii cu ea pind în capăt,cată să facil 

un curs. 

Descoperiri:e în istorie sunt de o importanță şi mai - 

mare. - 
Dumnedei să nu se îndure de faticole mele şi de 

copii mei, trimiţendu'mi alţi copii spirituali. 

Te îmbrăgişed. | | 
, -X. Heliade, 

(Urmare) 
. 

Fragment din scrisorea dela 27 August, S Sep- 

tembrie 1852 către d. Gr. Grădiştânu, armare la cea de 

sus, al cării început se vede că sa perdut. 

“lat. amavisserm amavisses - amavisset 

ital. amassi ! amassi  -: amasse
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franc. que jaimasse  aimasses aimât 

rom. amassaem amassaes . amassae 
el, jsh-azauu! „— usu's — asa 

Verbii în cre lungii ca vedere, ticere sunt verbii de 

unde Grecii fâcură conjugarea a treia = zeptz0cutuoy, 

Însă cum? î lungi se făcă e grecesce ca la heţ-o, 
hoţ-as, aşa cre deveni ore Ş ve 2 cu la toți infinitivii, - 
aşa cre deveri aer ȘI geto mw pusti 19 "20959, 

Ved-ere, tot. aşa schimbi pe e în u,' ved-ere e ulii, 

tăc-cre, tăc-utii şi perfect ved-uiii, făc-uiii sai ved-ui, 
tăc-ni, . 

„ADI a fiind lungii la Greci făcut din o, o lungii este 
- Prin urmare: 

| [sai | 

vă&d-ussaem vEd-ussaeş . ved-ussae 

ou 1095-00Ga!s -/0YS-bsa 

k etc. ete. etc, 

Nu mă pot întinde mai mult, atâta îţi: spui că cer- 
cetarea, limbelor. mt fâci a descoperi multe în istoria 

ce scrii, şi istoria iar mă făcii a descoperi multe în 
ale Jimbelor ; una ajută pe alta, ŞI de aceea lucrarea, 
mea. este măi paralelă. . 

Te rogi, aibi bunttate a face să se dea acâstă scri- 
sore la tipografia unde tipăriam. M6 iârtă de însărci- 
nare. Scrisorile spre a nu'ţi veni tâte în sarcină, fă 
ast-fel cum pe ale d-tale să le plătescii ci la Smyrna, 

şi pe ale mele d-ta la Paris. Neplătite de la loci ajungi 
mai sigur la destinaţie. 

Situaţia mea este aceeaşi: viitorul nesigur şi tene- 

bros, suferințele aceleași, răbdarea aceeaşi și âncă Și 

mai mare; mulțumită ocupaţiilor, ele m& "scapă de i 

nu înncbuni sau cr&pa. 
Imbrăgişedii pe Scarlatache, pe dd. Curiu şi Lapati, . 

și pe martirul Vaillant. 

O Români ! Români! Pe Cichindeal îl lasarăţi prada
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Sârbilor; pe Şincai, a muri cerşetor ; pe George Lazăr 

a muri cu un an maj 'nain.e de mârte, a se învenina 

cu veninul desperaţiei, a se pune în pat şi a nu se 

mai scula un an.pind îl duserb'la grâpă. O Români! 

din străinii ce veniră la vo, toţi vă amăgird, toţi vă 

despoiard, toță se înavuţiră din drepturile şi” patrimo- 

niurile vâstre, şi toţi vă batjocoriră, vă trădară, vă 

înjurară, vă calomniară. De când esci, Românie, un sin- 

gur străin Vaillant se ocupă de fii tei, de limba ta, 

de istoria ta; se încărcă în interesele: tale, în viitorul 

teii, labor, asudă în istoria ta, chieltui şi sinătate şi 

” avers, și îl lăsaşi, ii  proscriseşi să moră străin între ai 

săi. Să.nu dea Dumnedeii, Românie, să ajungi ca Ju- 

- deea, ce îşi ucidea profeţii. Ingrăşat-al şi omenit-ai pe 

cei ce ţe-aii despoiat şi te-a batjocorit, şi proscris-al 

pă cei ce ţi-ai voit; binela. -Nu ai proscris tu; Ansă 

puteai să faci si nu mână ci să trăiască, daca nu din 

- datoria ce aveai, încai din generositatea ta. Dumnedeii 

să te bine-cuvintez-, "Românie, şi stţă facă fii ferică ; 

căci între fii. tăi sunt şi copii mei, şi amicii mei, şi 

ei 6nsu'mi. oa 

Nu mai pot, Grădiştene! 
Adio! . -> Esi 

A 

I. Meliade | 

.p. 8. — Acâstă scrisre către vărul mei Costache o 

puseiii în a d-tale, căci nu € scrisă lămurit adresa. Ei 

nam augit de strada Jr. le. Prince. | 

Li
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LĂRII 

- _ Domnului N. Russo 

Chio. 1852, August 2/4 

Amatul mei domn, 

Priimiiă scris6rea, d-tale din 15/27 August. Îmi pare 
bine că v&d că al timp de. citit şi plăcere de-a, pe- 
trece cu lectura. Ei vam trimis câte-va cărți ca Ri- 
enzi, Sclavul Albi şi altele, pentru ideile ce creduiii 
că se cuvine a le avâ toţi, iar nu spre a'mi face com- = 
plimeute. I6rtă'mi expresia, căci nu'mi veni alta. Rei 
diseii . complimente de la un amicii. Amicul vine dela, 
amare, ei nu complimentedă ; ânsă amarea "este ade-. 
sea și Orbă, vede bunele şi le exageră pote, şi. trece 

„cu vederea defeztele. "Asta & nâtural şi la părinți şi 
la fraţi şi la amici.” | 
Acum opt dile primiiă o scrisore de vre-o cinci-spre-dece 

cole. N'avuii timp a o citi nici în a patra parte. Văd 
".cO'mi face unele întrebări şi observaţii lu care, de aşi 
respunde . cum să mulţumescii pe autor, sânt sigur 
cdi va părea reii de ce a provocat spunerea unoi a- 
devăruri ce nu eră, timpul a le afla âncă, Societatea - 

“sait mai bine gaşca rodiniană nu se astâmpără, Şi o- 
s'o paţă; mă va, face a'i răspunde înti'o di în faca 
naţiei. Nu cred să răspund curând la; acestă scrisore, 
nici s'o citesci tâtă. De voii: răspunde ânst, nu va fi 
autorului ei, pe care "l-am considerat şi "l-am stimat, 
Şi] consider âncă, ci ideilor risipite şi insinuate din. 
gaşca rodiniană. Autorul acestei scrisori întrâbă, parte 
din curiositate, parte din amăgirea în care .se află; 
când se va convinge ânsă despre adevăr, nu cred să 
fiă atât de tarafliă încât să nu dică albului alb. | 

Aşa, de voii răspunde, voiă face o scris6re către d-v. 
13
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toți: părintele Radu Şapcă, d-nu Zossima, d-ta şi cei- 

l-alţă. Si ” | 

"Mi-ar părea prea mult bine de ai veni în Chio, cum 

îmi serii. Să veniţi mai mulţi spre a asculta cel pu- 

gin aceste doă volume ce sint măi prescrise din Is- 

toria universală. Cu acestă, carte, de voit trăi a o ter- 

mina, voii pute servi naţia. De ași scri-o în francu- 

zesce, aşi afla Şi tipăritori şi folos, căci s'ar pute des- 

face pe ori unde se vorbesce limba francesă, şi căci 

o ast-fel de Istorie nu s'a scris âncu: însă mă deter- 

minaiii a o:scrie roniânesce, “pentru-că Românii nai 

-de 'nici-unele. Cu tâte acestea, vedâ-va lumina? De 

” aceea dară dorescii a ave un discipol doi spre a ex- 

“plica multe, adică a face ceea ce se numesce curs. 

La revedere, “ 
I. Meliade. 

LAXSIII 

Domului Gr. Grădiştenu 

Chio 1859, Septembrie 1/2 

Amatul mei frate și amici, 

M& grăbesci aţi scrie: o nuvelă ce audiiil. Pâte o 

vei fi aflat şi d-ta, ânsă nu 'strică. De nu o vei fi 

auqit, ţi-o anunţ ;. de vei fi audit'o, în loci: de nuvelă, | 

iea numai strinsârea'mi cordială. de mână, 

Aci se vorbesce că Turcia a contractat de la En- 

glitera şi Franca o datoriă de 50 „miliGne francă cu 

termen de 25 ani, şpre a replăti pe tot anul intere- 

sele şi: din capete prin amortisement. Spre siguranță 

pentru acest împrumut, se depune tributul ce se iea 

de la Moldo-Valachia, şi din Feypt. Aşa cum de la
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acest împrumut înainte, în sorocii de 25 ani, Englitera 

Şi Franca se află în drept a garanta exiştenţa, ambe- 

dor Principate nu numai de a nu. deveni ruse, ci şi de 

4 se neutralisa protecţia Rusiei prin intervenirea am- 

belor puteri. | 

Asta, sâmână cu ceea ce diceam o dată fostului 

Domn A. Ghica: „Daca nu putem scăpa de protecţia 

rusă, cată să cerem, ca Grecii, şi pe a Engliterei şi, 

a Prancei“. Acesta s'a strigat şi prin proclamația, con- 

stituţională de la 1848 în numele popolului român ; 

acâsta am repetat'o in doă rânduri şi la ducerea mea 

în Londra. Astăqi drumul diplomaticii este altul, sco- 

pul ânsă şi jocul este tot acela, daca nuvela ce ţi-o 

daii va fi adevărată. Va dice cine-va, ânsă: acum vom 

fi cu patru stăpâni. Așa este; ânst daca nu poţi fi 

liber, mai bine cu patru protectori rivali ce se neu- 

tralisă unul pe altul şi îţi garanţă existenţa, decât cu 

un singur bătăios ce cu o rotire de sabiă, saii cu o 

“trăsură numai de conieiii (ca manifestul din Tuliii 1848), 
„îți face problematică naționalitatea şiţi stinge exis- 

- tența. În lipsă de altele mai bune „din doă rele, cel" 

mal pucin reii este cel mai bun.“ 

“Recomandă-mă la, suvenirea amicilor, Aştept T6S8- 

puns la, precedentele'mi scrisori, 
La revedere. | 

“ ]. Heliade.
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a DXRIV 

Domnului Gr. Grădiştânu - 

(Priimită la Decembrie, cum se vede scris 

cu creionul de'd-nu Grădişteanu!. 

Amatul mei domn, 

_Am priimit; de o dată do& scrisori ale: d-tale, una 

din 15/e; Septembre şi ălta din 7 Octombre. Am sim- 

țit mulţumire de călătoria ce spui că ai făcut în El- 

veţia, şi - de cărțile (privitâre la Români) ce ai Jăsat 

prin bibliotecele acestei ţări. Seris6rea d-lui Vaillant. 

mi-a făcut şi mulţumire şi O profundă, întristare : întă- 

vită în mine nisce dureri ce şi fărb asemenea impre- 

sii sunt forte vii diia, şi n6ptea. 

_ În tâte scrisorile d-tale îmi arăţi cv cunosci simţi- 

mântele mele de paternitate către copilaşii mei. D-ta - 

esci convins de acesta, după câte al vădut şi în Pa- 

triă şi în Paris, când doi trei amici nu eră de părere . 

„a mă grăbi să vii lângă dânşii. Eu prevedeam tote 

disgraţiile, şi m'am determinat a muri Jângd ei, cum 

o scrii şi în profesia meu de credință sai în .con- 

clusia, ce faci la Memoriurile despre regenerația Romă- 

--milor. Sunt şi alte probe despre ucâsta, care :nu' le scii - 

„Ancd. Ei în doi ani cât.am şedut în Paris, am prii- 

mit. acasă 9000 de franci, din care peste doă mii 

au intrat. în tipăriri, spre a împlini cele ce nu trimitea 

Românii dup promisie. Din r&mașii 7000 fr. cumpă-. 

ram, când îmi venia, banii, renduri-renduri pentru copii, 

argintării ca cele.ce sunt la d-ta, şi mă lăsam pe mine, 

cum scii, desbrăcat şi desculţ de multe ori. — Acasă 

am venit şi fărb cămaşe. —. Parte din acestă argintă- 

“rit am adus'o cu mine, parte am lăsat'o la a-nu Levy, 

cum o vei ved6, și o parte & ceea ce al scos'o d-ta.
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„Acestă argintăriă m'a costat peste 2500 fr.. Când am." 
venit la copii, şi cu no luni înainte, le-am trimis vest-! 
minte şi altele pentru toţi, adică pentru mama, Şi cinci . 
copii mai mult de 1500 fr. AI 600 fr. m'a costat 
drumul, încât peste tot din 7000 fr. remaşi am adus 
înapoi peste 4600, (cocă mă puii şi pe mine în preţ - 
de 600 fi. ai călătoriei), 2400 fr. mi-aii remas a, trăi 
doi ani în Paris, plus datoriile ce lăsaiă, care împreună 
însumâdă unii traiii ce costa. 2000 fi.-pe an, şi 6tă 
unde: 60 camera (chiria), 75 prândul, 25 dejunul, 12 
spălătoresa, -î0 tutun, cari faci 182 fr. pe lună, afard 
de lumină, foci, zahar, hârtiă, ceva. cărţi, corespon- 
dența, o căciulă dog, un. laibăl doă, ceva nidragi, ceva 
încălțăminte, etc. etc. Şi 6td cuventul de ce'âmblam 
desculți, cum scii, şi mi-ai dis de multe ori să'mi tri- 
miţi croitorul şi cismarul d-tale. . | Î 
 Imeniicii “mei astădi căror, din disgraţii, le-a dat . 
şi le dă mânuşe... ai mei, ţin una co am chiel. | 
tuit banii, adică acei 9000 fr., cu nisce copii ce ași f 

„făcut în Paris, şi cd nu încetedii de a ţin doă case 
din aceşti 3000 lei ce dă Turcia pe lună. 'S4 venim - 
Ja- aceşti 3000 lei (turceșci). Acestia, saii pentru-că : 
nu eram eu în Turcia, soi pentru cuvinte politice, 
s'au făcut pe numele dâmnei Heliade, prin. urmare ea 
„urmedă pînă astădi ai priimi, şi a da recipise şi ai 
chieltui cum se pricepe. Ei n'am luat pind astădi din- 

„_t”Enşii nici o para, ba âncă am scutit casa de când 
am venit de o chieltuială de 200 lei ce se da pe lună 

“la dascăl; sunt âncă cu hainele cu care am venit din . 
“Paris. De am putut plăti din datoriile ce am lăsat în 
Paris, este, cd mi-ai intrat alţi bani, nu din -acef 3000 
lei pe lună: adică un Turcă ce. a citit ceie trei scrieri 
ale mele, mi-a trimis în Martie trecut 2500 lei - 

Zossima. plătindu'și banii promişi 1700 , 
Împrumutați de la idem. . .:. 100, 
Russo plătind cei promişi . . . 1500,
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De la vinderea unor cărţi . - - „200 lei 

Alți âncă i... 
„800 „ 
—— 

Total lei . . 7700 » 

Cu aceştă bani Sai plătit din datorie cum urmâdă : 

“ Birtaşului în doă renduri câted00 . 1000 fr. . 

“'ipografului Reve . a. 300 + 

Lui Nanteuil, şi” altă mică datorii. 150 » 

La uurgintăria ce ai scos, sai mai | 

bine poliţa lui Levy. - - 200 „.- 

1650 

  

Din acei câte :3000 Iei pe lună nu ici âncb nimici, 

cum ensuşi fratele socici mele din Constantinopol spu- 

ne că nva pus subt epitropie.: Din casă nu i6ă nimici 

decât, dai lecţii copilașilor. Argumentele inamicilor cele 

mai mari sunt plângerile nedrepte ce .nu le-a încetat 

sogia mea: .copii adică şi altă nevastă, ce dici co nu- 

trescii în Paris; cu acâsta ambii să taie pensia di- 

cena că Turcia are un mare deficit de bani, cari nu 

se pot împărţi. la Gmeni ce îi cheltuiescii: în desfrânări. 

-De se va tăia pensia, din disgraţiă, nu se taie mie; 

pentru-că ei n'am avuţ, ci copiilor, şi atunci mor ad- 

Jitteram toţi de fome în străinătate. Etd nevoia, amice 

şi frate, ce acum mai mult decât la 1845 mă sforță 

„a ME deslipi de copii; sunt dator ai feri de lovitu- 

vele ce vor-inamicii a mi le da mie; sunt dator.a 

face cum si cadă numai pe mine; sunt dator a de: 

monstra că pensia -n'a fost a mea, pom luato ei, nu. 

m'am împărtăşit de densa, şi co de vor tăia-o nu 0 

“taie mie, ci la, şese gure ce nu pot produce nimici; 

sunt dator a pune o linii de demarcaţie între. cestiu- 

nea, mea şi a copiilor, â arăta că ei nu sunt solidară 

nici de faptele, nici de principiele mele. Ori-ce vei 

- audi co am tăcut spre acâsta, să nu mă critici. De 

voii put a mă da în latură, fârd paguba copiilor şi
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fără somot, o voiu face mai bucuros, de unde: nu..... 

Pe ling acestea copii îmi sunt forte scumpi şi dragi, 
pentru ca să credă ci ci leum dat şi alță fraţă vi- 

tregi, şi cd le impart bucătura de pâine. Din tote, însă 
prefer tăcerea. Şi darea do parte, ânsă nam nici un! 
midlocă de traii, nici încai 50 fr. pe lună siguri. 

Serie: mi daca poţi a te încărca cu 0 epistolă, ce ași 

voi să scrii Prinenlui A. Ghica, şi daca cerndu'i lui 

un micii credit spre a m apuca “de vre-o speculație 

mică. mi Var pute acorda. Mi-am pus în gond a mă 

apuca de tipărit cărți în broşuri periodice, nu politice, 

cărţi necesarii, ca istorie, sciințe, dicţionare, ce ar pute 

intra în ţeră şi ar fi bine priimite; cred co cu accsta 
mi-aşi scote pânea. 

Nu sciii ce să di d, frate, ânsă nevoia 3 mare, ur- 

gentă şi împungătăre acum; îmi vine adesea a m: 

av entuta şi a pleca numai cu cămaşa - din casă, nu- 

mai să scap copii. Lipsind ei de lingă dânşii. se taie 

intrigele pensiei; căci, ori le va da ce le trebue ŞI vor. 

ține în Turcia, sai tăindu-le pensia, îi va lăsa cu mama 

lor a se duce în ţcră şi aşi căta de mult-pugin ce 
-am. avut, 

Pentru câte mă intrebi în scrisorile din urmă, voii 

respunde cu altă scrisdre. 

La revedere. - 
- I. Meliade.
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LXAV 

Domnului N. Russo 

Ohio. 1852, Noembriă 26 

Amatul meii domn, 

. După scrisorea, d-tale din urmă, am fost cât-va ama- 

“lat, apoi vre-o dot săptămâni fuiă fârte ocupat cu 

| trebile ce*mi rămăseseră în urmă. Când mă determinaiii 

aţi răspunde, se apropia timpul în care. îmi scriaţi 

d-ta şi d-nu Zossima că puteţi să veniţi în Chio, şi 

temendu-m& cd nu vă va afla scris6rea, mea așteptaii 

mâi o lună de dile. Perduii speranţa de a vă ved6 

„în stagiunea acâsta, şi mă determinaiii a vă serie. 

Ce' să vă serii? Mizerie, dureri şi mai grele, sufe- . 

„Tinţe ce nu se pot descrie” nici crede, de ar fi descrise. 

Aşi înebuni de nu aşi.av6 ocupaţie cu lecţiile copiiior. 

Lucrarea Istoriei universale am abandonat?o, pentru-cd 

nu am capul de o.cam-dată, limpede de griji. Acestă: 

încetare . îmi face mare reii, căci în astă lucrare a- 

flam şi distracţie şi viaţă. Când mă gondescii a rein- 

cepe simţit o durere, văqând că scrii numai pentru 

mine, pentiu distracţia mea, fârd speranţă d'a le pu- 

blica o dată spre.a le da Românilor. 

- Numai când aţi veni în Chio şi vaşi citi din câte 

am scris, vaţi pute face o idee de câtă importanţă este 

acâstă - scriere Și cât nu sem&nă cu nici-una din câte 

S'aii scris în felul acesta, ” 

„La, revedere. 
1: Heliade 

P.S. Acestă scris6re, din causă că, nu avuiii ocasie 

sigură a v'o trimite, rămase pind astădi. De la 26 No-
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-embriii mi se tot apropie nisce împregiurări şi mai- 
grele; speranţă d'a le întîimpina nu este -decât daca 
unul din d-v., sai d-ta saii d-nu Zossima, ar veni în 
Chio să veaa cu ochii situaţia mea, să se convingă de. 
cabale, şi printr'Ensul să pot scrie o: scrisâre unde am 
-Gre-care speranță cd Sar interesa a face ceva spre a 
m& restabili în drepturile mele de om. De puteţi veni 
“vre unul Şi nu veniţi, aveţi păcat. 

„Daca ţi se face vre-o împedecare a veni, râgă şi pe 
d-nu Stavride din. partea mea -a stărui să ţi! se. dea 
„acestă voie. , - 

1852, Decembriii 8/4 

LAAVI 

. Domnului Gr. Grădiștâau 

(Fărb dată). 

Amatul meii domn, 

Nu'ţi descrii impresia ce'mi făcu ultima'ţi 'serisâre 

din 35/27 Iuliu; o- poţi imagina singur. 'Tot ce'ţi pot 

-dice este că nu am nici un midloci d'a mă duce la 

Gonstantinopol, Trei scrisori am scris la R, âncă de 

mai "nainte d'a, priimi epistolele d-tale, cerând voie a 

m& duce la, Constantinopole, şi însogite de alte atâtea 

scrisori din partea; Paşei Archipelagului ottoman ; şi 

la nici una n'am luat niok- un respuns, decât din gură 

“Sa dis unui om ce ş'a dus p'acolo: „Spune compli- 

„mente d-lui Heliade, scrie că am priimit scrisorile 
va. lui, Și dl să aibă răbdare, că avem noi purtare de 

„grije.“ . 
Pind astădi credeam şi creqă ancă că Turcii sperând 

la pace, nu :vor âncă a supăra, pe Ruşi şi a le: da, mă-
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nuşă de a complica mai mult lucrurile în folosul Cal- 

muci. Astădi veni cu vitimu! batel un preot români 

de lu Romnicul-Vâlcii anume Athanasie, Eli a plecat 

din Craiova pe cână se audia co Muscalil eră ânco la: 

Focşani. Ajungând cu vai cu chiii în Constantinopole, 

aci luă înstreinarea de la Bolintinenu simi spuie co 

după cererea sau propunerea lui Ion Ghica la Reşid- 

Paşa, sa scris lui Maghieru si vie îndată spre a se 

forma .0 legiune de Români anexată pe lungă armata 

lui Omer-Paşa. Ei credit că Ghica saă alţii vor fi fâcut 

acâstă propunere, nu credii ânsă co aii priimit'o şi Lur- 

cil, daca voiescii a menagia pe Muscali ; pentru-că o le” 

giune de Români suptră firesce pe acestia mai mult 

decât audirea co se află în Constantinopole un Stan 

sat un Bran. De va fi ânst adevărat cb Turcii: vor fi 

dat acestă voie, când âmblă să împace pe Ruși, ce 

scuţă d-ta de aci? | - 

De este adevărat una ca asta, cit credii cu sunt de-: 

ciși pe xesbel de vor fi Turci curaţi şi necumpăraţi; iar 

daca pe de o parte, se nevoiescă spre pace şi spre a 

“nu supăra arțagul belicos al lui Nicolae, și pe de alta. 

lasă, a se forma 0 legiune români sub comanda unui, 

Român din 48, atunci astă purtare este de aceeaşi 

patură cu a luj Fuud ce îi aduse un cordon al S-tei - 

„Annei. , | - 

Sper că 'voil ave mai mult aci pe d-nu Zossima, 

mai virtos de'i va fi favorabilă clima ain Chio la res- 

tabilirea, sănstăţii. Cu scrisorea trecută ţi-am scris des- 

pre lacătul la gura Românului. Analogia vădi din qi 

în di cd e justă. şi ultima d-tale serisâre, de şi nu co- 

prinde nici lacăte nici vraci, ânsă îmi afirmă ideea. 

„VEdi sau mai bine audi co gazetele: francese ca 

Pressa şi altele reproducii din scrierile mele ca memo- 

riul dat la Englitera şi altele. Trimite'mi şi mie câte 

o gazetă dacelea. a | 

“De escă abonat la vre-un jurnal, trimite-mi'l şi mie
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după ce il citesci, şi voii plăti şi ei abonamentul pe: 

jumetate. 

Scriam deunări unui Român: R usa tot-d'a-una ne-a 

făcut, rei, şi daca dici unii că ne-a făcut bine, ei 

- dicii cd tot binele ce ne-a. făcut este binele ce ni'] 

face astădi prin. Orbaii ambiţie şi lăcomie ; căci la o. 

chestiune gravă europee, prin nelegiuitai invasie făcu. 

a se ocupa lumea de ţările nostre ca nici o dată. Lu- 

vaşia'i este nelegiuită, şi ticăloşi vor fi acei Români: 

ale căror fapte şi scrieri vor fi caust de a soc legitima 

acâstă ocupație. 

Ea unul, fârd voie nu mt pot mişca din Chio; voii 

cerca ânsă să mai aduci aminte prin înseris spre a 

mi se 'da acestă voie, , 
Salută din partemi pe d-nu Vaillant, şi spune'i cdi: 

„milţumesci de. aducere a minte. Sirută pe bunul şi 

scumpul Scarlatache. Dumnedeii să” aducă sănătos în 

„bracele părinţilor: căci despre minte şi înţelepciune | 

n'am nici o îndoială, pontru- cd zalis dos, ih ez. 
pat îi TEhaa, 

Părinţii "i-ai inceput bine educaţia, şi unchiul este- 

lungă dânsul spre a o termine, . 

La, revedere. 
„I. Heliade. 

LAAVII 

Domnului Gr. Grădiștenu .: 

Chio. 1833, Ianuarie %;, 42 

Amatul mei domn, 

Doă scrisori ale d-tale, una din 5/17 Decembrie şi: 

alta Gin 2/ tot Decembrie trecut, cu malţumire le- am. 

N
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- priimit, În nick-una ânsă din epistolele d-tale de când 

ne cundscem, în nici o expresie a întrevorbirilor n6s- 

tre pînă acum n'am vEdut atâta probă de” afecţie şi 

"amicii veră ca în altima”ţi epistolă de la */s Decem- 

brie. Într'6nsa cu adevărat am vădut un amici, un 

frate din cei mal ferbință şi doritori de bine. . 

Amând astfel, firesce u fost a te inchieta de câte vei 

“fi audit, alăturându-le cu câte după timpi şi împre- 

giurări "ţi-am scris, şi ami scrie acea scris6re eşită 

dint'o inimă pură şi -doritore de bine. - 

Nimicii nu 8 ânsă adevărat din câte ui audit, ni- 

micii nu va fi adevărat din câte vei mai audi decât 

cele ce ţi-am scris: ura adică şi invidia inamicilor, 

“cabalele lor, şi instrumentele orbe şi pasive ce "şi-au 

ales spre a mă-chinui. Nu crede ânsă că suferinţele, 

cd chinurile oră-cât de multe, mă vor aduce vre-o dati 

în stare să faci ceva în paguba şi durerea copiilor 

mei. Eă 6nsu'mi, cugetul mei cel mai intim, Dumne- 

„dei &nsuşi ce citesce şi cugetele cele mai ascunse, 

mare nici o scire despre asemenea închipuite fapte tre- 

cute” sai viitâre. Poţi să auqi că am murit, că am 

înebunit, nu-ânsă cd m'am și denaturat. 

Ți-am scris în trecutele dile nevoile, durerile şi ne- 

-cesităţile ce mă împingea, pentru binele copiilor, a'mi 

“da o socotâlă înaintea unei autorităţi competente des- 

pre chieltuielele mele trecute şi presente, şi a învedera 

-calomniile al cărora scop eră ca să smulgă de la gura 

” copiilor şi ultima bucătură de pâne. Calomniele eră 

grave, că adică am chieltuit mii de galbeni în Paris 

trăind în palate, că chieltuiescii de când am venit în - 

Ohio case doă ini de lef pe lună, ţiind chieltuiala unei. 
femei şi unor copii ce aşi fi lăsat în Paris, etc. etc, 

-spre a face, când 'Turcia voiesce a face economii, a 

;se tăia pensia copiilor. Nisce asemenea calomnii poță 

=să scii mai bine de pot fi basate pe ceva. Le-am su- 

“ferit, nu ânsă pind .acolo, încât: cu: tăcerea mea, simi
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ajungă copii muritori de fâme. Desculparea, mea o- 

sunt dator copiilor mei, şi mă vedeam nevoit a de- 

monstra prin probe neînvinse, mărturisite 'de chiar cei 

ce mă acusa, co eii din casa mea, din munca mea de: 

30 de ani, din imprumuturile ce a făcut sogia mea, în- 

Transilvania şi în 'Lurcia- pe numele mei, saă mai 

bine a stării mele, nu m'am impărteşit și nu mă îm- 

părtăşescă decât de 430 16i turcesci, adică de vr6-o. 

85 franci pe lună. Aşti bani am priimit în" Paris de 

Ja familig, . aşti bani şi nici ațât am priimit din pen- 

sia de 3000 lei de când am venit. De unde dar am 

pătut şi pot face acei câte 2000 lei pe lună ce uşi 

„fi trimiţenă la imaginaţii copii din Paris? Acest svon 

mincinos indignă pe Pur, pe Greci spre aj face a 

tăia sau împugina pensia copiilor. -Îi aduse înfine cinci 

luni anu le mai da nici un ban, u cere spre a se: 

"plăti datoria de 75_ mii lei ce a fost contractat soţia.” 

mea . la 1850 de la Portă, puind amanet starea din 

ţeră, şi care bani (75 mil lei) făcă pe 'Tâposatul Ne-. 

“gulici a" boteza: cu nume de gratiticaţie. La aseme- 

nea pire, frate, la asemenea resultate, ţi-am scris că: 

"sunt nevoit a alerga la o dare de socoteli, înaintea, 

unor 6meni competenţi, şi ași fi alergat cu adevărat. 

daca nevoia ar fi fost tot aceea. Însă Turcii voitori 

"de bine şi cunoscători cu adevărat. de viâța ce duci 
Grecii din Chio, ce sunt marturi aj vieţei mele şi a 

altor Români de aci, fard a alerga la dânșii, Juminară. 

opinia, şi rămase. lucrul a se plăta acei 75 mii lei din 

starea mea din ţeră, fără a, se opri din pensia ce abia 

face a veni câte 430 lei pe lună Ja membrii din cari se 

compune familia mea. Câte ţi-am scris că mă îimpingra 

nevoia a face, eră o mărturisire intimă. ca un plan 

de ultimul refugii, fără a sci nimeni, nici chiar Gine- | 

nii către car) iţi șcriam că mă făcea nevoia a mă a- 

dresa.
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De ui audit co nvam mutat da casă și altele ase- 

menea, L6te sunt minciuni, acestea sunt visuri, do- 

rințe ale celor ce lucrâdă să aducă lucrurile acolo De 

mă voii despărţi vre-o "dată, m& va despărţi mortea, 

Sati nevoia de a'mi nutri copii când Turcii nu le vor 

mai dă nimicii. Și acestă simţire, ucestă, hotărire nu 

vine de temă de” a nu perde în opinia lumei: vai de 

„tata şi de muma pe cari opinia, lumii numai îi ţine 

“în fagaşul datoriilor. Ori-ce bine am fâcut de când 

sunt, ori-ce datoriă “mi-am împlinit n'a venit decât 

-din simţirea, din nevoia intimă, din necesitatea ce ne - 

face a ne căta fiă-care fericirea, în mulţumirea bine- 

-facerilor. Nu crede nimicii din câte audi, nu asculta . 

nimici. De vei audi că am înebunit, tot să nu credi 

că nebunii pot face asemenea fapte; şi de vor voi să 

“facă, nu”! lasă alţii, cuci pe nebun nul tractă lumea 

decât ca pun nebun. 

Si vorbim pucin şi de femei. Nu m'al audit nică. o 

dată a mă da de sânt, Mi-am avut şi eu rătecirile 

mele ; nici o dată ânsă în visa mea n'am fost nică 

mai înţelept nici mai sobru decât “de la 48 încoa, şi 

din causa, virstei, și din a peaverii, și din multele ne- 

voi. Când am fost mai rătăcit în țară, lumea, vădend 

adevărul, m'a iertat, m'a adorat; când fuiii inai se- 

verii cu mine 6nswmi, lumea ascultă la minciuni şi 

mă condamnă! Ce lume este asta? De n'am avut 

“în visţa mea copii alţii decât aceia ce mi-a dat Dum- 

nedeil după lege, cine m'a oprit? lumea? sai pe de 

-0 parte împregiurările, şi pe de alta şi Gre-care îngri- 

jire din parte'mi? Dreptă 3 lumea și nedreptă e lu- | 

mea, şi tot lumea ne răsbună de nedreptăţile lumii, 

şi ne întorce după fapte. 

D-ta, scii traiul al tutulor Românilor. din Paris şi 

-cu muierile şi cu alte chieltuieli în haine, mâncini,. 

spectacole, ete. etc., scii şi pe al meu; “ compari-le şi 

„Îndică « de sâmănă cu câte qici cei ce ducea o sic
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unii cinică și alţii de sibarit, Ţi-aduci a-minte când am 
plecat, şi întrebă şi- pe- d-nu "Binecocq cd şi. d-lui eri 

toi de aceeași părere și îndemnare. Amiera to îndem- 

nă a'mi dica. să nu viu în Turcia, sai de voii veni 

să fii numai spre ami lua copilul. D-nu Billecocq îmi 

Tăceă, asemănarea cu pasărea în colivii pe care o ţini 

bine cu demâncare, ca să potă prinde cu densa şi pe 

păsăroiii; îmi vorbia francuzesce şi se exprima româ- 

nesce făcând cu degetul „rino încoa“. Așa dicea co 

mi se face ca si m'apuce o dată în Turcia. Ce i-am 

răspuns de multe ori? cs ţi am răspuns şi d-tale la 
caldele îndemniri de a mai aştepța âncd în Paris? 

De ai uitat d-ta, întrebă pe d-nu Billecocq. Am «is co 

de i sci că mor, sunt dator să demonstredii cd nu 

& ţine nici o legături în Paris, şi că socia, şi copii 

mei sunt totul pentru mine; să demonstredii că scor- 

. niturele inamicilor nu sunt “adevărate. Când mi'ai între- 

bat iară o dati de doi ori precum şi d-nu Billecocq 

despre Aut6rea poesiilor italiane, de ai uitat ce ţi-am 

spus, întrebă pe d-nu Billecocq. Opiniile mele (scoțând 

talentul .la o parte) nu eră mult în favârea sa. Astă, 

femee eră în „relaţii intime cu acela, cu care trăiesce 

şi acum forte de mult, şi Pam stimat în tot-d'a-una, 

cum am stimat şi alţi franceză ce avea asemenea l&- 

găture stimabile. Inamicii se legară de femeea acesta, 

“nu pentru alt-ceva, ci pentru versurile ce avu păcatele 

a le tipări. Asta k-a costat. Astfel s'a legat Şi de 

d-nu Vaillant şi de ori-cine a scris de mine sai m'a 

tradus.. Îi voii binele şi o stim pe femeea acâsta, cum 

“stim şi pe d-nu Vaillant, Esquiros, redactorul diarului 

La Liber te de penser, al Timpului, al foenimentului şi al- 

„altora; şi o bine-cuvinted cu atâta mai mult, cu cât că 

-făro 350 fr. cu care ma înlesnit, n'ași fi putut pleca 

curend din Paris, să vii în sînul familie, şi cine scie 

ce se întempla de aşi fi rămas pînd în Decembrie anul 

1851, cum m'aşi fi perdut dimpreună cu alţii. O bine-
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cuvintedii că mi-a ajutat să facii cum să iasă min-- 

ciuni disele inamicilor. ă 

Aga, frate, nu crede nimici . decât cele ce tr am 

scris. D-nii Iscovescu şi Russo veniră p'aici ; peste vre-o- 

lună aştept .ş şi pe d-nu Zossima. Ei iţi vor serie, cu 

mâna pe inimă, D-nu Iscovescul, de va fi onest, şi nu'l 

va, împinge aplecarea ce are către alţii la cari a şe-- 

dut, va spune adevărul şi maj cu sânge rece. 

Mi-ai scris în multe rEnduii despre portretul mei. 

D-nu Nanteuil mi la făcut, s'aii tras mi se pare vre-o: 

„200 exemplare, din care la plecarea, mea s'au lăsat la 

librăria Propagandei, vre-o 150 esemplare. Întelnesce 

pe d-nu Carpantier, îi afli urma de la tipografia din 

strada J. J. Rousseau No. 15. De îl vei afla, arată/'i com- 

-plimentele mele; de va, voi, şi va avâ'îţi va pute da 

restul din aceste portrete, pe care cu alte cărți le lă- . 

sasem ca din v6ndarea lor să se potă plăti bunul Le- 

-dain, ce a conlucrat cu mine. Mult timp şi ast Ledain, 

în scrisorile ce i s'a prins, a figurat c ca o femee cu . 

numele schimbat, 

De nu vei afla portretul acesta făcut de. â-uu 

Nanteuil, la visita de adio ce făcuii d-lui Etex, în 

câte-va minute îmi luă chipul în relief, spre a face 

nisce medalii în ipsii şi bronz. Tiparul ce făcuse se- 

mâ&na. pe atunci; întrebă'l de îl ține sati de are ceva 

exemplare scâse. La asemenea împregurare aşi voi să 

am şi ei vre-o ş6pte, pe numărul copiilor, ce mă tot 

râgă atât. 

Arată tot ce scii că simt pentru d- -nii Vaillant, Curiu, 

Lapati şi alţii. A 

De când. am venit în Chio nu m 'am deslipit de lingă . 

copii un minut, decât la doă strămutări de case, când ni 

s'a împlinit termenul chiriei. Atunci, ca să se facă Stră- 

mutarea mai regulat Şi fără pagubă, treceam ci mai 

antâiu la casa, cea nouă dimpreună cu Ienache şi Co- 

1



209 

pila cea mare, şi remânea mama cu cel-l-alţi copii în 
casa cea vechii; unul trimitea bagagele Și altul le 
priimia şi le aşeda. | 
„La revedere, daca pot spera. 

I. Heliade, 

P.S. Te rogit fă să se dea acestă sorisâre la vărul 
mei Racotă, . - 

LXXVIII 

Domnului Gr, Zossima | | 

Cui, 1853, Ia, uarie 28, 

Amatul mmeii domn, | 

„Cu bucurie am priimit epistola, d-tale din 31 Decem- 
brie trecut adusă de d-nu Russo. 

Noi ne aflăm sănttoşi. D nu Russo îți va- spune pe: 
„largu situaţia mea cu mâna pe inimă, şi astfel cum 
avi ocasia s'0 vedă cu ochii cât şedu la noi; vei ve- 
de-o şi d-ta, de îmi vei face mulţumirea şi sacrifi- 
ciul de a veni singur, astfel cum Îmi promiţi. 

Prin d-nu Russo îţi trimit din datoria mea 500 lei; 
restul voii face a ţi da la venirea d-tale. Daca va 
[i să vii, te-rogi a oferi din „paltea mea părintelui 
Şapcă lei una sută, şi ii voii întârce la venire; 6rd 
de va fi vre-o pedică la venirea d-tale, atunci nu mai 
intra în plată, cocă îmi va fi cu anevoie a, ţi-o întârce, 
din causa. neinlesnirilor drumului Şi cercului de fer în 
care mă aflu strîns . . 
” Despre pers6na ce dici că ar put6 ajuta la typări- 

” - - 14
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:xea, Istoriei universale, o cunoscii si am probe de ge- 

nerositatea sa ; ânsă după cum îţi va spune d-nu Russo, 

_nu aşi dori ai fi în sarcină pentru acestă faptă; căci 

voiescii: a serie Istoria fărd a fi întru nimici nevoit a 

tăc6 adevărul în călătoria ce faci prin secolii trecuţi 

şi prin popolii ce ait figurat pe faca pământului. Ei 

sunt în situaţia cum am nevoie de ajutorul 6menilor, 

spre ami mântui onorea persecutată; nu Ansă şi spre 

ami impune o condiţie ore-care la o lucrare cu care 

voii av6 a mă înfăgişa înaintea lui Dumnedeii şi a 

viitorimii. 
„Nu sciii ce veţi îi audit p'aci despre mine sai că- 

_sătoria mea; pe la Paris însă şi prin ţeră Saud gro- 

zăvii, mulțumită democraţilor oficiali şi chreştinilor ne- 

chreştinaţi. Tuaiii o scrisre de la d-nu Grădiştenu, ce 

mă însciinţedă despre efectul uricios ce produse ase- 

menea minciuni sistematice. D-nu Russo îţi va spune 

despre coprinsul €i, şi despre pînă unde pote merge 

răutatea inventatorilor de fabule satanice. Dumnedeii 

"sti chreştinede şi sWi facă buni. 
9 . 

Mult bine îmi vei face, de vei veni singur a te în- 

credința cu ochii despre tot adevărul şi despre t6tă 

cabala şi minciuna. 

La, revedere. 

1. Heliade.
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LXXIN 

Domnului Gr. Grădiștenu 

Chio. 1853, Februarie 5 

Amatul meii domn, + 

“Spre respuns la scrisrea d-tale din 7 Ianuarie, 
ţi-am scris în trecuta mea. - Aj putut ved6 dinti'6nsa, 
şi din precedentele ej, atât situaţia, mea cât şi min- 
ciunile respândite aci în Paris, cum firesce Şi în ţsră 

„despre. interiorul vieţei mele domestice. 
A fost p'aici d. Russo, aştept şi pe d. Zossima pe- 

ste vre-o lună; amândoi îţi vor scrie şi te vor încre- 
dinţa despre tot adevărul. A fost şi d. Iscovescul; de 
Îţi va scrie, să confrunţi ânsă cu cele însciinţate de 
dd. Russo şi Zossima: coci acestia îţi vor spune de 
cele ce vor fi vădut cu ochii. D. Iscovescul n'a şedut. 
la mine. Ospitalitatea ce avă lă alţii şi identitatea, 
Gre-cum de umori Şi înv&ţuri, îl vor face a ved6 lu- 
crurile prin lupa împrumutată de la alţii ; şi apoi sunt 
sigur cd d. Zossima va av6 un credit mai însemnat 
în opinia d-tale. 

Câte ai audit, frate, pe aci, afard de cele ce am 
„Scris, nu sunt decât; visări şi dorinţe ale 6menilor stri- 
caţi cu inima şi negri cu sufletul. De doi ani de dile 
moralitatea, patriotismul, democratismul şi chreştinis- 
mul lor, nu se ocupa decât cum să spargă o căsăto- 
rie dusă cu atâta labâre măi 30 de ani, Şi cum să. 
facă, nenorociţi cinci copii ce nu le-ai făcut nimicit. 

Când am venit în Chio, după cum ţi-am mai scris, 
preotul Ion Snagovânul, luase rolul în numele lui Christ 
a, îndemna pe soţia mea să dea, jalbi sple-a se des- | 
părți, promitendu-i că el cu alţi Români îi vor fi de
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ajutor. Cunosci 6ră scrisorile... (unor militari) câte sai 

“trimis în Paris către mine (când eram aci) şi câtre 

alţii, sfâşiindu mi temeea. (Posed acele scrisori. ce mă 

facurd a 0 rupe cu denşii, având. anii apăra innocența 

soqiei despre cele inculpate). Apoi... (unul âin ei) după. 

„acele scrisori, veni şi ceru ospitalitate în casa mea, 

unde şedi cinci sai şese Juni, cu acea femee pe care 

o sfăşia atâta. Asta te făcu a scrie 0 scrisore, şi a 

boteza, asemenea, apucături şi ipocrisii cu nume de tar 

" tufăriă, Preparând lucrurile pind să vii ei, disposând 

mintea credulei mele soqii pe care o apărasem “atâta, 

de-o dată încetarăd defăimările asupra €i, şi se puseră . 

toţi pe mine, pe care pînă cu câte-va dile înainte, prin - 

scrisorile lor ce le posed, mă făcea - victimă aceştei so- 

gi. Acum Sogia mea eră matrână,, mumă bună, s6Gă 

bună, patrictă excelentă, femee bărbată;, eră adică... 

“mai mult decât ceea ce mă sforțam eii prin scriso- 

rile mele âin Paris a le artta, spre i face să credă 

că sunt amăgiță despre cele ce o asupriai, în causa pen- 

siei lui Tell şi altele; eră modelul femeilor; şi eii eram 

o monstruositate de sogii, de tată, de Român şi câte 

poți socoti. Christofi ce. aducea pe d-na Tell dia Tran- 

silvania, întâlnindu-se pe batel-cu soqia mea, ce fuse 

la Smirna, şi venind împreună pind la Chio (sogia mea, 

d-na Tell şi Christofi), acesta din urmă țină în totă 

calea o conversaţie, al căriia, refren eră cel următor: 

„Noi te stimăm, suntem toţi fiii şi fraţii. d-tale, şi a- 

_cum'am cunoscut cât prețuiesci şi cine este nedem- 

nul d-tale soqi, ete.“ A vădut ansă d. Russo scriso- 

zile acestuia, le va ved6 şi d. Zossima ; îţi aduci pâte: 

şi d-ta a-minte de unele ce mi le scrisese când eram 

la Paris; sunt cât cerul de pământ aiferente de acest. 

Jangagii. Nu'ţi mai vorbescii de stăruința astor Gmeni' 

din ţ6ră, din Braşiov, din Paris de ami sfâşiu soGia 

„şi de a mă facea 0 abandoha, dicend că ea este per- 

derea, şi - ruina, "meu. Vădând că cu mine nu pot reuşi
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a le priimi insinuaţiile, îşi puserd toţi sforturile a fr&- 

menta mintea bietei femelă. Bateriele ce le puserd asu- 

pra ci, credend că mă vor. av6 de aliat, le întârserd 

asupra mea, aducend'o în orbirea de a le dirige 6n- 

„Suși ea. Acum avea tote virtuțile din lume mai pre- 

sus de câte 0, susţineam eii în Paris; acum când 

credea co vor ave instrument orb la machinaţiile lor, 

avea tote virtuțile. Dupd un traii ânsă al mei de 

vre-un an în “Cnio, după răbdarea şi purtarea mea, şi 

după traiul acestora mai mult de cat militar în mid- 

locul unor moravuri orientale şi demi- -patriar chale, v&- 

durd Chioţii cine este fiă-care, “i laudele saii mai bine 

bunul simţ, comun ce făceu a se onora 6re-cum o fe- 

mee cu un soţii ce se bucură de consideraţia comună, 

luminară o bidtă temee spre a ved6 nu âncd pe socul 
stii victimă, ci cd ea devenise instrumentul "pasiv al 

unor intriganță şi perduţi în opinia publică. De atunci: 

fdră a o rumpe cu dânşii, începi a nu le. mai da as- 

cultare.... Omenii acestia “credeai că se află în prediiha, 

de a o ved6- fugind d'acasă ; cum „VEduro ansă cd în- 

târdiă, începurb iară a o sfâşia, dicena cv este fără 
caracter şi alte asemenea. (Caracterul ja denşii eră, 

Să-şi ţiă cuventul de a derigra pe tatăl copiilor ei, Şi 
„de a'şi lăsa copii fără căpătâi). Când ei văduiii după 
o paţiență de 14 luni, că machinaţiile lor mergi şi 
mai departe, atunci mă determinaitt ami da 0 soco- 
t6lă de banii ce am priimit din casă în timp de patru 
ani, şi spre acâsta, seriseiii cumnatului meii Costache 
si viă din Constantinopole. Acesta incredinţându-se ca” 
„bărbat, de facă cu sogia mea, de tot adevărul, şi lu- 
and câte unul unul condeele, mărturisite de sogia mea 
Ensăşi, de banii ce a. priimit de la plecarea mea din 
Braşov pină la 1 Ianuarie 1853, vădi că se adună 
suma ce 218,665 lei turcesci luaţi de "densa cu împru- 
mutare în numele meii, din Transilvania, de la Portă, 
şi parte pensia câte 36 mii lei pe an. Aceşti 218,665
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lei împărţiţi în şepte, dupo numărul membrilor fami- 

-liei, dai un dividend de 81,286 de fiă-care. Atat mi se 

cuvenia şi mie, nu ca cap al familiei, nu ca unul în 

numele căruia sa luat suma banilor, nu ca unul ce 

am trăit despărţit unde nu se pote face economia tra-: 

iului: din familiă, ci ca unuia din copii. Hei bine, a-, 

„cești bani (31,236 lei), nu i-am luat .pe toţi încă ; cu 

dânşii am trăit, din cari abia mi-ati venit câte 144 fr. 

(650 lei) pe lună. Acestea le-a vădut Costache, de aces- 

tea se încredinţă singură, femeea mea, şi cu ea chieltui 

în economia familiei cei-l-alţi 187,329 unde întră și 

partea, copilei ce e în Bucuresci,: ce trăiesce cu mila 

rudelor, partea, ei de 31,236. Astea sunt cifre ce con: 

vingi! amar şi, mai  vertos pe cel care le-a chieltuit. 

Astă, convicţie a fratelui sei Costache o făcu să'şi. 

cunâscă rătăcirea, siși schimbe maniera: . - 

Va dice ânsă cine-va, de ce atâta r&utate ? sai ce 

_interes aveai ei la atâta râutate ? Nu pot nici eii âncb 

bine afla, causa adevărată ; efectul ânsă îl simţiiu în 

carne şi în 6se. Daii cu mintea ânsă că este cea:ur- 

mătâre : Invidia, sperarea de a'și mai juca, vre-o dată 

calul în ţeră. Pind când credea, Gmenii ăştia co mă 

„vor av6, după cum m'aii fost avut, instrument saii 

pioa pe care să se suie spre a încălica, mă voiau li-. 

per de ori-ce datorii, desfăcut de nevestă şi copil; a- 

-tuncă aşi fi fost tată, bun, pentru-cd aşi fi fost patriot 

adevrat, şi cu adevevat înţelegi. serv al lor ; pînă când 

nutriaii astă speranță, soqia mea, avea tâte rtutăţile şi 

ei tote darurile. După ce vădură ânsă cb ei îi ieaiu: 

partea, si cd pentru densa, şi copil mă stricii cu ei, 

şi nul mai pot considera de buni cetățeni; atunci 

- desperându-se de mine, își puseră tote forțele de a m& 

denigra, şi păli: în opinie. Neavând .de ce să 'se lege în 

purtarea mea de Român şi cetățean, credură cd vor 

afla ceva în ceea ce sunt dator ca soqii şi tată. Ui- 

tară bârna din ochiul lor, şi se legard de gunoiul din
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ochiul meii. Cunosci, frate, traiul din Paris al fiă-că- 

ruia, şi eii îl cunoscă, din disgrațiă, al unora şi mai 

bine. Se puseră dară prin vorbă, prin scrisori minci-. 

n6se, prin tâte chipurile a face ceea ce aii făcnt, cre- 

dend că omul nu va put răbăa câte am răbdat, şi 

că. spărgend o casă să le iast, calomniile ca nisce ade- 

văruri. Ânsă nu şi-au făcut calculul bine: 10 cd nu 

sai gondit că ei pot răbda mai mult decât ei toţi la 

un loci; 20 ci o casă ce nu s'a spart în tinereţe, când 

eram la» ale mele şi cu nisce cuvinte mult mai tari, 

eră mai anevoe a. se sparge după 30 de ani la bătra- 

neţe; 3% că şi de s'ar fi spart, lumea străină de pe 

din afară, judică ca de mulţi alții ce şi-au spart ca- 

sele ; lumea, cere mai mult decât tâte, virtuţi publice, 

căci virtuţi domestice ai adesea și tâlharii; 40 că de. 
se spirgea, casa mea, eră cu adevtrat la început, să 

critice lumea ; când ânsă mai târdiu ar fi aflat moti- 

vele; când ei aşi îi trăit isolat, analogii cu vârsta mea, 

cu viţa mea trecută ; când n'ar fi vădut pe lângă 

mine nici un copil din cei inventaţi, nici o femee alta, | 

ce nu mi se mai cuvine la, vârsta de acum, atunci 

spune'mi ce -ar fi dis lumea ? Al cui ar fi fost sicul? 

Fii sigur, frate, că pind a pune lumea pe fiă-care la 
locul săi, fiă-care lucredă din t6te puterile de a se 
pune singur la locul cel adevărat ce i-se cuvine. Ome- 

niă ăştia ŞI-au preparat singuri locul ce li se cuvenia, 

şi eii iară mi Yam preparat pe al meii. Nu crede că 

„Voi ave alt loci decât acela, ce mi se va cuveni după 

fapte. 

Când eram în ţâră şi Omenii erai “marturi de fap- 

tele mele, trecea cu vederea îndiferenţii defectele, Şi 

ţinea socotela efectelor laborii mele. Ce mi-ai putut 
face aceia ce își perdeai timpul întru ami mări de- 

fectele şi a m& asupri cu multe ce nu le-am avut nici 

o dată? Astădi cd sunt în Chio de 18 luni, va măr- 

turisi Chio de viâța mea, şi Românii vor ved6 o dată,
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prin probe cum mi-am petrecut viâţa în exil. Răbdând 

cât nu pote răbda omul, și țiindu' ni mintea neturbu- 

rată şi sufletul în pace, veniit cu patru copii la uni 

punt de instrucţie, cum vor fi pote o dată, pugini Ro- 

mâni. Ienache cel mai mici, ce nu scia, nici citi când - 

am venit, scrie, citesce, traduce şi face analisa gra- . 

maticală cu un profesor la elenică, latină şi francesă; 

cunâsce Istoria antică şi geografiu; cei mari sunt cu 

- mult mai departe. Din Istoria, universală ce lucred am 

Scris trei mari volume; cu un dicţionar la care lu- 

- cred am venit pînă la litera L. Astea nu se faci nici 

cu certe, nici cu desfătări. De a fost neînvoire în casă 

(mulţumită democraţiei dumnealor), cârta nOstră a fost; 

"tot-A'a-una mai calmă decât pacea lor, şi acestă linişte 

o sunt dator ocupaţiilor mele; căci ele cereaii linişte, 

şi eii mă sforţam a le da linişte prin “marea, mea. 

răbaare. ă . 

Cu acestea ânsă, nu crede că voii să mă arât fard 

defecte ; ânsă nu am avut, nici o dată acelea cu care 

mă inculpară democraţii oficiali. Am ei a'mi -inculpa 

altele grave cu adevărat, şi mai virtos ca tată. Ro: 

manţul de a, crede că am o patriă, când din disgraţiă 

în fiinţă n'am avut nici o vitregă înca; romanţul de 

ami pune tâte în pericol şi 6nsuşi tipografia, tipărind 

într'ânsa proclamația, Şi compromiţend'o astfel cum nică 

copilul meii să nu mai p6tă a se nutri cu densa, unde 

alţii de aceeaşi categoriă cu mine trăiescii în străină- 

tate din mica lor tipografiă ; romanul de mi da tote 

minutele în timp de trei luni intru a întimpina za- 

vera, preparată, Şi € a scăpa, ale altora Şi Vicţi ş şi avere, 

şi a nu economisa câte-va dile spre a asigura ale 

mele. Tref-deci de ani am. muncit ; ; aveam o mică stare 

şi o meserii, şi un drept de serviciu în ţeră cum să 

nuw'mi m6ră copii de fome, şi nu m'am gonâit că am 

cinci copii — din cari patru fete, — astea le-am uitat 

“pentru nisce principii şi pentru o ţsră ce se va făli
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cu densele ; şi'mi lăsaiii copii: săraci cu totul,-fărăd pa- 

trie, fird viitor, fără a av6 unde să'şi plece capul. 

Pentru acestea mă vor judeca, copii mei amar; în a- 

cestea eră puntul când se cuvenia a'mi aduce aminte 

că sunt şi tată, şi alte asemenea, acestora, ce parte 

veniră dintr'o minte romantică şi parte din neexpe- 

rienţă. Când mă determinam ami sacrifica starea şi 

viitorul copiilor, moraliştii oficiali mă făcea tată bun, 

om minunat, îmi da câte şi mai câte merite; când 

veniiii în midlocul lor să repar nedreptatea ce făcuiă 

copiilor şi să le daii cel pugin în mora! spre a împlini 

ceea ce — pentru alţii — le-am fost distrus în mate- 

rial, atunci moralistii oficiali m& proclamă de tută des- 

naturat, pentru-că nu. mai am nici putere nici voinţă, 

a maj fi sclav orb al proiectelor lor de sarsailism pa- 

„ trioticii şi militar. | 
De când Sunt în Chio, nu ţi-am scris o epistolti aşa 

de lungă, nu ţi-am! dat comptul cu deam&nuntul de 

_cele petrecute, nu ţi am pirit pe nimeni a, nume. De 

când în când aj vădut nisce plângeri vage, incoherente. 

Cu atât mai virtos nici o dată în scrisorile mele nu 

te-am întreţinut despre -purtarea şi visţa altora; nu. 

ţi-am dat nici o nuvelă de cine vine în Chio sai se 

duce, de faptele lor, de vieţuirea lor, de opinia ce aii 

p'aci şi în Orient. Serisu-ţi-an ei vre-o dată cum tră- 

iesce cutare cu soţia ? de câte ori a gonit/o din casă ? 

cum a expediat'o în ţâră, unde nu fu primită ? câte 

gâlceve şi încăierături şi goniri pe uliţe, şi închidere 

de. porţi în midlocul nopţii s'aii urmat numai din fru- 
mosul şi moralul învăţă de a piri amicii şi cardaşii pe 
femei la bărbaţii lor? Scrisu-ţi-am ce spaimă şi ce 

bătăi sunt pe la copii altora, ce orgii se urmâdă în 

casele lor, și ce exemple vădi.? Astea cu adevărat . 
sunt spargeri de casă şi vieţă miserabilă, şi nici n'am 

vădut nici n'am audit. Lumea ânst le vede, femeea, 

gonită astă-veră se “plângea în,tot Constantinopolul.
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Lucrurile acestea, sunt; trecute, de la mine nu le-ai a- 

flat pină astădt; şi de ţi le spuiii este ca, să vedi co 

Gmenii ăştia neavând ce spune astfel de lucruri des- 

pre mine, se pun să invente şi le scrii pe la alţii cu 

tâtă expediţia. De m& vedi nevoit a, ţipa şi ei odată, 

este nu ca să atacă, ci ca să mt apăr, şi nuţi pre- 

„ dici viitore, ci îţi spuii lucruri forte trecute, nu vi- 

sări ci fapte, pe care le-am plâns şi le-am tăcut. pe 

mă plângi acuma, de mă aptr, nu mă lasă însă inima 

nică a numi pe nume faptele şi viaţa lor cinică din 

Pariş şi aceea ce duci în Chio; nici a mai repeta şi la, 

alţii câte îţi scriu d-tale. Ei ânsă de doi ani de dile 

aprope nu încetară a inventa pe tâtă diua câte o min- 

ciună, unele a, le trimite în Paris şi în ţ6ră, şi la Con- 

stantinopol şi în Brusa, Și altele a face să vii prin 

scrisori mincinose în mânele sogiei mele.  Dumnedeii 

să) facă buni, şi să le dea, atâta bine pe cât rău sau. 

încercat simi facă. Pe preotul Ion ânsă, de'l va ier- 

ta Dumnedeii, nu pote ancă al ierta sufletul, sai del 

voii ierta, e, nu” iârtă Damnedeii. Pentru-cd scii d-ta. 

şi Vodă Ghica, cât Pam amat, şi o sei âncd şi mai 

mult inemicii lui în contra căzora lam apărat atâta, 

Nuw'ţi poţi face o idee de câte am suferit. De ne vom . 

mai vede vre-o dată şi vei vede scrisorile acestor 6-. - 

meni şi acestui preot, atunci vei cunâsce mai bine 

Gmenii.. 

La. revedere. 35 | 
I. Meliade.
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LNS 

Domnului Gr. Grădistânu 

Chio. 1853, Marti 2/4. 

Ieri priimiii ultima â-tale scris6re de la 5/47 Febru-- 
arii dimpreună cu o foiţă dintr'o gazetă. M& întrebi. 
ce am de nu ţi-am scris? sunt supărat? Din scris6- 
rea prin care ţi-am răspuns la câte audiseși şi din 
„acesta pricepi situaţia mea, şi inima. mea câtre, d-ta, 
nu se pâte supăra nici chiar de ai voi să m& superi, 
necum când îmi dai nisce probe aşa de frumâse de un 
suflet nobil și o amicii, pură. 

ME întrebi ce sciii de p'aici? Pucine, şi câte sciii,. 
pind săţi viă acestă, scrisre a, mea, sunt sigur că le 
vei afla mai "nainte. Venirea la Constantinopole a tri-. 
misului austriacă şi inturnarea, lui cu puaga plină ; ve-. 
nirea trimisului rus Mencikof cu o suită de vre-o. 
30 inși; demisia sait căderea. lui Fuad- Efenâi;, stabi- 
lirea, înei binci otomane. însă pentru ce u, venit Ru- . 
sul cu o falcă în cer şi cu alta în pământ? ici co. 
pentru supremaţia ce -dete guvernul otoman Franciei 
saii catholicilor la sântul Mormânt. De va fi acesta, ade-. 
vărată, nu cred ca guvernul Otoman să fi dat lui Na-- 
poleon saii Frangei acâstă supremaţiă fără să se asi: - 
gure de alianţa că; nu cred iară ca Franca luând o. 
dată acestă prerogativă avantagi6st pentru sine Şi pen- 

tru toţi chreștinii să o dea înapoi numai aşa; și iară. 

nu credit Ancă, ca Turcia, pind să se determine a face 

una sa acesta, nu s'a consultat mai ântâiii cu Engli- 

tera. Fiind aşa, va să dică că "Turcia, Franca şi En- 

glitera sunt unite spre a tăia influenţa Rusiei din R&- 

sărit ; şi la asemenea, împregiurare Austria, ce se dice
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catholicisimă şi coajutâre Papei, să remâie neutră, mai 

virtos când & vorba de a se mai înfrena tuga Rusiei, 

şi de aşi maj uşiura ea, Austria, grumajii de jugul în 

care o ţine acestă protectâre Rusie şi dospitore de re- 

voluții. Ei așa, credii, şi aşa vine la socotelă, când 

” ar av6 Gmenii capete. De le va fi luat ânsă Dumne- 

„dei la toţi, şi regilor şi popolilor, atunci nu sciii cum 

va eşi, 2%), . - Ii 

Cele doă scrisori ce mi-ai trimis. m'a îndatorat; ânsă 

nu scii de ce nu'mi vine să credi că sunt făcute de 

cei ce se vădii subsemnaţi; pr6 sunt prâste, şi de al. 

„vre-o politică, este numai ca să facă treba "Ţarului. 

Daca va îi vre-o alianţă între Franca, Turcia, Engli- 

tera și Austria, vei audi de revoluţii ca a Milanului 

în mai multe părţi ale Austriei şi în ale “Turciei, fă- 

cute cu bani muschicesci spre a'şi slăbi și paralisa 

Rusia, inamicii, şi a'şi juca calul în Orient, Asta & po- 

litica şi dibăcia Rusiei a provoca, a dospi 6nsuşi re- 

voluţii precoci, stirpiture monstrudse, care să nu tră- 

iască. A dracului m6șă! nici mamele nici pruncii nu 

“trăiescii la astfel de nasceri.. Moşele ânst faci stare. 

La revedere. 
” 1. Heliade. 

LAXANI - 

Domnului N. Russo 

Cho 1855, Martie 2/2 

Amatul mei domn, 

De când ai plecat (din Chio) am priimit trei scri: 

:sori ale d-tale, doă din Constantinopol de la 18 Febr. 

„şi ultima din Brussa dela 25 Febr.
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Am vădut câte îmi scrii, Şi "ță mulţumescii de tote 

sentimentele ce ai pentru mine. Ei mă aflu tot în si- 

tuaţiunea în care m'ai găsit, şi cu evenimentele din 

Constantinopole nu sciii ce se va alege. De va fi 'Tur- 

'cia strimtorată, nu sciii de voii scăpa curând, căci 

nu-& timp de a mişca nimici pentru ușurarea sufe- 

rinelor mele.. 

Cele despre care mă însciinţedi după ajungerea d- tale 

în Brussa, m'aă întristat. mult. 

Arâta d-lui Zossima, frățescile mele complimente; 

spune'i cd] aştept cu bucurie. Scrie'mi cum aj. făcut, 

călătoria, | 
La revedere. _I. Heliade. 

LNAAII 

Domnului Gr. Zossima 

Chio. (Fără dată). 

Amatul mei domn, 

Cu mulţumire am priimit epistola d-tale din 23 Fe- 

bruariii dimpreună cu a părintelui Şapcă. M'am bucu- 

rat de scirea ce'mi dai cd vei veni pe la Pasci la noi. 

Îmi vei face, frate, una din cele mai mari bucurii şi | 
consolaţii. Iţi va-spune d-nu Russo, co aşa de tăcut 

cum sunt în alt timp, nu'mi mai tăcea gura tâtă diu- 

liţa cât a şedut, şi nu'l mai lăsam să iasă din casă. 

De când a plecat iar am tăcut, pînă vei veni d-ta săţi 

„bei amarul cu mine. Atunci voiii lua, iară sufletii, vom 

vorbi multe; mă vei veds voios, rident, glumeţi; însă 

în inima meu & mârtea. Pe lingă viiţorul copiilor, a 

căror stare muncită de 30 de ani 8 ruinată, se mai 

adaoge și situaţia mea, scirile uriţe din lume, r&uta-
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“tea şi purțarea celor ce "i-am amat, 'Y-am considerat, 
"i-am învăţat carte şi sufer dela dânşii, pentru-cd nu 

m& pot cobori a le r&spunde cu r&utatea cu care se 

pârtă, ai pune la locul lor, şi pentru-cd prin urmare 

se “bucură de a tot-putinţa baseţei în care se află. 

Dumnedeii însă, sait mai bine faptele lor, le dă nisce 

resultate cum să r&sbune pe cei ce M-au făcut, să gemă 

în tăcere. Dumnedei săi conducă la bine, căci faptele 

„lor îi conduci la rele, ce tot se îmmulțesci. 

Stau şi mă uit la cei ce m'ai calomniat, şi m'ail 

-amărit, şi m'aii făcut a'mi perde libertatea ca cel mai 

din urmă din sclavi; mă uit la dânșii, şi alţii nu mai 

:sunt : unii se află pe drumul perdărei, alţii deşertă 
pînd în fund amarul drojdiilor din cupa desfrenărilor. 
De ce să nu'i ajute Dumnedeii, să mântue, să'i apere 

-de câte “-aii ajuns? De ce să nu facă Dumnedei af. 

în fericire, aşa cum îl rogi în tot-d'a-una, să le dea, 
"bine pentru r&ul ce mi-aii făcut mie şi altora? Causa, 

"ese că nu & de ajuns să le voim noi binele; nu & de 

ajuns Dumnedeii. să dorescă ai - mântui. Cată să'şi viiă 

ei &nsuşi în sine, și să se abată din calea ce ai apu- 

cat. T6tă fapta îşi are resultatele sale, şi faptele lor 

“îi duci acolo unde singuri voiescit să ajungă. De vor 

apuca cu sănătate la captt, atunci se vor deştepta, se 

“vor căi, se- vor îmbunstăţi, şi Dumnedei îi va ajuta. 

„Răul ânst este ci nu ajrngii la, captt decât cu sănt- 

tatea ruinată de excesul desfrâului şi r&utăţii; şi 

“mârtea nu scie multe: dimpreună, cu viţa le iea, şi 

“un suflet fârte negru. 

Dincolo de vieţi minunile şi milostivirea lui Dum- 

nedeii sunt mai. mari. Aceste “suflate vor redeveni iar 

lumină. Domne, aşa să fă! 

La revedere. 

“1. Meliade,
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P.S. Părintelui Şapcă spune'i că "i mulţumescii fârte 

de răspunsul ce mi-a făcut, şi i Dunnedei să”l ducă 
lângă copilaşi. Ă 

Adresedă'mi scrisorile : A Monsier Tavi, lraire, 

â Smayrne. 

LAANIII 

Domnului N. Russo 

Chio. 1852, Aprilie 20. 

Amatul mei domn, 

"Mi-ai vorbit, cât ai fost în Chio de întreprinderea 

ce 'ţi-al propus ; îmi scrii și acum şi "mi. pare bine 

căci vădii că serios vrei să intri întrun drum, în care 

cn adevărat al să vedi şi si afli multe folositâre,. A- 
câstă lucrare, şi ensuşi de nu vei afla midlâce a o pu- 

blica curând, este ânsă un studii întins Şi universal ; 
şi de nu vor av6 Românii cartea, vor av ânsă un 
bărbat format şi mator în multe, cuci în multe te 

„vei perfecționa ş si în multe.vei lua '0 idee. Şi o curio- 
sitate a le căuta aiurea și mai pe largi şi mai în- 
tregii. Îmi pare: bine îar că nu urmedi ad-litteram 
materialele ce ai înainte, mai virtos Dicţionarul de“ 
conversaţie ce "ţi-am adus, Totul € catholicii şi iesui- 

tici în Franca, afară de scrierile Gmenilor proscrişi şi 

anatemisaţi. De aceea când "mi-aţi scris de Istorie, 

mai bine am preferit să murmure unii de ce nu le-am 

adus - un lucru întregii, decât să le aducii o Istorie 

catholică şi iesuitică, De vei lua, dicţionarul ce! mare 

de 52 volume, acela e şi mai catholicii, căci este şi 

mai avut, Democraţii sunt săraci şi p'aii bani a i 

pări cărţi mari, sai de ar tipări cu banii altora, ar
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trebui să plece capul a intra pe uşa care duce lă 

dânşii. 

De la â-nu Grădiştenu n'am luat de mult scris6re, 

de când ai plecat din Chio. De ar fi sinbtos ! 

La revedere. 
“I, eliade. 

P.3. "Mi-a făcut plăcere epistola d-lui Zossima, cu 

liţeze, nu pentru propaganda literelor: străbune, căci 

acum sunt rece de tote, ci pentru-cd pot citi mai fârd 

greutate. 

LIANNIV 

Donului Gr. Gr ddistănu 

“Chio. 1858, Mai î/19. 

Amatul mei domn, 

„Niciodată n'am aşteptat atât de indelungi scr risărea 

d-tale. Trei luni trecură, şi astădi primiii ultima, d-tale 

de la 1/20 Aprilie ca răspuns la, a mea din 1*/+ Martie. 

„Nu sciii ce să credi; perdutu-s'ai dot ale mele de 

mai "nainte, sai se perdură răspunsurile d-tale la a 

celea, cu care îţi scria şi sogia mea? AY fost absent 

sai amalat? Înfine acesti scrisre mă asigură cd escă 

sănătos, și cd esci acelaşi cald şi ver amici, a cărui 

afecție mă consolă și-a cărui opinie o stim. 

D-nu Zossima eră, “aşteptat aici de Pasci;, Ansă mai | 

întârdiă, îl aştept peste vre-o S sait 15 dile, şi con- 

servaiii epistolu, d-tale a i-o da când va veni. . 

Ale Turciei vădi că le scii ca şi “mine, căci ei, măr- 

ginit cum sunt, nu aflu mai nimici. La Constantino-
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pole n'am pe nimeni a'mi scrie ceva mai inedite âncă, 

_ Lumea, se teme de resbel, ei 'ânst nu credă; căcăiori . 

este -'Turcia ajutată de Englitara şi Franca, şi atunci 

Rusia nu cutâdă a încerca un resbel (de va ave tac: 

tica”ă cunoscută şi nu va, fi înebunit), ori este aban- 

donată, și atunci “Pureia dă tot, ca tot-d'a-una, şi iar 

resbel na-se face. Eră, bine să fii, cum Qici, cine-va 

din Români acum la Londra, a mai deştepta şi lu- 

mina opinia lumii oficiale asupra ţărilor nâstre.. Eră 

bine iară a se mai scrie ceva în ţeră spre a da de 

scire Românilor a nu căde în cursele în -cari sunt că- 
duță Grecii, credend pe Tarii de apărătorul -chreştină- 

„tăţii şi stegarul progresului în Orient. Istoria sai lu- . 

crul ce cere Mencikoii despre Patriarchi a fi pe vicţă 

şi independent de Portă (adică dependent, de Rusia), 

înebuni pe Greci de bucurii. Ânst ce'i veni Rusiei 

tocmai acum a, propune ă la Don-Chişiotte, scoțând sa- 

biă şi sforțând pe Omeni să mănânce tocmai în ora 

când sunt deja de patru ani'la masă? De ce n'o mai - 

apuca, furiile chreştinismului pe când se spândura Pa- 

triarchii, şi lăsa să facă? De ce când-se sculară Gre- 

cil, nu se v&dă pe ţermurii Elladei nici un Cazaci 

spre a'i ajuta, decât un Capudistria spre a o înghiţi 

când eră numai bună ca o găluşcă, liberati de Greci 

şi de “Francezi? Turcia de patru ani se 'nevoiesce 

a intra serios pe drumul progresului : a se mântui de: 

pedicele fanatismului; a fuce din raiele cetăţeni cu 
drepturi politice, şi de patru ani spre acesta cere a- 

şistinţa, Francei şi Engliterei. Când aceste Puteri se 

determinară a ajuta la acâstă mare faptă ce eră a 

începe de la înălţarea, clerului chreştin la demnitatea 

sa, la un Patriarchii pe viţă, solidar de clerul sei . 

şi de luminarea lui, etc. etc., atunci Rusia eşi d la 

Don-Chişiolte, şi cere acelaşi lucru, ca să cr6dă lumea 

că vine de la densa, şi ca independinţa Patriarenului 

saii 'demnitatea, lui cea adevărată să se traducă în 

15
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stat în stat, în desbinare dela, guvernul sei, si subju- 

- gare la, voinţele Ţarului. Din clerul fanariot, Porta îm- 

preună cu puterile aliate voia a face un cler pătruns 

de datoriile sale, cuvios, solidarii cu alte cleruri com: 

patriote, şi scos din tărâmul mercantil al învăţurilor 

din Fanar. Rusia, din cler fanariot voiesce ui :face 

cler ţariat, adică sclav, şi desfrenatul ce ca astfel are 

pasurile mai alunecose câtre sclaviă decât către re- 

întregire. Lucru natural: omul malunecă decât: în jos 

-spre cădere; în sus & cale anevoi6să. 

| Îmi Cici să scrii ceva în ţeră. “Prebuia mai dinainte, 

şi apoi mi Sai tăiat tote midlocele de a serie. De voii 

scrie de aci înainte șiță voii trimite, mi-e temă cb 

va, fi târdii, şi von ajunge pe la spartul târgului. 

De aşi pute, m'aşi, repedi la Lonâra pentru vre-o 

lună; ânsă cum? nici tu libertate, nici tu de chiel-: 

tuială. Serie”mi în grabi daca poţi a te duce d-ta, să 

trimit şi eii o scrisore acolo la persâna. ce mă cunosce 

- şi-cu care scii cam vorbit, şi ne-a mai ajutat 6re-cum 

ţ6ra, când fur sforțaţi Ruşii a se trage Ginti'6nsa. 

La revedere; sărută pe amatul Scarlatache în .10- 

cul mei, şi arată complimentele mele la amicii Vail- 

“lant, Curiu, şi toță cer-l-alți. 
La revedere. 

Ș Heliade.
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Domnului Gr. Grădiştenu 

Chio. 1853, Maiu 2!/, 

Amatul mei domn, | 

Cu nespusă mulțumire am priimit scris6rea d-tale i 
din 25 Aprilie, şi aştept un răspuns la întrebările ce 

„iţi facu cu cea dinaintea acesteia: daca, adică ai priimit 
scris6rea mea din Ianuarie espediață tot cu o postă” 
cu a: sociei mele, şi daca mai virtos al priimit şeri- 
s6rea ei; căci ea crede că s'a perdut,. | 

Pe Anu Zossima tot îl aştept, şi âncy ma, mai ve- 
nit. Scrisorea ce mi-ai trimis pentru. densul o ţii. N'am 
trimis'o, căci îl adăst cu tot vaporul. Astadi este o 
lună de când nu "i-am mai scris. 

Ale Turciei le cunosci din gazete. Atâta sciii din 
Constantinopole că Mencicoff pînă a nu pleca; vădenă 

“că nu face nimică cu ministerul trecut, de unde pină 
aci ameninţa, s'a dus cu rugăciuni a cădâ.la Sulta- 
nul ca să schimbe ministerul, şi să puiă  6meni cu 
cari să, se înțelâgă. „Sultanul, dice scris6rea, i-a, făcut, 
o satisfacţie ca acelea, adică un “niudaf, Mutâ, persânele 
numai „fără a le înstrăina din minister. Fostului Vi- 
zir (ce eră contrarii la, cererile Rusiei), de unde avea 
pena, îi dete sabiă, făcându'l ministru al resbelului, Şi 
ministeriului îi mai dete o putere și mal mare întro- 
ducând într'ensul pe. Reşid-Paşa. După acestă stră- 
mutare a pers6nelor în ministerii, Mencicoff ajunse - 
a cerşi în loci de a tracta. Dup trei consiliuri stă- 
ruitâre întru a nu concede nimici Rusiei, Reşid- 
Paşa, în cele din urmă, scâse masca ipocrisiei mos- 
covite ; propuse „că este bine a împica pe Rusia, şi - 
nu numai săi dea ci Și a 0 ruga Turcia a priimi



2283 

„dreptul de a controla guvernul turcă daca cu ade- 

vărat şi serios şi cu stăruință ţine drumul progresu- 

lui în care de atâţia ania intrat ; Anse acest, drept, 

Purcia, ca să arate că cu adevărat este sinceră în 

proiectele sale de o dreptate egală pentru toţi supuşi 

sei, acest arept îl da toi deo dată şi la cele-l-alte pa- 

tru mari Puteri: Anglia, Franca, Austria şi Prusia. 

Parul fu mare, de patru coţă bătăioşi, ameninţa să se . 

înfigă în inima ortodoxiei sale. caimuce. Nu mai pulii 

pietul. diplomat, şi plecă de unde a venit, Lialienii din 

Constantinopole lipirăd îndată satire 'în care se Co- 

prinde: . Să 

! Mencicofi 

5 venuto da lione 

ă partito da, coglione 

Ruşii promit (ţărilor nâstre) da contribui din par- 

tea lor cu 250 milisne lei la întâmplare de resbel. Nu 

“credă ânsă a declara resbel. "Lot ce mi-e temă este 

că Ruşii, vor intra sai tâlhăresce ca la 48, sait prin 

învoirea boierilor şi Domnilor, sai, prin vre-o tulbu- 

rare preparată, de dânşii în Principate, şi de acolo s: 

tractede diplomaticaniente sad căzăcesce 29), 

Avati, închinăciunile mele d-lor Biliecocq, Vaillant 

Curiu şi Fălcoianul. : 

Sogia mea te salută, şi m însarcină aţă da o strin 

sâre de mână. | 

La revedere, la care nu speri. 

1. Heliade. 

P.S. Peste curând pote să audi reintrarea lui Reşi 

Pașa la Vizirat. EL dirige ministerul întregi. 

N . 

. 

* 
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IANNVI 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Chio. 1833, lunii 2/5 

Amatul mei domn, 

Dot epistole din urmă ale d-tale, una din ? lunii 

şi alta din 1$, Je priimiiă. Îţi r&spund de-o dată la 

amândoă, că la prima n'avuii nici capi “nici- repaos 

ați respunde, din causa, celor ce ţi-am scris cu pre- 

cedenta'mi epiştolă %).. a 

Mi-a părut rei de câte îmi serii de' Brătianu, nu 

pentru un individ, ci pentru-cd acest individ & Român, 

şi nași fi vrui Românii să figurede în astfel.de cause 

întemeiate pe scânduri putrede. Nu sciii ce să dicii 

de 6menil ăştia. Când în ţcră Muscalii voia la 48 să 

me arate de demagogi, de socialisti, de comunistă, ei 

îşi punea tâte puterile a figura acolo unde se sforţa 

a adaveri calomniile muscălesci; şi din ţâră pind la 

1853, un șir ai faptele lor şi aceeaşi consecuinţă. 

Când Muscalii, saii Parul astădi ar voi să se facă” 

turburări în Franca, spre a împedica pe Napoleon de 

a i se opune în Orient, Gmenii ăştia tot în astfel de 

comploturi și intrige îşi băga nasul. Orbi sunt? şi daca, 

sunt orbi, nu cum-va 6re sunt din sistemă astfel ? 51). 

Îmi serii că mulţi din Români vor să vii a intra 

cu "Turcii în ţeră, de va fi resbel. Îmi serie şi mie din 

Constantinopole că Radu Golescu. a venit acolo şi dice 

că se aşteptă şi Stefan şi N. Golescii. Bine faci, ânsă 

vedi ce patii 6menii neconsecuenţi. De când eram în Pa- 

- ris se puseră în rândul celor ce înjura şi ataca pe Tur- 

cia ; şi scria cu subsemniăţura lor în ţ6ră idei cu to- 

tul în contra celor ce proclamasery la 48. Acum. doi
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ani N. Golescul, nu scii de la ce capete diplomatice 

aflase, şi scria lui Tell : „Peste doi ani, draga mea Tur- 

cia, se va duce de unde a venit“ şi alte asemenea în 

tot cursul acestor doi din urmă ani. Acum vine în 

Turcia, în Constantinopole (de va fi adevărat). Pentru 

_ce vine? Nu cum-va ca so trimită de unde a venit? 

Nu eră mai bine să mă asculte şi să te asculte să nu 

se amestice cu copii, şi acum, noi cei mai băţrâni, să 

fim una? Ei astădi să m unescii cu denşii nu pot, 

pentru-că îmi compromit conduita, făcend'o echivocă - 

înaintea «Iurcilor, compromit politica, țărei de la 48, 

şi isolat iară, deviii debil. Ltd unde aduce neconsecința 

şi copilăria. Nu sciii dei aduci a-minte ce diceam in 

Paris, şi ce scriam celor din Brussa: că omul cată să 

fii, consecuent, şi să nu abandone nisce principie ce le-a. 

proclamat şi le-a apărat cu atâta căldură, decât dupy 

ce le va deseca cu totul.. Principiele cele de la 48 ale 

ţărei nu eră, desecate; ele avea âncb viitor. şi eră 

destinate de a servi de trâptă la alte principie mai 

înalte. Ei s'apucară şi rupseră trâpta de jos a scării, 

şi apoi p'a doa şi a trea, ete. cu speranţa că se 

vor crăcăna a sări de o dată pe cea de sus. Al cui 

e sicul acum? De ar cunâsce încai ce ai fâcut! 

La, revedere. 

I. Heliade.



LNNNVII 

Domnului AN. Russo 

Chio. 1853, Tulit 2/4 

Amatul meii domn, 

Cu aşteptarea d-lui Zossima, aşteptaiii şi scrisori de 

la d-ta, şi de aceea nu ţi-am scris de mult. 

De la d-nu Grădişteanu luaiii mâi d'a rendul, de la 

un timp încua, pe tâtă posta câte o scrisâre; în tâte 

mă întrebă de d-nu Zossima; îl crede în Chio. 

Cumnatu-meii îmi serie că Radu Golescu (cred ma- 
iorul) a venit Ja Constantinopole, şi că dice ci vor veni 

şi Stefan şi Nicolae Golescii. De va fi adevărat, nu 

eră nai bine de la inceput pinăd acum să fi ţinut po- 

litica, Patriei de la 1848, să nu se amestece cu copii 

şi să subscrie publicând atâtea neconsecuinţe, Pe la, : 

1850 Nicolae scria în Chio lui Teli (aflând de la ca- 

pete mari diplomatice care scia ce avea de gând să 

facă Rusia peste doi ani), scria, dici: „Peste doi arii 

" „se duce velâtul Turciei. Draga nâstră Turcie peste 

„doi ani se duce de unde a venit.“ Acum nu cred că 

vine în Constantinopole să trimită pe Turcia de unde. 

a venit, ci mai mult îmi vine a crede că vine la plă- 

cinte. Bine face, de vor fi plăcinte; ânsă ceea ce n'a 

făcut bine, este cd nau fost prudenţi atunci. Bine ar. 
fi să le fiă de lecţii şi să nu se mai iea după Sarsaili 

- sau copik, căci copilăria şi sarsailismul altora, devin 

de mil de ori mai ridicule şi Ensuşi păgubitore socie- 

tăţii când le comit bătrânii. 

La revedere. N 
1. Heliade.
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LSNAVIII 

„Domnului Gr. Grădştenu 

"Chio. 1853, Iuliu 1 

Amatul mei -dorin, 

„Îță serii tot din Chio, şi cred co mult timp va trece 

„şi epistolele mele vor ave aceeaşi dată. 

Ruşii intrară în țeră, şi mi se pare că tâtă gâlceva 

şi neastempărul lumii de vre-o 6 luni se va sparge în 

capul bietelor ţări danubiane. Mult costă pe Rusia la 

1850 st'şi tragă oştirile din. aceste coprihsuri, şi de 

atunci cloci şi inventă aștă comediă sentimentală și 

religi6să, spre a afla un pretext dea intra iar întien- 

sele. Puse înainte. voibe mari, spăimântări mari, ame- 

ninţări mari, astfel cum lumea, ce ar fi strigat lu 1850, 

si se tragă Ruşii din „ăiile acestea, acum să dică: 

bine că scăparim numi cu atât. La altă împregiu: 

giurare, o astfel de ocupaţie nelegiuită, sar fi părut 

0 violaţie însemnătâre de tractâte.: Acum lumea ce & 

departe de noi, şi n'are plagele. şi durerile nostre, va 

v&ămână cu gura căscată la acest desnodiment şi va 

dice : se scremit imuntele şi mdscăt un şorece. Asta vrea 

Rusia, cum văqu, să dea de lucru Europel, cum să 

-nu i se pari casus Lelli o asemenea, ocupaţie predesti- 

_nată a împlini ceea ce "ru puti termina cea, de la 1848. 

Acum ca să potă amăgi. pe Români, le vorbesce de 

independinţă subt a ei esclusivă protecţie, adică de o. 

adevărată încorporare mascată. Domnii actuali ai a- 

“cestor Principate sunt primele organe ale acestei di- 

bace întreprinderi. Incorporarea Principatelor, d'a, drep- 

tul sai piezişii, este visul de aur al Ţarului, vis mai 

realisabil, şi pote şi mai profitabil . decât;  concuista 

Stambulului, Acesta din urmă are.mani dificultăţi,
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mari chieltuieli, mari sacrificiuri; unde venirea, cu ho- 
tarul pînd în Dunăre, cum scii, pâte face din Sultan 

un adevărat vasal al Rusiei, fără nici o chieltuială de- 

cât numai cu o dibace scamatoriă. 
"Am vădut în copilărie Ja Cherăstrăi un scamator, 

speriind pe spectatori că va scâte lacul pe uscat, stri- 

gând să iea Gmenii sâma să nu se înece. Tipa coc6- 

nele, țipa copii, se ingrija bărbaţii; ciarlatanul strigi 

mereii,. învârtia un toiagii, chiema în. ajutor tote di-. 

vinităţile infernale. . Şi -aco.o unde omenii aşteptaii să 

se restorne câmpul în laci și lacul să sară peste 

"câmpii, unde toță eră gata pe fugă, de o dată i în gltă 

se aude un țipăt: un biet ţăran român, prin care ciar- 

latanul dicea ct îşi va face spăimântătorul marafet, 

un biet ţ&ran, dicii, țipa de se spărgea âmblând aşi 

sc6te un lacăt ce vraciul i] pusese de gură. Spaima, 

generală se prefăci întrun ris omericii şi general. 

Toţă ridea şi 6nsuşi cocânele speriate. Pe bietul Ro- 

mân ânsă îl apucase alte alea, îşi perduse minţile, şi 

„nimeni nu se interesa la situuţia lui. : 

Astfel de vitejii are Țarul, astea sunt dibăciile lui. 

Europa o parte & prostă, şi altă parte îi € cumetră, 

complice. Ca să pâtă pune ciarlatanul lacătul de guru 

Românului, fără a'l observa spectatorii, ls dete o dis- 

„bracţie a îi toță cu ochii la lacul Cherăstriului, şi cu 

mintea la asigurarea sa. Scopul âms8 eră Jacătul,: jar. 

catastrofa inventată fu numai un milocă. Acel sca- 

mator eră un biet Jidan, şi Țarul & un cazaci. Sco- 

pul aci, cum vădi, fu Principatele danubiene, şi tote 

"ce 'se vedură pînă acum pe scenă (sântul Mormânt şi 

chieile) fură numai -un madlocă. În momentul ce iţi 

scrii, audi (nu. scii .ânsă de este sigur) că Domnii 

ambelor Principate ai făcut o declaraţie inscris către 

Pârtă că aceste Principate s'au închinat la Turcia cu 

condiţie a le ajuta lu resbele, şi a le apăra la întem- 

plare de i invasie străină. Astă apărare ma tăcut”o Tur
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cia nici o dată ţărilor, şi mai virtos acum când fiind în 

linişte calcă, Muscalii întmensele. Turcia, eră datore (dice 

protestaţia) a apuca mai dinainte a intra în țâră, Şi 

a nu lăsa pe Buşi a le bântui din nuci. Prin urmare, 

fiind-cv Turcia nu şi-a făcut datoria, şi Principatele 

refusă de acum înainte de a mai plăti tributul. 

De vor fi acestea adevărate, de unde vini ? de la, 

curagiul Domnilor ce ai baionetele ruse în costă, saii 

de la îndemnul Rușşilor, ce vor aşi prepara drumul 

printi”o protestaţie a Românilor, deslegându-se de le- 

gimintele: ei cu Turcia, să potă, încheia, alte legăiminte 

noui cu Rusia, astfel cum Europa să nu potă face nici 

o observaţie? 

-Aci € vorba să luminede cine-va, opinia Europei, Şi 

a cabinetelor ci mai vîrtos ; să facă apoi pe Turcia 

"_a'şi cunâsce situaţia şi paguba de va perde aceste 

ţări, ludndu-le Muscalii ori de tot saii subt o protecție 

exclusivă, şi să arate cât este în folosul Europei, şi 

mai vîrtos al 'Pureiei şi Austriei, când aceste coprin-- 

suri vor ave independenta sub protecţia tutulor - 

“puterilor mari europene. Ei tot ce pot face este a 

mă expune a redacta în memorii şi a! trimite unde se 

cuvine. A mă duce ânsăla Lonâra n'am nici libertate 

nică bani; a mă duce la Constantinopole n 'am iară nici 

libertate, nici dorinţă de a'mi mai pune din nuoii casa 

în desordine. Cine nu va crede, de o potrivă cu sogia 

„mea, cd nu mă ducii la Constantinopole după. Dulcinei?. 

7 

D-ta ensuși ce mă îndemni a m6 duce la Constan- 

tinopule, m& vei condamna mâine-poimâine de ce m'am 

dus. N'ain nici un n midlocii sai putere să mai faci, ni- 

mici, 

Cu vaporul ce veni astădi, cu mulţumire îţă scriit că 

sosi, după atâta aşteptare, şi d-nu Zossima. E slab, 

a fost amalat, şi cu veghierea de astă n6pte, se duse 

să dârmă. 

La revedere. o I, Heliade.



a LNNNIN.. 

Domnului Gr. Grădiştânu 

Chio. 1853, August 1/5 

„Amatul mei domn, ÎN 

Primii epistola d-tale din 8 August st. n. Voauit 
cele scrise despre comedia cea mică ce se joci pe o 
scenă atât de mare. -Tot ce'mi pare bine este vorba, 
ce se 'face despre țările nostre în tâtă lumea. Sunt 
vre-o trei stptămâni de când scriam -la Brussa că a 
venit timpul să ne facă şi Rusia un bine ce n' ar_fi 
voit a ne face. Orbită de o ambiţie barbară, mal vio- 
]A o dată teritoriul nostru, întrun timp câna t5tă lu-. 
mea se uita la densa printro lupă ce îl desco; eria 
tote vicleniele şi planurile cele mai ascunse, şi cu cât 
urele deveniră "mal aprinse în contra Țarului, cu atâta 
simpatiele pentru noi luard. o: proporţie crescătâre, şi 

„se întinserv şi între cei ce nu ne cunoscea. De nu ne 
vom alege cu alt-ceva, şi acesta & mult la necapaci- 
tatea nostră de a ne face cunoscuţi de sine-ne. Căci, 
cum ici, cine şunt aceia cară să provedă candela de 
oliul necesari .la, lumina vitală a Naţiei?" 

Nu sciii despre Maghierul și Tell nimici: din câte 
îmi scrii. Despre mine iar n'am făcut nici un pas al- 
tul decât cele ce iţi scriseiu cu posța trecută, şi des- 
pre care n'am luat decât respunsuri verbale: co “aii 
piortare de grije. 

Cu posta de astădi veniră prin scrisorile şi gazetele 
din Constantinopole sciri că, în al doilea divan ţinut 
Vineri Ia 1/19 August compus de 65 membrii, 60 ce- 
rură resbel fără a priimi proiectul de invoire al Pu- 
terilor şi numai 5 membrii votară pentru pace. Ce se 

a alege. nu se scie. Se dice că se va mai face un
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al treilea, și ultim divan, unde se vă decide. Eu credă .- 

ct dac, se încercă a se mai aduna un al treilea di- 

van, sforțurile guvernului sunt « se aduce lucrurile 

la învoire; şi daca cei din guvern ţin mult a nu se 

strica cu Rusia, asta este şi causa de nu mi se dă 

voii a mă duce în Constantinopole. . 

Serii de Stirbeiii şi vădu şi eh în gazetele de .Con- 

stantinopole co i s'a dat voie a se duce la băi la Bor- 

"se; pentru-că € şi ţimp. de scăldat, numai apă să afle 

de ajuns aşi. curăți sai remedia - neputinţele. Dum- 

nedei stă trimiţă tămăduire şi: angelul seii în. scăldă- 

târe,. spre wl curăţi de lepra morală şi de impudenţele 

patriotice. | Pa 

Scrisu-ţi-am co a venit părintele Athanasie din ţeră 

de do săptămâni? Mai şede săptămâna asta la mine, 

şi plecă la Brussa.. M5 însăreină aţi trimite închină- 

ciuni. - 

“Despre câte îmi scrii dale domestice, mam nici 

voinţă, nici putere să facti mai mult decât a'mi pune 

tote puterile ca, faptele şi conduita mea să fii astfel 

cum se adeverede vorbele amicilor şi să desminţă ca- 

Jomriile inamicilor. Atât şi voii şi poti ; iar să re- 

ţii gurele celor ceml voiesci răul de a nt scote la 

minciuni. şi de a nu calomnia, asta uu €& în puterea 

Mea. | _ 

D-nu Zossima ţi-am „Scris că a venit. Cu posta, tre- 

cută ţi-a, scris, cu asta mă încarcă aţă trimite sa- 

lutările sale. Serisorile nostre te costă, şi pentru ce 

să iei doă în locă de una? îmi -pare bine că! audi 

căi merge mult bine cu clima aici şi cu remediunle 

ce i le dă medicul german, ce este de o capacitate în- 

semnătâre şi cu un nume european. Credi cd peste 

vre-o lună să'şi recâștige întregă sănătatea perdută 

de 18 luni. Eră-mult tiist şi fatigat când a venit; 

acum & voios, se preâmblă, are apetit.. 

*Mulţumescii forte de aducerile a-minte ale d-lor Făl-
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coianu și Vaillant. Spune-le din parteni aceleaşi sa- 

lutări, et recommandez:moi au souvenir de, Monsieur 

de Billecocq en lui serrant la main cordialement de 

ma part. I mosbi prigioni! et nos gedliers ! 

La revedere, scumpul mei amicii şi domn: Socia 

mea mt încarcă cu salutările sale. 

După scirile cele mai pucin exagerate saii cele mai 

exacte, Turcia are astădi la hotar ele sale gata de res- 

bel 250 mii soldaţi disciplinaţ, armaţi și plini de ar: 

dsre; 40 bastimente de resbel, afard de gura Bosfo- 

rului. Se mai aşteptă din provincii” alţă vre- o 100 mii 

soidaţi. 
La, revedere. 

I. eliade. 

A C 

Domnului Gr. Grădiştenu 

“ Chio. 1853, Septembrie ?,s 

Amatul mei domn, 

Sunt mai mult de cinci-deci dile de cană avem nici 

o scire de la d-iu; ne-am luat de gonduri şi eii şi d-nu 

Zossima,. Ei nu ţi- am scris, căci tot aşteptam a lua 

un răspuns la cele scrise. 

Cu posta de astădi luarăm nuvelele următore dela 

Constantinopole. Resbelul s'a decis în unanimitate: în 

- şedinţa, divânului de la 1% Septembrie. Manifestul 

de resbel al Sultanului se aştepta la, 1îf29; ânsă am- 

basadorii Francei şi Engliterei ai cerut să mai întâr- 

die manifestul, pind vor lua şi e) instrucţii ce la Bu, 

vernele respective. 

Gazeta de Smyrna "Apasa coprinde co lui Omer-
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Paşa i s'a, trimis ordin a serie lui Gorciacoit în ţera 

română, cd de nu se va trage înapoi de acolo în Îl 

dile, vine asuprăi -de'l bate. Acestă gazetă este gu- 

vernamentală, şi cu tote acestea nu sciu cum şi de 

unde are acâstă nuvelă. Fă am sciință din Constan- 

tinopole cd resbelul s'a decis a se urma în “maniera 

următore : Oştirile- de la Dunăre să stea numai în de- 

fensivă, ostilitățile şi teatrul resbelului să se începă 

din Asia. Măsuri să se iea cum comerciul Europei să 

nu aibă nici o pagubă, şi cum pacea din întru să nu 

se turbure întru nimici. “ Comerciul atât să fi de li- 

Der încât şi Rusia să continue uși ține în Constanti- 

nopole canceiariu, comercială, și corăbii şi bateile. ru- 

sesci să poti veni de la Odesa şi aiurea. Et5 un res- 

bel mai chreştinescă declarat ântâia dată pe lume de 

1853 de ani de către Mahometani. 

Frumos plan mi se pare să stea în defensivă oști 

rile de la Dunăre: căci dupd întăririle ce sai făcut 

pe ttă linia Dunării, Ruşii nu pot trece fără să pârdă 

întreită oştire; al doilea "că planul rusescii de a scula 

popolii din Rumelia se dejâcă, căci presenţa, armate- 

lor lui Omer pot ţins ordinea şi pacea. Armata ru- 

sescă din Principate rămâne măi cu guru căscată; 

&rd Turcii în Asia aflându-se între popoli simpatică ca 

Armenii, Circusienii, etc.: în clima, lor, în proviantele 

lor pot; face multă trebi. De pe mare 615 şe pat bate 

cu mare probabilitate, de reuşită. Nici o dată 'Turcii”. 

maă arătat nici atâta energii nici atâta curagii, nici 

dorință de resbei, nici atâta, strategiă, nică atâta pu- 

- tere reunită de baionete disciplinate. Să vedem. 

La revedere. Sărută pe Scarlatache, 

-I. Heliade
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SCI 

Domnului N. Russo 

Chio. 1853, Octombrie 11/. 

Amatul mei domn, 

De la venirea, d-lui “Zossima (în Chio), am priimit 

do& epistole de la d-ta, una prin d-lui şi alta în urmă, 

„de la 7/14 Septembrie. Dupi acestea vad că mai prii- - 

mit scrisorile mele dot, în care îți scriam multe'ob- 

servaţii inspirate de scris6rea d-tale şi de împregiu- 

rările timpilor de acum; şiţi răspundeam la întrebă- 

rile de ortografie ce'mi făceai. Nu scii ce fatalitate: 

este cu 'scrisorile mele; m'am desperat a mai scrie 

amicilor, când văd că cele mai lungi şi mai studi6se 

ale mele epistole se perd aşa 32). “ ” 

- Acum iar mt întrebi câte ceva despre C. Fourier 

și nu scii ce să facil, sw ți mai respund sai să tacit? 

Ce scii ce s6rtă va avâ şi scrisorea, acesta Să spe- 

râm mai bine. 

Ved co'mi vorbesci de Fourier mai mult decât cele 

ce "ă- am fost comunicat ei, şi este semnul că saii ii 

posedi operile și ai citit mai mult, sai: cu "ţi-a. mai 

sori cine-va despre coprinsul lor. De "l-ai citit, nu 

l-ai înţeles de ajuns; mai citesce'. De La a vorbit al- 

tul, acela "l-a criticat răi. - 

Operile lui Fourier nu' coprină o utopie ci o înven- 

ție care, desvoltată de dânsul, deveni o sciinţă, Sciinţa 
iar nu pâte ave numele acesta de nu va fi filia Ade- 

vărului, Adevărul ensuşi. Adevărul iar nu & de doă sai 

“mai multe feluri; unul este şi numai întrun fel. Ca- 

racterul de a fi în mai multe feluri îl are numai Min- 
ciuna şi pe lingă dânsa. filosofia, theologia, Şi tote ne-.
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ițele numite sciințe mincinsse, pe care. unii pentru 

mai indulci vorba le supra-nnmescii meezacte. 

Acum iai, spre exemplu, din șciințele. adevtrate saii 

exacte, mateinaticele. Idolatru, Ebrei, Chreştin, Maho- 

metan....— Absolutist, aristocrat, constituţionai, repu- 

plican, democrat, socialist, comunist. „.— În Babylonia, 

în Memfi, în Athena ăntică și nouă, în Roma antică 

republicană ori imperială, în Roma modernă papală, 

în Paris şi Petersburg, în tot timpul şi în tot locul 

2 și 2 facă tot 4; unghiurile unui triunghi faci tot 

"doă drepte sai 180 grade, pătratul hypothenusei este: 

tot egal sumei pătratelor ambelor cathete, etc. etc. 

Numai filosofia, schimbă la sisteme şi den6gi astădi 

„ceea ce a afirmat altădată ; numai theologia Ebreului 

nu & egală cu a Chreştinului, 'Purcului etc., numai sis- 

“temele sociale, cât le vedi sisteme şi nu se învoiesci 

între sine, 8 semn cd nu posed adevărul. Cât nu.se 

învoiescii regalistii între sine în felul guvernului, cât 

vepublicanii, socialistii, esi cu fel de fel de sisteme, 

nu & alt semn decât că Gmenii. acestia nu posed ade- 

vărul; căci de "l-ar posede ar fi reuşit, ca şi matema- - 

ticii, a li se cunâsce sciința tot-d'a-una şi pretutindeni. 

„sD-ta adaogi că mai dicu unii că Fourier nu & filo- 

sof. Negreşit că nu. ă şi nici nu va să fiă, . după în- 

semnarea ce îşi dau toţi. fabricatorii de sisteme şi 

adepţii lor; iar. daca, filosof va să, dică raţionator, 

amator de, înțelepciune, de adevăr, de sciință, atunci 

Fourier este cel mai mare filosof din lume. . - 

Ti dar ce să cerem de la acest om, daci profe- 

" s6dă osciinţă iar nu o utopie saii sistemă: 1% Pâte 

-sciinţa lui a se profesa ca matematicele şi-în Franca, 

şi în Turcia şi Ensuşi în Rusia, şi a se pune şi în lu- 

crare ?. De nu se pote, atunci nu & 0 sciinţă exacţă, 

Şi de coprinde ceva adevăruri, nu sunt decât relative. 

lar de se pote profesa şi practica pretutindeni şi ori- 

cârd, atunci ce & de amestecii între ea, şi între resi,



  

2” Pote-se cele coprinse într'ânsa, sai mai bine pâte 
falansterul lui începe şi prospera, mai încet sai mai 
iute, şi cu avuţii şi cu săracii? Este nevoie neapărată 
ca începătorii să fii mai numeroși şi avuţi? Se pune 

- condiţie că fără fonduri mari nu se pâte începe? De 
ne va pune condiţii ca, Louis-Blane Şi alţii cd ai ne- 
voie de miliâne şi detronări de regi, şi după detronare : 
de a le da lor şi sceptrul şi cârma, atunci minte ; căci 
adevărul n'are condiţia ucesta, şi unul şi mal mulţi 
îl pote spune şi practica, şi avuţii şi proletarii îl pot 
recunosce şi pune în lucrare. Precum nu supără Arit- 
metica, Algebra, Geometria... Fysica, Chimia... pe ni- 
meni, aşa să nu supere pe nimeni Laumea cea Nouă; 
cuzi adevărul unul este şi în lumea, vechie şi în cea 
nouă, şi numărul invidioşilor, speculatorilor minciunei 
şi Ensuşi adevărurilor nu poţ face nimicit înaintea, în- 

„setaţilor de adevăr, şi mai vîrtos a indiferenţilor care şi 
mai repede pricep adevărul. | | 

Când cine-va, promite o sciinţă, nu se cuvine al în- 
treba â6 ce religie este şi de care coldre. politică ; cată, 
să vedem este cu adevărat sciiuță sciinţa lui ? şi dacă 
este astfel, sciinţa, cere linişte,. pace, venerație (pen- 
tru-cd are şi ea condiţiile sale), indulgență, modestie ; 
ea nu se scolă decât asupra orl-cărui ce în numele 
adevărului proclamă minciuni Şi turbură pacea. Dacă 
regii şi popolii îi ofer refugiă, ospitalitate, atunci ple- 
dând causa, suferitorilor, a mulţimii, alcrgă mai repede 
la palat decât la coliba; căci lumina când vine din 
Sus, în jos este cu atâta mal potentă cu cât că aşa 
& natura ei. Din jos în sus radele ei ajungi forte de- 
bile şi pălite; binele se face târdiu. i | 

Fourier nu se dă de adulator al regilor, ci de con- 
vertitor saii convingător al lor ca al tot omului. Va 
să convertâscă t6tă lumea şi mai vîrtos pe regii actuali, 

” IN | 16
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iar - regii Și suveranii Armoniei sati Falansterianii, a- 

ceia ail o suveranitate ce cu adevărat vine de sus din 

dreptul âivin, pe care nu le-o pâte contesta, nimeni. | 

Cine, spre exemplu, pote disputa în- poesia elenică su-. 

verânitatea lui Omer, în cea latină a lui Virgiliă 2... 

Cine în pictură pote contesta suveranitatea lui Rafael, 

Michel-Angel:..? Cine în musică a lui Rossini, Bellini, 

lui Paganini, Vist, etc? Cine în coturnii, lui Palma ? 

Cine la dunţul Farrei, Esler, Cerito, etc..? Astfel sunt. 

suveranii armonieni, cu onorile lor, cu veniturile lor . | 

adevărat suveranemente legali. T6tă sciința, tot talen- 

tul, .totă capacitatea, tâtă arta are un sceptru pe care 

nul pâte purta, decât cel ce de sus a; venit spre a, fi 

ducele şi suveranul respectiv. - 

„Sa mai dis. că Fourier nu. 8 profet. Daca prin pro- 

fet înţelegi Gmenii un ghicitor, un lunatecii, un dis 

inspirat ce spune, spune, şi singur nu scie ce spune, 

Fourier nu & astfel de ciarlatan; iar daca profetul îu- 

semneqă un spuitor de necunoscute, ce prin calcul le 

trage din datele cunoscute, ca algebristul ; dacă tote 

„câte dice el sunt nisce x,.X, X, asupra căror a calcu- 

lat, atunci Fourier este cel mai mare, cel mai ade- 

vărat din toți profeţii, şi cu atât mai mare cu cat 

nu se dă pe sine de astiel.. 

"La revedere, 

I. Meliade.
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ACII 

Domnului Gr. Grădiştenau 

Chio. 1833, Noembrie 1/4 

| Amatul mei domn, 

Am priimit serisorea d-tale din 17 Octombrie, şi i 
mulţumesci de câte îmi scrii cd se audii prin ţi 
Tote sunt de stilul şi de dibăcia calmucă, şi nu sciil 
pînă unde ieai măsuri Tureii spre ale intimpina, nici 
ce scop ab. Piud eră în relaţii cu Rusia eră să credă, 
cine-va cd ne țin internaţi spre a economisi pe acesta; | 
acum ânst. pentru ce ne ţin tot în starea: dinainte ? 
Nu -scii ce să dicii. Ne va fi binuind pote. Ec ce mi 
se scrie de la Constantinopole acum în urmă. 

„Un căpitan polones emigrat, sunt 25 de qile (scri- 
„sârea e de la 19 Octombrie) de când a venit în Con- 
„stantinopole de la Paris cu recomandaţie de la Bră- 
ptieni către Ghica. Acesta (Polonesul) s'a figăduit la. 
„Portă că el are midl6ce să intre în eră ş şi să spio- 
„mede armata rusă, A plecat; d'aici iînsocit de doi Greci 
„Şi de un Român rătăcit de demulţ p'aici *). A in- 
ptrat în ţră, a şedut vre-o dece dile, şi apoi ş'a întors 
„la Omer-Paşa. Aci a dat relaţie falsă. Cercetându'l 
„Omer mai cu băgare de semă, îl găsesce spion ru- 
„sescit însărcinat de ambasada rusescă din Paris a 
„lua înscris tote tortposturile turcescă, şi ce armată este, - 

*) Pe acest Român spune şi d-nu Zossima că l'a .vedut la 

Constantinopole când a trecut p'acolo, care "i-a deschis vorbă: 
fârd al cunâsce. Întrebându'l do unde este, t-a r&spuns că a 
veni: din Moldova; întrebând pe alți Români ce om este, ace- 

„stia îl respunseră că îl prepun de spion, şi alte asemenea, , 
'
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„Pe Polones Va, spanqarat; 6ră Grecii şi Românul ait 

„scăpat cu fuga. Acum îi caută prin “Constantinopole. 

De va, fi acesta adevărat, nu ne facă ondre Româ- 

nii complicaţă cu Polonesul. 

Vedi prin gazete că ambasadorul otoman de la, Pa- 

ris a "miglocit a se da un local spre a se face o ca- - 

pelă pentru ritul grecă răsăritean în limba grâcă ; şi 

cu acesta a dat o probă că Turcia protege nu numai 

în statele sale biserica grâcă, ci şi aiurea îngrijesce 

ca supușii sei de vitul acesta, să fiă duşi la Biserică. 

Mi-ar păr6 bine ca, acâstă capelă să fii aceea, pe care, 

de cum am sosit în Chio, am îndemnat pe popa Ion. 

a se duce în Paris spre a o. închia, şi pentru. care 

, 

te şi intrebam pe atuncă prin scris6rea 'mea. Mi-ar. 

păre adică bine ca iniţiativa să fi venit de la Români. 

Scrie”mi de este acesta, sait alta cu adevărat a Gre- 

cilor, unde Românii nai luat parte. 

îmi serii cd ai fost cu Scarlatache pină la Lipsca; 

Ans& numi spui de a rămas acolo, de s'a dus în țâră, 

saii de s'a înturnat cu d-ta în Paris. În ultimul cas, 

sărută] şi în locul meii. 

Arată complimentele mele d-lor Billecocq și Vaillant. 

Să dea Dumnedeii să se împlinescă, câte dice cel din 

urmă ; ânsă Muscalii scii ci sunt tari în armele tră- 

dării. Vedi cu ce dibăcie se _servescii de dânsele. Pă- 

durea nu Sa speriat 'de s&cure cât de coda săzurii, ce - 

eră tot din :pădure. 

La revedere. 

a „1, Meliade, e



- XIII Re 

- Domnu Gyr. Grădiștăau 

- Chio 1853, Noembrie 1/3 

Amatul mei domn, 

- De mult n'am Iuat scris6re de la d-ta. Nu sciti de 

esci în Paris sai ai plecat şi d-ta cum plecard alţii 
şi se prepară a, veni în 'Purcia. 

N. Golescu cu A. Golescu, sunt de multi în Constan- 
tinopole. Tell a plecat din Chio de o săptămână. Spun 

„că şi Maghierul e pe la Dunăre. Toţi se adună în Con- 
stantinopole. De la cei din Brussa âncă nu scii ni- 

mică. Eu numai cu d-nu Zossima şedii în Chio, şi n'am 
de gând a mă mişca nicăiri, de nu mă va chiema' de 
la Pârtă Acum doă trei luni mai "nainte m'aşi fi cre- 
«dut necesarii acolo, să spuii.şi ei o părere dot d'ale 
„mele; acum că s'a început resbelul n'am ce face de- 
cât să m& duci ca alţii, să m.intrebe la ce-am ve- 
nit, şi să. stau de consiliuri d'acelea calmele şi pline 
de amicii şi înțelepciune în care sunt aşa de bine de- 
prinşi emigraţi. 

De va fi cu adevărat Maghierul la Dunăre, șper co 
va face -ceva în România mică; ânsă mult mi-e temă 

cdi vor strica t6tă treba, de vor vem peste dânsul 

bătăioşii ăsti-l-alţi, ce nu se -prepară de bătaii ci du 

plăcinte.. Fă, de nu voii fi chiemat, şediu în Chio pind 

în primă-veră, şi atunci es numai ca să fii cu fami- . 

lia acolo unde îi va prii mai bine decât clima, pus 
tietatea şi sălbăticia acestei insule. a 

Despre ale resbelului nu "i scrii nimici, -cocă cele - 
ce s'aud pind la noi sint: şi nial vechi şi mai neexacte 
decât cele ce vedi prin gazete şi audi din ţ6ră. . 

„Nu scii ce va “fi de bieta causă'a a ţăre), de vă de- i
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-_pinde de faptele. şi părerile emigraţilor. “Acum nu & 

ca la 1848. Atunci toţi eram tâferi, pe la casele, me- 

sele, ocupațiile n6stre, de bună-voiă învoiţi şi consa- 

-craţi la .cele 22 de articole basate pe doă principie; 

- De atuncă. încua unii se căird şi ie abnegard îndată, 

alţii mai târdiu; alţii eşiră chiar și din cele doă prin- E 

cipie de suzeranitate şi autonomiă. Ce vor face acestia 

ca să nu supere puterile aliate, care vor să menţiă.. în- 

tepritatea Turciei? Nebuniile şi exageraţiile lor nu vor 

servi decât intrigelor Rusiei; şi țera de va mai av 

"a suferi, va păţi mai mult şi mai indelungi din fap- 

tele amicilor nebuni, decât a inamicilor declaraţi şi a 

căror nedreptaţe este invederată. Sper numai că Ro- 

mânii cei buni din ţâră nu se vor lua după capetele 

exaltaţilor, şi vor întimpina ori-ce imprudențe provo- 

cate chiar de Calmuci. . - - 

„s-Aici suntem stinătoşi. Grecii credi că atâta eră de 

'Purcia şi Europa pind să nu trâcă flotele de la Beşica,; 

„acum cd trecură. spre Țarigrad şi cd deterd pretext 

lui Niculae să scâţă sabia, vai de “Turci, de Francesi 

şi de Englesi! "Avo zdzo osii aducă pe toţi; şi clo- 

potele de la “Aşia Sofia or să le audă pind în Paris și 

Londra. Noă Românilor ne dicii că ne-am tureit:pe 

ascuns. A a a 

„ D-nu Zossima îţi trimite. complimentele sale; este 

“ mult mai bine, şi dice că de nu vă veţi întâlni de 

primă-vâră, în ț6ră, apoi va veni să vă întâlniți în Pa- 

ris, daca nu vii d-ta în Turcia cu cesti-l-alţi. ce cu 

câte doă săbii încinşi venird s'o ajute şi s'o scoţă din 

nevoi. 

La, revedere, 
o I. Heliade. 

_P.8. D-nu Zossima mă vede scriind şi dice: 'ce bine 

facă! că tocmai eram să scrii şi ei, şi nu mai pot 

de lene. Spune” cl dorescii, că-proietedă de primă-veră
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st] vădu, de va voi Dumnedev. “Îmi mai dice ca 

audit că pe când erai mici de tot, te pricepeai mult 

la medicină; că iţi făcuseşi o reputaţie în" Târgovişte, 

cd n'apuca 6menii să aibă durere de cap, şi d-ta pe 

loci le dregeai capetele cu câte o pâtră clasicamente 

- străbună de care abunda, stradele anticei capitale. Eră, 
de ajuns Gmenilor-să trâcă pe strada S-ţii Archangeli 

pe la porta lui Vasilică Maican, şi se înturna cu ca- 

pul numai bun a casă. Astă reputaţie îl face a, spera 

mult la, venirea, de primă-vâră în Paris. Şi acestea să .. 

nu gondesci că sunt de la mine, nici să faci vre- -0 rea 

explicaţie la adaosul lui nu. 

a XOIV 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Ohio. 185%, Noembrie %/,. 

“Amatul mei âomn, 

Doă epistole ale d-tale una cu data Gin ? Noembrie 

şi alta din 18 ale aceleeaşi luni st. n. le priimiii măi de 

o dată. Am vădut câte îmi scrii ŞI îndemnul ce'mi 

faci a nu mai şede în Chio, ci să mă ducii a mă afla 

la teatrul evenimentelor actuale. Ânsă credi 6re cd 

“sunt liber a mă duce unde voiescii, şi stai de lene - 

saii de apatiă în Chio? Credi că am mulţumirile mele 
“sai repaosul în acestă, insulă, şi nu mă îndur să o 
las? Ei sunt prisonier, frate, şi. întreite catene mă 
tin aici locului. Să lisăm copii pe care nici un tată 

nu pote lăsa, în astfel de timpi in midlocul unor ina- 

„mici exaltaţi şi barbaresci ca Grecii; ânsă nică pasa-
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port nu mi se Qă a mă duce nici cale d'o oră din 

Chio afarb, nică bani am a mă mişca şi a trăi străin 
. Şi rătecitor nici pentru trei dile; nici Purcilor vădii pină 

acum co nu le-ar plăc6 depărtarea mea din locul desti- 

nat. „Apoi să dicem că pot sparge t6te catenele şi treci 

peste tâte pedicele; unde să mt duci? La Turci în 

Constantinopole? si mă vor trimite înapoi. În țeră ? 

Omer-Paşa mă va întreba cu ce voie am venit? Fuad, 

de se află Turcia pe picior de armistițiu şi - de trac- 

tare, cum vădi prin gazete, e trimis cu instrucţiile 

sale, cu colârea sa ce ne făcu a o vede aşa de bine - 

în 1848; Fuad e trimis, după învăţul sei, Şi acesta a, 
0 face, şi aceea a nu o lăsa, a tracta la timpi cu 

Ruşii, a susține prerogativele lipitorilor, şi a'şi întorce 

spatele de la toți cei de la 48, afară de la aceia ce. 

nu pr6 aii peri de lupii (după espresia lor), şi care vor 

deveni organele lui. De nu mă voiii adresa la Turci 

în țâră, și de nu. voii fi.de intenţiile şi politica lor,. 

la cine să mă adresedii? pe ce teren să şedu ? în ce 

sat,. în ce colţ românescii unde & legea marţială şi 

din partea Ruşilor şi din partea Turcilor, şi unde Ro- 

“mânul nu scie ce să mai facă de perderea cumpătu- 

lui şi mai virtos de îmmulţirea nevoilor? 
Turcii, cum v&di, pină acum facii un resbel de îm- 

părat către împărat cu aliaţii lor, ce fiă-care susţiin- 

du'și interesele-nu pot decât a susţine şi.tot ce e pri: 

vilegiat „Şi cu drepturi de vechia sistemă, ce se nu- 

mesce ordinea legală, 

«Mergând în ţeră, Turcii ai nevoit de aprobaţia şi 

aclamările boierilor şi ale celor împinşi de acestia a 

manifesta continuitatea stării cei vechi, De înnoitori 

„şi de 6meni ce pot da umbragii, nu numai aliaţilor 

lor ci şi chiar inamicilor ruşi în ceea ce se atinge de 

principie, sunt nevoiţi a fugi în danţul i în care sunt $ 

cxedi că le place a Î 

po
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“Am priimit o scrisre de la vărul meu C. Racotă. 
Mi-a plăcut ideile şi simţimentele exprimate cu atâta 
moderație, tact şi patriotism. “De va fi.expresiu sen- 
timentelor junilor celor mai mulţi din Paris şi din țeră, 
după cum dice, îmi pare şi mai mult bine, Şi fericescit 
patria cu astfel de fii co ai a face viitorul ei; 6r6 de 
va fi expresia numai a sentimentelor lui, ca consânge 
al mei şi amicii al d-tale, îi face ondre lui c6 a sciut, 
din atâtea, varii şi bizare şi pote şi încântătâre visuri,- 
a distinge realitatea, şi a adopta părerile cele mai sa- 
lutarii. Bune prin urmare, după părerea mea, îi sunt 
ideile şi sentimentele ; însă, de se pot realisa, pentru 
ce şe adresă la un captiv fără nică un midlocii de a 
se afla la theatrul evenimentelor? Pentru ce toţi 
câţi se află de aceste sentimente Şi au convicţia că 
se pot realisa lucrurile după dorinţa lor şi binele co- 
mun, pentru ce staii în Paris şi nu se ducii unde se 
cuvine, că aii şi libertate de a, se duce şi .midlâce de 
a fi mai curend la faca, locului? Vor dice cd n'aii pre- 
stigiu ? ânsă cei de la 48 aveaii prestigiul celor mai 

„vechi decât denşii? Omul capabil şi cu energiă, când 
scie să alegă timpul şi locul, îşi creadă singur pres- - 
tigiul când are veritatea în gură, Şi desinteresarea în 
inimă. e | 

Mie ânsă mi-e temă că lucrurile sunt aşa de com-. 
plicate şi m&surele “luate aşa de timpurii şi aşa de 
prev&dătore, incât să nu se pâtă face nici o manifes- 
taţie din partea nici unui popol. Mai bine ar da as- 
tădi monarchii dece din chibzuirea. şi bună-voia lor, de- 
cât una din cererile popolilor; şi când situaţia este 
aşa, fiă-care îi are consciinţa, şi de uceea, în loci de 
a alerga spontaneii, fiă-care îndemnă şi trimite unul 
pe altul. . o N 
De sui dus câţi-va Români în Constantinopole, nu - 
crede cd s'aii dus pentru. interes comun. Unul se fu- 
rişadă de altul la plecare, şi la Constantinopole se în- 

>
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telnesci, spre a reîncepe certele în consiliuri ce le nu- 

mesci pentru binele naţional. 
- De va fi să vii în. Constantinopole, mar fi nici de 

cum re a te repedi mai ântâiu pe la Lonâra şi a 

ved6 pe Palmerston. De ai midloce a'l vede prin vre-o 

scris6re de recomandaţie d'aci din Paris, plâcă îndată; 

6ră de unde nu, aşteptă căci îţi voii trimite eu una 

„cu expediţia viitore (cea de astădi nu.m 'aştâptă). Seri- 

| s6rea mea credii căţi va servi numai de introducţiă. 

La politica Jur sunt sigur ci vin la socotelă ideile . 

n6stre ; apoi d-ta scii şi să vorbesci şi să arăţi păsu- 

rile țărei după un tărâm cuviincios “Dureiei şi Engli- 

terei; şi după datinele englese ai înaintea lor merite 

- ce nu le displacii; cu Român esci din primele familii ; - 

ca om de la 48, ai avut un post eminent, şi ai ținut 

o politică din cele ce nu închidi uşa caselor amice 

„ordinei şi. Turciei. 
Întâlnindu-te cu dânsul, vei put6 a te căpui cu re- 

- comandaţii către Portă pentru d-ta şi pentru noi de 

a fi ascultați în ale țerei. | 

„Lă revedere. . | 

I. Heliade. 

P. $. Dă acestă serisdre, te rogi, vărului Racotă; 
şi arată complimentele mele d-lor Billecocq şi Vaillant; 

4
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- A0V 

Domnului Gr. „Grădiştinu 

Constantinopole, 1853, Decembrio 15/os, 

Amatul mei domn, o | hi 

Îi scriu din Constantinopole. Am stat locului în: 
Chio pind nvaii chiemat într'adins. Însă pentru, ce mi'aiă- 

chiemat? Nu 'scii, căci abia de trei dile sosirăm cu. 

d-nu Zossima, şi în Constantinopole aflarăm ministerul . 

for te ocupat cu nuoile proposiţii de pace şi cu mişca- - 

rea ulemalelor şi studenţilor, ce nu. voiesc: pacea şi: 

cer resbelul pînă in ultima oră.' „Daca cereţi resbel, . 

diseră ministrii, poftiţi iu resbel“, şi toţi studenţii furo- 

cum :dicii arestaţi spre a se trimite la, resbel. 

| Cele ce mi se vor propune: ŞI cele ce voiii afla, despre | 
chiemarea mea, ţi le voii scrie cu posta, următâre.: 

De voii fi trimis la Dunăre, spune vărului mei G, 

Racotă 'să nu'şi abandone studiile, căci nu va face: 
decât a'şi compromite părinții şi fraţii în _Bucuresci, ce- 
sunt în mânele Muscalilor. 

“Aici Românii sunt tot desbinaţi, şi gata unii spre: 

unire; ânsă ce să facă cu unirea? ca să aibă pâte 

loci de întâlnire unde să reincâpă certele. 'Turcii €ră- 

nu credit să sufere lucrări colective şi pretenţi6se.. 
Maghierul ar fi forte necesari aici; căci nu are cine 

fi capul unui corpi de voluntări Români ce trecură. 
Dunărea, lu Turci, şi pentru care provisorii se trimise- 

Deivos ca major, 

La revedere. | | 
a ” - „1, Heliade.



XCVI 

Domnului Gr. Grădiștenu 

Constantinopole. 1853, Decembrie 23 sţ. v. 

“Amatul meii domn, 

„A treia di după ajungerea mea la Constantinopole | 

“văduii pe ministrul de resbel, şi ordonă a mi se face Ă 

partiile către Omer-Pașa. Peste vre-o doă trei dile 

plecii la Dunăre. Mai pl&că şi părintele Şapcă, Russo 

:şi Giurescul. D-nu Zossima nu pâte pleca de o dată, 

mai are ceva de ficut, şi desfâcut lu Brussa, şi pe 

urmă, vine a se uni cu noj. Cel-l-alţi Români mi şe 

pare că n'aii luat ânci hârtiile necesarii şi bani de 

“drum, . 
Nu scii ce st dici, ansă vădi cd Turcii cei mari 

faci 6re-care distincţie *). Politica aliaţilor. Turciei nu . 

-o lasă nici a se servi de demagogi, 'nici a tracta cu 

dânşii, nici a le promite ceva. Ce va eşi din acest 

resbel pentru ţâra n6stă, nu sciit. De se va frânge na- 

sul Calmucului, va fi mult de o cum dată; ânsă nu 

sciii cum vor ajunge acolo; căci prin intrige reuşiră a 

împl€ tabăra lui Omey de . instrumente şi de amăgiţi 

muscălesci. Grecii cari strigă pină ieri za crud <u amGa, 

“Tarcilor, acum sunt ca voluntari peste ş6se mii sub 

-comanda unii grecii, ce venise o dată la Smyrna la 

sogia mea când eram la Paris și Tell la Athena, şi 

-o îmbiă să'mi scrie ca să se un6sci Românii cu ete- 

'riile grecesci spre a stinge pe numiții de ei câini ne: -- 

“credincioşi, Un colonel ungur, cunoscut de Unguri ca 

“Clapea, "Ţeţa și alţii de trădător şi instrument rus, 

luâ, locii şi se trimise în tabăra de la Dunăre. Din Ro- 

„mâni 6r6, unii țin cd de vor pune mâna pe sabii şi
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-pe putere, să taiă și să ardă, lucru ce nu credit să. 
“fii încuragetori pentru țeră, şi face treba Rușilor. 

De vei veni, cumpără'mi câte ţi-am scris, şi mat 
virtos nu uita -acele dot exemplare din Martyrii lui, 
Esquiros, fascicula a 3-a şi ata. 

La, revedere. i 
Ă I. Heliade. 

>: 

XOVII 

Sumla. 1854, Februarie 1/.s 

Dânnei Maria Heliade 

Suri6ra mea, d 

La a doua visită ce făcuii lui Omer-Paşa, îmi dise- . 
cO'i pare reii de rtcâla ce există între: mine şi d-nu. 
Tell, | - 

Regret şi eii, îi diseii. Sunt mulțumit ânsă că nu. - 
de la mine u aflat generalisimul acestă nuvelă. 

„Pind nu vă veţi împăca, adause el, d-nu Tell care: 
eră să mârgă la Calafat, am dis să stea, și nu va, pleca: 
pind nu vă veţi înțelege. Am spus şi d-lui Tell acesta, 
şi am însărcinat pe frate-mei să fiă reconciliatorul în-- 
tre d-vostră. „— Asta, îți face ondre, adăogaiii ei.“ 

A doa di Tell şi eii eram la ora fixată la fratele 
paşei, om înțelept şi trecut prin nevoi, ce a trăit ca... 
și mine, ca profesor. ” - 

„Doinnilor, dise el, ei dorescii să ved pace între 
amici vechi, şi ca să ajungem acolo, să spuie fiă-care 
cuvintele care'] face de nu pote veni la 0 causă co-- 
mună cu celi-l-alt.* IE “ 

— Eu, am dis fratelui paşel,n'am cuvinte de persâna mea. 
pe care o sacrificii; şi voii a uita tot şi a nu pomeni nimic.
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-despre cele trecute. Cuvintele mele sunt de principii, 

şi despre principii n'am -a mă plânge asupra d-lui Tell 

că le-a abandonat, căci n'am probe. Ultima, scrisore ce 

Y-am scris din Paris coprindea cd pind va ave tot prin- 

-cipiele” ce a, profesat, eii tot la biserica la care merge 

mă voit duce, tot adică unde va subscrie, voii sub- 

scrie. Causa ânsă ce mă ţine departe de d-sa este alta. 

Ei -credit şi. sunt ca, şi convins că există un lanţ de 

la Nicolae Ţarul pină la mine. Ţarul dă instrucţii ca- 

'binetului, cabinetul consolului şi agenţilor sei în Mol- 

-do-Valachia şi în Orient, acestia, lui Mavru, Odobescu şi 

-compania, acestia lui Ghica, Brătianu, Roseti şi com- 

pania. Golescii sunt amici intimi de principii cu Ghica, 

„Roseti şi Brătianu. D-nu Tell e amici cu Golescii. Ei 

acum sunţ chiemat a fi amică cu d-nu Tell şi a lucra 

“împreună. Prin urmare, nu -pot, fi răspundător de fap- 

tele şi scrierile amicilor d-lui Tell. Ca să m'am a, face 

-cu lanţul ce începe de la Petersburg, stau d'o parte. 

de d-nu Tell, după cum am şi stat. Daca d-nu Tell 

'va să nu fiă acăţat de acel lanţi, cată să, Tumpă cu 

*Golescii, şi eii atunci sunt gata a”! întinde mâna. Daca . 

“iar Golescii vă&di că n'a făcut bine ce ai făcut pinăd 

„acum, cată, mai ântâiii să rumpă cu Ghica şi să nu 

“mai vorbescă prin gazete de Românie mare pind există 

Rusie mare. Golescii sunt compromişi către Turcia și 

Austria,. şi ei şi d-nu Tell nu putem lua responsabi- 

litatea broşurelor şi actelor. lor. Atâta am de spus. 

„—ERi, qise Tell, mam st'mi confeseqi principiele ni- - 

“mului, principiele mele sunt pentru mine, eii am ve- 

"nit ca catană să slujescii. Iar încât pentru: Ruset şi 

Brătianu dovediţi de trădători; câs pentru cei trei 

-ce ai tras în Bibescu; cât pentru Ghica Ion, nu d-nu 

Heliade ci Sultanul 6nsuşi să'mi dică să subscriu cu 

-denşii şi să "mai faci causă comună, nu ascult. 

— Bine, fârte bine, diseiă ei.
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— Pentru Golescii ânsă nu mă depărtedii: de dânşii, 
pentru-ct nu sunt sceleraţi, sunt oneşti. Tot ce ai este 

„cd sunt slabi, copilăroşi, fârd statornicie Şi compromiși 
politicesce, şi pentru asta din urmă nu e trâba mea, 
ci a guvernului de va, voi săi împiege. Prin urmare 
măi la tâte ne potrivim cu d-nu Heliade, numai des- 
pre Golescii şi despre ura personală, ei; urăscii pe d-nu 
Heliade şi n'am încredere în d-lui; d-nu Heliade mă 
urasce şi n'are încredere în mine, şi suntem quit. Ei 
am venit ca soldat, d-lui nu scii cu ce misie a venit; 
pot lucra în ale mele, şi d-lui într'ale d-sale fără a ne 
vede. " Pi 

— Ba nu, prorupse fratele paşei, cd va veni timpul 
când să lucraţi împreună, şi atunci cum vor merge 
trebile ? _ Na 
2 — Atunci, dise d-nu Tell, îi promit cd nu'l voii con- 
traria la nimici, pînă când voii ved6 că merge pe 
linie dreptă. | a o 

— Ansă care 8 linia dreptă, diseiti eii, fiă-care o vede 
cu ochianul urei sale, şi ura, despre mine nu 0 am,; 
“după cum n'am nici dragoste. Când Gmenii se lovescii 
la principii, şi de n'aii dragoste, de ai buni-credinţă 
şi onestitate şi o manieră bună în vorbe şi în fapte, - 
se pote după timp să vii şi dragostea. Ă 
—Nu e dragoste între noi, replică, d-nu Tell.“ 
Fratele paşei a rămas săi raportede de nereuşiti. 
Ne-am despărţit; seara vine, mă culci, şi pe la me- 

dul nopţii mă deştept din somn audind bătend la, pârtă 
forte tare; Scol feciorul, deschid, aud tropete,- sunet de 
Săbii, bat la vşa mea; întreb cine e? imi răspunde 
Tell. M8 scol, deschid, aprind: luminarea, şi 'mi dice : 
„Scii-de ce am venit?* După.ce "I-am făcut compli- 
mente de vorbele de cu diia, „nu scii, îi respun= 
sei eu - 

— Veni Polichroniade şi ne spuse că Ghica vine Cai- 
macan, Noi ne urim şi cată să ne urm; ânsă aide
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să jucăm o comedie, aide mâine la, Paşa sI spunem 

că ceea ce a dorit s'a împlinit, cd noi suntem amici, 

ne iubim, etc.; căci altmintrelea, ne trimite înapoi, şi 

ie ca militar îmi.vine cu ruşine. 

— Mie, îi diseiu, nu'mi vine cu ruşine, căci cu po- 

runcă am venit aici şi iar cu :poruncă voii fi trimis. 

_Din. contră, îmi para bine cd mă voii odihni lângă 

“copii. Ânsă daca vrei un servicii de la mine, ei ţi-l 

faci chiar cu sacrificiul onorij mele, căci voii spune 

o minciună de voii dice că ne-am împăcat. Vino mâne 

şi voii merge a spune Pașii ceea ce doresci. . 

A. doa di mergem la pașa; îi spune; se arată cb îi 

pare bine, ne felicită. 

Eşim - de acolo şi venind la mine, înni dice antiă : 

„Când vom fi în ţeră- sai în Valachia. mică, cine va 

numi pe administratori şi alţi Slujbaşi ? Dumneata ? 

et? saii amândoi? | . 

-—Nu scii, răspunseii, şi nu e trâba mea; mam ve- 

nit pentru asta, este treba învingătorilor. 

—Ia, să facem un înscris între noi dându-ne unul 

altuia : de te vei face d-ta Domn cum să urmedi, şi 

de m'oiă face ei Domn cum să urmediă... 

= —N*am încălecat ânci pe-cal, qiseit, şi iar de dom- 

niă e vorba, când nici peste un an şi jumătate nu 

credi să, vedem. ţera cu Domn? | 

— Însă ce te supără să dai un astfel de înscris. 

— MB supără că d ridicol, copilăr escii, şi va ride cu 

tot âreptul ori-cine îl va vede. 

—Pe d-ta tot cârmină te-am pomenit, nu , dică nică 

o dată hotărit: albă ori negră. 

— Când & verde, nu dici nici albă nică n6gră. Acum 

ânsă dicii decisiv că & negră şi nu intru în asemenea, 

copilării.« 

Ne-am despirțit. Pe sâră vine fratele paşei la mine, 

Şi mi spune că sunt invitat dimpreună cu d -nu Tell
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să vii a doua di la prândă, şi că să mai poftim şi 
pe alţi Români ce vom afla cu cale. , 

Scrii lu! Tell de e singur simi spuie ca să vii a” 
vorbi ceva, saii de nu să viă la.mine. A venit el. I-am 
spus. Ela dis cd are să invite pe Golescu Stefan ca 
colonel al lui şi. pe inajori. Eă l-am dis cd paşa cu- 
n6sce pe Golescu ca şi pe Tell şi Ieliade, scie că e 
aici şi nu! invită: Ei de aşi fi în locul Golescului n'ași 
veni. Apoi îi adaogii ct denul-a invitat, pote cd pașa 
crede ct i se vor face mâne poimâne observaţii, sai 
de la Portă sai de la Austria; de ce să'l punem în 

„acestă, posiţie? sai paşa se va curăţi pe noi, şi de 
„ce va să mă puie în posiţie dificilă, eână de la mine 

a vedut totă buna-voinţă a'1 seconda, la propunerea“ 
de cu sera de a juca comedia? 

— Nu m'aj secondat, îmi dise, ci ai fost. strimtorat 
a face aşa, căci ei pind să nu viii la d-ta, mi-am fă- 
cut calculul. Am dis: mă ducii la Heliade noptea, şi 
am martori că în'am dus. De va priimi, bine; iar de 
nu, m€ duci la paşa şi "i spui cd m'am dus lu, He- 
liade, i-am propus o împăcare sinceră şi perfectă, şi 
nt voiesce nici într'un chip; vină nu &a mea. Dar 
vei dice cd puteai să respundi şi d-ta felul cum ţi-am 
propus. Eu atunci aşi fi dis co minţi, căci înadins am 
dis când am venit nâptea la d-ta, ca să rămânem nu- 
mai singuri. . - 

— Bine, domnule, dar oneste sunt astea? aşa, & ade- 
verul? şi astfel aveţi pretenţii a trece în lume de onesti? 

— Noi avem lupta, şi d-ta apără-te. Eu te voiii-pune 
tot-d'a:una în astfel de situaţii (adică au voi et & la 
veime) între ciocan şi nicovală....* | | 

Nu'ţi mai vorbescii de ce s'a urmat. Ne-am despăr- 
țit pacinici şi nu ne-am mai vEdut de la masa Paşii. 
Te las să vedi numai din câte citişi, în ce lume mă . 
aflu şi ne-am aflat pind acum, şi cum am fost încon- 
giuraţi. 

- 17
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SOVIII 

Domului Gr. Grădistenu 

Şumia. 1854, Februarie */6. 

Amatul mei domn, . 

“Primii în Şumla dot scrisori de o daţă ale d-tale: 

una din 8 şi alta din 17 lanuarii. Vădi câte îmi scrii 

despre unire, şiță face onsre ; „scriseiit ânsă nevestei 

mele ați trimite o copie dup) 0 scrisore.a mea, în 

care îi faci o mică yelaţie despre cum mergi ale u- 

nirii. Dintr'ensa nu'ţi poţi face idee nici pe a suta, 

parte despre cum mergi lucrurile. . o 

Dici iară că bine ar fi ca Gmenii- oficiali de 1 48 

să fin astădi împreună. sui vecunoscă Turcia, cuci ea 

mare ce mai economisi (în' faca, resbejului cu Rusia). 

- însă ei ce'am (dis tot-a'auna la Paris? şi pentru ce 

aii rupt'o Goleșcii cu mine? Pentru-cd îi. ţineam cu 

„dinţii să nu i6s% din fagaşul de la 48, pe mine, carei 

învăţam de' bine şi nui lăsam a se compromite, mă 

urird, şi amară şi se înodard cu cei.ce cu rea-credință 

_îi învăţa să dea în gropi, ca şi Ghica care, dupy ce 

i-a adus a se compromite cu proclamaţii şi broşure, 

începu înfine ai critica, şi ai, sfişia prin broşura Șai- 

moiului, şi a se face pe dânsul sfânt, el ce fu îndem- 

nul la tote ideile acelea despre cură încrimina pe alţii 

Astădi şi de ar vrea Turcia să utilise pe cei ofi 

ciali Români de la 48, nu sufere una cu capul Austri: 

"în câstele ei pe aceia ce.aii dat proclamaţii şi broşuri 

gespre România mare, ce'o amenința ai lua Bucovina 

Banatul Şi Pransilvania, - 

" Tă cum lucredă Muscalii cu ideile extreme, Pet 

tru-cd extremităţile se atingi. Iriprudonţii şi neconst
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cuenţii aii stricat în tot-d'a-una €nsuşi. trebile lor cele 
mai scumpe şi la, care ai fost mai devoţi. 
 N'am nici o speranţă în Românii emigraţi. Eveni- 
mentele, provedința, şi Românii din ț6ră vor astupa - 
gurele la toți nebunii. D-ta faci bine de nu vii, Şi nică . 
un om diri cei „consecuenți celor de la 48 nu s'a în- 
desat a veni. D-lui Zossima i-am scris să stea pe locii; eă înswmi nași fi venit la Constantinopole, "de nu 
mar fi chiemat cu poruncă, şi n'aşi fi în Şumla de 
na mar fi trimis. Ânst mă vei întreba, ce facii aci? Nimicii, pentru-că aşa sunt complicate lucrurile în di- |. 
plomaţie a nu se face nimici. Generalisimul “ensuși, - 
Omer-paşa, este impedicat de a nu lucra după cât 
pote şi scie a lucra. Le e tâmă celor ce-vor a gu- 
verna despoticesce a nu se frânge de tot nasul Cal- 
mucului ; căci în. prestigiul puterii acestuia Je e spe- 
ranţa. Lui Omer-pașa i se. trimit şi i se impun 6meni 
înadins, cari în loci de a'] ajuta, sl. paralise în lu- 
crări, Asta & convicţia mea, dupt cum vădii Incrurile. 

Recomandă-m& la suvenirea d-lui Billecocq. 

0-1, Heliade, 

  

XOD 5. 

„Sumia. 1854, Martie 1 

Suri6ra mea, 

Ţi-am scris co “din dia, - când am fost chiemat 
la masa paşii dimpreună cu â-nu Tell, nu m'am mai 
dus vre-o 20 dile pe la paşa, determinat a nu mt mai | 
duce pină nu mă va-chiema. Acesti măsură o luasem LL 

”) Adresată dâmnei Maria Heliade, 
z 

 



ca'să nu mă mai amesteci- în nimici, nici ca să a- 

jungii din vre-o vorbă a me plânge la câte intrigi ve- 

deam că se lucredă, când fuiă chiemat, după cum îţi 

scriseit: îngrabi cu posta trecută, şi mi se spuse de- 

terminația ce are a trimite pe toţi intriganţii înapoi, 

arătându- le singur şi purtările trecute şi actuale. Fuii 

„totă dita în mirare, ce unde scia atâtea şi cum se 

fucii astă schimbare. Curios să scii, aNaiii în vre-o - 

—3 dile că Gmenii acestia pe tota dia se duceaii pe - 

la. fratele paşej, la Omer-paşa ensuşi ș şi pe la alți paşi, 

- când unul cand altul, şi mă acuşă cu felurimi de ca- . 

lomnii. Acâsti purtare puse pe paşa” în mirare, cum 

ei nu'i dai nici de cum pas, şi ei conservii o tăcere 

absolută ? Sai co ei sunt un om aşa de răi încât 

mi-am făcut atâţia inamică, sai cb om ceva calități 

de care ci se tem că le faci umbră, şi ajunseră lu a- . 

tata invidis? Curios să scie despre -fiă-care, atlă atâtea - 

d>spre dânșii,. despre chiar traiul lor aici în Şumla, 

unde cu aămada la. un loci trăia da marțiali. Apoi 

“de cu cinci luni înainte i se trimisese de la Constan- 

tinopole, broşure, proclamaţii, acte iscălite de. Roseti, 

Brătienii, Golescii, etc. Apoi eră vre-o 40 de soldaţi 

Români ce eră dați” de Omer-paşa dinainte sub co-. 

menda. lui Deivos. Acestia furd împărţiţă cum veni 

generalia între vre-o 20 oficeri, ce nu le mai da pas 

a fi tot smirna pe tot minutul, unde soldaţii mal ai 

şi ei pas la casarmă ; soldaţii slugirind, maltrataţi, în-“ 

cepură a murmura şi a se vorbi de a merge a se 

plânge la pașa. Apoi venind Creţulescu, Deivos spuse 

lui Tell cd acest oficer-al lui Ciaica, (Sadic- -paşa), ar fi 

Qis soldaţilor Români să vie la dânsul a se serie la 

Cazaci, ell în loci să întrebe pe soldaţi de e adevă& 

rat sai nu, din contră (după cum se plânge. Deivos) 

află, ocasie a.prepara cum să scotă de minciună pe 

Deivos confruntându'l înaintea celor-l-alţi oficeri. Ace- 

sta densgă, Tell se mulțumi numai cu atât şi dise 

1
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„lui Deivos “cd este malonest, şi îl lua comanda: Şi 0 
dete lui Serrurie. Creţulescu ii "adaose' de facă cu toță 
oficerii cu este furb şi impostor, că 3 Gemn de scui-. 
pat şi de palme; pentru- -cO nu va. să'și- spurce sabia 

- în sangele lui. Deivos desperat, se duse a se plânge 
la paşa, cerându'i sat voie a se bate la duel: cu Cre- 
“ţulescu sai să se dea în judecată cu denşul. „Alteță, 
dice cd a adăogat, pentru ce să fii destituit fard ju- 
decatii, numai ca să se dea satisfacţie unui omi .ca 
Creţulescu ce cu 2-3 dile mai înainte m'a trimis îna-' 
dins în doă renduri să spui a-lui Heliade co el îi „păs- 
tredă un glonţ și Manu do&, chiar în casa d-lui Tell 
şi de facă cu densul?: și alte asemenea. Paşa, ascul- - 
tând, o dată dice că a cărit „Ce! strigâ“ ei am în 
armata mea asasinţ! taii capul. pe dată ork-căruY va 
fi cg- pronunță 'ast-fel de vorbe !. Destul sunt plin pîn5 
în gât cu 6menii ăştia. Îmi voii curăți câmpul de 
denşii. Du- te și fil 6 pace“. A doa-di mai vine şi N. 
Golescu, “după ce mai venise în atâtea ronduri, şi” 
cere iar serviciit. Paşa atunci îi spune, să se ducă toţi 
d-lor de pe unde ai venit sai pe unde vor voi. În urma 
acestei visite m'a chiemat pe mine şi mi-a "diş câte - 
ţi-am scris cu posta, trecută, fărd să scii de unde şi 
cum se fâci acestă schimbare, | 

A dona-di de diminâţă iar mă chiemă, Şi îmy dise : 
„Am. citit tâte scrierile d-tale, şi ce fel este că toţă 
emigrații S'aii rătecit din principiele ce a proclamat 
ţara la 482 Numai d-ta ai rămas fidel la acele prin- 
cipii 2 ' 

— Ba nu, îi diseiă, tâtă ţara : are acele principii, şi 
ei mam: fost şi nu sunt. decât avocatul ei; şi din 
emigrați mai sunt âncă destul. 

— Cine sunt? - o 
— Grădiştenu, Zossima,. Maghieru -unchiul, Maghieru 

nepotul, Russo, Giurescu, Alexandreşcu. . 

l
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— Bine, sunt destui, dar unde sunt? de ce n'ai ve-.. 

ni aici ? - 

— Nici eii n'aşi fi venit de nași fi fost, trimis cu 

ordin de la guvern. _ - 

— Acum 18 deştept: Omenii iştia alergară din tâte 

părţile, şi se adunard aici mai mult pentru intrigi: şi 

calomnii decât spre a face ceva pentru țara lor. Astia 

“sunt 6meni, care-vor să se culce sâra majori şi dimi- 

“ n6ţa să se scâle nu scii cum. generali. Omenii înţe- 

lepţi şi consecuenţi, Omenii neintriganţi nu alergară 

ca dânşii, ai stat în loci pe unde s'ail aflat. Unde & 

Grădiştânu? 

—La Paris, 

—S%i serii să vie. Unde & Zossima? 

- —La Constantinopole. | 
| —De ce nu vine? Săi serii să vie. Dar Maghieru 

unde se află? - | 
-. —La Viena. 

—De ce şade acolo? 

„_.—Se dice că & dator la 2,000 +, pentru-cd îi con- . 

fiscaseră "veniturile, şi pote că nu'l lasă să plece de 

acolo. 
—Bine, se va lua, măsuri, Cumnatul d-tale? 

—E !a Constantinopole cu copii şi cu soţia *). 

_”) Prima scrisre Şi acest fragment din a treia seiis6re s'aii. 
găsit prin hârtiile d-lui Grădiştenu, lipsind a doa scris6ra şi 

„ nele acestila. -—
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„ Domnului GQ  Grădiștăna 

(Pâro dată). 
! 

Amatul mei domn, | 

Cu posta trecută ță- -am trimis o scris6re dimpreună | 
cu o relaţie de cele întâmplate aici în Şumla. Acum 

scriseiii soqiei mele aţi. trimite -copiă, şi despre cele 

intemplate mai în urmă. De socotesci că este timp, 

scolă-te şi vino în Şumla prin Constantinopole sai prin 

Viena la Vidin. Serie şi d-lui Maghieru de ce stă 

la Viena şi nu vine încua. Din tâte cele -întâmpiate 

am observat.un lucru: Pentru ce mai "nainte de 9 

lunii 1848 toți Românii eră în unire? Pentru-că fiă- 

care n'avea înainte decât a face a se proclama Şi 

domni  nisce legi mai. salutarii, şi spre acâsta erai 

- sata a'şi expune şi vicța. Cu astfel de devotament 

, reuşiră cu .câte-va vorbe numai, şi în bluse, a resturna,. 

un Domn încongiurat de prestigiti şi de ostaşi, lucru 

la care n'ar fi sperat a aşa de curând. Cum vădură cd 

Domnul căqu, fiă-căruia îi intră, în cap cd pâte' ay lua 

locul aşa de. lesne după cum cădă acesta. Însă pînd 

a se face un lucru, nu “le-a venit în minte co & cu 

mult” mai anevoiă,. decât a, se resturna. 

Ideea Domniei esto o bâlă ce fiă-căruia i-a intrat în 

creeri : fii șigur, şi am probe piphite. De ce nu se pote 

face o minune a şe convinge 6menii ăștia, ca şi mine, 

cd numai € Domnii pentru ţărele nostre; că ultimul 

gospodar a fost Stirbeiu, co Europu dimpreună cu 

Turcia, după. ast resbel aii să facă din ţerile nostre 

un bulevard tare. în contra, Nordului? Când ar ave 

astă convicţie, toţi ar redeveni 6meni de omeniă, căci 

nu mai sunt copii, sunt nisce miigudăi îndestul de
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mari. Fă bine şi vino şi d-ta să mai v6dă Turcii că 

sunt şi 6meni mai înţelepţi între Români,. şi nu toţi 

Sarsaili, 
Fă bine, te rogi, şi trimite câte un estemplar din | 

“ Protectorat şi din Memorinri numai, la redacţia de Tems -- 

la Londra. Nu trimite ânsă din Suvenirile unui Pros- 

cris, căci pvesiile nu se treci la astfel de redăcţii. 

Prin Maghierul de la Viena iți mai trimiseii o. scri- 

 s6re undeţi scriu cd am şi dat. banii 2400 fr. a ţi se 

“ înmâna prin ambasada. Otomană daci. 

Arată d-lor Billecocq Şi Văillant complimente. 

"La revedere. - 
I. Heliade. 

P. S. Audi cd mâine Tell. şi Golescii vor fi trimişi | 

înapoi din Şumla 33), 

CI 

Domnului N. Russo, în Balcani 3%) 

să | a - Sumla 1854, Martie 15. - 

Amatul mei domn, Ma E . - 

ta trimit câte îmi cerl. 
Despre planurile lui Stirbei, Turcia le scie, şi dacă 

politica, Europei” occidentale o va împinge a concede, 

“Stirbeiă ese cu daruri şi este lăudat din sistemă, po: 

“litică,iar nu din principiii. Tot ce nu -cred să scie Tur- 

cia şi Franca (de Englitera nu mă -prinqi), este cd 
Stirbeii n'a putut să'şi bage capul a risca atâta cu 

Muscalii de facă, daca nu eră îndemnat de acestia. 
Şi apoi daca, propaganda -ce făcii maiorul Tom de la 

+ 

.
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August pind- acum, ar fi fost in contra intenţiilor Ru- 

sie), putea omul ăsta să stea pinăd acum în ţări cu 

capul între umeri? El ânsă pînd în dia de astădi este 

ataşat tare şi : mare pe lângă Gorciacoft. Nam. timp 

să scri multe; când ne vom întelni, vei vede şi alte 
scrisori ce am priimit. 

-Scii ânsă una? Mi se pare că s'a demascat Austria, 

căci audiiu acum cd tote vasele mari şi mici austriace, 

de ori-ce condiţie, aă luat ordin la Constantinopole de 

a peri din mările Turciei. Asta e curat resbel. Apoi. 

colonelul Dieu, îmi spuse ieri că a luat scrisore de la 

genaralul şi ambusadorul sei, cd de vari Francesii ai 

resbel şi: cu Austriacii şi cu Prusienii. De va fi aşa, 

se Jimpedesce orizontul, şi Stirbei n'apucă nici să 

ajungă în Constantinopole, se întârnă âncă din Athena 

cu buzele îmflate. , 

Îmi seria de la Constantinopole că fraţii ce plecară 

din Şumla, cum audiserd nuvela cd Austria & tare şi - 

mare, şi co vine Ştirbeiţi să închine ţările, di şi nopte 

eră pe la ambasaaa austriacă, spuindu'i că de voiesce 

a reuşi în țeră Austria, să ceră rechiemarea mea din 

Şumila, căci adică eu îi strici treba în ţâră %). De va 

fi adevărat, niare impor tanţă îmi dai, reu int 'pălescii 

în ochii Românilor adevăraţi, şi dumnealor, mare pa- 

„triotism arată! În acesta, voiaii a se servi şi cu d- nu 

Maghieru ce vine din Austria, . și care credeai că a- 

vea, Credit la Austria. - 

La revedere. - - 
- 1. Heliade. 

P. Ș. Din cămăși de şi ceri una; ânst fiind aci şi dnu 

„Lăzurenu și. Măl6nu %€), după un consilii general de, 

câte-va ore, se află cu “cale a ţi se trimite doc la 

Număr,
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„Domnului N. Russo 

Şumia. 1824, Martie 27. 
oz 

x 

Amatul mei domn, 

„Cu posta, de ieri priimiii aceste patru scrisori pen- 

tru d-ta. Între alte nuvele de la Constantinopole avuiit 

şi pe cea “următâre : - 

“Stirbei, Bibescu, bătrânul Sturza | şi “Ghica, fostul 

- Domn. ul Moldovei, âncd de mai înainte înţelegendu- se . 
cu mulţă boieri Români şi. Moldoveni, ai fost propus 

- Austriei ca, la, întâmplare de a şe învinge Rusia, să 

--închine ţările la Nemţi. Austria. nu cerea, mai bine, şi 

în luna lui August trecut, trimise un major a nume 

- Tom la Bucuressi şi la Iaşi spre a se înţelege cu prin- 

cipalii boieri de acest partit, a le lua, înscrisuri şi-ai 

îndatora a face - propagandă, în favârea Austriei, Fă- 

cendu-se pactul, Austria i-a consiliat pe toți a se ţine . 

secret pînd se va, încheia alianţa Turco-Franco- Englesă 

ofensivă, şi defensivă. Alianţa se incheiă şi Turcia se 

prepară a da, afard un firman asigurând autonomia. ţă- 

rilor_dupd tractatele lui Mircea și Stefan, fărd nici un 

„protectorat altul decât suzeranitatea Turciei. - Când eră 

a se promulga. acest firman, Austria, propuse puterilor 

„occidentali că întră în“ alianţă cu dânsele în contra" 

Rusiei, cu' condiţie de a i se da ambele Principate. a 

le incorpora cu statele sale, şi a desvecină astfel pe 

“ Turcia de Rusia. Puterile v&dură că 'proposiţia, le. vine 

bine: primo că cu Austria să termină resbelul mai cu-: 
Trend, şi al doilea, că- scapă pe Turcia de un vecin reă. 

ce tot-d'a-una o bate prin aste doă ţări, care fiind o 

dată ale Austriei nu mai pote intra Rusia întrensele-
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Rămânea să scie daca Românii voiesci. Atunci. Au- 

stria arătă pactul subsemnat de: patru Domni şi de 
"atâţia şi atâția boieri unul şi unul. Atunci se făcură:- 
proposiţiile Turciei ce sta ancă la îndoială. Stirbei de. 

- poruncelă plecâ din Vienu, se opri la Triest Şi d'acolo- 
scrise la Pârtă să”! dea voie a veni în Stambul, AM- 
basadorul Austriei susţină cererea lui, şi se aşteptă 
în acea capitală. De întrebă cine-va astădi pe Turcii = 
mari despre Ştirbei, de unde pină aci îl făcea hain, 

atum "tai eşit o mulţime de darari Şi capacităţi pe: 

facă, îl laudă mult.. n . 

Astă- nuvelă se spuse în Viena de unul ce a, fost... 
ipembru la comisia unde s'a “lucrat hârtiile acestei tir-- 

guiri la un amici al sei intim; acesta scrise îndată - 

o scrisre la Constantinopole la alt amici al. sei, Şi 

acesta ne dă astă nuvelă... 

"Ain priimit âncă altă scris6re din altă parte de la un. 
“om ce nu cun6sce nici-decum scris6rea d'ântâiv, nici: 

pe corespondent, Și acestă, scrisdre din urmă are atâta | 

relaţie ş şi identitate cer prima, încât parc ar'fi fost | 

'eşite ain aceeaşi sorginte. Diferinţa nu este decât.că- 

ultima-8 mai politică, mai prevădătore și explică tote 

manoperele şi “scopul lor, şi viitorul Principatelor şi al 

Turciei. E prea în lungi să mă intindu ; când ne vom. 

ved6 "i-o voii arta. Cred că mâine Duminecă să pot. 

veni a te vede. : 

La revedere. LL JIeliade.
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CUI 

Domnului N. Russo 

Sumla. 1854, Aprilie 1/1s 

: Amatul. mei domn, 

iu. trimit un caet de hârtie de postă şi acestă scri- 

sort ce luaiii de la d-nu Maghieru nepotul 33), Doctoruj 

“Volsky “'nii-a adus gazete. Dece mii de Francesi ce ai 

desbaycat la Gallipoli ai plecat la Andrianopole. .Rus- 

tem-Paşa, al acestui pașalik „s'a, dus înaintea lor. Vin 

pe uscat, Aste doă numere coprind âncd o scris6re din 

Bucuresci în care arată formarea Cruciaţilor cărora să 

tenii He dicii Beţizii. Sânt în numer de 2000, şi cei 

„cari ai contribuit bani pentru întreţinerea lor sânt: 

Arsaki doctorul, Paciurea favoritul lui Stirbeiu, Ci6căn, 

Alexandrescu cafegi-bașa, Vageli şi G. Manu udvoca- 

tul (tatăl celui d'aici). Este iar o serisore în contra lui 

Linch6. (Lenş) ce audă pe Muscali în jurnalul de Franc- 
fort. Mal & âncă un articol despre eteriile greco-slave 

din ţerile nostre (Asta parcă ar fi făcut de d-nu Gră- 

diștenu, aşa semănă cu. stilul şi ideile d- -sale). Mai co- 

prind ânco corespondenţa. secretă a lui Nicolae cu En- 

glitera. „Nici o dată monarchiă -saii om de cea mai 
+ 

vilă clasă, ma jucat-un rol mai infam. 

Astădi îmi trimise A. $,. Omer-Paşa să traducă o 

scris6re "romansscă. Am tradus?o Și i-am trimis'o. B 

subsemnată N. Apollonie. Se. tot mira, în scrisorea sa, 

-ce faci Românii Şi Turcii de nu mai -formedă 9 ar- 

mată română ? EI (Apollonie) dice cd n'a venit -la Vidin 
„decât ca să contribuiască: spre victoria. 'Turcilor şi dis. 

fata Ruşilor, şi nimeni nu'l-a ascultat; căci, când a 
venit Filipescu şi n'a făcut nimici, când Maghieru şi 

„iar mimieii, când generalul Tell încongiurat de toţi ofi-
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cerii Români şi tot nimici, Acum cere €l o graţiă nu- 

„mai, și va demonstra A. S. şi Sultanuiui şi lumii în- 

„tregi, -ce pote face el (A pollonie) cu „compatrioţii sei - 

Români. 
Și 6td graţia ce cere: „Poruncesee, Excelenţă, (pro-. 

„priile sale expresi)) să mi 'se dea armele şi cele-l-alte 

„ce voii cere, pe semu a 25 de persane de o cam dată, 

„Şi lefa pentru fiă- -care ce'dă Sultanul la un başi-buzuc 

„călare, şi mie câte 2000 lei pe lună pentru chieltuie- . 

„lile extraordinare, şi vei veds ce faci; nu te vei căi 

„de încrederea ce dai 

„credinciosului subordonat 

al. 

„Exeionţiei. Tale 

„Ne Apollonie”. 

De unde începuii a'ţi vorbi de ăst viteqi mare, să 

„nu credi că schimb ceva, după învăţul nostru ca să 

ridem ; “din vorbă în vorbă sunt cuvintele lui, ce ţin 

o c6lă întregă. Îș dă planul cum a să iea pe dinainte 

şi pe dindărăt pe Auscali cu cei 25 de aleşi al sei, cum 

a să ajungă. Muscalii să pricâpă că se află într”o ţeră 

inamică, cum n'or 'să se mai mişce de lângă lagărul 

lor cel mare nici un pas, cum el (Apollonie tot d'a-una) - 

o să le taie ori-ce comunicaţie, și alte atâtea minuni. 

Eram tare indispus, şi astă traducţie m'a distras, cd 

am vădut ci vai de Muscali şi ferice de Turci dei se 
va acorda graţia ce cere. Mam întristat âns& că reii 

“ ne cebăluiesce Naţia nisce venetici ca ăştiu. Ce va 
dice Mareşalui când va citi traducţia, cării n'am pu- 

“tut săi dai turnura fidelă a originalului, căci limba 

„ francesă este forte săracă ca şi cea română în expre- 

sii de astfel de nerodii. Ei sciam pe omul ăsta numai... 

de cam suspect, nu “ansă Şi pind într'atâta nebun. | 

La revedere. 
I. Heliade,
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„Domnului N. Russo 

Suma. 1854, Aprilie Ss 

(Fragment) 

„ 'Precurd - aceia "ca printr'o fantasmagorie, şi 

“par că “semăna, cd s'a stins speranța : țărei (căci nu le 

-eră Gmenilor de denşii însuşi ci de Patrie şi de Causă, 

“în litere mari). Ecă acum altul”), unul singur ce sfidă la 

luptă dreptă armâte şi âncă armate mari, şi provocă prin 

-arvună admiraţia, . lumii întregi.: Ce te aşteptai că va 

-eşi după pugină experienţă ce am început și noi a lua, 

precum şi Gre-care cunoscinţă despre ale” cavaleriei ? 

Firesce cb pe cât eroul fu-mai admirabil și mai mira- 

-culos, şi fermecătorii căta săşi puiă arta în lucrare spre 

a se artta şi că şi mai minunaţă Făci_ un semn din 

cap, (qici o vorbi mistică), şi. cavalerul cătă să dis- 

pară. De va merge, cum diseii, lucrurile - crescendo, 

„firesce că după Apollonie are să apară Stirbei cât 8! 

de lungi şi costeliv, şi atunci să mai vedi la fermece. 

ŞI. la minuni, alianţe de fermecători din bute în bute - 

„pind la Ursa Nordului, şi lupte şi alianţe iară din par- 

tea contrariă pînă 'la insulile Experidelor. - 

Un lucru văd din' scrisdrea d-tale, co âncă nu.- te " 

-cam _pricepi la datinele cavaleriei, ŞI « causa este, sai 

-_ pentru-că esci novice în studiul ăsta, saih pentru: -cd 
-orl-ce vei face, n'ai semne de procopsâlă * şi nu vei de- 

veni nici o dată cavaler. Îmi scrii ed țera nare parte 

.a se îngâmfa, şi să cu cavaleri cari să aibă nume ro- 

" mânesci, şi tocmai asta & partea, ţărei după Gatinele 

„cavaleriei crante. Unde ai vădut d-ta vre-un cavaler - 

„să pârte nume trivial ? şi ca trivial, nu.va să dică 
  

_*) Yorba d tot de “a pllonie,
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alta decât naţional ce se aude pe tâtă ora, pe tot mo- 
mentul. Cavalerii se cuvine să aibă prestigii, să se- 

mene că vine de pe alte tăremuri. Ce trebă am făcut | 

cu Iliade ce mi "l-ai fost dat Grecii, căci da colo pină 
- dincolo mă aleseiiă cu Zliaş sai Iliuş? De aşi fi debutat 

cu Jon simplu saii şi Rădulescu, pâte cd nu m'ași fi 

ales nici cu atât. Vedi dar că ai greşală, ş şi fă bine 

de te mai gondesce când vorbesci de.. - (asemenea ca: 

valeri), pentru-că ei tocmai pentru binele şi lauda Pa- 
triei îşi alegi numele. 

La revedere. 

I. Heliade. 

CIV 

Doi Geo ge Jag ghieri u 

a „Sumla, 1854, Aprilie 1%, 

(Confidenţială) 

Fratele mei Maghieru, 

De te. numesci âncd frate, nu este pentru modade 

la 1848, când şi toţi dracii se dicea, frați, ci pentru- - 
co puii âncd temeii pe cuvântul ce mi-at dat în iârna 

“de lă 48 în casa "Romanescului de pe podul Caliţei, Şi 

mai pe urmă-în casa mea înaintea icânelor; Şi pen- 

tru-că din partea mea nici o dată n'am profanat nu- 

mels de fiate .nici cu vorba, nică cu gândul când a 

fost vorba de Maghieru, 

"Ti-aduci a minte ce ţi-am dis când ță-am descoperit 

ântâia dată cugetele mele, arătandw' ți că există o con- 

spiraţie urdită de Muscali spre u turbura pacea, Şi or- 

dinea țărei, a face o zaveră spre a se da un pretext
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Ruşilor de a coprinde Principatele, adică ca protectori, 

şi că eh nu voii suferi nici a deveni organul acestei 

machinaţii, nică a, lăsa pe alţii în pace spre a deveni 

nepedepsiţi instrumente moscovite. i-am adaos cd, 

daca esci de principiile mele, s i ne dim mâna spre & 

„contribui întru a susţine pe:Domn (de va vo--a se 

susține $ şi el); şi când, diceam Domn, sciai că nu'l 

iubescii; “pentru- -c şi el mă ura; voiam îmsă al “sus- 

ține cocă cu el. se susținea ordinea, se. mântuia ţara 

de pradele şi măcelurile ce i se prepara, și se tăia pre- 

textul Muscalilor de a face o invasie în patria n6stră. 

Mi-ai dat cuvântul că de va fi o însoţire pe asemenea 

temeiuri, intri şi faci tot ce vei pute. Când ai vădut 

„că se “împlinescia temerile Şi pregicerile mele, ja -aj. “i 

“nut cuvântul. . 

Nu mult după învoirea şi. unirea nâstră se formă Ş 

comitetul numit revoluţionar ce”! prevădusem. Ce s'a 

urmat în acest interval şi ce-am mai vorbit, la a do- . 

ia'ți venire în Bucutesci, le scii, şi nu mai lungesci 
- 

scrisorea. 

Cine fură capii ascunşi ai acelui comitet? Cotzebu, 

Duhamel, - Mavros, şi tota gaşca Rumano-Fanarioţilor 

şi inamicilor. Bibescului, Suţii, Căciulă-mare, Cantaco- 

zino şi alţii, iar capii ce se arătară de facă furd Jon 

Ghica (ginerele lui Mavru, şi Artpilă amicul și socul 

acestuia, amândoi instrumente rusesci cum demon- - 

straro faptele).” Acestia furd şi membrii. şi capii comi- 

- sie executive compuse de vrei, în care “figura şi N. 

Bălcescu, complicatul în ale Brăilei ca instrument (in- 

conscient) sai ca încelat. Cai-l-alţă ce încheia comite- 

tul nu eră decât sai doritori a deveni instrumente 

rusesci ca idolii lor,-spre a se afla în treburi precum 

sunt -tacâmul Odobescului şi Roseti, Brătienii, Cre- 

țulescii, Bălcescii, sait nisce amăgiţi ca Nicolae Go- 

lescu. Pe A. Golescu şi pe Stefan nu'i puii între amă-. 

giţi, pentru-cd acestia: ati fost în tot-d'a-una în taraful 
N
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-Odobescului, căci. ai sciut, cum. ai mărturisit'o sin- 
„guri, complotul asupra nâstră de la 19 Iunie. | 

-De m'ai băgat ŞI pe mine în comitet, a fost sait ca, 
- Să m& amăgâscă ca pe Niculache Golescu Şi S%mi 

„ exploatede midlcele în planurile lor, sai neamăgin- 
du-mă, să se curețe de mine la timp spre a nu le 

„Strica lucrurile în Bucuresci, Eă iară, de am intrat în- 
_tre dânşii, a fost. ca, să sciă prin convicţie cugetele . 

lor, şi să'mi pot împlini. cuvântul ce ţi-am fost dat 
spre a lucra în paralisarea anarchiei, despre care 
strigasem mai "nainte prin Curierul Român, ce sta, 
închis pentru acesta. Pe de altă parte, de nu intram, 
Duhamel cerea, exiliul mei, Şi afară din ţeră nui e: 
ram bun de nici o trebă, | 
Sa format comisia, executivă de trei, al căriia cap 

eră Ion Ghica. Ce plan şi. ce ordine dete acesta spre 
„a li:se executa aceea ce numia, el revoluție? Nicu Băl-  -- 
cescu şi cu Telegescu să mârgă la Telega, să se în- 
ţelegă cu Christofi, să dea drumul arestaţilor . şi să 
înc6pă a nume jafuri şi ucideri spre a da; cum dicea 
ei, exemplu sătenilor. Costache Balcescu să mârgă la - 
ocnele de la Romnicul-Valcei, să se înțel6gi cu Mar-. 
ghiloman şi să- comită asemenea, terory ; Golescul Ste- 
fan'şi Tel să mergă la Izlăz 'să se inţelegă cu Ple- 
-Soianu a. începe mişcarea, tot cu exemple . asemenea. 
de terorism; iar cel-l-alți în Bucuresci să facă a ucide 

„pe Bibescu în orl-ce chip vor.pută. Nu intru în am&. .. 
„nuntele şi chipurile propuse de Roseti şi alţii întru 
„uciderea Domnului, ce da apoi drum anarchiei şi de. - 

la săptămână aducea- pe Muscali în ţară pe temeiuri - 
legale. o 

Ce aii făcut apoi cel din Bucuresci? Sai încercat 
a ucide pe Domn; De.nu ai reuşit, ţara nu e datâre | 
acâstă „nepată, moderaţiei domnilor comisari ce „dai 
ordine, ci nedibăciei criminalilor, ce erai tot din, ru- 
deleluj “Ghica. şi taraful. consulaţului. 

18
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„Ce aă-făcut cei ce aii eşit afard? Din cuvent în cu- 

“vânt sai încercat a pune în lucrare instrucţiile Şi Co. 

mandele lui Ghica, ce o plecă la sănătosa lăsându'și 

sateliții a lucra; ânsă acestia n'aii putut face atât pe 

cat avea dorința. o PI 

„Ce a făcut Tel şi Golescu? M& luară cu âGnşii pen- 

tru scopuri particulare, şi pentru-co şi ei lucraii: pie- 

dişi de.a fi luat, şi a mă afla la acţie în apropiere de 

d-ta şi de Racoţii; cu cari avusesem 6re-care înţele- - 

gere, şi de Zalici în care speram ceva, Cei-l-alţi me. 

deteră ca să scape de mine în Bucuresci.. Eu, dup ce 

„preparaiu un fel de antidot,.la anarchia” proiectată ce 

aştepta capitala, prin starostii de meseriaşi şi negu- 

cătoii ca Lupea, Trifon, Profir, Moşoiii, Şiscu al tabu- 

». cilor ce toți, trăiesc, şi prin profesori şi juni studenţi, 

venii la. Izlazii.. Ceea;ce mă aşteptam, o şi văduiii cu 

ochii. 'Tell porunci să spargă lada cu bani a sub-câr-" 

muirii, de facă cu soldații, cu popa Şapcă,. cu docto- 

„rul Navara, cu ; Hagiade şi alţi negucători speriaţi i 

Tell apoi. se mai prepară, să lege pe Maghieru.: Eu îl 

chiemaiă. în bordeiii şi. spuseiil co de seva sparge 

lada, pleci. din, Izlazii.. Elă îmi dise cb mă l6gă şi nu 

înă lasă sii. plecii. „Atunci îi adăogaii că pâte, să. -mă 
lege, şi să mă şi om6re, „căcă sciam „ale lui instrucţii 

luate; Ansă. sunt gata numai soldață 600 să vie a m& 

răsbuna şi, ai învăţa minte. a Ă 

Atunci cerând a mă explica, may bine, îă spuseiii co 

Maghieru are, dorobanţii şi judeţul gata, şi. cd, 8 înţeles - 

cu. mine;.de a se. opune la, ori-ce fel de. desordine,. că. 

- Racotă ă la Zimnicea; sai. şi la, Purnu,,pote, şi. că vine 

a doia di după 'scris6rea ce "i voii! scrie.să vadă, ce. 

fel.de mişcare se face. spre a lua parie saii a se opune; 

"cd Zalici, de şi se încred ei pe Paicu,-.p6te. la astfel 

de împrejurări. a speria. soldaţii de; anu: lua. parte la 

nelegiuiri. Atunci Tell v&dend cd e. ocolit, de, 600..de 

soldaţi, o mai slăbi din legat şi. din spartuh lădil. A
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doa di:veni cu adevărat Racotă Hariton în postă şi 
audind :numai proclamarea Şi sfeştania, “ vEdându-mă 
pe mine aci, .şi'nici o faptă -necuviosă, după semnul 
ce'i făcuii puse şi el jurământul, ce este destul spre 
a se compromite un oficer. Racotă a, fost. şi este ju- - 

* decat Şi sfâşiat de tot tatâmul Zavergiilor, după cuni * 
este judecat: şi Tell de Ghica şi compania, :ca, unul ce » n'a executat ordinele .ce i-se dedeseră. 'Ânst Racotă 

„n'a fost din. gaşca. .Zavergiilor, n'a avut misiunea, nici 
"de,rebel, nici de comunist, nici de democrat, ci de a 
impune-.cât va put, cu fiinţa sa de facă ce eră. equi- : 
valentă -cu-.200 de călăreţi, de a: impune, dică; cura- 

"-  giului şi:decisiei ce “luase 'Te]] inspirat de mai sus spre 
a sparge la lădi, şi de a:lega, şi ucide pe 'cine i seva 
opune. Tell s'a imuiat, a început a înțelege de cuvânt; : 
va::sădică dar: că Racotă Şi-a împlinit misiunea," In: 
torcendu-se.. însă spre a.veni cu călărimea, :veni: Za- 
licii.'a doa. di, în drum cu 200 de soldaţi; Tell- şi Ple- 

„şoianu: compta, pe Paicu, şi vEd6nd că Racotă:nu mai 
vine, (Şi nici nu putea. veni aşa de curând), “Tell “diciă. - 

„Şi- Pleşoianu : compiota să.-lege, pe Maghieru: când va. 
„veni în. țabără-n6ptea. De nu eră Zalicii aci, şi de nu” 
protestams-eii. din-noă, erai legat ca d-ta,. frate Maghie- 
rule. Tell -âvea. o. mâncărime. neîncetată: să:te “lege, Şi - 
pentru: instruciile “ce avea. Şi: pentru :rancâre vechie ;: 

„ Şi iaro de-nu eră.- Maghieru în Caracal şi Racotă şi * . 
Zalicii, cam p'aprâpe, Heliade era, legat; şi pote.şi ucis. . 
dela Izlază. ii. 
AIntrarăm în" Caracal, plecarăm şi de aci; d-ta. mâl 

remăseşi;spre a pune-la cale unele-altele şi a aştepta 
“TEspuns -de la Bucuresci.la scrisorile. cu-care.: fuseşi ” 
încărcat -să- vii. în:urmă spre ț6ră. Pe drum, începând :- 
a însera”. şi vădând -că nu: ns. ajungi după: urmă, dar + 
începură Tel!” şi Pleşoianu--a: se căi co nu-te-ai:legat,” - 
și. a--mă iacrimina -de pedica, ce. le-am -făcut;:. Venişă, a 
se ruşinară.-Inţrar&m a: doiia-di în Craiova. “Acţia“iner-:: 
Li
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-gea fârd teacţie, căci nu dam pretext nimului a striga 

că s'a desființat ordinea legală. Inventard aci în Cra- -. 

iova şi propuserd decretul, fără timp şi dupb nici-o 

formă ds guvern, în contra clăcii, ce nu era de câta “ 

obştescii Adunări legislative şi constituante, D-ta şi ei 
combăturăm acest decret; cu noi. se uni şi popa Şapcă ; 

. Golescu âncă se învoi, decretul rămase; ânsă sgomo- 

"tul se făcu. Reacţia fu la uşă, ce ne fâcurb a eşi. din 

Craiova nu cu aclamaţiile cu care intraserăm.. Decre- 

tul acela nu numai eră nedrept, căci noi nu puteam 

da, legi, şi lumea, pe temeiul legii de mai nainte îi: 

avea, învoielele, dar şi impoliticii. Opunerea la acel 

decret nici pînă aci în Şumla nu mi-o pâte ierta Tell, 

dicând că ei te-am făcut să fii şi d-ta contrarii. Par'co 

d-ta nu erai singur în stare, ca Român şi proprietar, să 

-vedi ce nenorociri putea să iasă din acel decret; lasă re- 

acţia-ce o avurm indată, dar şi fomete generală şi pa- - 

gube mari sătenilor. Venirăm in Bucuresci, în contra 

marşerutei şi planului ce luaserăm. Ce făcurd 6menil - 

comitetului? Roseti, Brătienii, Golescii, ințeleşi pe as- 

cunş cu Odobescu, Câmpineanu şi Solomon.; .Complo- 

tară asupra d-tale şi a mea ce le-am fost contrarii la 

„programa ce luaseră, şi asupra lui Tel), ca unul.ce,nu. . 

__ executase. instructiile, cu deosebire că lui Tell:il,de- 

terd cam acoperit de mai 'nainte de scire Roseti şi. 

Brătianu, sfătuindul să mu mai dârmă în palat. Ne a- 

"_vestară la 19, ne paralisară la 29, şi câte mai scii, 

„Ce mai făcură tot acesti omeni după ce eşirăm din. 

țâră, decât desbinări sistematice, scrieri tot de natura. 

zavergâscă, propagând cum să schimbe caracterul şi - 

_fisionomia, mişcării astfel cum 'reuşisem noi doi spre 

ai da, ajutaţi de bunul simţi al Românilor, de buni. 

-amici ce pricepuseră ca şi noi machinaţiile rusesci ?- 

Ce făcuiă decât un necontenit şir sistematicii de con- - 

„secuențe după . d6nşii, şi de n-consecitenţe după noi, con- 

duși de Ghica cum .să se compromită și cei amăsiţi
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„să justifice 'calomniile Muscalilor, şi să rămâie de 6- 
meni prudenţi şi capabili şi legitimi numai Ghica şi 
Arăpilă cu tâtă gaşca lor din Bucuresci, şi noi să tre-" 
cem de turburători, teroriști, şi cele-l-alte, 

Vei dice ânsă pentru ce ți le spuiii acestea acum ? Pen- 
tru-cd de ţi le spuneam din ţară. din Caracal, din Craiova, . 
din Bucuresci rămâueam un învrăjbitor între d-ta şi Tell, - 
şi pentru-că sperând că Tell eră numai amăgiţ, îşi va veni 
în simţiri, şi astfel vor face Şi Golesci], şi cu toţii împreu= : 
nă vom r6uşi a îneca anarchia,. De'ţi spuneam, putea să se - 
întemple şi alțe certe, co nu eră bune atunci şi putea 
aduce un resbei civil. De nu “ţi-am spus în Braşov şi ! 
Sibiii, nu poți ice că nu ţi-am spus multe din ace- -. 
stea câte privia pe Ghica, Roseti, Brătienit şi compania. 
Pe Tell şi. Golescii îi credeam de amăsiţi Şi necunos- 
cători ai complotului de la 19 Iunie; şi fiind-cd Go. 
leşcii figuraseră (Nicolae) între aleşii ţărei şi în gu- 
vernul ei regulat, păstram să nu fiă desbinare, cala. 
timp să intrăm cu toţi în ţ6ră ca aleşii ţărei, sai ce] 
pucin în străinătate si figurăm ca o putere morală: şi 

„ legiuită, ca representanţi după tâte formele ai țărei a- 
leşi de Naţie şi recunoscuți de Portă Şi Puteri. A des-. '-- 
coperi de atunci unele ca acestea eră să fii ei causa; 
de a se rupe firul legal şi a se desface locotenenţa, 
După ce ânsă Golescil singuri începură în Brusa 
(Alecu şi Radu) a mărturisi “că ai cunoscut complo- 
tul din 19 Iunie; după ce Arăpilă dete un memorii 
in. înţelesul purtării lui Ghica ; după ce Nicolache în- 
cepi a iscăli acte în contra expresiilor. ărei de la 43.“ p 

; 
după ce Tell se determină a nu se mai deslipi de Go. 
lescii şi compania; după ce vEduii că iar vine tim. - 
pul a mai pune de mămăligă împreună (după proverb) 
în împregiurări cu totul altele, atunci ar fi o crimă de 
a te lăsa amăgit şi vicţimă. Destul am ținut, cu totă 
ura ce'mi artta Tell, să” destipescii de gaşca condusă 
d'a dreptul sai piedişi de Ghica;- dar a fost' cu ne-
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putinţă. EL se că:esce cum vădi, nu de însogirea ce . 

-a fost avut, cu Ghica într”o societate secretă mai îna- 

„înte de.48, ci de ce n'a putut să execute instrucţiile 
lui Ghica, și a ficut causă comună cu rivalul şi ina 

micul seii Maghieru. 
Tell în cele de pe urmă, din situaţia Tar nu putea fi Ă 

bine nică cu partidul lui Ghica pe care l'a, trădat, luându- 

-se după noi doj, nici cu noi ce am fost de principii contra- . 

rii şi Omeni antipatici. Tell avi partea tutulor trădăto- 

rilor căiţă : adică nici cu Dumnedei, nici cu dracul; 

Și v&dendu-se isolat” cu vre-o doi-trei oficeri complici, 

iar nu amici, se sforţă să'şi facă un taraf ce cu ade- 

vărat & taraf. - 

Acum ce faci” d-ta? Cu cine esci în relaţii şi în 

danţii de doi ani de dile încua? Pentru-ce “aj tăiat 

corespondenţa cu mine, lucru ce m'a făcut săi taci - 

destăinuirile ustea ? Pentru ce cu inamicii d-tale mor- - 
tali ai ţinut o necurmată relaţie şi corespondenţă, o- 

ferindu-te a secunda scopurile lui Ghica, firesci ina- 

micit al principiilor d-tale de la 1£418? Te căiesci 6re 

că ai contribuit spre a îneca glasul zaverei şi al de- 

„sordinei, şi ai făcut să ne afle Europa cd strigă Ro: 

mânii : jos Protectoratul, în locii de: să trăiască nași 

brat, Nicolae împărat? Nu credii. Daca nu te căiesci, 

ce este d'amestecii între d-ta şi zavergii şi teroristii 

de profesie şi marţialii -ciocoiţi, şi ciocoi marţialisaţi 

şi sarsailii de tote meseriile şi de tote colorile ? De 

ce nu vrei să rămâi aceea ce A fost, mântuitorul ță 

rei de jafuri şi măceluri, împedicătorul. Ruşilor în timp 

de trei luni de a intra legiuit in Patrie? “Asta te cu- 

"n6sce țera, asta a ajuns a te cunâsce numai prin 

scrierile mele Porta şi Europa. Amestecându-te: cu un 

om ca Ghica, prima unâită, muscălescă, şi cea mai di- 

-bace în cele ce s'a urmat de la "1848. încua în pa- 

guba. ţărei, d-ta: faci a fi prepus că te-ai împărtăşit de 

: principiile lui şi c cd. ai încuviinţat faptele lui, unde al 

7
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fost cu totul din contra. Cum ai venit in Constanti- . 
nopoie ai dat de mâini şi de pici6re în cursele ce ţi-a 
întins acest intrigant de ordinea, scărilor din 'dos ce . 
expediă Rusia în tote țerile. Omul ăsta te-a împins a 
face nisce pretenţii ce nu eră nici de cum ale. timpu- 
Ini și ale împregiurărilor ; şi unde fuseși chiemat după 
cererea mareșalului Omer-paşa, ministerul vădendu- te - 
în relaţii sub influenţa pote a-ăstul omuleţi, ce a de- 
venit tote numai pentru plăcerea, de a. face: răul, cu- 
noscut de Români, prepus de Turci, îţi întârdie astădi 
trimiterea în Sumla, cu totă repetiţia de scrisori din 
partea mareșalului ce n'a încețat, după stăruirea mea, 
de a te cere. 
Acum mi se scrise, după instigaţia d- “tale, de către 

socia mea, ca să stăruiescii a ți se face răspuns la, 
Scris6rea ce-ai soris Mareşalului. Mi-am socotit o da- 
torie sacră de frate, a împinge lucrui pină acolo (căci 
întârdierea la astfel de răspunsuri, cată să scii, frate 
Maghierule, are mâl tot-d'a-una nisce cuvinte politice, 
şi a aduce cine-va a-minte-astfel de datorii, trece sait 
de insultător ce' dă la lecţii cum să trăiască cine-va, 
saii cel' pucin de om uşurel ce nu. pricepe şi nu cum- 
ptnesce impregiurările), am făcut?o Şi a acâsta. mam ex 
pus de a-trece saii de una sai de alta; şi de şi n'am 
luat un r&spuns negativ, de şi mi-a -promis cb'ţi va 
răspunde, .pe temeiul căreia âm scris cu mulţumire 
familiei cu posta trecuţă ; ânsă r&cind din s6ra, aceea, 

„ȘI neputând a- mai eşi din casă vre-o cinci dile, ulti- 

inamente aflaiăi, că chiar pentru binele d-tale s'a aflat, 

cu cale a nu'ţi răspunde, şi d-ta să stăruiesci a veni, 

pentru-că în mai multe renduri s'a scris la minister ce- 

rându- te a. fi trimis, | 

Între cuvintele -despre” întargierea d-tale, mi se 
“scrie că este, de va fi adevărat, stăruirea ce. pui! 

pentru scsterea unui firman. “Acest firmân eră în petto, 

adică proietat în adins şi mâi gata cu mult mai îna- 

s
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inte de venirea d-tale la Constantinopole, eră de o 

- dată să 6să.cu cel co s'a dat în favorea Serbiei. Care - 

este causa de nu-s'a promulgat? D-ta o scii ca şi 

mine şi pote şi mai bine; coci singur al dis să mi se- 

serie câte s'aii lucrat la Viena prin Stirbeiii. Apoi când 

alianţa Austriei este astădi de mare preţii nu numai Tur- | 

ciei ci şi Franciei şi Engliterei, credi d-ta că se pote as- 

„tăqi mişca chestiunea ţărilor n6stre din punctul de ve-. 

dere dorit de d ta, şi mine şi de ori-ce Român bun ? Daca 

noi am fi aşa „de inipolitici şi uşurel a cere acum chiar 

un asemenea firman ce deştâptă nisce idei ce e de in- 

__teresul nostru a dormi în pace, Înalta Portă nu este nici 

„aşa de neprevădătâre, nici aşa de impolitică de a face 

şi sie'şi şi noă un reii ce se pote întâmpina cu pugină- 

paţiență, şi de ași perde o alianţă printr'o singură pre- 

cipitare a lucrurilor. Îmi. serii prin sogia mea că Stir- 

_beiii (ca co ispită) cu alţii impreună aii vrut să în- 

chine ţera Ja Austria, spre a 0 pune în -ispită de a 

av6 nisce speranțe şi pretenţii la alianţa, ce ar oferi. 

-“De este adeverat una ca acâsta, singur cată să vedi, 

c5 aci e lucru de a face tot oficiosamente, şi nimici 

__a cere oficialmente mai înainte de timp, şi prin ul- : 

mare nu era, nici de cum a, ne perde timpul (dupy un 

firman de natura asta atât de mixtă; căci după cum 

mi se scrie, d-ta stăruiesci ca fimanul să coprindă 

pe de o parte autonomia ţărei, iar pe de altă voia ex- 

patriaţilor să intre în ţeră. Ce ar dice Austria la eşi- 

- Tea unui asemenea firman ? De nu o.poţi prevede, mi- 

nisterul Otoman 'sunt sigur. că s'ar întrista, la una ca, 

acestă, când i se propun lucruri ce”i încurcă trebile 

şi faci pasube nereparabile pentru. ţâra n6stră în a- 

- semenea împregiurări. Cârda acesta mi se pare cd nu 

se cuvenia a fi atinsă pînă când nu se limpedia bine 

orizontal politicii decidându-se alianţa sau nealianța, 

Austriei, şi mai vârtos când noi nu suntem în stare 

a ne opune: torentului evenimentelor politice. În cât
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“peniru voia expatriaţilor de a, reintra în țară, cine 
sunt acei expatriaţi? Aceia, cei ma! mulţi cu cari te-ai 
luptat d-ta și eu spre a le îneca intenţiile ş şi încercă- . 
rile de: terorism şi anarchie; aceia. ce s'au făcut u- 
nealta, uneltelor muscălesci, ce și-aii dat, mâna, cu Odo- 
bescu, Solomon şi compania ca să te uclgă pe d-ta 
şi. pe mine, 'pentru-că “i-am împedicat tite sforţurile | 
de a'şi pune în lucrare planurile nelegiuite, cum și pe 
Tell ce, după disa, lor, ca un om de nimica nu le-a “fost 
executat instr ucţiile şi ordinele cei dedeseră ; aceia ce 
aii dat să ucigă pe Domnitorul ţărei şi complicii lor; 

„aceia ce după 1848 n'aii încetat de la fapte cum să 
justifice calomniile Ruşilor; aceia ce nu numai politica: 
Turciei nu" pote încuviinţa, dar nică temerile și. pre- 
"vederile Austriei nu'i va pute suferi, şi pe cari nică 
ţera în general nu'i consideră decât saii. de nebun. 
sait de trădători. Ei n'o dicii acum, ci âncă de la. 1850 
am tipărit şi am trimis în Patrie, că cine va mat băga 4 

din expatriaţi în țeră, bagă mai reii decât ciuma. Când . 
„ici în genere, tâtă regula îşi are şi excepţiile ca să 

- fiă generală; căci când n'ar fi excepţie, n'ar fi regulă. 
-- Cei-cari taci excepţi e la acestă regulă, d-ta îi cunosci, 

4 

țera, îi scie, Turcia a, început ai cunâsce Şi voiesce a] . 
utilisa. D-ta esci unul 'din aceia, şi stăi uiesci prin tâte. 
midiâcele să intri în categoria celor-l- -alţi, pentru-că te | 
pui midlocitor pentru denşii şi ceri un firman în care 
Vrei să “figuredi Galăturea cu ei. De o faci acesta sait 
din soiiniță sait din nesciinţă să vrei să treci astăd! 
ceea-ce n'ai fost la 48; ce o numesci asta genetosi- 

- tate să intri în categoria; celor ce aii conspirat asu- 
pra ordinii şi vieţei Domnitorului, -esci liber; pe mine 
ânsă, „te rogi să nu mă amesteci în categoria lor. De 
âmbli şi'ţi perdi timpul după un firman, unde să fi-. 
gurede Ghica, Roseti, Brătienii, cei ce-ai tras în Bi- 
bescu, şi creaturele lor, şi ciocoii lor, şi- toţi incon- 

- secuenţii, pe mine să facă bine, frate, su nu m& pui
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- W'alăturea, cu denşii nici în rai, şi cu atât maj ver. 

tos în iad. De. vei fi omul de la 48, nu. te vei mânia 

de câte'ţi scrii; pentru- -co veqi cd eb.nu te puiii în 

rândul acestor vânturători fără Dumnedeii şi lege, şi 

-te vei grăbi a veni. acolo unde te chiamă amicul şi 

mai vârtos datoria, sait mai bine Patria; “vino Ansă 

singur, după cum mă vei afla şi pe mine singur.. Când 

“am. jurat la 48, am. fost de ajuns numai amândoi, cum 

să nu ne mai „afle nimeni secretul pînă la timpul 

acţiei. 

Şi daca atunci eră periculos să ne mai scie şi alţii 

ceea-ce proiectam, acum d şi mai desastros să no 0co- 

lim de spioni şi indiscreţi de tâte colorile, când pati- 

mile sunt aşa "de oțeţie, şi când între emigraţi n'a 

mal rămas nică un principi care săi pota uni de : 

“cât ura. 

. Cine ură vină: acum doă sai trei luni pe Maghieru, . 

avea o calitate din-cele mai importante înaintea lui 

Tell spre a şi uni pe ltingo sine. Cine urasce astăqi. 

-pe Heliade, are tote calităţile din lume înaintea Zaver- 

giilor de la 48, şi unirea, se face şi mai strinsă de- . 

cât t6te unirile 'ce le-pâte lega dragostea; ânsă nu va 

ţine mult, pentru-că pe cine "i va uni Diavolul, pin îi 

va, desuni Dumnedei sal 6menii, se desunescii de 

sine, dup comiterea răului ce proiectâdă. 

Ancd una îță spui, ca să nu'ţi faci ilusii. 

Cine sunt astădi Românii, decât un: popol impilat; 

| 'îngenuchiat, lipsit şi de viaţă şi de mălaiul sei, necum 

să maj aibă şi arme; ast popol e representat în eră, 

de patru. farisei de episcopi cu Mitropolitul lor, şi de 

vre-o dece, familii de Româno-Fanarioţi. Cine vede pe- 

aceşti | ciocoi venetici, după cari se iaii-şi boierii ade- 

“veraţă ai Naţiei' spre a pută fi Suferiţă şi a se afla 

în treb, dice că nu mai & inteligenţă, nu iai & sucă 

de vaţă în Români ; cine vede pe popol în astă stare 

scăpătată şi umilă, de se va întempla, cum e mai des
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să maibă acela schinteia - divină a compătimirii şi a 
descoperirii causelor, va dice ct Românii sunt un po- 
pol de fiinţe necugetătore. a i 
„Ce se cuvine a face 'cela ce e patriot adevărat, de: 

cât să'și puie tâte -midlâcele a demonstra că ciocoii şi 
Româno-Fanarioţii „nu sunt. representanţii Naţiei, ci 
împilătorii și vendătorii-ei? Prin urmare, se cuvine a 
ne adresa la aceia dintre Musulmani ce ai schinteia 
“divină de care diseiu în inima lor, şi cari singuri ne 
vor pute înţelege (de vom vorbi şi noi logicamente), 
şi a nu lăsa să ne scape ocasia; să ne punem tote 
puterile, să ne servim de tâte midlcele spre a reuşi 

__de a se da şi îstui popol arme, şi de a se face ondre 
„Şi drapelului sei de a vântulă d'alăturea cu al Fran- 
„cesilor, Englesilor şi Turcilor în acâstă mare luptă, 
unde este .a se decide nu numai de gestinatele ţărilor 
nostre, ci de ale Europei întregi. În asta se coprinde 
patriotismul, iar nu în Lircelenţii democratice, în inon- 
struosități şi vanități cum să rămână cine-va nu nu- 
may mai seci, ci şi mâi rei decât ciocoii din ţeră. Ast- 
fel mi-ai venit p'aici oxcelenţiile speriate de sine, şi 

„„uitară.t6te principiele, tâte rancorile nestinse, când vă-. 
“dură cY puii de boieri. pentru -scopuri ale lor, vin a 
sa -face subalteinii Excelenţiei sale ghelesci. Nu că A6ră 
voiă să aibă omul abnegația nebună și deştnțată, a 
sihastrilor, şi când & ceva să se dică că nu e nimica, 
ci ridi Gmenii de noi când suntem mâi nimicit ŞI a- 
"vem pretenţiile ce nu le-ai avut nici cei mal mări 
vingători. D-nu Tell să fi fâcut cum să vădă în ca- . 
pul încai a vre-o 2000-de soldaţi ca să se potă numi 

cu ondre şi după demnitate colonel. N'avea insă nici 
un soldat şi mi'şi făcuse vre-o patru coloneli, maiori, 

etc. etc, şi d-nealui general din cap.pind în picidre. 

“General ca, d-nealui esci şi d-ta şi eu şi alţii, şi mise- „ 

rabil acela cărui "i-a venit în cap a se excelenți sai 

şi generali. De vei crede co vorbesci din patimă,
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esci liberil; ei ansă nu vorbescii, ci facii la istorie 

şi la morală, narând şi spuind fapte necontestate, a- 

ducând exemple vecine şi vederate ce Şraii avut nisce 

“urmări atât de triste şi desonorante; şi de nu le voii 

spune acestea amicilor şi fiilor mei spre a. se folosi 

dinti'ânsele, cui le 'voiii spune: morţilor “după acestă, 

vicţă ? Ce fericit aşi fi fost, frate Naghierule, Şi Orgo- 

lios ca Român, când adevărul şi istoria ar demonstra 

cd Românii ăştia ai fost înţelepţi, maturi,- consecuență, 

consideraţi de străini. şi de connaţionali, şi eii numai, 

unul singur dintre toţi Românii, am r&mas arătat cu 

degetul ca mincinos! ce ondre naţională ! şi ce “ruşine 

pentru toţi şi pentru mine, când adevărul ar. artta- 

„altfel ! | Ă 

Vedi dară situaţia adevărată a lucrurilor şia 6me- 

nilor, căci pînd nu vei sci bine plagele adevărate ale 

Naţiei, nu vei afla nică remediurile ei de mântuire, 

Doctorul ce nu cunâsce 0 bă, ucide cu medicamen- 

tele ce prescrie. Vedi situaţia țerei, ca medicul starea, 

„şi b6la amalatului, şi vino apoi şi portă-te astfel cum 

să putem arma. Tara Şi a 0 conduce „pe drumuri în- 

țelepte şi legale 3). - SE 
Nu lua de o cam dată cu d-ta nici pe fiul d tale; 

fii încai atâta părinte pe cât am fost eter. Costache . 

Racotă, în atâtea r6nduri - 'mi-a scris şi m'a rugaţ săi 

dai voie a veni la Şumla lângă mine, şi i-am rESpuns.. - 

să .nu'şi luse învățăturile, 

Virsta băieţilor astora nu & de politică, ci de înv&- 

țătură, Ai timp de la 30 de ani în sus să facă multe 

şi atâtea pentru patrie, când îşi vor mobila mai ântâiu 

capul cu cunoscințe. exacte S folositâre (şi cu niţică 

experienţă şi de lume). %). - - 
Fratele mei Maghieru,: nui te supăra. de câte ? 

scrii; judecă-le bine, dup 'rolul şi virsta d-tale, şi căi 

că sunt din fundul inimei Şi cu cea: maj. ferbinte afec- 

ție şi stimă. -... pe „= 7
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De le vei lua spre reii amăgit de alţii, copii d tale 
într'o qi vEdând acestă scris6re, vor dice: :Heliade a 
fost singurul amici, al tatălui nostru. De voii trăi, sai 

“nu voii trăi atunci, tot îmi va, fi de ajuns; căci voii i 
„fi resbunat de nedreptatea ce mi sar face de câtre 

d-ta. i a 
La revedere.  . -: a. 

“ I. Heliade, 

P. S. De: vei scrie amabilei Alexandrina, spune”! și. 
din partea mea,  Părintesci salutări, i 

< 

ov 

„Domnului Gr. Grădiştenu. 

Şumia. 1854, Martie 39, * 

Amatul mei domn, 

Trei scrisori forte. vechi. din 28 Noembrie, 7-si 18 
Decembre le priimiiii o dată; s'au rătăcit prin Smirna, 
Chioj și Constantinopole, 

Câte s'ai intemplat. prin: Şumila le. vei fi ana, nu 
scii cât şi pind. unde de desfigurate. Ei am trimis re- 
laţii exacte cu qiia, cu ora a casă, şi scrisorile am Qis 
să le cițâscă. şi d-lui Zossima, Şi apoi să scâtă copii 
a le trimite d-tale, Nu sciii de vor fi putut, căci ai fost 
tot amalaţă de cum aii venit în Stambul. Cu venirea 

  

  

") Priimită în Si. Cloud la 1 Noembrio 1854; 
Ă __(Xotiţa d-lui Grădiştenu), 

NB, Acestă epistolă trebuia să figurege, în rendul chrono- 
logică, înain'ea celei de la 4/4 Aprilie.
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“paşii “Mustafa. -bey, fratele : mmareşilului Omer-paşa, vei 

afla, din gura. sa adevârul despre tote pe cât îşi-va 

put aduce a minte. Excelenţa. Sa a cunoscut: pe toţi 

“Românii, şi purtarea” şi gesturile şi moralitatea lor. 

“De va veni să te vadă, cultivă-l amicia. De nu va ave, 

- timp (cocă e venit. să'şi aşede copilul spre învățătură), 

du-te să'l vedi. l-am Sorbit "de ajuns despre d-ta cum 

Şi lui Omer-paşa. De vei pute, vino „impreună cu Exc. 
Sa la Şumla. când se va înturna ! : 

“Ţi-am trimis o,scris6re prin Magherul, vredându'! în 

Viena, şi el eră pe calea, Constantinopolil. Nu cred. 

să fi luat acea, scrisdre. BE 

Ei aici nu facit nimici, pentru- -c5 nu sciii ce fact 

Anglo-Francesii; nici nu maj vin, nici nu lasă pe 

Omer-paşa șă lucrede singur. -: *. 

Când se prepară Muscalii să trâcă de la, Galaţi la 

Măcin, Mareşalul. scia planul lor cu 10 dile înainte Şi 

pleca din Şumla:- să priimescă cum -li se cuveniă. 

Ânst pe la „jumătatea, calei, îl sosi după urmă un o- 

ficer engles, curier de la Stambul cu -ordine de la mi- 

nister şi ambasade să nu întreprindă nici;o lupţă, pind 

nu vor veni şi oştirile aliate; să lase pe Muscali să, 

trâcă.- Ce stratagemă va, 'fi, ei sciii. Este adevărat că - 

„... locul'de bătaie 8mai bun dincâce de Dunăre; Şapol vai . 
de țările n6stre de se va face acolo lupta. Pe lângd a- - 

cesta, pote ci va fi fost. casă se scâtă şi masca'Austriei, 

ce' a fost dis cd, cum vor trece. Muscalii” Dunărea Şi ' 

Du: VOr "deşerta Principatele” cât mai curână, ea nu mai 

stă neutră, ci se declară, în contra Rusiei. Etă -acum 

trecură Dunărea. Ce face Austria? concentrâ 70,000 de 

oştire în “Banat unde nu sunţ”' Muscall, şi diri: partea 

“Muscalilor în Galiţia şi Bucovina, şi desgarnisă gra- 

niţele. Par'cd ar vrea mai. mult st “isbesct pe amica 

sa Turcia; decât pe inamica sa Rusia, de care nici nu 

se teme, pentru- -c5 cum diseii, Şi-a ar as oştirile despre 

m? .
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Basarabia şi Moldova, uhde putea încolţi pe Muscali. 
"Acolo se cuveniă încat. 50 de mii să concentre; 

Dar istoria Iul. Stirbei o scii? Stirbeiu,. Bibescu, 
- bătrariul Sturza, şi Ghica (fostul „gospodar şi beii al 

| Moldovej), dimpreună cu mulţă boieri făcură pe ascuns. 
(adică) hârtie la Austria, îndată. dup venirea- Musca- 
lilor în țări, că de.se va învinge Rusia, ei să închine 
ţările la acest imperii. Austria priimi bucuros şi tri- 
mise în luna lui August trecut un major 'Tom la Bu 
curesci şi Iaşi spre. a se înţelege cu boierii de acest 
taraf, a le lua „Subsemnătura. Şi ai însărcina a. face 
propaga andă în favârea Austriei. (eu țările pline de Mus-. 
cali), Cum se făcă pactul, Austria, dise să fi ascuns, 

pin) se va. încheia alianpi ce o astepta între Turcia, . 
Franca şi Engliterâ.. Incheiându-se acestă alianţă acum 
la Martie, Porta. îşi avea gata un firman în favârea 
autonomiei şi drepturilor țărilor nostre, când €t5 Au- 
stria, propune cd e gata a intra, în Alianța Puterilor 
occidentale, cu condiţie de a i, se da, pentru ajutorul | 
ce, va, face, Moldo-Valachia. Puterile Și mai virtos En- 

: glitera, văd cd. cu acâsta, se desvecin6dă Turcia de. 
Rusia și scapi de resbelele acestea, Rămânea să se 
scie daca, Românii vor. Austria atunci scose hârtia şi 
îscăliturile boierilor, Pentru Turcia, rămânea acum s'o 
'induplece Şi .0 opriră de a, da afară firmanul, Stirbei 
într acestea plecă de poruncâlă, din Viena, “stete ia 
Triest şi scrise 'la Stambul, cerend voie “de a, yeni 'a- 
colo, Stirbeiii se aştâptă acum “la, “Țarigrad, . şi Turcii | 

3 ce, „pînă aci îl făcea, hain, începură acum. a lăuda, şi 
ai scote nisce unlitaţi Şi, daruri, ce nu pute. a nas 
de om... Ă 

„Aşa mi s'a scris astă istoria, aşa, o o. scrii şi eă. | 
Apsă de” va fi adevărată, .. „cum: creqii, că este, tir 
beiii putea “să întreprindă. astă „mişcare cu “Musealii 
de facă de nu, eră, împins. de. “Muscali? apoi “maj 
rul “Tom, de ar fi venit &. face propagandă adevărat, 

7
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în interesele Austriei şi în conta planurilor Rusiei, 

putea sta mult timp în Principate? De.nu o seii, află 

„că: majorul 'Tom' pind în dia de. astădi este ataşat pe . 

lingă Gorciacofi.: Cum merge “lucrul sta? Etă cum. | 

| Austria ca să se potă, susţine Gre-când în -contra Ma- 

“ ghiarilor și Italienilor, nu. sunt destui Românii tran- - 

silvani şi bănățeni, Sebi, Slavi şi 'Croaţă: A pus dar 

gând să încor pore în statele sale Moldo-Valuchia, Ser- 

bia, Bosnia, Muntenegru şi Erzegovina, popoli demi- 

barbari, cu cari “pote: bate pe rebeli şi cărora ea, & mai 

simpatică. Muscalul o lasă să facă, sau mai bine o 

provocâ, să facă. Muscalul fu şi aci mai şiret . decât . 

altă-dată. Austriei i se va, ierta a propune un astfel 

de plan, Engliterel: îi va plăcea, cocă va cr ede cd va 

pune un bulevard: tare la cutezările moscovite. Rusia, . 

îşi dise:: lasă de o cam dată să iea Austria ceea, ce nu. 

pot lua ei -acum, şi când dupd 10—15 ani Austria va - 

începe a se.toci: în- aşte provincie şi -a fi. urâtă; când 

va mal fi vre-o mişcare de “popore în Europa, când 

Austria va fi iar dogită şi. suveranii ameţiţi, eu să 

_ es atunci: cu ortodoxia, şi cu panslavismul mei, şi 

treba, € făcută în-tâte populaţiile - pind în  Constanti- 

„ mopole. „Fă tu dar, dise Austriei, firă săi spuie pla- 

„nul; și “ Austriei îl pări bine, şi chiar de "i-a cunoscut 

planul (căci bun & Domnul îşi va fi Qis), Aşa, Austria, . 

. după ce se încheiâ, alianța, Purcă-Anglo-Francă,. veni! 

a 'se oferi de. alianţă în contra Rusiei, arătă că & să- 

tulă de protectoratul rus ce o apăsa de lu 1849; mai 

“puse inainte că ar vrea Moldo-Valachia, ca, să scape 

pe Turci de vecinătatea, Rusului, şi ca să arate Eu-. 

_ropei că cu adevărat e inamică Rusiei că va să'l ia. 

îmbucătura de la gură. Propunerea, saii vorbele "i sunt: - 

_ astfeli, dar faptele? În loci “dea, vede cin6-va oștirt: 

Austriace în Bucovina spre Muscaly, din contră, gra- 

” miţele acelea sunt deschise, şi 70,000 Austriaci sunt în 

Banat, trei. poduri Sunt gata : preparate: a se" întinde
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„Pe. Sava, spre a trece în Serbia şi a apăra, adică să 
„Du intre Muscalii aci din Oltenia. Apoi din Serbia să 

trecă în Bosnia, -Munţenegru şi Erzegovina spre a le 
ţine adică în fr6i de a nu se r&scula. O dată acolo, se 
încâpă comunicaţia, cu Epirul şi Tesalia revoltată, și 

„cu Grecia ce & pe picior de resbel cu Musealul înţe- 
l6să. Atunci Austria întiptă astfel, şi ocolind armata . 
“torcâscă ca un cerci dimpreună cu Muscalii pe de 
altă parte, un micii pretext va face a se schimba, lim- - 

- bagiul, Şi planul se realisă fără greutate. De la Nemţi 
apoi peste 10—15 ani, cum am dis, nu e anevoie să iea 

„ Muscalii provinciile conchistate 13), Pe de altă parte, veci 
co Austria, de Şi propune alianţă Turcilor, însă Gre- 
cilor revoltați nu incetâdă a le da tot ajutorul de | 
transport şi arme prin batelele sale, Mi se pare ânsă 
cO şi-au cum dat planurile pe facă; şi pâte Franca se 
va interesă mai mult spre a le risipi. eri audiiii că la 
Constantinopole s'aii dat ordine a pleca din mările 
Turciei tâte corăbiile austriace. Nu sciii ânsă de este 
“adevărat una ca acâsta, “căci pre fu repede. De vei -: 
întrebuința; în ceva aceste sciri în vre-o gazetă, nu - 
spune că le ai de la mine. | | . 

M& întrebi într'o scrisâre forte. vechie, pe care o 
primiiu ieri, de ce să'mi aduci a minte de medicina 
d-tale ce o profesai prin Tergovişte ? Ei credi ca să 

.,
 

ridem, căci nu'mi aduci bine aminte aproposito de ce 
a venit. D-ta ce ai acea scrisâre, poţi să înţelegi mai . 
bine decât mine causa de undea venit acea remi- 
niscență. Ori ce causă va fi, pâte fi; numai aceea ce 
mi-o dici d-ta în glumă, nu pte fi, că adică îmi spargă 
capul scrisorile d-tale. Din contră, tot-d'a-una mi-ati 
făcut și “mi faci mare bine, şi cu dor le aştept. Tot 
ce'i pare re acum este că ne-am depărtat şi ni s'a, 
paralisut. corespondinţa. a | 
Am vădut câte "mi scrie d-nu Vaillant; îi mulţu- 

mesci.-Ce bine ur fi să fi fost Gmenii aşa, cum îi erede 

! Ă 19
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d-lui! nu sar plânge atunci mulţi că am ajuns urâte 

ile. Arată'i complimentele-mele frăţesci. Nu ași în- 

demna si vină p'aici pind nu se vor alege amicii din: 

- inamici, pind când adică nu.se va alege cu Austria 

i Prusia. 

- D-lui Billecocq aratăi asemenea ori-ce scii mai-bine 

__- La, revedere. ea 

_ din partea mea, şi că aşi dori mult s%l mai văi pînd 

„mu void muri. e 

1. Holinde. 

P.S. Mi se pare că ţi-am scris, cd de unde şedeam. | 

la Chio determinat a nu mă mişca nicăiri, de nu voii . 

fi chiemat, întro n6pte la 4 spre 5 Decembre vine gu- . 

vernatorul, şi "mi anunţă, că -a venit un Tătar în-adins. 

din Constantinopole cu ordine de a mi se înlesni dru-. . 

mul spre acolo cât mai în 

fuii gata a pleca, după ce 

mâie familia într'o insulă, 

“Dune din partea Grecilor: 

grabă. La 7? Decembrie abia 

am pus la cale cum să r&- 
. 
în care nu vedeam semne 

“Ajungând la Constantinopole în trei dile, mi. se dete, * 

hârtiile de a pleca la Şumia, şi banii drumului 4,000 

lei. Scris6rea de creanţă către Omer-paşă eră sigilată,; 

pu sciam și nici n'am sciut pind mâi alaltă-ieri ce eră. 

întrensa. Venind la Şumla, mareșalul îmi. spuse Cd. 

am. raţiunea sai tainul pe ntru 16 Gmeni și 12 cai, şi. 

6,000 lei. pe lună, din -care .8,000 am fost lăsat a se: 

lua de familie. De aci, când şi când mă chiemă şi mă. 

întrebă despre multe, îmi. da.câte' 0 însărcinare ce nu. 

eră anevoie de executat, fiind în. cercul “facultăţilor . 

„mele, Mareşalul, paşii consiliului. şi toţi Turcii :ce mă, 

cunoscea mă tractu de bey, şi atâta, tot. Mai alaltă-. 

ieri mă duseii la un Engles, venit de mult în: Şumla,. 

„cu recomandaţii bune spre a -şed6 aci şi a urma 0pe- 

rațiile armatei cu însărcinare de a ÎL corespondentul
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fidel al jurnalului Timps din Lonira, scriind lucrurile 
de la faca locului. Aci la dânsul mai aflaiti un olicer 
de -geniii iar engles, trimis a inspecta, fortificațiile. in-" 
trând, corespondentul jurnalului dise Ospelui seii : ui 
„recomând pe Heliad-bey, Român trimisi de Înalta 

” Portă langă Omer-paşa ca representant al Naţier 'ro- 
mâne, şi ca consiliar al mareşalului în cele ce se-a- 
tinge despre Români“. Îmi fa ruşine de atâtea titluri, * 
şi îngânaiii şi eii câte-va vorbe, După ce eși oficerul,: 
îl întrebaii pentru ce mi-a dat nisce titluri ce singur 
eu nu mi le cunoscii? Îmi răspunse că astea suntti- 
tlurile şi misiuneu, mea.— De unde le scii? îl întrebaiii. 
-— Din hârtia cu care ai venit. Având dreptul a sci şi. 
a fi informat despre ori-ce voii cere, spre a face ra- 
porturile fidele, când ai venit, am cerut la “consilii să 
mi se facă cunoscut cu ce misiune escă aci. De acolo 
mi s'a dat în cunoscință Ensuşi scris6rea Înaltei Porţi 
cu care ai venit. | i 
"De aci am fost curios si vădii şi eii do va fi iertat 

coprinsul acelei scrisori, şi am vădut că aşa, este. Din 
6te: astea, daca, îmi place şi mă bucură: vre-ună este - 
numeie de representant al Xaţiei; şi. scii- de ce? nu 
pentru mine, ci pentru consideraţia, către ț6ra n6stră, - 
Un domn pâte face pe un Român orice va voi din 
dregttoriile ţerei, sai ranguri, afară de ales sai pâr- 
călab; asta & areptul sătenilor Un sultan pâts numi 
pind la "vizir pe cine va voi, afară de representant al - 
Roinânilur; dreptul ăsta este al Românilor, şi când ai - 
avut şi ei voce şiaii ales trei inşi cari fură :. Goleseu, - 
Tell şi ei, fiă-care din ăști trei aii drept de :a se numi. 
representanţi ai Naţiei. în străinătate; şi cu atât mai 
Yertos în lumea, oficială, căci aii fost recunoscuţi de 
Pârtă, şi Porta nu-pâte da ăst titlu astăqi- decât; nu- : 
mai unuia din ăsti trei sau cestor trei. La asta a vrut 
să arate că recunâsce âncă „ceea ce a recunoszut a- 

“tunci, şi cd va :si respecte drepturile ăstui. popol.
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- Vedi de aceea, diceam ei atat de des în Paris, co 

nu stă la noi trei de a desface Jocoteninţa, cd trebue 

să ținem pînd în capăt însărcinaren Naţiei şi recun6s-" 

_ cerea, Porții, , co-se cuvine a fi nedespărţiţi. şi să_nu 

ne abatem încai noi trei de la principiele proclamate 

şi susținute de Naţie. Eram saii treceam de visionar _ 

atunci şi de faâul mai vortos în ochii d-lui Tell, di- 

când că mă ţii cu dinţii de locotenenţă. Nu mă ţi- 

„neam ei, ci qiceam să ne ținem. câteşi trei. S6 despăr- 

“ țird de mine, şi se uniră- cu cel ce îi învăţă a da în 

gropi, şi a inculpa Naţia cu doctrine ce ea nn le cu- 

nâsce. Aceia, le deveniră” amici ce le voia r&ul- şi se 

nevoiă, a" compromite pe toți ca să rămâie numai Ro- 

din omul: prudent al Naţiei; şi eii ce le: voiam binele 

“si care nu erani gelos, fuiu tratat de inamicii, de am- 

biţios, de fatal causei; eil gelos, care voiam a trece .. 

toță de consecuenţi, de prudenţi, de bărbaţi de stat, 

şi care lu un timp doriam a intra cu toţii în ră cu 

„aceeaşi consideraţie din partea Turciei şi cu aceleaşi. 

onori din partea Românilor. Acum audi că "Și aduci: 

aminte de vorbele mele, dar e târdii, că nu mai pot... 

repara, inconsecuenţele lor, și pentru-c vă&dii acesta, 

mă urăsci şi mai mult. Auqii cd alârgă la miqloce 

forte abjecte, şi la neconsecuenţe şi mai mari, ca să mă 

strice ; ânsă nu vor reuşi, căci n'aii din ce să mb scotă. 

Ei n'am alergat după nimici. N'am cerut nică colo- 

nelii, nici generalii, nici pașalicuri; ei sunt şi voii Să, - 

fiii ceea ce sunt: meseriaşi ; nimeni nu mă pâte scote 

din scriitor Român, din cunoscințele mele bune rele 

„câte am, şi din viţa şi împregiurările mele trecute. 

Asta & posesia şi aregătoriile mele, din care nu mă 

pâte nimeni demite. Ei stai grecesce pe pământ, şi 

- d'aci n'am unde maj căd6 decât în mormânt.
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Domnului N. Russo, în Balcani. 

“Şumla. 1854, Aprilie 20 

Amatul mei domn, - | 

„_ Flotele ai distrus de la Odesa tot ce-avea. aerul 
ţanţoş al muscălismului: baterii, fortificaţii, tabii, to- 

„tul aii ras, afară de magazii -şi case şi tot ce s6mănă 
a comerciă ; ele stai pe locii ca şi inainte şi vor sta, 

„cocă negucătorii, cum ani mai dis, nu sunt aşa de 
câinoşi la inimă, cu tâte că s'ar cuveni săşi puiă su- . 
fletul pentru arii, când Ţarul îşi pune sufletul cu 
denşii, şi îi tratdă, aşa de muscălesce omenos, cu 
marţafoia lor, cu mojicia lor, cu ghionturile lor, fiă cât 

-de avuţi. e Da 
La revedere. : a 

: _X. Heliade, | 

„P.S. Vream adică să alitur cu scrisrea trecută pe 
a d-lui Giurescu şi să vedi acolo. nuvele, şi scrisârea, - 

- rămase pe din afară, întocmai ca, marţialii când & timp 
de voinicie şi de eroism adică, şi. r&măseşi bun cu. 
nuvelele.
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CVIL. 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Bucurescl. 1854, Septembrie 12/34 - i 

Amatul: mei domn, Ă 

"De la Decembrie trecut de când m'am: mutat din 

Chio, mi s'a perdut rostul corespondenţei cu Parisul. 

Scrisorile cum vădi mi s'a răpus; din ale d-tale iară, 

după cum scrii sogiei mele, ai avut aceeaşi sârtă. Din 

Şumla nu puteam ţine o corespondenţă regulată, decât. 

numai ce puteam :scrie prin curierii milifară, şi scriso- 

rile me'e 'se r&tăciaii pe la ministerul de resbel. 

„ Alaltăieri priimiiii o scris6re de la d-nu Vaillant, 

'din' care văd că te afli la St. Cloud 'şi cd aveţi scire 

că aşi fi numit membru unei comisii. Nu & adevărat, 

după cum vEdi prin. gazete şi alte nuvele asemenea, 

de false, unele ce mă înalță şi altele ce mă asupiescii 

cu ponâse cd ţin aci cluburi cu Vasiliade cel mai neo- 

fensiv om, şi cu un' Zamoisky pe care nu'l cunoscii 

decâţ ca amici al inamicilor mei. Nu mă amestecii 

frate în nimici, şi de um venit în Bucuresci, este ca, 

„simi vădă do5 trei luni de cele ceam lăsat ale stă- 

rii şi averii mele adunate cu sudâre în 34 de ani. 

Nimici n'ain mai aflat gecât zidurile găurite ale ca-. 

"selor, date în do renduri de casarmă la, Ruși şi acum 

"de magazii la Austriac. Neavând unde. şed€, spre deri- 

dere printrun contrast sarcasticii mail pus în casele lui . + 

IGnide, pe care nu le-am priimit decât după ce m'am 

vădut că am şedui indi sub cer dos săptămâni cu co- 

“pii. Nu sunt nimici, şi nu voii decât să pot să'mi 

iai ce este al mei.. Anevoie ânsă cu cel ce guvernă 

Tera şi o vor guverna. | Da .
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Act lucrurile sunt tot cum ie scii, funcţionarii Jă- 

'saţi de Ruşi domnescii, şi “Pareii 'se vădii nevoiţi a'i 

recunssce. spre ai vinde şi. ai discredita î în ţeră. Siste- 

maticamente jafurile se faci împătrite de către Ruso- 

latri, Greci, Bulgari, arendași şi funcţionari lăsaţi de 

Ruși, şi tote înadins se facă. în numele Turcilor, spre 

a aducă pe ţărani a striga că le eră mai bine cu Ru- 

Şi decât cu 'Turcit;. felul ăsta: de. propagandă dibace: 

„se face forte întins şi necontenit. Pirid nu se va schim-  » 
ba ministerul, nu se schimbi sistema astei propa- - 
gande, şi 6speţii cei noi se opun '1a schimharea . func- 

ționarilor. ] Lumea îi are de inamici: ai Turcilor "Si ai 

nostri. Nu scii bine cum îi aii Turcii. 

La revedere. ! 

1 eliade, 

CVIII- 7 

* Domnului Gr. Grădiştănu 

„Constantinopole. 1854, Octombrie. 12. 

„.. Amatul meii domn, 

| TŢi- am scris din Bucuresci şi iţi promiteam a ţi si scrie | 

mal pe largi din Constantinopole: Etă o descriere pe 

scurt a Situaţie. De vei socoti, dă-o unde-va să se pu- 
blice în vr'un jurnal. . 

De .vei să- mergi în țeră, virio în Constantinopole şi - 

de aci intri lesne, 

„La plecarea mea din Bucuresci m'am dus la Scar- 
latache; am vădut pe cocâna sora d-tale, 'mi-a urat - - 

să viii sănătos şi să vii dimpreună -cu d-ta; ai î 

„norocit să mi se implinesc astă urare.
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“Bă “venii. în Constantinopole cu: o. misiune din . 
partea, mareșalului Omer-paşa. Nu sciii cat voii Şed6 . 

aci pînd se va da hotărirea şi reuşita misiunii. De va 

îi ascultat mareșalul, are să iasă câte- -va bunuri pen- - 

tru ţeră n6stră. - 

La, revedere, 

- - 1. Meliade, 

Bucurescl, 1854, Septembrie 23. | 

. Turcii s? ai bătut d'a, eroi la Calafat, Olteniţa, gi- 

listra, Giurgiu, Caracal și Buzău, apărându'şi indepen- . 

dinţa, şi patria; ai alungat pe Ruși din teritoriul Mol- 

do-Valacii, şi ai demonstrat, ceea ce pote o nație li- 

beră în contra hordelor unui _popol sclav. Ânsă 6menii 

primitivi, de şi ai arătat în tot- d'a-una eroism şi lea- 

litate, n'aii putut. av6 astuţia naţiilor sai statelor CO- 

rupte. Reaiăa-credinţă, şi machiavelismul pare că veni 

să cul6gă fructele, dupd atâtea, sudori şi sânge al 

bravilor. . Austriacii intrară în România, spre a goni pe 

„RUŞI, după ce îi goniseră mai ântâit Musulmanii; se 

„_purtari şi acum în adevăraţi paiaţi ce staii piţulați la 

bătălie pînă ce fuge inamicul, şi es apoi. spune ci 

ei ai făcut victoria. Proclamaţia Austriacilor nu mai 
are exemplu în istorie; se pun ţepeni şi ţanţoşi ca 

nisce conchistatori și suverani ai ţărei, fărd a recu-- 

ă nâsce naționalitatea Românilor. Șe adres6qă la locuitorii 

„ţ&rei, iar nu la Români; şi locuitorii, dup dânşi), sunt, 

toţi Şuţii, Mavrii, IOnidii, toță sperveniţii din Panar, toţi 

Grecii, Bulgarii. şi Sârbii rusolatri; aceia, sunt 6menii 
ordinei, iar cei ce se dică Români sunt revoluționari. 

În acea proclamaţie. se atacă de mârte suzeranita- 

tea Turciei; se calcă în piciore drepturile ţărei. Di.p6 

“regula şi arta sistemei austriace, 'Turcii eră, datori
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să'şi verse sângele ca şi Românii Ungariei la 48, şi 
Austriacii să viiă a culege laurii. Ocupară Oltenia, 

“spre a pune pe Turci între doă focuri, între al'lor . 
ă şi al Ruşilor; ocupară Bucurescii ca nisce conchis- 
tatori ce .ieaii o cetate cu sabia. Tâte barierile şi eşi- 
rile capitalei sunt păzite de Austriaci (Turcii nu fară | 

„toleraţi la nici una). După învoire, numărul Austriaci- 
lor eră a se sui numai pin la 18 mii, (6 in Oltenia 
şi 12 în Bucuresei şi în pregiur); încetul cu încetul îl . 

„Suiră pind la 36 de mii, şi argumentele lor sunt că & 
un spirit revoluționar în ţeră, şi se legă de ţeră -pen- 
tru nisce încercări în Oltenia de Gmeni trimiși iar din 
Viena mai înainte. Etd cum: servă de argumente bă- 
tăioşii nostri celor ce vor să ne împile. Austriacii se 
portă în Bucuresci şi în -ţeră ca, nisce. adevăraţi ina- 
mici ce-ar fi vărsat, sângele în contra Românilor ; pre- 
tenţiile şi brutalitatea lor sunt de necredut. Pun câte 
dece soldaţi în casele săracilor (la avuţi sunt oficeri) 
"Şi se cere de. la săraci să -cumpere. câte dece saltele . 
Şi dece plapume pentru soldaţi împărătesci ca, dânşii; 

„ceri “lucruri căror bieţii 6meni nu le cunosci nici nu-" 
mele, cum şifoniere, lavoare, etc.: Pe un negucător ce 
a cutedat a întreba ce & aia ?-"l-aii ucis versându'i r&- 
runchii. La comisia de galben unde şedi, vin de la: 
10—15 Gmeni pe di a se plânge, bătuţi, cu capetele 
sparte, cu spetele negre. Se'pârtă Austriacii ca, şi cum 
Turcii mar fi de facă, şi“vorbescii ca şi cum nici n'ar 
exista, Turcia. ii 

Toţi Turco-filii stai îmărmuriță și se tem când Şi 
când să începi a fi legați şi puşi în temnițe ca, la 
1848, de facă cu Turcii, pentru-că ai cutedat să iasă 
cu flori înaintea, Turcilor.. Cel pucin aşa îl sperie Fa- 
narioții şi Greco-slavii - | | 

Omer-paşa ce a, sciut în tot-d'a-una a se bate băr- - 
bătesce şi cu reuşită, demonstră că scie asemenea la 
întâmplare cuvenită a av6 paţiența unui adevărat:
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stoicii, şi tactica unui diplomat profund. El are a com- 

bate pe inamicul din afară şi a dejuca anulând intri- 

“gele instrumentelor Rusiei ce residă în Constantino- 

“pole şi chiar în Londra. D'acolo îl ţin. în loci şi "i În- 

tardie instrucţiile, săi nui dă nici de cum. Dup) cum | 

„se portă Austriacii, şi dupd “cum îl ţin înapoi cu in- 

strucţiile, de ar fi fost alt om mai nerăbdător sai mai 

pugin prudent, ţâra ar fi.devenit theatrul celui: mai 

teribil carnagii, și Dumnedeii scie ce ar fi eşit G'aci. . 

Nu suntem datori aroganța şi pretenţiile nesuferite . 

ale Austriacilor, decât, trădătorilor indoctrinaţi în prin- 

cipiele pretinsei Sânte Alianțe coalişate 6re-când în con- 

-“tra Frangei napoleoniene, şi jertătore la cutropirile 

Rusiei. .. | a 

Se crede pote că Ruşii sai alungat din Principate; 

ansă locul. lor Pat luat Austriacii, nu în dişi protec- - 

tori ci în suverani despoţi. Susţin în funcțiunile lor 

pe toţi ministrii şi subalternii lor, pe toți împiegaţii 

:publică ce “i-ai tost numit Muscalil. În Oltenia numi- 

seră "Turcii câţi-va, şi dup venirea Austriacilor sai 

„scos şi sai adus, la loci muscăliţii cei vechi. Toţi 

capii . eteriilor Greco-slave, toţi parveniţii din Fanar, 

din Odesa, din Bulgaria şi Serbia, întrun cuvânt toţi 

sbirii Rusiei sunt Ja putere spre a spiona şi paralisa 

„ pe Tură şi a batjocori şi împila pe Românii, amici ai 

Turcilor.şi apărători ai drepturilor legitime ale Tărei. 

Subcârmuitorii, arendaşii greci ali ordine pe . ascuns 

„de a lua tot de la ţărani în numele Turcilor, şi &'i 

făce a striga că le eră mai bine cu Muscalii decât cu 

Pureii. Spre culmea nenorocirilor, Austria, impune Tur- 

„_cieă şi “Românilor. pe Stirbeiă, pe omul ce la 1830 fură, . 

“autonomia "Ţărei spre a 0 vinde Muscalilor, ce la, 1849 

se sui pe thronul lui Mircea trecena peste ruinele na- 

ţionalităţii Române, spre. a domni în adevărat satelit 

al Rusiei, ce in fine batjocori „în faca, lumii suzerani: 

" tatea, Turciei “şi vendu din -nuoă România Austriei, . 

x
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spre a o prepara de.a deveni într'o di o pradă mar 
facilă pentru Rusia. Aducerea în ţâră ca Domnitor a. 
acestui om este un flagel pentru. Români,. şi o insultă, 
din cele mai grave pentru Înaltă Pârtă. . - | 

Austriacii îi prepară o intrare triumfală. Românii se 
opuserd. printr”o tăcere profundă, ca şi la intrarea Au-. 
striacilor. Nici un Român nu se fărima cu firea a eşi. 
inaintea lui, O adunătură -(racolement) de Gmeni Sis-- 
tematicamente perfidi,. ciocoi de- meserie şi de naţiă, 
de Greci şi Bulgari "Susținuţi de Muscali spre umili- 
rea Românilor, toţi membrii eteriilor Greco-slave, toți 
„câți contribuiră pentru formarea acelei legiuni numite. . 
de cruciați spre a despoin mai mult pe Români decat. 
a se bate cu Turcii; acestia, formară un popol adică, - 
de vre-o 800 ipochimeni, venită la Giurgiu şi trecură 
Dunărea la Rusciucii (unde de dinadins eră să des- 
barce Stirbeii), spre al priimi în triumf şi spre aşi 
ride de 'Turci pe chiar teritoriul lor, ar&tându-le că 
“fără a se audi de pace, ei, inamicii lor, le calcă pămen-. 
tul şi îi batjocurescui în fagă. Intr'un - cuvânt oficerii 
“legiunii Greco-slavu, în diua, de astădi formâdă în ochii 
Austriei popolul Român ce vine a striga osană celui: | 

"ce vine în numele 'Țarului, spre a insulta din nucă pe | 
Sultanul şi spre a împila şi vinde pe Români. 
_De mă vei întreba ce faci Românii, naţia adevărată 

şi adevărații ei boieri? Ce pot face mai mult decât a, 
arăta a tot-putinţa slăbiciunii, şi apoi d-ta scil forte” 

bine care & puterea principielor. Românii aă recunos- , 
cut o dată cu solemnitate suzeranitatea Înaltei Porţi 
sperând că se' vor. bucura de autonomia lor. Turcii ai 
inchieiat o convenţii cu Austria, şi Românii cati u 
considera pe Austriaci ca amici ai amicilor lor sub. 
responsabilitatea 'Turcilor. | | , 

Prin urmare, vedi -că Românii cei buni- sunt pru-- 
„denţă şi sciti Și reserva dreptul de a pui într'o di. 
cere cuvânt Turcilor de politica lor înaintea Europei: 

i
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- desdemnate de purtarea Austriei. Românii cati să 

aibă paţiență şi tact de a nu eşi din cercul adevă- 

ratei lor forțe, care & a legitimităţii şi a tractatelor. 

Intrarea lui Heliade în ţeră a turbat pe'toţi par- 

“isanii Ruşiei, şi a făcut a se nasce dese observaţii 

“din partea Austriacilor. Acestia din urmă n'a ai im- 

- puta despre trecutul lui nici despre rolul lui de la 1848, 

ce a fost conservativ şi legitimist în contra, zavergiilor 

muscâliţi. Austriacii se plângi de presentul acestui om, 

„căci lui îl atribue tâtă priimirea rece ce avură de la 

Români; lui şi t6tă priimirea, ce i se prepară lui Stir- 

beiii, şi aci Austriacii insultă pe”. Români. Par'cd €i - 

mar av6 simţire şi minte ca să cunâscă cugetele siste- 

mei austriace. Cine a pus pe Austria să debute în ţeră 

Gu acea proclamaţie? Însă scii, când vor să ucidă un 

câine îi află pretext că ă turbat. -„Naţia e revoluţio- 

pară cu faptele emisarilor. incendiari ai Austriei; He- 

- liade inspiră ura către Austriaci, iar nu însuşi pIo- 

„clamaţia şi. purtarea lor. Sati cercat măi în tâte di- 

Jele a face pe acest om să trâcă înapoi Dunărea, ânsă 

pai reuşit. Întrebă pe cei ce veniseră 1a Vidin din 

„Viena şi din Paris “spre a face nuoi . revoluţii, şi vei . 

„audi că are dreptate Austria, să ceră expulsarea lui 

Heliade din ţeră +). Vei cum se făcea la 48 instru: 

mente planurilor muscălesci şi acum celor austriace”). 

o 

”) Finele aceste! relaţii destinate publicităţii se pare cy lip- 

-sesce.  -- a a
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Domnului Gr. Grădiştenu. 

" Constantinopole. 1854, Octombrie 1*/ 

Amatul mei domn, 

Când am ajuns în Constantinopole, ţi-am scris o- 
scrisore lungă, descriindu'ță starea, lucrurilor din ţ6ră. 

Credaii necesar acum a'ţi comunica şi cele ce în goă- 

rânduri am vorbit . cu Derviş-paşa, comisarul Înaltei 

Porţi, când eram în Bucuresci. 

După vre-o cinci dile de la venirea 'mea şi a comi-: 

“sarului în Bucuresci, (căci din întemplare am veniţ în 

aceeaşi di) m am dus săi daii o visită. Între altele ve:. 

nind vorba de situaţia ţărei, îmi dise : „Vedi co aţi fă- 

cut, domnilor ; mişcarea d-vostră de la 48, aduse Balta-- 

limanul, şi Baltalimanul pe Stirbeii ; şi iar se cuvine 

a conveni co Baltalimanul şi Stirbei sunt do& cala-- 

mităţi pe ţâra d-v., şi aceste dos rele sunt resultatul .. 

faptei d-vâstră,.“ 

Mişcarea de la 4£, îi răspunseili eti, se cuvine a fi 

considerată din doă părţi: din a turburătorilor de me-: 

serie şi. dintr'a apărătorilor. Cei d'ântâii ai fost şi 

sunt instrumentele politicei moscovite, ca la 1820, ca. 

la 1840 la Brăila,. ca la 48, şi de atunci pind astădi;. 

cei d'ai doilez, at fost şi sunt victime ale instinctului 

lor de apărare, căci s'aii apărat ca în contra fatali- 

tăţii; cocă Rusia ori ce a voit s'a fâcut în ţările n6stre.. 

“Baltalimanul -a venit ca şi Andrianopole, că şi 1812 
la Bucuresci, ca tâte tractatele impuse de Rusia. De 

a voit să facă Rusia o turburare în ţ6ră la 48 pen: 

tru scopurile sale în Austria şi în Turcia mai vârtos, 

şi apol să aducă Baltalimanul, nimeni n'a putut a 0.
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împedeca; ce voiesce ca & scris de la un timp- încoa 

-ca în cartea sortei. Bi6ta ţeră Română cu 6menii să, - 

-ce maii fost nici o dată instrumente moscovite, prin: 

instinctul de apărare se sculă a protesta în numele trac- 

. “tatelor, „legitimităţiă, al Sultanului în contia anarchiei 

“preparate; dejucă planurile desastrâse ale lui Duha- 

“mel; întempinând -r&sbunarea: şi măcelul, reuşi a sus- . 

ţine ordinea în contra demagogilor înțeleşi cu „agenţii ' 

„ruşi. Pe cine dar acusi [xc. Ta? pe Rusia şi pe agenţii 

“sei dimpreună cu turburătorii de profesie de la Brăila, 

-ce ținteat a aduce Baltalimanul şi altele, sati pe Naţie. 

ce sciu a se apără, şi a “face ca, Baltalimanul să nu -- 

viiă întocmai după tâte dorinţele Rusiei? Ceea ce a. 

vrut să facă Rusia a fost turburarea; anarchia, incen-" 

-diul, măcelul, ca să aibă pretextul de a interveni ca 
protectâre,-adică. Ceea ce am făcut noi, a fost intem- 

pinarea, acestora, plus! relipirea (rattachement)  Româ- 
nilorii. către Turci, „minus scenele ce se vă&dury în 

"Transilvania şi a aiurea. i 
Venird alţii şi ne întrerupserd vorbirea, EI 

Când eram să pleci la Constantinopole, mă duseiii 

SL maj vădi, vorbii 6rd de nevoile ţerei, de purta” . 

„Tea şi pretenţiile Austriacilor şi de abandonarea Ţerei 

-din partea 'Turciei în pradă inamicilor comuni şi ai 

Românilor și ai 'Turcilor. 

Ce vrei să vă facă Turcia, răspunse el? când odată 

d-vâstră v aţi apucat sa, proclamață o Românie mare, _ 

să vă depăr taţi de Turci, să luaţi provincii. de la Au- 

tria Şi Rusia, “st vă „constituiți . în comitete democra- i 

“tice și socialiste ; Şi cu acestea să sculaţi asupra d-v, 

“ura Austriacilor şi a Ruşilor, gelosia Ungurilor şi a 

"Poloriilor, şi ârâpta “mânie a Înaltei Porţi? Faptele 

"d-Vâstră wa adus peirile de care vă Plangeţi. 

„— Exeelenţă,; îi diseii; Şi mai” devnidi 'ş și acum văi: 
quit mâi acelaşi ton Şi aceeaşi acusaţie, Justilicaţiă, 

mea. n'a fost; cum vădi, de ajuns, Îmi vei da voie *
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„.ă "vi răspunde aşa de « sever după cât acusaţia este de 
" gravă. 

„Nu'ţi cer inteligenţa, şi pătrunderea unui diplomat. 
cu bună credinţă; & de ajuns un Musulman să aibă 
numai ochi ca să vagă că Românii, era întregă .prii- 

„ mesce de la 1848 pe Turci cu amor, cu enţusiasm, cu: 
flori, cu arcuri de triumf, cu aclamații de bucurie, cu. 
poesii şi cânturi, unde pînă la 1828 vă priimiă cu să- 

„curi. Semnele acestea nu sunt semne de ură şi de 
deslipire de la Turcia. Ei nu.te învit să citesci câte 
s'a scris şi s'au făcut de Românii de la, 1848 încoa, 
te rogi numai să te uiţi la denşii. Care faptă a lor 
învederâqă că vor a se deslipi de Turci? 

— Nu sunt Românii ce ai proclamat România mare. 
şi facă propaganda ei că noi, Austriacii, şi chiar Ruşii, 
cătaiă să o stingă ? Nu sunteţi d-vâstră ce aţi eşit cu 
aceste idei? 

— Forte bine, ânsă cine sunt; acei Români şi câţi sunt? 
Dece, o sută, o mie, dece mil? Luaţi”, judecaţi”, pe- 

” - depsiţi”i şi lăsaţi ţâra în pace, protegiaţi-o, pentru-că 
ea vă priimeșce cu flori, şi vă arată afecţie ca nici- 
o dată. Ce logici ă asta? Pe no) care diceţi că am eşit 
cu aste idei, ne-aţi avut în Turcia, ne-ați dat lefuri, ne: 

| numiţi bei, şi pe bicta ţcră ce nu & solidară de ideile - 
şi faptele n6stre, o lăsaţi în prada celui ântâii venit, şi 

Neniţi cu limbagiul ce ţii ca şi cum aţi voi a o. pedepsi. 

Cnsuşi voj! De sunt şi ei unul din aceia ce. ici că. . - 

s'au rebelat - în contra, "suzeranității Porții prin înscri-; 

suri saii fapte, pentru ce mă numiţi beiii Şi îmi daţi 

apuntamente? Augisem că politica Turciei 8 fină, nu 

„Sciam ns că e aşa de rea ca a Rusiei;. pentru- -că 

& prea rea daca întorceță logica umană aşa pe dos: 

spre a vă justifica faptele, şi & şi mai rea daca, me-. 

rita a i se aplica proverbul : „Câinelui. pe. care vor: 

sW1 omâre, îl află pretextul că 8 turbat“, . Românii 

“ ânsă n'aii turbat ca să fiă. sacrificaţă, -ci turbâdă aceia
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căror li se. demonstra prudența, paţienţa şi blandeţea, - 

Românilor. Îţi spuiil ânsă, că cei adevărat turbați mai | 

minţile în cap, se întunecă, se muşcă pe sine şi mOr-. 

tea le 8 aprâpe, de nu vor afla remediul. 

— De sunt adevărate câte dici, Turcii de unde era 

să le scie, “când d-vâstră, n'ață scris, când represen- 

tanţii d- vâstră wait arătat altfel la Portă ? 

„ —'Pureii putea; să nu. le scie, dar Gmenii lor de Stat 

“avea datorie să le afle, căci altfel nu se pot ține - 

Statele. Noi am scris, și Excelenţa Ta, de ce nai citit? 

Ministrii vostri de ce ne alungă şi nu vor să ne audă. 

- Este. apatie ? este uri? saii (ferâsci Dumnedet) este 

"o ignoranță sistematică ? 

—Nici una nici alta, ci: maii Gmenii timp a'se o- 

„cupa cu asemenea chestiuni, cânâ altele sunt mal 

grave. _ 

— N'ai astădi, dar la 48 ce era, mai gravă decât, 

evenimentele acelui an şi următorul; atunci chestiunea | 

“mâstră eră, chestiunea dilei. Ce ai făcut aceia a căror - 

le era şi datoria şi profesia de a se ocupa de dânsa?. 

Ai trimis pe Fuad-Efendi ca să'l chivernisescă, şi ai - 

„ascultat câte ai spus el în defavârea Românilor şi 

în paguba chiar a Turcilor, ce cu adevărat aduse: Bal- 

talimanul. * i 

Cat îi 'vorbiam, mă ascultă cu 1 Megma orientală, ansă 

„ vedeam «ă & mişcat după neastempărul ce avea pe fo- . 

„ toliă=: când lăsa picidrele în jos, când se suia cu amâr.- 

doă sus şi sta stârcit, 

o —Ce scrieri: s'aii publicat în chestiunea d- vosstră ? 

ași vrea, să le am.: 

1 1e enumeraiă, şi îi promiseiu- ai trimite numai - 

- Protectoratul şi mica, broşură cu epistole, unde sunt 

„şi memoriurile adresate la ministerul Francei şi En- 

gliterei (pentru-că numai acelea le aveam şi le maă am). 

— Ia spune'mi cine a eşit cu România mare? 

—Ea nu 8 eşită; ea există, pind | unde se vorbesce
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. 
“limba Română, cum exista, şi Germania şi Italia, şi asta 
nu € nici virtutea, nici crima nimului. | 

- —Cine a scos'o ca un spăimântaliii Austriacilor şi 
Turcilor? am vrut să dică, i 

— Politicu Rusiei mai ântâiă, şi apoi ca, uri indemă- 
natecă. instrument al ei, I6n Ghica. complicatul în” 

„complotul contra lui Alecu Ghica, fostul Domn, şi gi- 
nerile generalvlui fanariot 'al Rusiei Mavros, I6n Ghicu 
„pe care ca pe un alt Sanco Panca, al Donului Chi- - 
şiotte de la Nord, ce face din oile inocente ale Româ- | 
niei+ nisce inamici teribili d-vâstră, îl ciracladisirăţi cu 
insula, Samului. _ 

Rămase uimit li numele lui I6n Ghica (căci îl & 
amici). 

— Ânsă când se acusă un 0m,. se cuvine a da cine- 
va, probe. a 

— Îmi place lealitatea exc.-tale şi sentimentul de ju- 
ştiţie. Îmi place că nu condamni fârd dovedi; pentru-. 

„0 fiă-cum nu pâte cine-va inculpa” un om. Bine faci 
de'mi ceri probe, pentru-că mă împuternicedi a vă 
cere şi ei — de cinci miline de ori mai cu stăruinţă 
şi mai cu energie — probe pentru cinci mili6ne de. Ro 
mâni ce îi acusață fără nici o dovadă, când ei vă arată, 
atâta, afecţie. o 

Care sunt proclamaţiile acestor Români ? care fap- 
tele lor? cure societăţile lor secrete? care chieltuielile 
lor pentru acâsta, cari emisarii lor? care cel! pucin vor- 
bele lor de cârtire asupra vâstră.? Când, în ce privesce 
pe I6n Ghica, ei aii în mână corespondința acestuia, cu ne- 
bunii incendiari, când probe de chieltuielile ce a făcut el: 
cu emisarii de homânia independentă, sai subt un princ 

„de dinastia Țarului; când Gmenii ce aii profesat, asemenea, 
idei sunt sciuţi de afiliaţii cu Gmeni şi agenți ai Rusiei; 
când adunările şi decisiile lor în Paris pentru România — 
spăimântaliu, nu se fiicea decât în salonul dâmnei Odo- - 
bescu, şi publicaţiile proprii a da argumente Rusiei se 

“ E . i 20 

v
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tipăria cu bani d'ai fiului Odobescului, mai & trebuinţă 

“de alte probe? | . . 

—Nu se. pote să fii I6n Ghica capul acestei eterii. 

— Bine, nu &-I6n Ghica? sunt et sai alt cine-va, 

sai daca nu. 8 nimeni, acusaţia ce ne faci & vană, 

absurdă. Cată să fix” cine-va capul şi adepții lui; acu- 

saţ, judecaţi, pedepsiţi sai iertaţi pe acela, iar nu 

Naţia ce nu ă solidară de acestea. Ei sunt represen- - 

tantul “ei ales de dânsa la 48, recunoscut de Înalta 

Portă; şi glasul meu de nu va fi aşa de tare ca a 

a, do8 miliâne şi jumetate de Români, atunci nu mai 

sunt demn a'i pleda causa. iu vorbescii tare, Exce- | 

- -lenţă, și de vei lucra ca. Fuad-Efenăi, te voii trage 

tot ca pe densul la. tribunalul Europei şi al viitorimii ; 

câte îţi vorbesc şi îmi vorbesci nu vor rămână ne: . 

publicate. A Ă 

„Tot ce îmi place ânsă a crede este ci de bun şi în- 

demânatecii diplomat ţi-a! prefăcut. limbagiul acesta, . 

ca să mă sforţi a'ţă spune adeveruri ce pâte nu le cu- 

nosceai. În asemenea înteniplare fericescă ministerul 

- Otoman de alegerea sa în 'persâna Excelenţiei Tale, 

şi sorta, patriei mele mai bună decât la 48. 

Pleci la Constantinopole, am venit simi i6i adio- 

si să te întreb de imi comand ceva.“ | 

Ne-am despărţit. A. doua di i-am trimis broşurile sus 

arătate, şi un tabel manuscris ae o c6lă, în doă co- 

16ne, unde se artta situaţia, Moldo-Valachiei la 48, în- 

trun chip strategici: ce făcea Rusia cu agenții şi în- - 

" celaţii ei d'o parte, şi ce făcea Moldo-Valachii de alta, 

Acâstă scriere "ţi-o voii comunica cu altă ocasie. 

| Îţi voii maj descrie âncă câte am aflat în ţeră de . 

“Ja, fostii administratori ai Olteniei, numiţi provisora- 

mente de “Turci, în chestiunea lui D. Brătianu, Ruse- 

tache, Stefan Golescu şi alţii. „Acestea iar sunt fapte, 

_deposiţii ale administratorilor la paşa de la Vidin, pe
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când eii mă aflam la Varna. Acele corespondențe Şi 
deposiţii aii date, subsemnăture. Roimânil toţi le scia, : 
când noi nici nu visam. | 
„La revedere, 

o | I. Heliade. 

  

CIN 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Constantinopole. 1854, Noembrie 2/4 - 

"Amatul mei domn, 

„. Tlam scris prin Scarlatache din Bucuresci; i-am 
scris şi Gin Constantinopole după ajungerea mea, în- 
dată. Ti-am promis că “ţi voiii mai scrie despre unele- 
altele, ânsă ocupațiile saii mai bine alergările nu nai . 

„lăsat, Aici o visită,. chiar când afli persâna unde te 
"duci, costă o di. Mai facil face cine-va o visită la Lon-. 
dra' din Paris, decât aci.de la un loci la altul. . 

Ei în prediia când eram să pleci, dupd do& scri- 
sori ale mareşalului, ducendu-mă la Reşid-paşa să'mi 
iai congedii, mia dis: „Vous resterez encore pour — 
quelque temps, car PAutriche s'oppose ă votre: ren- 
tree dans les Principautes“. Sunt strimtorat că mă 
aflu iar despărţit de copii. Altminteri ânsă îmi pare 
bine pe de o parte că m&.urăsce Austria ca şi Rusia 
(şi acestă ură demonstră principiele şi purtarea, mea); 
iar pe de alta că n'ași fi dorit să mai intru în eră, 
ci să mă tragi cu copii într'un colţ al Turciei. Asta - 
am exprimat?o de când eram pe marginea Dunării şi 
veniaii Gmeni la Rusciuk din Bucuresci ca să mă vi- 
sitede. Din 200, cel-pucin 150 veniaii pentru chiverni- 

-sele, 30 cel pucin 'ca să mă spionede, şi 20 de amicie . —
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sai de rudenie. Cum să trăiască cine-va cu astfel de 

Gmeni, guvernaţi când de Muscali, când 'de Stirbeiii, 

când de Austriaci ? Apoi şi de ai ceva opiniuni poli- 

tice, gondescii cd ce sboră se mănâncă, faci nisce e0i. 

din toţi inamicii causei ţărei şi a lor. | | 

| Sţă spuii ceva despre, fracțiunea, polonă a lui Ciar- 

_torisky. Vădend că Austria 8 invitată de a intra în 

danţul puterilor occidentale aliate Turciei, Contele Za- 

moisky se duse ântâiii la Roma spre a'şi da costele 

cu iesuiţii spre ale căror doctrine şi maniere din fire 

avea aplecare. Cu recomandaţii d'acolo veni în Con- 

- stantinopole şi cum se înţelese cu ambasadorul Au- 

ștriaci, de unde pină aci în iârna trecută îi eră pto- 

hibită venirea în tabăra otomană, i se deschise şi dru- 

-mul în ţâra n6stră. Cum intrară Austriacii în Bucu- - 

"rescă, Zamoisky se vădă neincetat cu denşii de gâti. 

Asta eră o problemă ce făcea pe 6meni mai mult a 

crede că Austriacii s'aii umanisat, suferind emigraţii, 

decat că Zamoisky s'a austriacisat. EL & iar una cu 

Ciaica, şi din Români, cu I6n Ghica și cu. toti con-: 

frăţia. Ciaica cât fu comandante în Bucuresci, nu-mân- 

că şi nu petrecea decât în casele boierilor rusolatri 

sait fanarioți. Când plecă din Bucuresti, gazeta lui 

Carcalechi fi plină de scrisorile de- mulţumire ce i 

deteri diferite clase de boieri, de negucători şi de mese- | 

riaşi, subsemnato tot de cei ce, saii cu bani sai cu per- 

s6na lor, contribuiseră la formarea legiunii de Stavro-: 

fori Greco-slavi. o | o 

Mai sciii una: când am plecat; repede din Constan-: 

tinopole la Şumla în i&rna trecută, am lăsat familia 

fără căpătâi şi pe băiat fără sc6lă. Mama sa la pus -. 

în luna lui Februarie în. colegiul de la Bebeek fără să 

scie de ce profesori se dirige. Şedi acolo pind la, ca- 

pătul lui Maiii. Aflaiii co aceea, este o sc6lă de iesuiţi 

şi scriseiiu s%1 tragă de acolo, nu că mă temeam să 

nui însufle doctrinele lor, căci băiatul & micii, ci pen:
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tru ochii și gura lumii. La visitarea de doă ori a, so- 
qiei mele. în colegii, directorul îi dise simi şcrie că, 
după ce mă voiii duce în ţeră, să midlocescii a se sta- 
bili şi acolo un asemenea colegii, căci I6n “Ghica "i-a 
promis. Apoi ţine-te de laudele ce începură a da in- 

„strucţiei,. talentului, onestităţii şi mai vertos' chreşti- 
nismului lui I6n Ghica felicitându'l că se află dans la 
vraie voie. I6n Ghica de mai mulţi ani eră stabilit în 
Bebeek lingă iesuiți, atat. ca-să se perfecționede în 

„drumul societăţii ce scii că formase în Paris înainte 
de 48, cât şi după îndemnul şi recomandaţia confra- 
telui sei Ciaica, : „- a 
. Astea fură ca să veqi că &ştia sunt un corp; ânsă 
„să vedem cum de Zamoisky vine la calculele Austriei? 
Primo pentru recomandaţia iesuiţilor de la sorginte 
din Roma; a doiia că Austriei promise că Ciartorisky 
se l6pădi în favârea dinastiei Kesarocrăieşci de pre- 
tenţiile ce are la corâna fiiţârei Polonii; a treilea că - 
la restabilirea acestui regat renunţă la partea ce se 
află sub Prusia dicend a se forma numai de Polonia, 
rusă, de Galiţia şi Cracovia spre a nu atinge intere- 

„ sele “Germaniei; a patra, cd Austria spre despăgubire 
„despre ţările ce va cede, să iea Moldo-Valachia, şi Tur- . 
cia Crimea şi pote şi Basarabia. Astfel Rusia, după 
disfată, să aibă drept bulevarde în Orient pe Austria, 
Polonia şi Turcia, Astea sunt nisce proposiţii departe 
âncă d'a se realisa; însă cu densele fracțiunea Ciar- 
torisky îşi dete costele cu Austria. Din streini crede- 
mă, frate, că numai Omer-paşa voiesce binele ţărilor 
ntre. - | 

Nu'mi aduci aminte să fi spus în ţâră cul-va în 
detaliii acestea, cum ţi le scriii d-tale; ânsă manierile 
şi doctrinele lui Ciaica şi Zamoisky, nu'mi venia bine 
nică de cum la cele ce se atingea, despre drepţurile 
țărei nostre, şi pote că mă voii fi exprimat ceva vagi 
la unele. Ia a 

oz
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Venind aici în Cunstantinopole, mă insciinţară din Ro- - 

mânii din Brussa, că nepotul lui Maghieru le scrisese 

“din Rusciuk cd între alte crime ce am eii Heliade, este 

şi aceea de a fi inamicii al. marelui eroii Zainoisky şi 

că ași fi cutezat a face un asemenea, bărbat trădător, 

luciu ce a fâcut mare scandal între patrioţii nostri 

pind la Maghieru. Mie îmi place a numi lucrurile pe 

numele lor. Zamoisky, ca Polon şi în doctrinele sale, 

îşi face datoria a lucra spre reuşita, causei sale, şi de 

va reuşi cu paguba Românilor, dupd preceptele sale; 

-pr6 pugin îi p6să. Un asemenea om pâte ave ori-ce 

nume altul cuviincios afară de trădător; care se cuvine 

şi se lipesce, după tâte cuvintele, numai Românilor - 

" „ce se oferii de amăgiţi sal-instrumente spre a se rea- 

lisa, asemenea planuri. N'am speranţă, frate, în aceia, : 

ce se împopoţonedă cu' numele de inteligenţă română: 

şi de Gmeni ai causei: unii sunt ruși, alţii austriaci, 

“alţii şi una şi alta, şi pe dW'asupra complici ai frac- 

țiunii Ciartorisky, şmi amuţă, pe cap tot felul de 

_vagabondi si spadasini. ca să'mi câră cuvânt pentru 
> .9> 

„ 

atacul ce am făcut, pe spusa Maghierului, unui eroi 

ca Zamgisky. | „a 

Nu sciii când voii pleca âin Constantinopole. . _ 

“Îmi serii din ţâră cd Englitera ar fi cerut lui Col- 

chum să se consulte cu Românii încercaţi şi a lua pă- 

rerea, lor la întrebările de mai jos. D-nul Colchum, ce 

ă una cu I6n Ghica, Ciaica şi Zamoisky, n'a găsit Ro- 

mân mai bun şi mai încercat decât pe Suţache, cum- 

“natul lui Mavru şi unchiul de. sociă al lui I6n Ghica.: 

Ic întrebările : | 
1. Quelle espăce de gouvernement conviendrait mieux 

aux Principautâs Danubiennes ? 

2. Si ce gouvernement peut-âtre reprâsentatif, et quel 

serait le principe sui: lequel se buserait Ielection des 

membres de PAssemblâe gânârale, principe propre i 

assurer la prosperit6 du pays et ă le mettre ă Vabri - 

N
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„de influence: des puissances voisines; si les aftaires - 
ou les besoins du-pays et lesprit des: habitants exi- 
gent la formation d'une ou deux chambres.. | 

3. Combien de troupes reguli&res cette Principants 
peut entretenir. 

4. Que doit-on faire de revenus des monasttres 
non engages pour les lieux Saints *). Aaa 

5. Si les populations de ces: deux Principautes peu- 
vent mieux prospârer_par Punion de deux pays sous 
le meme gouvernement et sous les mâ6mes institu- 
tions. 

îi trimit şi copia. scrisorii românesci pentru care r ugaiii 

pe d-nu Zossima a ţi-o copia. Autorul ei este subsem-: 

nat K. Nu pot sci bine daca & Câmpineanu, saii Ni- 
țescu sai secretarul de la obştesca,, epitropie; unde este 

Suţache president. Mai mult îmi vine a crede că este .. 

cel d'ânteiii, pentru-că astădI ţin cu toţii 0 așemenea 

manieră şi limbagii cum termină scris6rea. 

“Îg mai trimit şi copia altei scrisori de la altul, ca 

să scii cum se Dort Aurtriacii : 

„Domnul mei, 

„Nu aflu termeni prin care st exprim suferinţele 

sventuratului popol al țărei nostre. Paţienţa; i ajunse la 
culme. Afară de pretenţiile exagerate şi peste putinţa 
lor ds a le deplini, cum paturi,: saltele, plapomi, etc. - 
câte 8 şi 10 de casă de săracă unde se daii soldaţi, 
neomenoşii nostri ospeţi comit nelegiuiri, crime, ma- 
Sacre, Nu & s6ră de do8 săptămâni încua să nu avem . 
câte 3 şi 4 -victime ale atrocităților şi. crudimilor sol- 
daţilor Austriaci. Cea de alaltă-ieri S ntireciu pe tote. 
Pe ul "ta Ter sovişiel la sânţii Voevodi, 18 pacinici ma- 

  

”) In scris6rea românâscă ce am luat de la altă pers6nă se 
dice: monastirile închiviate,
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halagii fură ciopirtiţi de săbii, împunşi de baionete ;: 

opt r&maseri în loci, cet-l-alţă zaci în spitaluri. 

„Pitescii s'ai spart ca să scape de neomenia ace- 

stor barbari. i - 
„Disgraţia & şi mai mare când vede: cine-va că ase- . 

- menea crime se comit subt' ochii nepăsătorilor nostri 

apărători. În van Omer-paşa va să arate ceea ce simte 

şi voiesce pentru Români, căci este încurcat nu numai 

de Austriaci, cu care are instrucţii de a se înțelege, 

ci mai virtos de pași renegaţi ce i se trimit de Ja. 

Constantinopole dup. impunerea “ambasadelor. Umenii . 

ce i s'aii dat sub ascultare, mai mult îl spionedă şi 

îl paralisă. Turcia s'a sinucis prin lăsarea intrării Au- 

striacilor, după ce mal ântâii, ca Saturn, şi-a mâncat, 

copii. Astidi Românii sunt desperaţi. Pote-se? O cre- 

deai:ca ci s'ajungă a regreta timpul ocupaţiunii mos- 

covite? Îţi demonstră şi vedi că ai cuvent. Tot Ru- 

set agă ca şi atunci, tot Herăscu spătar; încai vie- 

țele şi stările_nstre, dicii ei, atunci erai în siguranţă. 

„Toţă sunt de părere aici a crede că comandantele 

" acestor goqi este cumpărat de Ruși, spre a ordona 6n- 

suși asemenea, crime, ca, lumea să ajungă'a dori iar 

pe Muscali (?), eii-ânsă credii cu acestă, ură mai pro- 

vine şi din căusă de ce Românii simpatisard cu Turcii 

şi nu cu Austriacii. Este un fel de răsbunare ca la . 

48, când turco-filii eră persecutați, închişi şi biciuiță 

chiar în ochii Turcilor. | - i 

"„Aci, prin consulul prusiah, venird din Rusia 30 de: 

decoraţii spre a se da celor ce ai servit Muscalilor 

în contra 'Turcilor. Decorații sunt: Cantacozino, Arghi- . 

ropolu, Herăscu, Ioanide, Cioacăn, Solomon, ete, etc. 

ce luard aceste decoraţii de facă cu Turcii, în timp 

de resbel âncă!! Dicii ci asta e toleranță. N duvouz 

-zo dvdțerp mia» este curat o impunere şi susţi- 

_nere a Austriacilor.“ (1854, Octombrie 14/26). 

Aci în Stambul se dice că Austria a promis cb pîny
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la l-ii de Ianuarie se declară curat în contra Ruşilor. 
Asta € ca să mai aibă timp de a amăgi pe cabinetele. 
cu bună-credință, de vor fi aşa iar nu 6nsuşi ele com- 
plice, spre a aduce resbelul a se termina cu împărţi- 
rea Turciei, şi căderea dinastiei napoleoniene, restau- 
rând iar pe Burboni şi făcând din Franca o vasală a 
sântei Alianţa. Aşta ce dică, ţine minte.. Declaraţia, 
Austriei e mascată, ca să nu iea Englitera neoficială 

-Şi Franca napoleoniană măsuri decisive... 
La revedere. DRE N Se I. Heliade, 

CX 

Domnului Gr. Grădiştenu . . - 

Constantinopole. 1854, Noembrie 11ja4 

“Amatul. mei domn, 

Epistola d-tale din 11. Noembrie am priimit'o cu 
mare bucurie, şi pentru înoirea, corespondenței nâstre 

“de dece luni şi pentru cele scrise într'Ensa. Ţi-am pro: 
mis în prima mea serisore că'ți voiii scrie de câte-va, 
întemplate la Rusciucii şi ia Şumla. Eram să taci, să, 
le dai uitării, ânsă văd cd sunt necesarii servind de 
preliminare la răspunsul ce am să faci la acâstă ul- 
timă a d-tale epistolă. | 

Cunosci pâte din câte 'ți va fi-scris soqia mea cau- . 
sa trimiterii. înapoi din Şumla a d-lor Tell, Golescu şi 
alţii de către mareşalul, şi poţi a o devina. Atunci | 
'Purcia se_afla ca, şi astădi în necesitate de a mena- 
gia pe Austria, şi dupi cererile acestiia, mareşalul . 
luase ordin de a nu ierta a se forma nici o oştire po- 
lonă şi mai vârtos română» dincâce de Dunăre. Prin 

+
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urmare,” d-nu Tell şi alţii erai numai sueriţi (dupb 

“acel ordin) a sta în Şumla şi a. aștepta alte împre- 

giurări mai favorabile, D-nu “Tell mai avea cu sine şi 

doi Francesi și doi Poloni, despre cari fracțiunea “lui 

- Ciartorisky represintată prin Ciaica făcă observaţii, ma- 

reşalului cd sunt nisce rouges şi ce.mai sciii Şi că, 

căci şi Polonii se mănâncă ca cdinii,- Și. cei mal. cu 

dinţi şi mai. lătrători sunt tot ca câinii cei cu stăpân, 

adică cei de sub Ciaica şi compania. Mareşalul fâci 

observaţie să se depărteze din Şumla, acei Străini şi 

din Românii cei compromiși cu pretenţii către ran. 

silvania, Banat şi Bucovina, ca să nu se dea pretext 

Austriei a “veni la alte margini. D-nu- Tell cum se vede, 

rămase tot cu aceia, împreună; şi midlocind şi alte 

purtări, aduse pe mareșalul la nevoia de a" pofti să 

plece din Şumla, şi să nu mai între în rada taberii - 

sale fără a sa per misiune, D-nu Stefan Golescu scrise 

o scris6re - mareş şalului protestând de inocenţa sa, şi 

blestemând” nisce: calomniatori imaginari, arătând că 

eli dimpreună, cu alți Români sunt tot cel de la 48, 

cu diferinţa numai cd voiescii o Românie mare şi una, 

Asta supără şi mai mult pe mareşalul, şi dise către 

_cei de facă (cum am aflat) cd Gmenii &ştia sunt ne- 

buni! Cand adoptă o idee, pretind s'o adopte tâtă lu- 

„mea şi Ensuşi cei ce ar av6 pagubă, dintr'6nsa, şi daca 

Austria şi puterile aliate nu pot suferi acestă idee, 

Golescu nare” nici încai bunul simţi. al stăruinței şi 

al consecuințelor ; pretinde și recompense pentru nepo- 

sibilul şi extravaganţele sale, Se determină săi dea 

un consiliu ŞI i re&spunse printi”o scrisore a căriia co- 

pie o posed şi care arată şi blândețea şi prudenţa ş şi 

voirea de bine a acestui bărbat, Ţi-o trimit în copie 

şi numai pentru sciinţa d-tale; eii o avuii mai târ- 

- di chiar cu permisia. mareșalului. Naşi vrea ânsă să 

„mă compromit cu Givulgarea ei în acestă timpi. Ca, să 

. vedi şi Să mă judecă mai bine. de veritatea acestei
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copii, fă cum să cunosci pe cea adevărată subsemnată .. 
de mareşalul Şi trimisă lui Stefan. Pe lângă acestea . - 
mai informeqă- te şi de la Mustafa- -bey fratele mareşu- 
lului despre purtarea fiă-căruia, cum şi a mea în Şumla, 
şi despre cui s'ar cuveni numele de întrig igant ce']. da 
acesti 6meni la individe neofensive. . 

Îi mai trimit âncă copia unei scrisori ce Rusetache 
scrie lui Stefan, şi care fiind la Creţulescu, la plecarea”i | 
din Şumla, nu sciti cum ajunse în mânile unui Polon ce 
dând'o unui Român s'o citâscă, acesta o cer şi mi-o 
făcu present, nu cu sa'mi serve, credi, ci ca să mă 
insulte şi el pote, Acestă ser isâre, de şi n'ăre nimicit 
de adevăr în sine, ânsă demonstră cd ei aşi fi dorit 

„unirea, Românilor, umilindi- mă pină la a o cerși. De 
ar fi adevărat, nu'mi face desondre mendicarea dra-. 

„„gostei şi unirii, şi demonstră un spirit de pace, iar nu 
de discordie și intrigă. Să venim la impregiurări ma 
vecine : - - 

Pe la midlocul lui Iulie socia "mi eră forte ainaiată, 
la Constantinopole. Medicii o consiliară să vie a se m2ă 
apropia de clima natală. Ceruiii voie a veni s'0 iai. 

“Mareşalul îmi permise a veni numai pind în Varna 
şi so! aştept acolo. Luaii, cu voia mareşaiului, pe ma- 
iorul Deivos cu mine, „spre a'l trimite din Varna, în 
Constantinopole spre a însoci fathilia, 

Ajungend în Varna, întâlniii pe stradă pe d-nii Ste- 
fan Golescu Şi Cernătescu. Eram cu Deivos, ei se fă- 
curu co nu ne vtdi, Deivos dise: de ce vor fi venit 
Omenii stia aci? Eu răspunseii: pote ca să vedă ta-. 
băra reunită a Francesilor şi Englesilor în diferite co- 
stume, ce nu vede fiă-ce om, şi nu de doă ori în vi6ţă. . 

Stătuit o săptămână în Varaa așteptând, După ce . 
plecă d-nu Deivos, şi v&dând ci la ajungerea vaporu- 
lui familia numi vine, şi co serie cd va mai întârdia, . 
vre-o dot septemani, disperat, plecaiii din Varna; căci
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- :auqiiit co mareșalul se şi mutase în lipsa mea din 

-Şumla -la,, Rusciuk. - N 

Venind în Şumla unde aveam bagajele, și mai în- 

târdiind aci doă dile, dintre Români. popa, Şapcă. veni 

-să mă v6qă îndată şi să mă râge că, de voii merge 

Ja Rusciuk, să rogi pe mareșalul să'i dea, voie a se 

-duce în ţ6ră la copii, dicendu'mi cd acum nu maie 

nică o dificultate, câci Stefan Golescu, trecând prin 

„Şumia, fără a se arăta la nici un Român, Pa chiemat 

pe dânsul (popa Şapcă) şi Va invitat să se prepare şi . 

„să vie cu el în: ţâră. La necutezarea ce dice popa 

-Şapcă că "i-a dis că are, Golescu dice că Pa asigurat . 

„să n'aibă nici o temere, căci s'a şi fost dat, amnestia, 

tutulor Românilor cu care venia Maghieru cel mare 

în urmă. Popa Şapcă mi le spuse acestea cu naivitate 

“şi bucurie, cum crequii şi ei, şi dicea că tot n'a cu- 

4ezat să plece fără veia, mareșalului. 

Plecaiii după doă trei dile din Şumla, promițând 

preotului Şapră ai cere voia. Ajungând în Rusciuk, 

- nepotul Maghierului veni să mă vadă abia dat jos din 

trăsură, şi să mă invite-a mă ducă la mareșalul să/l 

rogii a da libertatea lui Stefan Golescu şi Cernătescu, 

-ce ai fost aduşi înapoi cu escorta de la Vidin şi puşi 

“în temniţă în Rusciuk dimpreună cu fortaţii, unde 

-dorm pe pimânt, şi Golescu e și bolnav. | 

Rămăseiii uimit şi, âncă cu straiele de: drum, mă 

-duseiii la mareșalul a mă înfăcişa, După întrebările de 

etichetă îl întrebait despre Golescu, şi "1 ar&taill co 

“acest om nu e nici năsvut nici crescut dea se afla 

in acea stare mai nesuferită decat mortea. Nu cu- 

„moscii, îl diseiii culpa sai pira, dar dicii co nu 8 nici 

uman nică politici a debuta Turcii la marginea Dună- 

rii cu-asemenea închisori a Gmenilor de la 48. Ce-ar 

„dice Românii în ţeră? | | 

Mareşalul îmi răspunse cd scia, co eră aduși acei 

-Gmeni, dar nu scia cum, şi unde era puşi. Fiind-cd "i.
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arăt âns5, poruncesce săi scâtă, dar nu'i pare reii de- 

acest tratament trecător, căci-îl merită mai pe mult. 

timp, cânsi d-nealor Şi bat joci şi de Turci şi de Ma». - 
reşalul lor, 

Nu voii, dise, să divulgi scopul lor nebunescă Şi 

corespondinţele lor spre a face o nouă revoluţie, nică. 

proclamaţiile lui Maghieru nepotul, tâte cu scop de a. 

crea pretext Austriei de a veni şi ea a restabili adică. 

ordinea în contra unor menit ce vin în eră a tur- 

bura pacea, plecați din sînul Turciei, nu voit să di-- 

vulgii asemenea fapte, ca să le -daii o autenticitate, 

„decât dici că, daca mareșalul musca! ar fi dat ordin. 

cul-va Să nu se mai vedi în rada comandei sale, $ 

ar mal fi venit cum veni Golescu pe ascuns, l-ar 

pus să'l împusce. 

Ordonâ îndată să viiă. primul să adjutant, şi ne-- * 

fiindi acolo, chemA pe al sei Divan-Efendi, trimi-- 
țându'l la Seid-paşa al Rusciucului ca să'I qică să. 
scoță pe Golescu şi Cernătescu'de unde se aflaii, şi 

„săi puiă sub gardă blândă într'o casă cu saltele și. 

cum se cade la quartier. Pe dută fură scoși Şi aşe-- 

daţi mai bine, de facă şi cu Niţu Maghieru ce ve-: 

nise să m roge, şi care mă însoqise pină la cuartie-- | 

rul mareşalului. Acesta avi mulţumirea şi naivitutea,. 

de a spune -Golescului că Heliade sosind, protestă de: 

acestă tratare şi inidloci schimbarea. Golescu îl dise- | 
că minte, căci acea omenie îi veniă de la Colchun!. 

Mareşalu! scie mai bine de unde %-a, venit, şi ei n'a- 

ştept "mulţuraire, căci n'am făcut'o pentru Golescu sait. 

Cernătescu, ci pentru datoria sacră ce aveam asupra. 

mea, 

A doiia sai a treia-di acesti doi domni "fară expe-- 
diați din Rusciuk la Constantinopole, unde fură liberi.. 

. După o şedere de vre-o 8 ile in Rusciuk, aflaiii 

de la 6meni din Giurgiu, cum şi de la fratele d-lui. 

Russo ce venise despre Caracal, cd în Valachia- mică.
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t6tă lumea scia, de incercările de revoluție ale lui Du- 

mitru Brătianu, şi despre corespondența acestuia cu 

Rusetache, Golescii şi alții, 

„Luaiii apoi scrisâre” şi de la sogia mea că eră ajunsă 

în Sumla, şi'mi da de scire de cele intemplate la Con- 

stantinopols. Îmi. spunea că d-nu Deivos, venind în. 

“ Constantinopole, şi visitat sai întâlnit cu Românii d'a- 

colo ca Marinică şi alţii, venind” vorba le spuse că a 

vădut pe Golescu.şi Cernătescu in Varna. Românii r& 

maseră în mirare, şi unii Qiserd: vedi cum ne-ai amă- 

git ? către noi dicea; că se duci în "Asia. Unii îl cri- 

ticard că reii facă de “şi vor.pune planul 'în lucrare 

în astfel de împregiurări, compromit ț6ra dimpreună cu 
persâna lor. Alţii spuseră curat că se ducii să, facă 

revoluţie în numele fostei I.ocotenenţe. 

Mai îmi seria socia mea că la plecarea ei din Con- 

i stantinopole d-nu Meghieru a venit la densa plângân- i 

du-se că nu scie care din Români s'a dus a artta la 

Pârtă cd Stefan Golescu cu secretarul luă Maghieru (aşa 

numia pe Cernătescu) şi cu nisce i Moldoveni Mălinescu 

şi fraţii Leca, s'aii dus să facă revoluţie în ţ&ră, şi co 

la ministerul din afară a fost chiemat, el Maghieru, să 

dea cuvânt şi să fii respundător, Adause că el a răs- 

puns cd Cernătescu nici nu “%-a fost nici nu'i este se- 

cretar, ci i s'a dat acea. calificaţie ca să” compromită 

şi pe dânsul; al doilea că el stă bun de inocenţa lui 

Golescu, pentru-cd scie cd motivul plecării lui nu e 

altul decât o scrisre ce a fost luat de la mama du-. 

- misale, în carei seria că e amalată, murindă, şi] con- 
jură, să viii s%l vadă Maghierul se plânse acestea la 

socia mea ca să” dea, să înțelâgă, că adică acel dela- 

tor ar fi Costache Alexandrescu, frate sei, ca să a- 

runce apoi culpa tot asupra mea. 'Sogia mea îi de- 

monstrâ că de la, sosirea d-lui Deivos, Costache ne- 

contenit a fost la, insule, şi co Deivos a spus despre 

4
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“fiinţa lu! Golescu la Varna la Românii din Constan- 
tinopole. _ E N 

Vedi acum şi aceste explicaţii : pe când Maghierul 
fu chiemat la minister, Golescu eră şi arestat la Vidin 
(căci acolo, cum se va vede, se scia mai 'nainte de 
"cele ce se lucra în Oltenia, decât la Constantinopole); 
al doilea, că după încredinţări. de la “sorginte, aduct-: 
torul de nuvele la minister a fost Marinică, agentul 
lui I6n. Ghica, ce are sistemă de a compromite pe toţi 
Românii spre a rămân numai el pos.bil. D-ta scii din 
Paris co certa, şi desbinarea n6stră a fost pentru-că 
ei in6 sforţam a face pe Golescii şi pe alţii a rămâ- 
n6 numai în principiile de la 48 şi a nu se lăsaa da _ 
în cursele ce întindea I6n Ghica la toți emigraţii. De . 
aŞI fi fost ambițios şi le-aşi fi voit răul, "i-aşi fi lăsat 
şi "i-aşi fi îndemnat a se compromite, aşi [i făcut ca . 
Ghica, sait ca Manea Nebunul ce striga : toți boierii să 
moră, numai Manea să trăiască, aşi fi vrut numai ei 
să remâiu posibil de a se servi Turcii cu mine la 

„timpă; ânsă ei, cum scii, mt nevoiam, suferiam ure. 
şi injurii sforţându-mă doi ani a ţine pe toți în ace- 
leoşi principii. Pentru-ce se despărţiră ei de noi amâa- 
doi decât pentru-că nu le incuviințam neconsecuenţele ? 

Intrând in ţeră, aşedendu-mă& în Bucuresci, veniră 
mulţi a mă visita, şi char de pe la judeţe. Între alţii 
fură şi administratorii din Oltenia, numiţi de Turci 
după depărtarea Rușşilor din acea, provinciă, Şi SCcoși 
dupy cererea Austriacilor ca să se aşede tot cei ce fu- 
seserd numiţi mai dinainte sub regimul rus, pe care 
îl numia legal.” o a 

Între 'cei Școși ca turcofili eră şi Romanescu, de ţi 
aduci a minte, şi Viişoreanul ce e fără un ochii. Ro- 
manescu îmi spuse cd, âncă de când era Ruşii în O 
tenia; Brătianu eră trecut acolo şi sta ascuns adică; 
co la depărtarea Ruşilor numindu-se de paşa de la Vi- 
din administratori, a fost şi el Romanescu. unul cum
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şi Barbu Bălcescu ; că Rusetache şi Bratianu îndoc- 

trinase pe acesta din-urmă în scopul lor, (de nu va 

“fi fost îndemnat şi de cumnatu-seit Geanoglu), cd în- 

to s6ră, la masă saii la, cărți, Bălcescu. cu alţi boieri 

împreună “fiind, priimesce o scris6re de la Bucuresci, 

o desigilă de facă cu toţii, se miră, cd vede o hârtiă, 

albă, și numaj pe mârgine scrise aceste vorbe: 

„Frăţioral mei, citesce acestă scrisore cu căldura ta. 

_A! e slova soră-mii, exclamă Bălcescu, aci e un 

"mister, să aducă cărbuni aprinşi. e, 

„Puserd scrisârea pe lângă cărbnni şi incepură a eşi 

litere citeţe, citiră şi aflaro sensul următor : 

„Fratele. mei, îți duci grija. Muscalii plâcă mâne 

din. Bucuresci spre a reocupa YValachia mică, a reîm- 

pinge pe Turci Şi a vă aresta pe voi ocârmuitorii. kă 

- sunt peste 20 mii, şi de Turci aud că ar îi numai 

vre-o cinci mii. Fugi, frate, .şi dă de scire şi celor l-alţi 

'ocârmuitori şi slujbași să fugă, “ şi alte asemenea. Ş Ş Ş 
(Subsemnată socia lui Geanoelu). - 

Alarma, se dete, Gmenii turcofili* - începură a fugi; 

unii. venird la Vidin. Din ocarmuitori fugiră unul-doi,. 

Bălcescu îi însciinţă, și îi îndemnă, şi 'sforţă şi pe Ro- | 

manescu a fugi. 

„Ei, continue Romanescu, care şciam de mult co- . 

„respondinţa şi înţelegerea lui Bălcescu cu Rusetache 

„Şi Brătianu, care sciam şi marafetul de la 29 Iunie. 

„1848 cd tot de la Rusetache eşzise cd Muscalii ar fi 

"venit la Focş şani, ca să Şi facă, apoi mendrele, prepu- 

„seiu, dice Romanescu, că acea scrisâre, cată să fiă 

„vre-o dievolie, în maniera acestei confrăţii, ş şi ceruiii 

„să vEdi scris6rea. Nu pr6 vrea să "mi-o ata, şi a- 

„cesta îmi adaose şi mai mult prepusul. În fine, v&- 

dena'o, îi diseii.: cui le vindi astea, nene? apoi asta, 

„e Slova ta, serisrea "ţi-ai fabricat'o tu singur ca să 

„sperii lumea să fugă, să rămâie județele şi plasale 

Î
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- fără administrații, şi al tei să'şi facă apoi fărd greu- 
ptate ce aveţi de gând a -face,“ şi demascaiii farsa. 

„EA, continue Romanescu, despre. tâte, cu mult mai 
„dinainte dam raport şi mă duceam Şi -în -perşână la 
„paşa de la Vidin spre a'l lumina, de. cele -ce se în- 
„templa. | - - . 

„Paşa îmi da instrucţii ai priveghia numai, şi ale 
„dejuca, planurile, impedicându'i de a reuşi. la, ceva, 
„iar nu şi ai aresta, ca să “nu se dea, mănuşă Au- 
pStriei să ţiă că a fost vre-o încercare de „turburare 
„În $6ră. Cu astă politică, paşa ce se înţelegea cum 
„Se vede cu mareşalul, destitui pe Bălcescu, trimise 
„pe Niţu Maghieru “ce se înţelegea, cu dânşii, din Vidin 
„la Rusciuk, mințindu'l că ar fi scris lui „Omer-paşa 
„Să numesc capul dorobanţilor, şi obri pe Golescu 
„Şi Cernătescu de a intra in eră trimiţendu'i cu ex- 
„cortă la Rusciuk.“ A 
„Astea le audiiii pe la 25 August în Bucuresci de la 
Romanescu unde pe la capătul lui Iulie, când era Go- 

„lescu în Rusciuk şi ei prin Varna, şi prin Şumia, nici 
mu le puteam sci. Nu'mi aduci aminte bine 'daca tot 
Romanescu saii Russo îmi spuse mai târdii că într'o 
scris6re scria Rusetache din Constantinopole lui Băl- 
cescu şi Brătianu în ţeră : „Faceţi revoluția, mai cu- 

„Tend,-cO St. Arnold a poruncit so faceţi 1“ 
Mai îmi spuse d. Russo, că are în mânele sale o pro- 

clamaţie a lui Niţu Maghieru cu No. 16, în care în- 
demna pe săteni să ucidă pe proprietari, şi că dup5 - 
înveţul acestui Maghieru, mulţi săteni puseră pe pro- 
prietari a, treiera desculți pe mărăcini, care făică ca, 
“Solomon să viiă cu mitralia, şi din doă sate să nu 
lase nici copilaşul din faşe. | | - 

Vedi acuma, fiate, că Turcii sciindu-le . acestea, nu 
âmblară decât a acoperi lucrurile, -şi a întempina ex- 
cese fără a, pedepsi pe nimeni; că piritorii Astor 6meni 
mai fost alţii decat faptele lor, şi că cei ce aii jucat 

21. 
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rolul de descoperitori ai comploturilor, nu se ascund, ci 

din contra, își facil un merit cd ab servit ţâra. Apoi 

cum ţi-se pare d-tale cd astădi Cernătescu şi cu doi 

Maghieri, nepotul şi fiiul, sunt tolerață în eră de Au- 

striaci? Cum ţi se pare când vei: audi cd Austriacii 

vumescii pe Romanescu tot canalie? Cum ţi se pare 

“ când scii că Maghieru cel mare a stat în Viena, şi în 

“Cosstantinopole “merge pe la Bruk, cum spun? Cum 

ți se pare când vei audi cd cei ce.aii luat patriotis- 

mul cu asalt, sait dus adesea în Constantinopole la 

ambasada 'austriacă, arătând că de are Austria ceva 

intenţii în Principate,. să ceră atrage pe Heliade de - 

acolo că acela îi strică tâtă treba şi i se va opune 

la tâte planuriie? Cine sunt precupeţii drepturilor ț&- - 

rei şi cine propagatorii mai convingători ai naţio- 

nalismului meii ? Când le aud acestea Românii, pe cine 

faci ei credincioși, şi pe cine trăgători ?. Când aude . 

ţera acum că Austria se opune la reînturnarea mea 

în țeră, ce dice? 
Cată a termina aci cu astea, fără a intra, în atâtea, 

“şi atâtea amănunte tot aşa de interesante, ca să dai 

loci şi altora mai importante. 

- Venind în „Bucuresci, de a doa-qi arii mareșalul ob- 

servaţii de la consulul. Austriacii despre mine, cerând 

să mă întâreă înapoi. Mareșalul îi arătă că nare să 

se amestice la 6meni ce nu sunt sudiţi austriaci.. Ob- 

servaţiile âns& se înteţia cu cat se apropia ajungerea 

Austriacilor în Bucuresci, în cât Omer-paşa, nu mai pu-- 

tea căta alte trebi de atâtea insistenţe. Spre ai ardica 

greutatea, acâsta, mă determinaiii a, cere o explicaţie 

cu consulul austriacii Laurini, şi trei dile me tot du- 

seiii la Omer-paşa spre aj cere. voie pentru acesta, 

fard ai afla timp. Austriacii trecuseră încâce de Plo- 

iescă şi Pitesci, şi ei voia tot n'o putuiii lua; şi pen- 

tru-cd vream a ved6 pe consul mai "nainte de ajun- 

gerea acestor speţă în Bucuresci, ca să nu dică cd
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mergi să'l văd de frică, mă determinaiii a mă duce Şi fără 
voie şi a'i spune apoi îndată, fară să afle mai ântâiu 
-de la alţii. Prin fiul lui Sporer trimiseiii vorba consu- 
lului,: care. îmi dete întelnire a doa-di- la, 9 ore de di- 
mineţă: Când intraii, după bună-diia, mă întreba: | 
„Vous-etes Phomme de 1848? . 

— Toujours le meme, îi răspunseiui. | 
—Ce este spre serviţiul dumitale mă întrebă din - 

nugii. 
— Am venit să te întreb, domnule consul, ce aveţi 

„cu mine şi nu mă lăsaţi, după ce o dată Ruşii "mi-ai 
ruinat averea, nică să stai în ţeră, provisorii spre a 
câta de rămăşiţele ei? Voiii Ssă'ţi spuiii profesia mea 
de credință, şi purtarea mea. Sa 

— Bucuros, îmi dise, ânst te rogii nna; ca: că fii cât 
se va put mai veridică, 
„—'Toemai acesta îmi place şi mie, căci către ori-. : 
cine altul ași nara faptele după adevtrui lor, mar lua, 
de un 'fanfaron; iar poliția Vienoi, fiind-cd are reputa- 
“ţia că scie tâte, şi consulii fiind parte al acestei ono- 
rabile poliţii, cată să scie ma! bine de mă laud, sai 
codescă sai faci -sofisme în naraţia- mea. N 

ÎI spuseii! încercarea Rusiei de a turbura la 1848 
:pâcea în ţera nostră prin Gmenii sei, îi arătaiii mai pe 
largit ce făcu, la vederea acestui pericol, partea naţio- 

“nală sait mal bine era întregă ; îi ar&taiă rolul mei de 
legitimist către suzeranul țerei, şi de conservator către 
drepturile 'şi datoriele patriei mele ; îi spuseiii despre 
-ajungerea, mea, în Braşovii după catastrofă, despre se-: 
renada de acolo şi despre r&spunsurile mele către Ro- 

- mânil Transilvani, la oraţiile Şi poesiile lor; îi ar&taii 
co nu din dragoste către sistema austriacă, ci din stă- 
Tuinţa de a fi consecuent, nu putuii îndemna pe Tran- 
silvani a fi rebeli către împăratul lor, -când noi fuse- 
ser6m credincioși către Sultanul; îi arătaii că cât fuii 
in Transilvania m'am mărginit într” neutralitate ab-
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solută, că cât fuit în străinătate n'am cşit din princi- 

piele ţ&rei mele de la, 48, cd nu sa întemplut să fiii 

în înţelegere cu aceia ce “Austria îi numesce rebeli, și 

alte asemenea, din care multe ai venit numai că m'am 

mărginit a fi representantul şi avocatul causei ţărei 

“mele, iar nu cd ași fi avut vre-o daţă simpatie către 

Austria, de la care nici nu pretindii vre-o recompensă- 

“l-am mai adus a minte și de alte proposiţii ce ai fă- 

cut unil-alţii sogiei mele spre « a da voie a se subsemna, 

numele meii la nisce proclamaţi, şi la care sogia meu, 

pa consimţit. 
| 

Îmi răspunse cd. le scie tote. şi îmi făcă compli- 

ment că am fost fârte veridicii, și că guveruul lui cu- 

n6sce totă purtarea mea; iar Ge s'a întâmplat: a nu 

„mă. tolera. la 48 a rămâne în Transilvania, şi a nu 

simpatisa, cu politica mea, causa este ci eii. atunci 

eram inamicul amicei şi aliatei sale Rusia. Ânsă as- 

tădi când Rusia, cu purtarea și pretenţiile sale, ajunse 

a întărita Europa oficială, ei cată să fii mulţumit 

căci opiniile mele politice arttate Ja 48 şi publicate în 

scrierile mele (pe care dicea co le cunsce) sunt re 

cunoscute Şi î adoptate de tote cabinetele Şi de ensuşi 

al Austriei, şi în fine căci inamicul mei astagi e ina- 

micul Europei întregi. 

— Care dar sunt cuvintele pentru - care - Austria se 

opune la aflarea mea în ţeră, şi nu mă lasă a" mi căuta 

de averea'mi ruinată ? 

— Austria mare nimici astădi din trecutul d-tale 

decât. te crede şi te scie co ai devenit organul, politi 

: cei, engleze. şi. mai. vertos a lordului Palmerston ! 

— Multe pâte să scie bine poliţia Vienei ;. despre a 

cesta, ansă este. fârte reă informată. 

"l-am spus curat despre ducerea mea de trei oră. a 

Londra şi de purul adevăr, cum în scii și d-ta. , 

„Mai. îmi spuse £ apoi co r&c6la Românilor către. Au 

striac,, se atribue unei propagande a mele, Bă, îădi
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sei, cd de ce nu o atribue d lui mai bine proclama- 
ţici generalului Hesse? Românii nu pricep ei interesele 
lor? Intraţi cu astfel de pretenţii în ţ6ră, şi vreţi să 
vă şi ame Românii? Ei puteam. să fiu Gri de la 48, 
şi d-v. tot astfel eraţă să fiţi priimiţi când debutaţă cu 

-0 asemenea proclamaţie, . Aci eşiii pugin din sângele'mi 
Tece, şii ar&taii că nu mă linguşesce atât influența co 
îmi atribue cd am în ț6ră, cât mă insultă injuria ce 
se face unoi naţii- întregi când o faci adică cd ea nu 
scie, nu pricepe cine îi e amicii şi cine voitor de reii. 
Cum credeţi, domnule consul, îi diseiti, cd Gmenii pot 
să fiă vre o dată mai jos şi de cat animalele ce şi 
ele ai instinctul de a'Şi cunâsce inamicii ? 

- Am plecat. 

Ducându-mă la, Omer-paşa, “i-am spus de visita co 
am făcut fâră a av6 timp de a'i spune ce am vorbit, 
“Nu s'a arătat nică cd e mulţumit nici nemulţumit de 
acestă visiţă. 

Nu mai prelungescii scris6rea cu atâtea şi atâtea 
-cicane ce .avuiii despre multe, cum şi despre | un cuar- 
tir unde să şedii, Mareşalul imi disese să'mi aduci 
şi familia, în Bucuresci, ca la observaţiile ce i se vor 
face, că adică aşi veni cu cuget de turburări, să potă 

„dice că Gmenil ce aii asemenea, cugete, ru Şi aduci şi 
familia cu dânşii. Venind în Bucuresci, peste doă s&p- 
tămâni aşi fi stat pe strade de n'aşi fi avut a trage 
în căşcidra lui Andronicii, unde abia încăpea el cu so- 

- Gia şi dece copii. Dupd atâtea şi atâtea, case ce nu 
mi le propunea decât.ca s%'mi întindă curse, ca Co- 
trocenii, ca casele lui Arghiropolu de pe şosea, (spre a 
pute dice apoi că şedii afard din barieră ca să facii la 
cluburi), ca a lui Creţulescu din Cişmegiiă (ca să dică - 
cum ai dis că m'am pus la grădina publică ca 84 e- 
xhortegii popolul), în fine după ordinul mareșalului mi 
se aduse biletul pentru casele lui Ioanide ce eră fără. 
stăpân: În acea di mă duseiii să le vădă şi aflaiii acolo
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mutat pe generalul austriacii Popovici. Lăsaiii casa şi 

mă trăseii, fără a mă mai plânge la comisie de ce tot: 

„de o dată sW'mi dea şi mie şi generalului Popovici a- 

„celaşt bilet. Mareşalul ânsă audind ge la alţii, în ace- 

cași di trimise, pe mâiorul Cornescu la generalul Po- 

„povici, poftindu'l ca pind sâra, negreşit să deșarte Casa, 

ccea-ce s'a şi făcut. După o şedere de cinci săptămâni în. 

Bucuresci în midlocul a mii de cicane şi calomnii, au- 

qind că vine şi Stirbei, aflaiii pretext, şi mă rugaiii de: 

mareșalul ami da voie să in întorci la Constanti-- 

nopole pentru vre-o lună-dos, pind vor vede cum se: 

alege cu Sevastopole “şi ce turnură mai iea politica 

Mareşalul mă mai întârqiă vre-o dece gile pind sămi 

“dea voia, şi la p'ecare mă însărcină, cu trei articole 

atingăţâre de drepturile ţărei, din care numai unul.al 

reorganisaţiei „miliției n6stre s'a împlinit de la Vizi- - 

riaţ, şi care nu sciii ancă bine daca pe Vizirul nu 

Pa, costat şi asta mult, Cele-l-alte două nu sai îm- 

plinit, şi nici nu pociii acum a ţi le spune. AQI. dece 

- ile laiiă scrisori din Bucuresci, în care mi se scriă că- 

mareşalul plâcă, şi voiesce să vii, şi să mă duci al 

înţâlni drept -la ag. Pentru acesta scrisese doă scri: 

sori Ja minister cerendu-mă. Mă determinaiii a pleca. 

MB duseiă şi 'mi luai concedii de la Vizir, seraschier” 

şi alţii. Când mă duseiii la Reşid-paşa de la ministerul 

căruia era să mi se şi visede pasaportul, îmi dise_co- 

wam voie pour qatelqate: temps a mă depărta din Con- 

„stantinopole; căci Ausţria, se opune ia aflarea, mea în. 

Principate. Astfel mă aflu aşteptându, şi nu'mi pare 

reii decât co mă vădi din nuoii despărțit de copii. 

Altfel, cum-am mai dis, sunt ferice căci ura Rusiei 

şi Austriei asupra mea, demonstră principiele mele. Îmi 

“pare bine că am trăit şi că îmi voii termina cariera 

-detestat, de aceste dot Puteri. IN 

„Acum să vii la câteva din câte îmi scrii. 

Aceiaşi Gmeni, din acecași gaşcă, când vorbescii cu
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ministrii Turci, mă acusă că sunt Auscal. M'a asigurat 

“unul că Reşid-paşa ar fi dis în anul trecut, când m'a 

trimis la Şumla, cd nu pâte. pune temeii pe mine; 

căci I6n Ghica -a spus că sunt Muscal. 

În Bucuresci, Pantazi Ghica, Creţulescu, Ioranu, 

Nenovici, ajutaţi de Ciaica şi de Zamoisky spun pe 

la, toți că sunt 'Turciă, “şi cd atâta sunt supus a îm- 

„plini voile Turciei, încât âmblu să faci un pașalicii 

Gin Patria, mea. - 

Ciaica şi Zamoisky ce sunt bine cu a Austriagii, mă 

acusă la acestia cd sunt “încă mai de mult organ al 

politicei englese, şi mai virtos a lui Palmerston. 

„ Aică în Constantinopole tot acestă gaşcă mă acusă, 

la Englesi, Frances) şi chiar Unguri şi Poloni de frac- 

 ţiunea lui Visosky că am devenit în Bucuresci instru- 
mentul Austriacilor. - | 

A av6 diferiţi Gmeni diferite păreri, se pote; dar 

tot acei 6meni, a dice și a afirma: atâtea, acusaţii .ce 

vedi, din ce scâlă, ţin Gmenii &stia ? A ajuns să mă în- 

„_ tristedu mai mult de depravaţia omenirii decât de 
" r&ul ce ar put a'mi aduce atatea minciuni sistema- 

tice. 

M3 întrebi în scrisâre, de unde a putut; eşi 2 acusaţia ce 
- se vede în La Pyesse din 22 Oct. ? şi îmi dici că şi Mus- 

tafa-bey sa mirat şi ar vrea, să scie sorgintea. Eu 

singur nu sciam ce vor să înțelegă, acusatorii mei 

când mt calomniadă că aşi voi să faci un paşalik, 

de nu vedeam acest articol.. Îmi seria; de densui din 

Bucuresci, dar nu'l vădusem, pind nu mi'l-ai trimis 

d-ta. Acum pricep tot, şi aflaiă sigur şi sorgintea. Acest 

articol & scris de Baligot ce se afla translator la Se- - 

raschieria, Riza-paşa ce scii cd e inamicul mareșalului, şi 

Baligot ce nu încetedă a face asemenea articole, crede 

cu face doă serviţiuri, ânteii domnului sei ce urasce 

pe mareșalul, şi al doilea tâtei gaşce a lui Ghica şi mai 

vertos a lui Tell şi: Gelescilor în care e şi Maghierul.
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Acestia, aii îndoctrinat pe Baligot asupra mea şi a ma- 

reşalului, şi nu aflară alt cuvânt mai întăritător spre 

a. motiva rămânerea mea în Şumla şi depărtarea lor, 

decât un pretins interes al mareșalului de a deveni 

Domn peste Principate. De ar crede cel pugin acusa-. 

torii una ca acesta, 'I-ași ierta co 0 dici din bună- 

credinţă și din patriotism; ci singuri nu 0 credi, perr- 

tru-cd aii probe despre  neposibilitatea, acestui lucru, 

şi despre bunele intenţii ale lui Omer-paşa către ţ&- 

rele nâstre. _ | 
Spre a av6 6re-care gravitate şi mai mare acestă 

infamă acusaţie, Ciaică, Zamoisky şi Ghica, o asigură 

pe ascuns ici şi colo ca un mare secret, şi inamicii 

mareșalului, Musulmanii, surid pe sub mustață şi se 

facii cd o credi. Di 

Jocul & de meşter ca tâte jocurile infernale, lovitu- “ 

rele faci rele în tâte părţile : şi mareșalului cu mine, 

şi mie cu mareșalul, şi ţărei n6stre de va fi lipsită de 

acest voitor de bine, şi Turciei şi mai mult; şi acesta 

vor cei ce “și-a pus în gând de a o împărţi. Ca să 

vie acolo, cată a o lipsi mal ântâiii de. cel ce o servă 

- cu credinţă, cu val6re şi glorie. 

__Săţi vorbescii şi de acusaţiile ce se facă mareşa- 

lului atribuindu'i nereuşita în Crimeca, de ce na fă- 

cut invasia în Basarabia. Sciii câte îţi serii, cum scii 

„că exist. | 
Ascultă şi judecă. 

- Intrarea Austriacilor în ţările nostre era, predesti- 

nată, numai la întâmplare - de a fi nevoiţi Ruşii de a 

se retrage ca să viă el a'i înlocui, şi a se opune Turci: 

lor de a nui urmări şi ai lăsa a'și concentra în Cri- 

meea puterile. : îi 

Cum veni Omer-paşa în Bucuresci, _ante-garda sa 

era deja la Buzei, şi tote disposiţiile era, de a pleca 

tâtă oștirea în Basarabia. Toţi Bucurescii sciti ordi-. 

nile de plecare, carăle de transport ce se preparaseru,
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: Cum veniră Austriacii i”), generalul Coronini arătă lui 

Omer-pașa ct ci „pe temeiul tractatului vin ca inter. - 
mediator spie a, nu lăsa nici pe Turci 2 merge asu- 

pra Muscalilor, nici pe Muscali a mai intra în Princi- 

pate. Asta e rolul adică al făcătorilor de pace, şi al 

Gmenilor ce dorescii a transporta, theatrul resbelului 

Gin Europa şi mai vârtos din Principate. 

Marcşalul stărui că va susţine ordinul departului ce 

dedese. Generalul austriacă îl într ebâ, daca are instruc- 

ţii de a se opune Austriacilor ca unor inamici sait de 
a se înțelege cu dânşii ca, cu nisce “midlocitori ; şi din 

parte'şi işi arătă instr ucţiile positive ce avea de a se 

opune chiar cu arme la înaintarea mai încolo a Tur 

cilor prin Principate. Omer-paşa ca să înaintede mai 

departe căta să viiă la o încăierare, şi ministerul sei, 

dupd atâtea cereri âncă din Turcia îl lăsase: fără in: 

strucţii despre acest punct. Se determină, dară a mas- 

ca mișcarea, ş şi dete un contra-ordin a stă pe loci oş- 

tirea pind îi vor veni răspunsuri la scrisorile către gu- 

vernul seiă despre acea împregiurare. Scrise pe de o 

parte la Constantinopole, iar pe de alta ca să nu p&r- 

dă timpul, dete ordin a pleca, oştirile nu spre Moldova, 

adică, ci pentru: locurile de iernare, şi le înşirui, la. 

Giurgiu, Călăraşi, Brăila, cu care în paralel altele mer- - 

„gea dincolo de Dunăre la Rusciuk, la Silistra, la Mă- 
-cin ce sunt în faca celor de sus. N 

Când o dată oştirea-8 la Brăila 8 ca, şi la Galaţi în - 

Moldova, şi ca să fii acolo cu bagaje şi provisii în 

destulă cuantitate, are nevoie de doă şi trei s&pt&- 

mâni. Timpul &sta nu-s'a, perdut așteptând . răspuns 

de la minister. Când venird instrucţiile de plecare, oş- 

tirea, era, destul de înaintată, Austriacii, dupd sosirea 

lui Hesse ar&tară că Coronini nu înţelesese -bine in- 

strucţiile sale, şi Hesse se > arătă mai raţionabil şi mai 

  

  , 

”) Peste vre-o săptămână.
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leal adică cu Omer-paşa, făcură. zi dudijze» phozuiay, 

ce să se mai opuie la depart când Musulmanii eră bine 

înşiraţi ? Schimbară numai limbagiul şi tactica; în- 

cepură a artta cd sunt determinaţi a se declara €ă |. 

ostili- asupra Ruşilor, şi'o duseră din Constantinopole 

“cu adi cu mâine pînă să înaintede iârna, ţiind în locă pe 

Turci, şi dând pas Muscalilor a se întări la Sevastopole 

cu ajutre noui. -- - | 

Acum că aliaţii se află reu, dictedă, Austria, Şi în con- 

diţiile ei îi tot pârtă cu promisii co pe la capătul lui De- 

- cembrie se va declara, asupra Rusiei. Vom veds; şi de o 

vom vede acesta, pe ce condiţii ? Bietele ţări ale nâstre!! 

De unde s'a preparat acestă situaţie? De la conser- 

vativii Europei oficiale ce nu pot suferi dişfata, Ta» 

rului ; planurile din Londra vin la, Stambul, şi de a- 

colo se ţin de chică toţi mareşalii, şi Omer-paşa şi cel 

engles şi cel frances. Săracii Turcii, Englesii şi Fran- 

cesii! se bitură şi se bati ca lei, şi şepte-opt Smeni 

vând lumea întrâgă. Ce se l6gă trăgătorii de mareșali, 

ca săşi acopere trădările sistematice? In trei ren- 

duri Omer-paşa u fost oprit din drum de curieri de la, 

“Pârtă spre a da pas Ruşilor a trece în Dobropea, şi 

de acolo pâte să viii a lua, Silistra. . Ce vitejii nu fă 

cură Turcii.după acestă trădare? cu câtă bărbăţie şi 

veghiere . Omer-paşa dejucă planul trădătorilor şi îi 

“făcu sWşi perdă speranţele de la Silistra, ! Omer-paşa, 

era de mult în Basarabia daca aliaţii ar fi oferit Tur- 

„cică numai flotele de pe marea Negră, şi duca Austria 

nu intervenia, în ţările n6stre. De va aduce Dumnedei 

„Şi disperarea celor victimaţă în Crimeea, să cadă Se- 

vastopole, culpa către Țar nu d a trădătorilor, cuci ei 

'şi-aii- făcut tote datoriile cum să ucidă o lume în van, 

trimiţend'o acolo-cuu do8 luni mai tardiu, ca, să aibă 

doi inamici, şi elementele şi pe Ruşi îndoiţă şi întreiță 

de ceea ce era să fii cu doă luni înainte, pe când En-
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glesii şi Francesii muria de florile m&rului pe la: Varna. 

de holeră. Ei n'am altă speranţă decât la Englitera. 

neoficială ce. își sacrifică, cu atâta ardâre Şi banii şi- 
copii. 

  

Despre anitcelul de pe uliţa Tor goviştei am luat și: . 

ei o scrisre, pe care d am trimis'o cu posta trecută. 
în copie. 

Nu sciii de unde a aflat Baligot că poscd asemenea seri-- 

s6re, şi "mi-a cerut să facă un articol după densa pentru. 

diarul Lu Presse. Ei nu sciam pînă atunci că el autorul. 

-.. articolelor în contra lui Omer-paşa, şi "I-am dat o co-- 

pie. Mult "mi-e temă acum că va fi făcut un articol 
tot de felul celoi trecute, spre a mai incrimina pe: 

Omer-paşa şi a mă compromite şi pe mine. De vei - 

vede un asemenea articol, cum am drept. să prepuii. 

acum, te rogi protestă, în numele mei saii în dreptul! 

„ serisorilor ce-ai din” ţeră.- i 

SA revii la situaţia din Crimeea. Aliaţii putea să 

fii acolo âncă din luna lui Iulie, când Muscalil eră o 

mare parte în Principate, şi cei ce ţinea, hăţurile din: 

„Lonâra şi aiurea "i-a, ţinut locului şă mâră de holeră 
pe la Varha, pind să se “prepare Muscalii şi cu Gmenii. 

şi cu i6rna. 

- Omer-paşa după ce împedeca pe Muscali d'a înainta Şi 

i bătu prețutindeni, putea ai urmări Și a ocupa o mâre: 

parte din ei de a nu se put6 duce în Crimeea, şi cei ce: 

conducă diplomaţia, . preparaseră tăremul ca la: retra-- 

gerea, Muscalilor să intervie Austtiacii, spre a da pas. 

ucestora, de a se retrage cu nepăsare şi a se “duce cu. 

"putere a, pisăgi şi a ciopârţi pe aliaţi. Teri luaiii iar 

scire că. Omer-paşa, după ce plecă, din Bucuresci a a-- 

jurige oştirea'i. înşirată spre Basarabia, la Siret fu. 

ajuns de curieri și reţinut iar de observaţii Şi opune-: 

rile Austriacilor. Acum ca, să mai minţă pe aliaţi,
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„ici cd se vor duce ei asupra, Ruşilor, și nu & nevoie 

a mai merge Turcii. Nimic mai naiv şi mai şiret. 

“Cu Austriacii în costă, Ruşii nu vor fi. incomodaţi ca 

cu Turcii, şi îşi vor face în largul lor marafeturile, cum . 

Si după sosirea nuoilor Francesi să potă a se opune 

-cu forță tare, nefiind distraşi de Omor-paşa. . 

îmi pare mult bine de cunoscinţa ce "mi-ai fâcut cu 

d-nu Elias Regnault și de interesul ce are acest băr- 

“bat la aflarea adevărului. De mă voiu reinturna în 

:ţeră, voii face ceea ce sunt dator şi către interesele 

ei şi către acest fel de Gmeni ce ai generositatea şi 

„sentimentul umanităţii de a se ocupa de popolii şi in- 

dividele victime. Copilul mei & âncă micii ca să'l pot 

“trimite în străinătate, şi nași dori să'l facii mai ân- 

„teii Frances pînă nu se va forma Român. Aşi vre în- 

tr'o qi să semene unor 6meni ca d-ta Şi ca Scarla-” 

tache; iartă nu pretenţiile, ci dorinţa unui tată, 

De se va publica întrevorbirea mea, cu Derviş-paşa, 

-îmi face şi bine şi re. Dta vei încropi una cu alta, 

pînd când copii mei nu sunt lângă mine. . 

Asemenea fă şi cu câte îţi însemnedu în acestă 

„Seriș6re, - : 

D-lor Billecocq şi Vaillant le sunt forte recunoscător 

-de sentimentele: ce'mi portă. Nu faci vei, împlinescii 

-un act de dreptate, căci răspund sentimentelor mele 

-despre d-lor. Bucurescii toţi scii de faierul ce dam 

tutulor ce declamă patriotism, arăândule că nu 'ȘĂ- 

-cunoseii patria după cum nu cunoscii pe amicii ei de- 

“votaţi, cari tără nici un interes decât al adovărului şi 

„al umanităţii s'au sacrificat cu mulţumire ca d-nii 

"Vaillant şi Billecocq. Sa 

"Nu scii, frate, cât reii în -impregiurările de acum 

:faci ţărei 6meni . ca 'Bugeat şi Colchun! Să fi avut 
„„astăai un Billecoca fi un Vaillant la Bucurescă şi la 

-Taşi! Rusia de aceea, reuşesce, căci la tâte locurile tri- 
«mite încercaţi și credincioşi. Turcia, la 48 trimise pe 

e
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Suleiman, şi] vechicmâ; Fuad ne făcu rei Şi noă- 

şi ei. Ahmed-Vefik servi bine Și guvernului scit și nog, 

și se iniţia în ale nâstre ca, şi Omer-pașa. Rusia, “l-ar 

„Îi trimis iar pe densul.de ar fi fost în locul Turciei; 

acesta ânsă trimite un novice, şi acum se aude c5- 

va trimite iar pe Fuad. Nu rămâne decât să rechieme - 

şi pe Omer-paşa, cu ce'şi va face ea, singură nu'i pot. 
face o mie de Țari. 

Ascultă raţionamentul unui Turcii: 

„Austria, dise el, este forte dibace, Ea dice Rusiei :. 

intrând în Principate am paralisat cu adi cu mâine 

oștirea tureescăi, am ţinut'o în locii astfel cum săţi 
poţi face trebile în largul d-tale în Crimeea, "ţi-am servit . 

cât nu se putea mai bine. Suntem chit pentru ajuto- 

“rul ce."mi-al dat la 48 şi 49. 
Către Turcia dice : „Scopul a fost să deşarte Ruşii - . 

Principatele, cu apropierea oştirilor n6stre de fruntariă şi 

deciderea de a intra în Moldo-Valachia, Muscalil ai fost. 

- nevoiţi a se retrage; pe lângă acesta, v'a adus inapoi: . 

pe scaunele lor pe Domnii ţărei numiţi de voi şi go- 

niţi de Muscali, am restabiliţ ordinea legală; v'am lă- 

sat timp a vă prepara mai bine de resbel. şi a vă: 

concenţra cu aliaţii (lăsând Principatele în pace), V'am- 

servit prin urmare cât nu se pote mai bine, căci tre-- 

buia să perdeţi mulţime de oştire pină să puteţi a-. . 

lunga pe Ruși, şi r&măşiţa oștirii-să vă fiă dâhulată.. 

Prin urmare iar sunteţi datori tote chieltuielele, Şi a-. 
_vem un compt.“. 

Turcul ce dice acesteu se chiamă . Dervis -paşa (nu. 

„ Ams& cel din Bucuresci). Vedi dară că şi ei: cunosci. 

forte bine situaţia, şi tună şi fulgeră. asupra celor ce 

ai pus o lume întrâgă, într'ensa spre fav6rea causei şi. 

sistemei Ţarului. | 

La revedere. Te imbrăgişeqii din inimă. 

a ii 1 ue.
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P. $. Nu scii un lucru. Am avut ieri o întâlnire la. 

-mine cu 'Balligot. Astfel cum um presupus aşa a fost 
„adevărul. EL este autorul articolelor în contra lui Omer- 
paşa şi a mea: mi-a spus singur, şi mi-a dis cd el a 

-credut că face bine Românilor, că aşa îl informaseră 

Araţi căusaşi. 

OSI 

Domnului Gr. Grădiştenu 

"Constantinopole. 1851, Decembrie 3/4 - 
N 

Amatul mei domn, 

Câte ţi-am scris de proiectele Polonilor lui Ciarto- | 
-risky se mâi realisedă, din nenorocire. Aici a venit 

--scire adusă de fiul lui Burqueney că Austria a, în- 

.cheiat alianţă ofensivă şi defensivă în contra, Ruşilor, 

„pe basele următâre : 

Franca şi Anglia să susțiă liniştea în Italia. 

Austria cu Prusia să încâpă, resbelul Ruşilor. 

Regatul Poloniei să se- reinființede. 

Spre despăgubire, Astriei să se dea, Moldo- Valachia 45), 
Cine- sunt Românii ce deveniră admiratorii: şi in- 

:strumentele lui Ciaica, şi Zamoisky ? Despre acesta îţă 

- voii mai serie. De va fi adevărat, Turcia, ne-a, sacri- 

ficat la 48 Rusiei, şi a plătit cu resbelul de astădi; 

coci de nu ne sacrifica şi ţinea ţera la, 48, Rusia cu 

“Ungurii şi cu Turcii uniţi. cu. Românii avea un 'resbel 

mai pugin preparat decât cel de astădi. De ne va sa-- 

-crifica astădi la Austriaci, va plăti fre curând cu
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pielea ci, căci acestă concedare a, Principatelor va, fi un - 
„preluaiii la, desmembrarea Turciei, căci ea desparte de 

la sine singurele do părţi vitale ce ae în corpul seii 

cel mare compus de elemente eterogene şi antipatice ;. 

“singurele popâre simpatice ce începuseră a ave era 
ale Moldo-Valachiei. , 

Dar vei dice: ai fost amăşiți Românii, nu; amăgi- 

rea este cand e putinţa binelui, şi alege. cine- va ca 

orb răul. Aci e o forţă majoră, binele.nu era nică la, 

Muscali, nici la o revoltă (căci nu reuşia) decât în 

paza, tractatelor, şi cine le calcă, va plăti. Românii în 

politica ce ai ținut, ai cuvântul d'a dice ori când cd | 

nu sunt âgresori, că nu merită sârta ce. le-ati impus'o 
alţii, cd li sait făcut nedreptate, -violare - de tractate, 

de datine şi de drepturi, când ei era fideli şi tractaţe- 

lor şi Turciei. Aste cuvinte când le are un împilat 

este o victoriă. De va fi adevărată acestă, violare, ei 

îmi voii face datoria ca tot-d'a-una, cu tote co Au: 

stria bagă un tăciune în stomacul sei. Moldo-Valachia 

0 sti aprinqă r&runchii. 

La, revedere. - 

1. Heliade,
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CXII 

Domnului Gr. Grădigtânu 

"Constantinopole. 1854, Decembrie /1ș 

Amatul mei domn, 

Scris6rea, d-tale din 27 Noembrie am priimit'o dim- 
preună cu a, d-lui Vaillant. În multe din câte îmi scrii 

vei afla respunsul şi explicaţia în scrisorile mele an- : 

teridre la a d-tale. Gondurile nostre s'au întelnit, și 

am prevenit întrebările ce'mi faci. D-nu Vaillant iară 

mă înţrebă, cine s'a, opus la şederea mea în ţ6ră? şi 

va afla, răspunsul în lunga scrisre ce ţi-am scris. 

Mare fatalitate e pe ţâra nostră, frate, aflarea a- 

colo ca consoli a lui Colchun și Bugead. De ar put 

„lipsi işti dol Gmeni de acolo, lucrurile ar merge mai 
pugin rotund inainicilor naționalități nâstre. Astia n'ai - 

făcut Şi nu faci decât trebile celor .ce ne voiescii râul. 

De ai instrucţiile chiar de la guvernele lor să lucrede | 
astfel, prâstă speranță pentru noi. De se va putâ re- 

chiema Bugead şi trimite” d-nu Billecocy sau altul mai 

just, nepărtinitor, şi nu aşa de speriat de nobilitatea 

muierii ce el-nu o are, sar da Francei nisce relaţii 
mai vere, De pâte d-nu Regnault să vorbescă ceva în 

acâsta, unde se cuvine, va face mult folos. 

Câte îmi serii că se dicii despre plecarea mea din 

Bucuresci, nu.crede nimici. Purul adevăr este așa 

“cum ţi-am scris,. şi te vei pute convinge şi din câte 

îţi vor scrie ui d-tale din Bucuresci, şi din scris6rea 

ce serii la Lordul Palmerston, N'am priceput ceea, ce 

"mi scrii d-ta şi du Vaillant, că adică, unii dici co 

Colchun na sacr ificat lui Massar-paşa. Ce fel? şi cum? 
că ar voi adică, să mă frigă şi de vii Colchun ca să
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ci 
facă, mulţumirea şi reputația zavergiilor. Şi ja AO: pi mă d 
gilor siștematici, amici şi instrumente ale sale,. o sc tr 
dar a mă sacrifica lui Massar- paşa, nu înţelegi, pen- | 
tru-că - &sta, nu e nici Rusi, nici Neamţii,. nică Stir. 
beist, nici amicii nici inamicii al mei. Ce interes avea - 
Massar de a:mă ved6 sacrificat ? De sciți ceva, expli- 
caţi'mi: să fi dis că Turcii m'aii dat pradă o dată Mus- 
calilor și acuma, Nemţilor, tot aşi pricepe, fâră ânsă 

-a m& mânia nici. pe cei ce ar dice-o, nici pe Turci; 
- căci. ei nu mă dai în laturi de a fi victimă, daca 
„astfel 'o cer interesele comune; nu voiă suferi ânsă a.-. 

- se sacrifica, drepturile țărai. « - i 
De ce nu'mi comunici cele ce'mi scrii frangusesce 

că spune un Frances ce a venit aci din Bucuresci, 
de ce -nu le comunici lui Mustafa-beiii ca să le scrie 
fratelui sei, quam jour le conumissaire ture serait lapide 
dans _la rue, et que les Turcs, pour ctre suppor t6s, de- 
vront bientăt atoir 'recours ă la protection des “Autr ichiens, N 
etc. etc. Ar face efect să audă de la alţii, iar nu de la 
noi ce vorbesce lumea de dânşii. 

Mi s'a mai alinat sufletul când audiii alaltă-i -ieră „că 
“alianţa între Austria. şi. Occident este: în tâte: cum 
ţi-am scris, afară de punctul unde se dicea că Turtă- 
dulce. va fi despăgubit pentru Galiţia, cu Moldo-Vala: 
chia. El cere Toscana, Parma, şi Modena spre, despă-. 
gubire, şi pe ducele de Toscana să'l numâscă rege al 
Poloniei. De va fi adevărat, *mi- e milă iar de Italieni, 
fird a mă bucura mult de noi; căci nu Scăpăm de 
protectorat : al Rusiei va fi schimbat cu ăl Austriei. 

Despre independenţa Moldo-Valachiei nu & vorbă, 
căci es din principiul integrităţii imperiului Otoman, 
pe basa, cărul principiă se face. resbelul. Austria va. 

„ţine mult la ăst principii, ca să pâtă av6 Şi “protec- 
toratul pe lângd cele de sus. - .. 

Fi îţi voii trimite mai tardiui mernoriul despre care- 
vorbescit în scris6rea către P» essa. Independența e de- 

o | ” 22
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bilă cu Moldo-Valachia numai, şi ese din principie. Pro- 

tectoratul iar este să aibi un epitrop -tare, nedrept, 

_vapace, cu rea-credinţă, unde Turcul nu e în.stare 

să'ţi facă. nici un reii. Unirea Principatelor subt un | 

duce Român şi suzeranitatea Turciei şi garanţia Pu- 

tevilor, asta ne: mântuie; iar independenţa astădi e 

şi afaro din principii şi periculosă,; căci nici cu Mus- 

“calul nici cu Neamţul la o întâmplare de a ne des- - 

"- chide resbel peste vre-o cinci saii dece ani, nu ne pu- 

tem bate, şi ne papă. Pentru noi nu se turbură Eu- 

ropa ca pentru o Turcie întregă. Şi apoi când cangre- 

nâdă braqul drept şi nu mai e speranţă, când cată a 

fi tăiat, bracul stângi are dreptul a face ambele func- 

iuni, ca membrul unuia şi aceluiaşi corp. 18) 

De scie d-nu Regnault ceva, de este pus de unde-va 

a, scrie despre independinţă cu un princ străin ce ar. 

"fi pus ochiul şi ar av6 mulţumire a dorini la noi, a- 

tunci altă vorbă; căci acela de va fi dintr'o Ginastiă 

“potentă, va put face a se da înapoi şi Basarabia şi 

Bucovina şi chiar alt-ceva, încât să se facă un regat. 

de ajuns de potent şi respectabil în “baionete şi tu- 

nuri. Atunci altă vorbă, iar de dice dela sine, iese 

din principiul integrităţii “fără a avă vre-un compeţi- 

tor ca sl susţiă şi s'0 aducă din condeii după ma: 

rafeturile diplomatice, şi mai" vârtos cele bătăi6se ce 

taie nodul gordian cu sabia. De va fi pus d-nu Re- 
gnault de cine-va, atunci nu numai taci, dar ce voii . 

pute lucredi şi ei, numai să am base sigure, vEdenă- 

că se. înfige Franca cum să nu ne minţă. Astădio 

văi diplomaticamente & la reinorque de V Angleterre 

officielle. Ă a 
Aproposito de Englitera oficială. 

Remediul nu seaflă la o maladii, pind nu se cu-" 

“nsce morbul, şi spre acesta se cere la medici diag- 

“nosa, Situaţia de astăqi ce se pote compara cu mor- 

bul, ar cunâsce-o.maj bine sălbaticii şi copii ce nu au
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raționarea stricată cu abstracții şi personificaţii, ce 
judică în concret adică, iar nu în abstract. EI „vă&dând 

"lucrurile 'de astădi, nu ar dice ca noi: se: bate Turcia 
aliată cu Franca şi Englitera asupra Rusiei, şi că Au- 
„stria şi Germania staii neutre. EI ar dice: Turcii în 
alianţă cu Francesii Şi Englesil se. bat cu Muscaliy, 

ȘI Nemţii dici că sunt neutri. Apoi mai uitându- -se, 
ar adăoga;: ”Musealii toți se bat serios după comanâi şi 

planurile unui singur omii, Ţarul, ce'şi “are sistema 
“sa, cugetele sale de concuiste; resbelul' ce face e ne- 
drept dar serios. Între Turci. Anst, Francesi şi Engleză, 
cei ce se bat sunt victime, iar cei ce daii planurile 
sunt sai tonţă saii purcă-de-câin); 

De am schimba frasele nâstre abstracte ci cu ale omu- 
lui natural ce sunt în concret, ni sur lămuri situaţia ; 
'Pareia, Franga, şi Englitera nu sunt trei individe” cu 

„trei voințe, ca, să le judicam de sunt cu bună credinţă 
sai nu, ci trei numiri colective compuse. de miliâne 
de 6meni cu diverse sisteme, cu diverse interese. Ia 
„Să punem acum câmpurile aşa cum sunt, şi pentru 

ce se bat, şi să vedem cine: Sunt, într'unul Şi cine în- 
tr'altul; pentru ce se bat; uade vor să ajungă, și câţi 

:-din “cei după dinafară doresci să învingă unul sai al- 
tul, și câte Tugi, câte marafeturi nu mai facă fiti-care . 

„pentru “partea în care e favorabil ?. 
De o parte Ţarul cu voia su, ferm, cu armata sa 

“pasivă, fanătisată, va să iea Turcia saii să predomine 
într'ensa, făcând din Sultan un zapciă al sei. De altă 
parte Turcia ce se apără, şi Francesii napoleonieni ce. vo- 

„iesci s'o ajute, căci Ţarul le este inamicii, căci Tarul a 
detronat dinastia lor, şi pote că iar va s'o detironeqe. 
Astia sunt în astă. lupta de bună- „credinţă. Pe lângă i 
el se alătură -şi naţia, popolul englez, şi'şi trimite co- 
pii şi bani spre a susţine pe Turci, ca să nu pârdă 
interesele in Orient. Ce facă ânsă 6menil sântei alianțe, 
menit tractatelor de la 1815? Gmeni ce aii contri-
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buit a cădâ Napoleon |, şi a se readuce. Burbonii pe . 

thronul Francei ? Ce facii Orleanistii? . Ce faci! demo-.. 

craţii oficiali? Dorescii ăstia victoria lui Napoleon III ? 

Prin urmare, cu Țarul ţin toți Germanii sântei ' Ali- 

anțe, toţi: Englezii. ce văd în Austria şi Rusia, nisce 
- representanţi potenţi ai prerogativelor lor, toţi Fran- 

cesii de dreptul „divin ce de la o victorie a Tarului 

aşteptă, o restauraţie. Orleanisţii şi derhotraţii,, de Şi - 
nu ţin cu Țarul, ur&scii ânsă pe Napoleon. | 

Prin urmare, Omenii ăstia își faci urări, şi lucr6di 

pe capete cum armatele Parului să nu prdă presti-. 

giul, cum 'Turcij, Francesii Şi Englezii ce se bat. cu 

“bună-credinţă să fii, victimaţi; şi daca Gmenii sântei 

Alianțe sunt la putere, daca ei. dat planurile din Lon- 

dra şi de aiurea. Franca napoleoniană şi Englitera neo: 

ficială în van își sacrifică şi banii şi copii, căci pla- 

nurile sunt date cun: resbelul să se termine cu des- 

membrarea şi împărțirea Turciei şi cu căderea lui Na- 

poleon. Daca acesta nu va av6 de exemplu pe unchiul 

seii, daca, se: Va lăsa a se încela ca unchiul sei de 

Austria cu “tractatul de la 1812, culpa nu e nici a. 

mea, nici a d-tale, sicul va fi al lui mai mult; căci. 

naţiile nu per aşa lesne, ca individele şi ca interesele pi 

particulare. Noi ca Români tot vom" fi Români. mulţi 

sacoli âncă, iar dinastia, napoleoniană cădută, nu, se. 

mai scâlă. Spune d-lui Regnault să hotărască pe cât-" 

va timp să nu mai dică 'Turcie, Francă, Ergliteră,: ci. 

Turci, Francesi şi Englezi; şi cât va, începe ai des- 

părți cu mintea după sisteme și interese, va pute afla 

multe câte nu pot serie, Şi € câte nu mă iârtă nici punc-, 

tul de vedere unde sunt, nică lunga vedere. de a des- 

coperi. Când s'ar deprinde şi. imperatorul Napoleon a 

judica în concret, ar descoperi mai mu:ts decât toţi, 

şi s'ar feri de cursele ce i s'aă întins. 

Aci mai deună-di se suna tare de reintrarea în- “mi- 

„nister a lui Mehmet-Ali-paşa; s'a dus unii al şi fe-.
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licita de acesta, şi s'a arâtat că o aştăptă. Astaai se 
aude că Riza- -paşa s'a întărit iar bine. 

Despre Omer- -paşa în van strigă, şi cum dici aruncă 
mârteu. î în Tigani. Neactivitatea lux a fost, "de nu sa 
luat după Muscali în: Basarabia săi înădușâscă, sai 
paralisarea Austriăcilor ? EL a fost şi este ca leul în 

„lanţ, şi de câte ori a fost cu piciorul în scară să 
“plece, a, fost reţinut sai de Austriaci sait de la Stam- 

bul. Acum vor să! trimită în Crimeea, cu 25 de” ba- 
tali6ne -ca să desparță Gstea. turcescă spre a o slăbi ; 
ansă el nu vrea, dice că ŞI dă, dimisia. Mai este sl 
mai inculpe acum când sciil că Austriacii paralisă lu- - 
crurile ? 

D-nu Zossima este aici în Constantinopole, şedem 
amândoi tot într'o casă în diferite camere; îşi mă- 

""nâncă amarul cu mine ; ţi-a scris Şi iar iţi “va scrie “ 
când va lua r&spuns, Acum mi-a, dis co de nuvele iţi 
scriu eu; iar de amicie el te îmbrăcişedă. 

D-lui Vaillant voii r&spunde cu posta viitore. ii 
: “mulţamescii de câte îmi scrie; . Spune multe din par: | 

te'mil vărului Racotă. | - 
La revedere. a 

I, Heliade.
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OXIV 

| „d Jonsieu: le Redactea cu chef du journal 

la Presse | 
7. 

| Constantinople: 1854, le 6 Dâcembră.. 

„- Monsieur le Reăaoteur, i - 

„Votre “journal du 22 Octobre conţient Varticle sui-. 

„Le “dernier bateau de Varna a apport6 ici ate. He6- - 

liade, un des. chefs du gouvernement valaque en 1848.. 

Le role douteux. que. Mr. Heliade joue depuis quatre | 

- ans, son devouement aveugle ă Omer-pacha dont vous - 

connaissez les prâtentions sur les: provinces .Danu- 

biennes, donnent ă.- sa, presence ici un caractăre tout 

particulier. y aurai Loccasion. de revenir sur cette grave 

“questien.“ . 

La question est vraiment grave; et Jaime a croire, 

Monsieur. le Râdacteur, que votre correspondent vous 

€crit de bonne foi; mais pour "transformer les. leux 

Principautes en Pachalilss, les inventeurs de cette fable 

ont oublis qu'il fallait d'abord. supposer une Turquie 

arrierâe de quatre siteles et: une Molăo-Vulachie peu- 

plâe de Gre:o-slaves. Ces contrees possâdent aujour- 

&hui cing millions d'habitants qui Sapptlent Rou- 

mains ou Valaques, „qui connaissent leur histoire, et - 

qui avant tout ont le- sentiment “et la conscience de 

leurs droits. 

Dois-je continuer pour me dstenăre... „2-Non, non, me 

repondront mes compatriotes; nous vous connaissons. 

Mais il s'agit de Vavenir de mon pays et de lă per- 

“sonne d'Omer- pacha, et je dois ajouter quelques lignes. 

Nous avons vu Vabsurdite de la grâve question
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mais qu? on : suppose m6me pour, un moment un pa-- 

-chalik. Dans ce cas; celui qui est une fois Serdar Ikrem. 

„-(Marâchal des Mar6chaux) et s'apptlle Omer-pacha, ne 

saurait jamais nourrir une ambition aussi pâle de de- 

venir le pacha d'une des-Provinces Danubienn6s, -l0rs- 

qu'aucun homme honncte ne briguerait la, disgrâce de 

"tomber sur un fauteuil aussi mesquin. “que: problema.-, 
tique. . 

Mais s'agit- i de. Pabolition de. ces 'soi-disant Protec- 

torats, de la rGunion des deux Principautâs sous un. 

:seul. gouvernement bas6.sous la foi de nos traits 

avec lă, Turquie? :Dans ce cas Omer- -pacha sait, comme 

tout le monde, que ni la: Turquie, ni Europă, ni .les 

Moldo-valaques ne pourront consentir d'en faire un 
pachalik, II s'agira, je crois, d'un gouvernement na- 
tional, confi6! entre les mains d'un Valaque. ou Mol- | 
dave de la râligion chretienne roumaine. 

“Et avant tout, Monsieur le Redacteur, . Omer-pacha, 
a la conscience de sa -gloire militare et musulmane. 
II est assez grand comme dsfenseur de Pindependence 
de l'Orient, comme vainqueur partout, des armâes du 
Czar, pour descenăre ă, devenir usurpateur des droits 
d'une Nation qui Vaime et Pestime. Il faut 6tre petit 
comme les propag ateurs. de cette absurdit& pour con-. 
cevoir un. projet aussi deregl6 et flstrissant,. 

Permettez- -moi, Monsieur le Redacteur, de vous citer 
le passage suivant,; tir6 d'un memoire, redigă. et com- . 
muniqu6, A qui de droit, le mois &'Avril pass6. Il: 

„mettra vos lecteurs au mâme de juger de la source 
„ct de la nature de cette invention” digne d'une tâte 
„desclave et de la tâcţique moscovite. | 

„Dans ce moment (le mois d'Avril) cireulent en 
„Moldo-Valachie des bruits inventes par les Russes et 

„Propres ă donner. Valarme et ă. irriter les Moldo-va- 
„laques contre les Turcs.. Tantât dn parle que la Tur- | 
„dluie, s'est decide de transformer en. pachaliks ces
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„deux Principaut&s, tantât « on dit qu 'elle vient; de con- 

„sentir ă abandonner pour. ţoujours la Moldo-valachie 

„pour tre annexce ă PAutriche; et tandisque les. 
„esprits sont agites (de cette invention), la Russie 

„vient pour les rassurer et les consoler ă sa nianiăre, : 

„en promettant une Roumanie grande, unie et îndâpen- 

- „dezte sous un prince de la dynastie du Czar... 

Qui sont dans ce moment les apâtres de ce men- 

songe moscovite qui s 'eftorcent; d'abuser de la bonne 

foi. de vos correspondents, qui intriguent par la voix 

des journaux ă accrediţer en „Europe ces faux bruits 

Jorsqu'ils sont tout ă fait €vanouis en Moldo- vâlachie? 

-Je.n'ai pas besoin de les nommer, car ma Nation 

les connait depuis longtemps par leur conduite et par 

eurs actes. 

L'6numsration de quelques  faits servira mieux a 

faire connaître les motits par lesquelles. ces Messieurs 

sont poussâs ă faire les Tartufs du patriotisme ăla 

maniere des Roumano-phanariotes. Mais ma;lettre se 

„prolonge ; je dois m'arreter ici, et ce cera Pobjet d'une 

seconde lettre, ! 
- Aar6ez, Monsieur le Redacteur, Passurance de ma 

consideration avec la quelle Jai ihonneur” d cure tout 

â- VOUS, ete. 

| CT „to Raduteseo
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„A Monsieur le Râdacteur du Journal La Presse 

Constantinople. 1854, le 9 Decembre. 

Monsieur le Redacteur, 

Qui sont, avons-nous dit dans la premitre lettre les _ 
propagateurs de la 'nouvelle alarmante de ce pachalik.. 
moscovitement chimârique en Moldo-valachie? Je w'ai 
pas besoin de les nommer; mais pour mieux 6clairer . 
la situation, je dois vous tracer une sârie de. faits 

“historiques reconnus par toute lu nation roumaine. 
Ces Messieurs sont les fils, les parents et les amis 

intimes des agent- roconnus et.occultes du Czar en 
Molco-valachie ; ils sont mes anciens antagonistes sur 

„Parâne littâraire, les prâcheurs ct les defenseurs du 
„Slavonisme contre mon Roumanisme. . 

A-t-elle besoin la Russie d'&toufier en Moldo- valachie. : 
cet esprit de nationalit€ roumaine, „d'opposer un -0b- 

„Stacle ă, mes id€es de -regâneration par une littârature - 
nationale, par une culture de la langue propre ă ra: 
anener les Valaques dans la grande famille europene 
de“la souche latine ? — Ce sont ces Messieurs qui s'of-" 

“frent ă combattre. mes principes et ă soutenir le Sla- - 
„Yonisme afin de fournir des arguments aux Russes â . 
_prâtendre qu'ils ont des droits „&homophylisme, sur 

les Moldo-valaques. . 

S'avise-t-elle, la Russie, par ses  nâtairies grecoslaves - 
j ă troubler la Turquie en 1840 et ă donner le signal 
„de la revolte par ses mercenaires â, Ibrailla ?-— „Ces - 

messieurs sont les premiers qui deviennent les -insru- 
„ments des chefs du complot et les complices des re- 
belles terrasses par. Pex-prince A. Ghica. .
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Sirrit-elle,. lu Russie, ăla vue de cette dâfaite, 
 cherche-t-elle a punir A. Ghica pour le crime d'avoir 
„et fidăle ă la. Şublime Porte. et aux droits de la Na-- 
tion? — Ces Messiers s 'oftrent ă ser vir les ennemis de . 

ce: prince, - 
„Revient-elle: ă ses complots, 1 la, Rusie? veut: elle en - 

1848 renouveller en Moldo-valachie les scânes d'Hyp- 

silanti, faire une soi-disant râvolution ă sa maniâre et 

propre ă seconder- ses vues ? — Ce sont toujours ces 

patriotes qui ă lappel et sous la direction du gendre - . 

du gân6ral russe Mavros conspirent dans la maison 
de ce dernier de troubler-l'orâre, d'assassiner le prince: 

Bibesco, de donner le signal î Vincendie, au pillage et 

au massacre, afin de fournir aux Russes. un pretext 

l&gal G'occuper ies. Principanites. o 

Mais: ă la vue d'un prince abandonn6 par des sol- 

dats commandes par des crâatures russes, se țrouvent- | 

ils des hommes . qui font appel au peuple en Lexor- 

tant Vorâre ? Mais-ă ma-voix qui devoilait les trames 

„ ten6breuses de. la Russie, qui proclamait la paix par - 

le respect aux personnes eţă, la. propristă et les. „droits. 

' nationaux au: nom de nos traitâs et “du Sultan, se 

reunit-il le: Peuple . pour se 'd6fendre lui-mme: contre - 
“ Yanarchie et soutenir, en. d6pit des agents vusses, la 

tranquilite et ses. hommes? — “Ce sont toujours les 

„memes messieurs qui complotent;. contre ma vie et. 

“commencent ă: flatter opinion publique afin. de par-- 

venir au pouvoir ct fournir” les pietextes desir6s pai. 

les Rușses. | | 

Apres entre des. armâes da Ozar en “Talachic, le - 

„cabinet de St. Petersbourg a-t-il besoin de faire: justi- 

"fer ses calomnies, de compromettre la nation .valaque 

vis-a-vis de la Turquie, et la Sublime Porte vis-ă-vis 

"de Europe? - — Ce sont toujours les .memes hommes 

- Qui dechirent les Turcs ă Londres par leurs articles 

et , brochures, qi. s'eftorcent de divișer „Pemigration
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valaque, en faisant les uns s '6loigner des principes de 
l6gitimitâ et de conser vation que la, nation avait ma-- 
nifestes; ce sont les memes- hommes qui-en recrutant 
une dizaine de jeunes 6tudiants. se constituent-ă Paris. 
en 1848 en comit democratique 'et social, afin de 

. venâre le peuple valaque solidaire de choses dont il: 
ne connaissait pas mâme le -nom et de leur jargon 
systematiquement demagogique. 
“La Russie cherche-t-elle ensuite le pretexte de pro-. 
longer le s6jour de ses troupes dans les Principautes 
„Danubiennes ? —-Ces Messieurs, sous linfluence et les. 

„înstructions du gendre de Mr..Mavros qui faisait le 
refugi6-ă „Constantinople inventent, ă la manitye que. 
vous avez vu .dans ma premitre lettre, une Roumanie: 

„grande et unie, envoient des emissaires expres en 
Tr 'ansylvanie, declarant “la guerre ă tout le monde, 
irritent contre les Valaques “Tures, Autrichiens, Hon- 

“ grois et Polonais meme, et parviennent, ă seconder !es 
Russes 'amener: Baltalimun. (On possăde : la corres-. 

| pondence, les instructions du sendre du gensral russe 
_Mavros sur cette: afiaire). 

Et puis, ce sont les mâmes hommes. qui publient. - 
-ă Paris en lettres sluvonnes des pamphjets et des phi- 
lippiques contre la Turquie, qui €crivaient en 1850 et 
51 ă'leurs'amis de se preparer, selon le mot: “d'orâre 
des hetairies grecoslaves, pour expulsor dans deux ans 
les Turcs en Asie; 

_Et qui, lorsque. cette- heure arrive et 1853 et 54, se 
„prâsentent ă. Constantinople, ă Choumla,. et ă: Vidin, 
non- pour combaitre les-'Turcs, comme il le disaitht, 
mais pour solliciter des places,. des rangs, de 'gros ap- 
pointements, pour se. disputer: le Hospodarat de la 
Valachie,. .0u mieux, il faut le: die, pour, paralyser, . 

par leurs antecedents et. par. leurs „conâuiţe la politi-: 
-que de la Turquie et faire toujours - leş afiaires „des. 
ennemis communs des. Valaques et deş. Tures,
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Ce sont les mâ&mes hommes qui, les uns, renvoy€s 

-de Choumla par Omer-pachu pour. des raisons assez 

_politiques, les autres, d6couverts par les paysans de 

la Petite-Valachie o ils s'âtaient introduits furtive- 
ment et chasses de lă ă cause de leur conduite scan- 

--daleuse, reviennent ă Paris pour y. faire les patriotes, 

-en accusant Umer-pacha qu'il. avait -refus6 leur sabre 

(ce que dans leur dictionnaire” signifie violer le droit 

-des gens) en se crâant des ennemis-imaginaires ă la 

maniere du chevalier de. la Manche, et qui est plus 

- d&plorable en devenant les apotres du mensonge mos- 

covite. ” 

„Ce sont, encore „les mânies hommes qui. chez les 

“Tures m'ont accus6. que j'6tais Russe; et chez ies 

-compatriotes, qui connaissent la haine que les Russes 

„ont manifestă contre tout ce qui m'appartient, que je 

“suis devenu Ture jusquă laveuglement, en voulant 

“faire.un pachalik de ma patrie. | 

„Ce. sont encore: et toujours les memes hommes qui, 

“par leurs-amis de Bucarest et de Constantinople, chez. 

- les Autrichiens m'ont -accuse que j'6tais devenu. Vin-. 

-strument de la politique de VAngleterre, et surtout 
“de celle du Lord: Palmerston,-et; chez les Anglais et 
“autres que je ne travaille -qw'en 'faveur "des Autri- 

-chiens!! — La haine que les Russes. et les Autrichiens: - 

-me portent, et Pindifigrence des autres qui 'me sacri- 

fient aux exigences de premiers, prouvent, ce que je 

suis. : 

Je dois vous: ajouter, Monsieur le Redacteur, que 

"les Russes dans leurs deux dernitres occupations ont, 

respectă les biens de ces soi-disant martyrs du patrio- 

 tisme -valaques pour leur laisser les moyens de vivre, 

-- de courrir, - de trayailler et; d'ecrire dans le: systeme 

et les principes 'que vous venez de voir, tandis-que 

-ma proprist a 6t6 dâvastee, ruine, vandalisâe par 

- ces defenseurs de: Vordre et de la, propriste.



349 

Le-manque de tout moyen. m'a rduit au silence,. 
et mon silence est qualifie de role douteuz. J'espăre, 

” Monsieur le Redacteur, que vâtre loyaut6 me câdera .. 
"encore une petite place dans votre journal pour une 

iroisiomie lettre qui aura pour objet de vous entrete- . 
, devant ma Nation sur mon -7dle, 

A reez Monsieur, Vassuranoe, etc. 

1. H6liade-Radulesco. 

N 

CAVI 

„A Aonsieur le Redacteur du journal La Presse: 

Constantinople. 1854, le 14 Decembrie 

Monsieur le Rdacteur, 

Lorsqu'on parle d un role, on doit s supposer un homme- 
“qui monte sur une scâne. 

Moi, je ne possâde ni les gualit6s, ni les „talents. 
n6cessaires î cette profession. Je n'ai. jamais jou€, j'ai 
agi, Jai travaille. Ma Nation connait ma vie.et mes - 
actes; elle est le juge compdtent entre moi e mes. 
-dlateurs, Mes 6crits prouvent mes principes, mes 
actes parlent assez haut devanr mes compatriotes. 

Jai travaill6 trente annâes pour Pamslioration in-- 
tellectuelle et morale des Valaques; je suis le mâme 
qui opposa,: avec. de grands sacrifices, au Despotisme 
la Libert6, et ăla Liberte la Justice; le meme qui en. 
1848 detestait la Tyrannie et craignait.V Anarchie. 

Ce que fus en 1848 l'6lu, le representant, le ser-. 
viteur. de ma Nation, je le serai toujours et surtout.. 
son serviteur..
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Comme son avocat ă Petranger et en Turquie j'ai . 

reprâsent€ dans ces. dernitres six annes, sa cause 

“telle qu'elle Yavait formule en 48: i 
„Autonomie du pays; suzerainetă de la Sublime - 

„Porte;. sympathies envers une Turquie juste, progres- 

„Sive et loyale; protestation contre tout protectorat.“ 

Je ne. penche avec le gros de la Nation vers la su- 

zerainet6 de Ja Turquie qu'autant que celle-ci respec- 

tera notre autonomie, qw'autant' que ces soi-disant 

protectorats. nous menacent d'engloutir. notre natio- 

nalit€. | 
Je mai pas inizente, comme mes accusateurs pour. 

:şeconder les vueş des ennemis de mon pays, ni une 

- Roumanie grande, ni.une autre petite; car. elles exi-. 

stent et jesptre ă leur vie future comme je crois ă 

la râsurraction des morts Mais je ne fais pas le Messie 

-de cette orthodoxie des Nationalit6s, et encore moins: 

le chevalier de la Triste Figure, qui s'ârige en sauveur 

"du pavvre petit Anâr6e pour le livrer ensuite ă la! 

Vengeance de son maitre.!  î. 

Contre les efforts des perturbateurs - de profession” 

je*ne fis pendant mon dernier s6jour î, Bucarest qu' 

exorter. mes compatriotes de maintenir le mâme res- 

pect pour. l'ordre, d'avoir la meme patience, afin de: 

"ne pas soulever des difficulteş ă, la, Turquie leur pro-: 

“tectrice l6gitime, de ne pas passer comme. agresseurs 

-et surtout d'avoir raison et obtenir justice | le. grande 

jour du jugement europâen qui se prâpare. - 

Je ne fus par consâquence en guerre qwavec le. 

“Ozar et ses agents exploiteurs et oppresseurs de mes 

compatriotes. Je fus ce que je suis : l6gitimiste vis-ă- 

vis de la Sublime Porte et conservateur. pour ce qui: 

eoncerne les droits et les coâtumes de mon pays. Je 
ne suis ni Anglais, ni Auţrichien, ni- Ture, comme je 

-ne suis ni Russe; Je suis Valaque tel gue ma Nation 

m a connu, pret ă me: soulever et â protester contre
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quiconque s'avisera de .violer les droits de mon pays, 
Soit-il Autrichien ou Ture mâme. 

J'ai combattu le systeme du Czar du milieu de ma - 
Patrie, .0ă il €tait puissant, et jecris ces lignes du 

_milieu du Stamboul, comme j'ai d6jă 6crit mes ou- 
vrages en francais du milicu de Paris. , 

Sacrifiant tout pour sauver en 1848 mes compa- 
triotes -du pori! que leur pr6paraient les agents mos- 
covites et leur dupes, mes d6lateurs; restant pauvre, 
je n'ai a l6guer â&-mes enfants que mes sentiments, 
-mon devouement et ma, haine contre quiconque oscra: 
de mettre une mâin sacrilăge Sur les. droits de la 
Patiie. 

Si e 'est la verit6 ce que je viens de vous commu- 
„Niquer, vous conviendrez, Monsieur le Redacteur, que 
co est pas un rOle, mais un homme qui r6sume €n- 
lui toutes les pensces justes et gâncreuses d'une na- 
tion souftrante; une persâverence de trente annses î 
les metire en exâcution avec tout respect dă â nos 
traites et aux lois mationales, Ou si c'est un râle, il 
n'est pas comme celni-de mes accusateurs qui chan- 
gent chaque jour de. masque, et qui ne frappent que 
dans Pombre de lanonyme ; il est claire, ferme, na- 
tional et sisne en” tous caracteres, 

„IT, eliade: Radulesco,
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„OXYII 5 

Domnului Gr. Gyădiştenu 

“Constantinopole. 1855, Ianuarie %/, 

Amatul meii domn, 

"Am întârdiat cu răspunsul 1 meii la doă epistole din » 

19 şi 28 Decembrie, așteptând răspunsul din urmă al. 

șirului de scrisori ce ţi-am scris, care . fu în ultima 

d- tale epistolă din 8 Ianuarie. | 

Am vădut că Pressa se refusă a publica, scrisorile 

- mele ; mă aşteptam de la un caracter ca, “al lui Gi- 

rardin, ospitaliar calomniilor şi inamici al apărărilor. 

Balligot ce este autorul articolelor asupra lui Omer- 

paşa şi a mea, făcendu-mă că no scii, mi-a gis când . 

i-am ar&tat copia acelor trei scrisori ce Ai am trimis - 

către Pressă : 

„Nu credii“să le insera, 
—Cum a inserat acusaţia ? 

— Aşa i-a venit la coldrea jurnalului, Şi ei, adause 

el, ce am scris articole şi Girardin ce Je-i -a priimit sun- 

tem convinşi, ca şi d-ta, de neadevărul ce am scris 

şi de inocenţa a- tale; ansă aşa vine la politica ce ser- 
Yim; şi cum credi d- ta, că. Girardin să strice singur 

fapta.“ 

Et5 în a căror mână, este direcţia opiniilor ; 6că ce 

Gmeni. vorbesc neincetat de on6re; de lealitate, de 

- adevăr şi atâtea altele! .. . 

Dici că prin firman s'aii alungat din ţâră mulți TU- 

solatri, Mie îmi serii co lui Costache Suţu l-a venit . 

„misau de la Sultanul de prima clasă.-: Unora din, cei 

ce s'aii dus. a! felicita mai mult de schimbarea prin-.. 

cipielor sati a politicei decât de decoraţiă, ce era semn
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al turcofilismului, le-a dis: „Ea sunt tot acela, tot . 
Rus, și înadins am chieltuit -mii de galbeni la Ţari- - 

grad s%'mi viă astă decorație, ca să ară lumii că Tur- 
„ci sunt mai reii decât animalele; sunt Gmeni ce se 
cumperă şi se vâna...“ ” 

Un Vasilescu, om al Mavrului, nu numar Muscal'ci 
şi ființă perversă, sordidă, veni deunădi la Stirbeia cu 
scrisore de recomandaţiă de la Reşid-paşa ca, să'l pună 
în chivernisâlă. L'a numit judecător şi n'a priimit: 
pretinde a”; face administrator. Ce dicii la astea Tur- 
cofilii batjocoriţi, persecutaţă, exilați, aduși în cea mai 
de pe urmă sărăciă ? | 

Mi-a părut fârte mult rei de Teba-voinţă â celor din - 
țeră şi d'afard. Români, şi de stăruința lor de a'mi 
remân€ copii săraci de drepta avere a tatălui lor. 

__ “Acele explicaţii ce facii nu sunt decat T6ăa-voinţă 
şi nisce înjurături anticipate : ni te insultă de ce al fă- 
cut, ci. de ceea ce nici gond n'al a face. Ce-ai vădut 
pind acum? Vre-un firman? vre-o violație a dreptu- 

„rilor ţărei? vre-o cerere neareptă, sai de lucruri ce 
n'am avut, saii de a fi despăgubit de la săracul ino- 
cent şi nesolidar de pagubele mele? Ei nu cerii decat 
a se recomanda la autorităţile locale naţionale, ca ele, 
după dreptul lor, să numescă o comisie de Gmeni' com- 
petinți “a cerceta ce cu adeverat am avrt Şi 'ce 's'a, . 
„perdut, Ş'apoi cele- perdute, cine le-ai luat; Şapoi cei 
cari le-ai luat sai ai lăsat sai ai amuţat ca să se | 
iea, să plătescă. „Dreptatea ce mi se va face, dicii în 
„cererea, mea, nu va fi dreptă, de voiă fi despăgubit : 
de la Gmeni neofensivi şi străini la vandalismul ce 
„Mi s'a făcut.“ N ! 

Apoi starea mea stă: a 
19 În bani, ceam avut a lua dela particulări şi de 

la vistieriă. Cu ăştia ce area făce ţăranul şi săracul ? 
„2 În casele scinte. Pentru" acesta este lege de la 

un timp încoa ca municipalitatea să plătâscă chiria, 
- 23
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caselor: ce le iea cu totul. de cuartire şi să repare 

cele stricate. Aci 6rd, unde se vede încărcat ţăranul? 

30 Mobilele casei, sobe de “feri şi altele, ce se văd 

în casele ipocomisarilor de sub guvernarea lui Canta-. - 

cuzino şi Ştirbei. - | | 
__40 "Tipografia, hârtia, cărţile şi .altele, ce tot tergul, 

lipscanii, spiţerii, băcanii stai martori cd peste şese 

luni cumpăra de la Cazaci şi ipocomisari. Pentru astea 

nu sunt casele consulatului rus şi palatul ambasadei 

din Stambul să puiii secuestru, după ce mi se va re- 

„__cunâsce dreptatea? Ânsă nu, G6menii vor să'şi arvu- 

n6scă nedreptate cu înjurături anticipate. | 

D-nu Regnault nu mi-a scris; demi va serie, îţi 

voii comunica. De poţi, trimite'mi sub bandă câte 

s'aii tipărit prin foi. - | 

Cate'mi scrii de Zamoisky și compania, adeveredă 

previsiile mele: ce mi-ai făcut inamici şi între Români. 

Eram într'o. di la Scarlatache, şi d-nu Lapati, pictorul, . 

m& apostrofa grei, apărând pe acest sir şi pe Ciaica. 

Acum, de & în Paris, ce dice? | 

Văd lămurirea, ce'mi faci despre marafeturile lui Col- 

chan. De ai veni în Turcia aă ved6 că nu 8 consul engles 

st nu se pârte astfel. La Rodos, la Brussa tot astfel se 

-pârtă. -Tâtă puterea politicei şi diplomaţiei şi-o pun 

în intrige şi insolenţe pentru fol6se particulare, în cari. 

își află interese pe s6mă-le, Omeni ca. ăstia, din scola 

şi clientela lui Caning, ai descreditat eu totul Engli- 

tera nu numai în ochii Turcilor şi Grecilor, dar şi chiar 

în ochii sudiţilor englesi.: întrebă pe d-nu. Billecocq, 

E şiți va spune că le cunâsce purtările de mult. Când 

eram la Chio, Ismail-paşa Ianotul, guvernatorul Ar- 

chipelagului, îmi icea adesea : Aman! aman! Te oa, 

ai )tzoa, Sa ari: ni EjhiZar aiwodho.! einuwy zasats 

îs zohhd uîon, sis 35 Mosastipi, stă Ida, Xahonzn a 

a 

. 
- - + . . - > Ci ȘI 4 
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pad aa zh dai <a zazdtes : pas *), 
“Mat de-ună-di gazda d-lui Zossima. din Brussa, îi 

„seria ruganâu'i să scape pe unul de sub protecţia con- 
sulului engles de acolo; căci de vz av6 suditul jude- 
cata pentru cal, se. crede. ferice de se va alege cu 
poteâvele : catul remâne pe sâma, zis EzhanBoozăsns s2u- 
rus? 

Colchun nu face decât tot de astea de când îl Sci, 
„Acum, spre a depărta pe Heliade, credend că acesta, & 
în favârea lui 16n Ghica de la care speră multe, se face 
şi Neamţii şi Rus, adică vine în ajutorul politicei ace- 
stora, şi represintă Englitera cu astfel de cabale în 
tol6se particulare, sacrificând chiar pe. adevărații amici 
al Engliterei. - 

Ceea ce ţi-ai scris ânsă că “Onaci- -paşa, s'a înăduşit 
adică de visitole altora şi ale lui Colchun ca să mă 
trimiţă înapoi, -nu e adevărat. Visite avea multe, dar 
el voia a mă av6 cu dânsul sperând că prin Moldova 
va trece în Basarabia. | . | 

Îmi pare bine că ţi-a plăcut scris6rea mea, ce al tri- 
mis'o la Londra, şi tâtă plăcerea ce ai simţit vine de 
acolo ci e purul adevăr; nimici nu € dibacii” şi con- 
vingător ca adevărul, şi cu cât & mai simplu şi mai - 
degagiat cu atâta e mai bine priimit, 

**) Aman! Aman. Co riie, ce lepră sant consulii ăștia En- 
glesi! Am fost paşă în multe locuri, la Monastir, la Ianina, Ja 
Salonic şi Ia altele, şi nicăiri waveam supărare la col mal micii 
Imcru de. consulul Frances. sai Rus; dar Englesil ăstia îşi scot 
sufletul. Pentri dece paralo fact afacora de dece mi); își pun! 
uniforma, şi judecătoriile nu mal pot scăpa de dragomanil lor, 
cari sunt Gmenii cor mal necinstiţi. Pentru asta, purtarea Mus- 

- calilor "1-a fâcut pristini pe Greci şi po mulți Qin paşii nostri.
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| I mblțumescii de urările ce'mi faci de St. Ioan. 

De şi am luat epistola d-tale mai târqiă, ânsă în acea 

di la mesi în camera mea cu d-nu Zossima şi cum-. 

natul mei ne-am adus a minte de d- -ta, şi peste pu-! 

gine dile, în camera d-lui Zossima, vom. închina în 

| sănătatea d-tale. N | 

Îmi pare bine de văru-meii Racotă că este aşa cun) 

swți placă. Îmi pare bine că m'a ascultat şi nu şi-a 

"abandonat d'acum un an studiele ca să amble dupy: 

marţialismuri. | ă 

De voii afla pe corespondentul Pressei, îi voiu arăta 

pasagiul. scrisorii ce'mi trimiţi. 

__ Coichun crede că Eoglitera pe care o represintă este 

I6n Ghica, după cum şi Poujade uitase Franca pe lângă: 

socru-seii, Purtarea consulilor ruşi, după cuma dis d. 

Billecocq, a descreditat Rusia în “oldo: Valachia. "Pur 

tarea, consulilor englesi ai: descreditat Englitera în 

Orient. a 
“Apoi Pizani, dragomanul ambasadei, a fâcut apalt 

pe tâte orele ministrilor Porții. Cel ce vine mai de 

diminsţă, la minister este Seraschierul. Pizani par'că. . 

îl aşteptă la pârtă şi intră cu dânsul. „Şâde, șede 

fâră trâbă, citesce câte o: gazetă pe canapea. . Mi- 

nistrul îşi caută de trebă, şi el controlă ce face, 

pe cine priimesce, ce vorbesce. Când ese ministrul, 

ese şi el, şi atunci e ora când- Reşid-paşa vine lu mi: 

nisterul sei. Pizani, eşind de la Seraschierat, merge 

drept la Reşid, şi'i ţine tot astfel sub control pînă 

s6ra. Şi ce gondesci cd face? Află nisce nimicuri 'de 

pretext, şi daca e vorba de tr&bă, nu sunt interesele 

Engliterei, ci loemale : intrigă pe unul, seâte pe altul. 

recomandă. pe cine'i dă bani, susţine procesul vre- 

“unuia ce împarte .cu dânsul. Cu istoria expulsiei su- 

diţilor eleni de an, s'a împlut de bani. Cine era pro- 

tegiat, de Pizani, putea fi Elen de o miă de ori. Legea, 

"expulsiei a tost numai pentru săraci şi neofensivi.
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Astea de le-ar sci Englitera încai cât Franca, ce e 

mai leală și mai curată de astfel. de tină şi lepre, a 

face să ft representată, mai cu demnitate Şi mai cu 

folos. Ruşii nu faci atâta, reii Englesilor și “rparcilor, 

cât Jepădăturele astea. 

„ Aproposito de Ruși. Turcia din 200,000 solda 
avea an, nu credi să aibă astădi în Rumelia 100,000. 

Toţi s'aii perdut, nu de resbel, ci de lipsa necesarielor 
şi de maladii; şi asta vine din rcua-voinţă a inami- 
cilor lui Omer-paşa ce din sistemă îi întardie tote, îl 

impedică la tâte, Acum, de unde putea ierna oștirea, 

dup preparaţii în Moldova şi ţera n6stră, şi st ţie în - 

eşecii pe Muscall în Basarabia, îl ardicară dimpreună 

cu oștirea, pe timpul' cel mai rei, ca săl trimită în 

midlocul iernei în Crimeea fâră de nici-unele, ca, să 

se perdă şi restul oştirilor. Astădi de va rămâne în 

Rumelia unde pot scăpa mai mulţi, -cată a mulţumi 

Ruşilor ce trecură“iar în Dobrogea; cici dupt dispo- 

siţiile luate de la minister ce e sub tutela, lui Caning, 

şi acesta a lui Aberdeen acord cu Austria şi COm- . 

pania, oştireă turcă se prăpădesce tâtă. Apoi-ce mai 

“faci? Era ordin să se recrute alți 15,000, spre a îm- 

pI6 cadrele. Caning, nu da dreptul ci picdişă, cu ma- 

vafeturi, face să trecă, di să treci npte, şi nici un 

vecrut să nu se vadă. Planul gascei asteja este să a- 

ducă Turcia a rămân fără oştire, şi la capătul res- 

belului să se împarță Turcia, astfel cum Franca să fiă 

nesocotită, de unde apoi să se încâpă alt resbel pe 

-despoierile 'Turci:i; şi fiind-că Kusia, Austria, şi Engli- 

tera aberdeană sai învoit să facă cum să fii mul- 

gumite ia împărţire, să cadă apoi cu toţii pe Francia 

napoleoniană, Planul €, cum ţi-am mai scris, a se ter- 

mina resbelul cu împărţirea Turciei Şi cu căderea, lui 

“Napoleon. . 

La revedere. - I. Heliade.
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CXVUL 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Constantinopole. 1855, Februarie !/j3 

„Amatul mei domn, 

Scris6rea â-tale din 18 Ianuarie am primite, 

Vădii câte îmi scrii despre sorta celor 'trel scrisori 

ale mele către Pressa. Mai cercă, te rogi; prin d-nu 

Pauvety. El era amicii cu Girardin; îi scrii astă scri- 

s6re pe care o alătur ca, să i-o dai. 

De pace n'ai încotro face. Când va fi pace după or: 

todoxia lui Nicolae, nu mai ai nevoie nu de resbele, 

ci nici de.iad. | 

M& întrebi de Stirbeiu, nu sciu nimici. 

M& voii sforţa să facii vre-o poesiă pentru d-nu Le- | 
dain; nu sciii de voii reuşi. N'am injugat la rime. de - 

vre-o cinci ani; n'am nimicit -de poetică în mine. 

Omer-paşa e în Crimeea, cu-vre-o 30 mii Turci. Pla- 

nul e să paţă şi el ruşinea ca cel-l-alţi, şi ruşinea. 

aduce catastrofă, Cât or perde la Sevastopole, Rume- 

lia e mâi deşertă de oştire; şi Ruşii ait disponibili, cum 

se aude, să bage neste 200 mii prin Dobrogea, şi cine 

îi mai reţine? De la spate, Turtă-dulce nu s'a pus să 

facă la biserici. Rolul de la, 1812 are.s%l repete fărd 

nici o schimbare. 

La revedere. o 
- 1. Heliade.
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CANIN 

Domnului Gr. Grădiștenu 

Constantinopole. 1855, Aprilie 22, Martie 4. 

- Amatul mei domn, | 

Ce reii îmi pare că nu putuiii trimite pentru d-nu. 

Ledain nici acum versurile cerute. Sunt cu: totul îm- 
pilat de durere de scirile din ţâră şi de la familiă. 

Soqia mi-e amalată grei şi fetele cele mari dot ase- 
menea. De chieltuialu nu ai; midlocele de a trece 

înapoi în Turcia le lipsesci; „bani, Săriătate, timp bun 

şi cale. 

"Aci se aude că Şi Prusia intră în categoria Austriei : 

nu eră de ajuns o astuţiă, se combinară doă ca să 

potă amăgi lumea mai bine. 

Pe Omer-paşa Lai trimiș în Crimeea ca, “să perdă, 

distrugena armata, turcă. Cum descindu la Eupatoria, 

Muscalil îl întempinară nepreparat, cu pugină artileriă 

şi fără călărime. Arătâ ânsă şi acolo ca şi pretutin- 

denea că scie a se bate, şi confundă pe inamicii sei 

din afară şi din întru. Muscalii fură, întrânță cu mare 

| pagubă. Ultimul batel aduse scire de acolo că, pe când 

făcea focul căldării spre a pleca, o negură mai formi- 

dahilă de Muscali venia asupra, Turcilor cei aştepta 

la bătaiă mai preparaţi, maj întăriţi şi plini de cuta- 

gii. Care va fi resultatul acestei lupte, vom audi. 

Aci a sosit gin Bucuresci.Gin-bimbirici, şi a tras 

drept la consulul engles Schin în cuartir. Frăţiă mare, 

cărdişiă mare cu acest agent rus. E recomandat că- 

tre Caning şi Schin de Colchun şi de trecutele sale ser- 

viţiuri în favârea Muscalilor, De aci pleci la Paris, 
„şi de acolo la Londra. D-nu Zossima l'a vădut şi a 

vorbit cu dânsul; el k-a spus unde șede şi unde se 

duce, adiogând saii mascând misiunea secretă, cu un .
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copil ce are cu dânsul pe care dice cil duce spre în- | 

vețătură la Paris, unde îl putea duce mai facil pe 

Dunăre prin Viena; Cand ţi-am trimis acele” cinci în- - 

trebări despre ţira nâstră, la care Gin-bimbirici a 

fost însărcinat de Colchun a respunde, nu mai credut,. 

Aci vine şi I6n Ghica de lu Samos şi Ciaica spre 

a, se întâlni cu acest demn al seii unchii despre sogiă. 

Bălăcenică, venind p'aci, şi mai înainte de a pleca în 
ț6ră, a fost pe la Samos la Ghica. . - 

“Timpul ce a încetat şi Patria ce a început sub”re- 

dacţia, lui Nenovici sunt îndoctrinate de Rodin, şi banii: 
cauţiei primului, cum ţi-am scris, era puşi de Poli- 

chroniade, cununat de acela. 

Aştept răspuns la precedentele mele scrisori, cum - 
şi opera d-lui Elias. 

Arată complimentele mele la amici şi la d-niă Bil- 

lecocq, Vaillant şi Ledain. | 3 

„La revedere, i LTL eliade. 

P. $. Aproposito de Nenovici. Ascultă istoria acesta 

ce am audit'o la Bucurescă din chiar gură victimei şi 

a surorei acestei victime. Nu sciii de cunosci pe Tyhon, 

unul din Românii ce. era mai inainte de 48 la Paris, . 

Şi” care s'a înturnat. în ţ6ră îndată după catastrofa, 

n6stri de la, 13 Septembrie. Nenovici era în- "relaţii 

amicale cu Tyhon âncă de mai înainte, din scâlă; . la, 

48 şi 49 şedea, cu chiriă într una din casele surorei . 

lui înnon Şi se vecinea, cu acesta. Într'o- -di venind la 

densul şi aflându'l singur, vede pe masa Jul una din 

broşiurele lui Rusetache ce trimisese în ţâră pe la 

mai mulţi, şi care cu atâta nu putea compromite pe 

posesori cu cât, acestia era în mare număr şi de, di- 

"ferite colori. a 
| „Ce ţii astă broșură aşa ce facă 2. îl dise Nenovici, 

pâte- să te compromită, 

—O ai şi e alţii, Ş e ei nu am nici o relaţia cu autorul,



301 

  

— Tot e mai bine s'o ţii ascunsă. Ei când aşi fi ca 
tine, aşi pune o colo; şi! arătă sertarul patului. Trage 
sertarul, aruuc”o Sub pat, şi împinge sertarul peste 
densa.“ ! i 

Tyhon îl ascultă.. Dupd ce însera, unde şedea cu . 
Soru'sa în casă, îi spuse fâta că 6re-cine îl pofteşce 
pind la portă. 'Tyhon eşi cu ciubucul în gură, Şi nu 

„se mai vădu. Soru-sa vădâna că nici a doa qi nu mai 
vine, alarmat începu al căuta prin: tâte părţile pe 
unde scia, că se duce. După trei- -patru dile, desperată 
alergă la poliţiă, plânse, se rugă, să caute pe frate-sei. 
Plagino îi. dise : fii sigură cd frate-teii nu e mort, nUu- 
mai să dai “a acasă hârtiile ce are frate- teii. 

— "Nu sciă ce hârtii. 
— 'Te vei duce cu căpitanul agiei a casti şi el scie 

-de unde să le .iea. - 
Venind a casă cu căpitanul, rămase înmărmuritti 

când văd pe acesta, că trage sertarul, caută” sub pat 
şi scâte acea broşuri, ce ea singură nu scia că.-se află 
acolo. Căpitanul îi dise că mai cra şi-alte hârtii, ea 
respunse că: nu scia nici de ucea, broșură, 

Surora n'a maj vădut pe iratele mai mult de ş6se 
„luni,. Alerga cu petiții pe la poliţiă, pe la Domnitor 
s'o lase încai să se. cuc al, vede unde este. Înfine îi 
deteră voiă a se duce la Snagov. Acolo în colţul unei 
temnițe umede făru sore, omul zăcea tremurând Și 
neputând nici a vorbi. Nu mai semăna om de vârmină, 

„mecurăţiă, barbă lungă, şi îmilat de idropică. | 
Acestă, stare dete curagiii surorii a înmuia inima 

"lui Stirbei spre â'l libera. Tyhon tot mai âmbla in. 
baston t&rendu-se când eram eii în Bucuresci. Acum . 
îmi scriit d'acolo că a murit bietul om, La întrebarea 
ce i-am făcut despre maladia sa, mi- a spus câte îţă 
-arătaiă, cu adaus de câte nu scia soru-sa, că adică, 
luat d'a-casă seră la pârtă. dus la poliţiă, şi înfăcişat” 
a doiia- di înaintea, lui Plagino, acesta îl dise să dea
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- hârtiile “ce are a casă; el răspunse că n'are nicio 

hântiă. Apoi, după aducerea broşurei, chiemându'l iară, 

îi qise: unde sunt hârtiile ce le aveai la un loci cu 

astă broşiură ? - 

— N'am avut nici o harti. 

-— Apoi daca, mai avut, de ce ţineai cartea sub-pat? 

„Cărţile. se ţin pe masă sai! în dulap. Cartea asta nu 

te putea compromite ca s'o ţii acolo; „cele ce aveai cu 

„densa se putea ţine acolo. 
— Nam mai avut nici o hâutiă. 

— Dar daca te-oiii confrunta, cu. 6meni onesti, cară 

te-aii vădut când le-ai pus acoio ? 

— Cine sunt 6menii aceia? 
— Nenovici, răspunse Plagino, şi âncd unul (Plagino 

Pa numit, dar Tyhon n'a vrut să l numescă). ! 

— Destul qise Tihon. N'aşi fi putut crede că 6me- 

nii pot să invente atâta; şi pentru-că luaii astă lec- 

ție, merită, Ss '0 plătesci cu ori-ce preţ: faceţi ce soiţi 

cu mine. 
Atunci fu trimis la Snagovi, ameninţat cy nu va 

mai €eşi d'acolo pină nu va da hârtiile. 

Nenovici scăpă a, doiia-di de riia de pvofesorat, cum 

dicea el, şi fu numit grefer 1 nu scii la care divan, şi 

căftănit; . 
Apoi ascultă şi "acusaţia ce a făcut lui Tyhon. Pen- 

tru broşura, + lui Rusetache nici Tyhon nu putea îi a- 

restat, nici Nenovici recompensat. El inventase  nisce 

hărţii. imaginare interesate pentru Stirbeii.- Dicea cd 

“sunt t6te ating&tore de complotul şi taraful lui A. 
Ghica, fostul vistier, adversar al lui Stirbeiii. Lucrul. 

-se potrivia, căci Tyhon de la tată-sei ținea de casa. 

lui A. Ghica. 
Astă acusaţie a făcut?o în secret către guvern, iar 

pe la, lume căia pe'Tyhon în termenii următori: „Să- 
- racul 'Tyhon a păţit'o, şi astfel pot, să paţă toți câţi 

sunt în corespondenţă cu Heliade.“ Jocul era, îndoit. 

7
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Săi mai spuii ceva şi de Suţache. 

Când eram în Rusciuci cu Omer- -paşa, Ciaica in-- 

trase cu avangarda în Bucuresci „Şi se numise coman.-: 
- dant, 

Mareşalul mă întreba : cine este Aristide Ghica? 

Asta îmi scrii cb lucr6dă cu energiă şi adună sem- 

-nături în contra lui Stirbeiu. | 

Mai târdii îmi spuse un amicii şi instrument al lui 

paie : am jucat Şi jucăm pe A. Ghica Barbă-roşiă, 

l-am băgat în cap ci se va face Domn numai să lu 

crede a surpa pe Stirbeiu; acestă credinţă tam bă-- 

-gato prin scrisorile ce i le serie I6n Ghica, ca nepot,. 

că lucredă pentru dânsul la Starmbul şi prin încredin-. 

ţarea ce'i dă Ciaica; A. Ghica a pus înainte pe fiiul 
„seu Aristide Ghica şi lucredă pe capete, fâră a sci că: 
lucredă în folosul lui. Ciaica, pentru I6n Ghica. 

Suţache, care este-ginere lui Barbă-roşiă și unchiii luf 

I6n Ghica, se află între amenaoi. Este probabil să scie 

planurile . şi pretenţiile şi unuia și altuia, să j6ce şi 

_pe unul şi pe altul, sai să serve pe cel ce va ved6: 

că are mai multe “speranţe. 

| În momentul ce ţă serii, veni unul şi'mi spuse de 

sigur că Suţache a fugit pe ascuns din ț6ră cu pasa-- 

port englesescii; a mâncat de la epitropia unde era. 

25 de mii de galbeni; că a adus cu sine mulţime de 
bani, că a promis lui Pizani 100,000 4 şi lui Derviş-- 

paşa 25 mil 4; că acesti bani i-a realisat tot nea- 

mul Ghiculescilor, spre a face pe unul dintr'enşii Domn. 
Aci se adună I6n Ghica, Boujude, Ciaica, spre -a se în-: 

telni la un locii unde să fii şi Gin-bimbiricii. Bine Ghicii 

ca Ghicii, dar omul prin care lucredă, şi consulii en-- 

leşi, ce.ait a face cu densul ; nu mirâse bine,



 Dommiti Gr. Grădiștenu 

Constantinopole. 1s55, Martie 1, 

Amatul. meii domn, 

Epistola d-tale din 21 pcbruarie cu bucurie am prii- 

-mit'o. - 
Îmi vorbesci despre conclusia scrierii sciute : alt-fel | 

eră, să fiă şi -ait-fel a eşit. Când îmi serial de speran-: 

ţele cele mari ale autorului, nu cutedam a mă bucura, 

pentru-că sciam cum ne tocmiseră potentaţii cu. Au- 
„stria, şi spre aceea şi contr acelei tocmeli am fost 

scris în Aprilie trecut şi adresat.unde se cuvenia me- 
moriul, din care este un pasagiii in cele trei scrisori 

către Pressa.. La speranţele d-tale şi a'e autorului iți 

scriam că, de sciți cevă de la centru iai splendid pen- 

tru viitorul ţărilor nostre, cine dice: Dâmne ie mă? 

Îmi pare re cd n'am luat âncă voie să comunicii 

la mai mulţi acel memorii al. mei întregu. Voiii cerca 

a luu voie, săi mă voii determina singur la pericol 

a'] trimite la persâna către care am mai trimis o scri- 

-s6re prin d-ta *). Atunci il voii trimite iar prin d-ta, şi 

nai "nainte «de a'l expedia, la destinaţia lui, te voii 

ruga al comunica, şi d-lor Regnault şi Billecocq, Ei 

atât la 48 şi în urmă, cum şi în circumstanţele ac-. 

tuale de un. an încoa, n'am cutedat a spera neposi- 

bile; “"mi-aduceam tot-d'a-una a minte de un precept 

peste care am foşt dat la 1820, pe când arvaţii lui 

Ipsilante vandalisa casele şi bibliotecele, şi vindea, căr- 

ţile şi manuscriptele pe la băcani. N'aveam minte să 

„stringu atunci scrieri interesante ; mi-a cădut în mână 
  

Nu La lordul Parimeston. (Nota de N . Locustenu);



nisce foiţe manuscrise, nu sciii de era originale. soi: 

traducţii; m'avea nici început nici fine, şi pe liingd 

alte bune ce coprindea era şi preceptul următor : „-Pote 
ori-ce voiesce, pentru-că nu voiesce decât ce pote. De cine. 

vorbia ci pote, nu mi-aducii :a minte: ?ufeleptul eru. 

acela, modestul, prudentul, omul cu tact? nu sciii.. Dar: 

preceptul mi-a rămas aşa de intipărit, încât de 35 de - 

ani, mâl în tote. dilele” mi-aducă a minte de dânsul. : 
“Îmi pare bine cd d-nu Vaillant a luat scris6reu meu,. 

căci incepusem a crede că-s'a perdut. Spune'i şi acum 

multe de la mine cum şi d-lui Billecocq. 

Înfine înşiraiii câte- sa versuri pentru d-nu Ledain: 

Proserisul sau Fugiticul. Pe lingă densele îi maj alătur 

şi alte versuri populare, credit; căci nu scii cine & au- 

torul lor, şi le sciii pe dinafară de când eram de 17—18 

ani. D-ta te rogi Să aibi bunttate a i le traduce ad. 

jitteram, spre a se pătrunde de înțelesul -fiă-căriia 

vorbe. Am scris a casă la Bucuresci, si puie pe pro- 

fesorul de clavir u prescrie o ariă românâscă cu va: 
. Tiațiile, ei, căre credi co va plăc6. Am dis să se dea, 
copia Jui Scarlatache, şi să] roge ca să ţi-o trimiţă ; 

pe acea ariă este măsura Proscrisului.. Artistul frances 

o va av6 inainte (dei va plăc6) ca un motiv, ca me- 

lodia musicei să fii tot română. 
Suţache e tot aici. I6n Ghica tot se aşteptă, cum şi 

Ciaica ; Boujade tot treieră pentru socru-sei sai I6n: 

Ghica. Audi că girantul ambasadei francese ar fi chie-- 

mat pe Boujade şi far fi dis să plece îndată la postul . 

sei cel noi; cl ai fi pus pretext căi e socia îngreu-: 

iată, sai amalată; atunci i-ar fi dis să încetede de au 

se mai amesteca în trebile românesci ce nu! pri- 

vescii, şi d'a se "face “organul intrigelor sale ce' > deso- " 
„moră Frana. 

P'aici sună şi în gazete că a murit Ţarul Nicolae 

Ja 2 Martie, ca să, trăiască pote Tarismul; coci giliga- 

nul ăsta cu nebuniile lui speriase potentaţii ce'i va.



306 

aduce .la nevoiă de a face apel. la popoli, şi atuuci 

cine mai scie ce se alegea cu Țarismul ce le e atât 

“de -netesariă ca şi aerul. Loâustele nu - se pot nutri 

decât cu aerul de ciumă şi de choleră, şi de aceea 

atunci apar. Locustelor incoronațe, Ţarismul este ae- 

rul dătător de vicţă. Pote că puserd bine pe Nicolae 

-ca să ajungă mai curând la pace, temându-se de a nu - 

se degenera, după. expresia. lor, resbelul-prin prelungirea 

lui, „Atunci, cum dictedă Austria şi în resbel şi la pacea 

ce 0 cere, Dumnedei scie cum se va alege cu țările 

“n6sre. Speră mult Purtă-dulce să ne iea ca de la o: 

bor, şi chiar fără a descărca o puşcă decât în acele 

165 de victime de: Români. Nu ne vor da dreptate 

nică o dată despoţii. Când se vor lumina şi ovangelisa, 

'sail armonisa, popolii, acea dreptate numai de la denșşii 

-0 sper, 

. Arată vărului -Racotă c&'mi pare bine de progresul 

„ce audi co face şi de mintea ce are, şi co mia as- 

cultat” în anul trecut a căuta să nu "ŞI perdi timpul 

":şi anii studiului după altele, ce era strhine şi chiar 

-venturătorilor de idei şi de iucruri şi de chiar dinţa 

«Și 6sele lor. 

La revedere. 

]. Heliade. * 

P. 3. Aci copiaiii versurile” populare : 

Diori de Qiuă se revarsă 
Și et ochii iam, închis .. 

Cum săi i închidă când ci "varsă 
Piraie de foci aprins? .
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Vream să pot să raba, să taci? 

Să&'mi ascundă patima ?n veacii, 
„Singur numai vream să sciii 

Ce şârpe în pept îmi ţii. 

Dar focul m'a priâidit 

Și cu totul m'a vădită; 

Că din vis m& pomenescii 

CU vorbescii, voiescii, gondescii 
Şi câte le spuiii acum 

Nu scii ce, nică cui, nici cum. 

FUGITIVUL SAU PROSCRISUL ? | 

I 

Te las Patriă, socie.... 

Ah! şi dorul v'a 'mpilat, 
Jugul grei v'a 'ngenuchiat; 

Viaţ'amară, morte vie! 

„Te las, Patriă 'n lamente, 

Şi'n catene fiii tăi; 

Ridu şi danţă taţi cei rii 

“La suspinele' ți ardente. 

II 

Pruncul ţipă, mama plânge, 
Tata geme greii sub fer 

Junii "nalţă pumni la cer,.... 

ŞI... tirani's beţi de sânge! 

Rusul bate, N camu "tinde 

Veneticul *) blestemat, 

„Lor ca Naibii s'a, *nchinat, 

Ţera, fcta, tote 'şi vinde. 

*) Vroam să dicu și ciocotul, ânsă lasă eneticul | ca să potă 
„cânta şi cocGnele,
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Te las, Patriă n sclaviă, - 

E Şin t&rem şi loci străin! 

Nu m'aşteptă decât chin”, | 

Viaţ'amară, „morte viă, 

Voiii vede munte Și vale, 

_Fetişi Sre, ochi framoşi 

Porturi, datini, juni voioși.. . 

Dar nimică ca ale Tae! 

IV - , 

Riuii, mare, venturi, stele, . 
Tote's surde Val mei chin... 
Nu esci,.Oltule, străin: 

Spune tu de ale mele. 

D'oiti vede şi lumea 'ntregă . 
Spune că nu-sunt ai-mei; 

D'oiii „vede eroi şi dei 

_Nu e România dragă. 

| 2 vV 

Te las dulce Româniă; 
Dar d'a vre şi Dumnedei 

Va veni şi rendul mei 

Să mor, să, trăiesci tu viă, 

YI 

Mârtea pentr'a, ta scăpare 
A fost tâtă ţinta, mea, 
Fericirea'mi cea mai mare 

E să mor când vei viia.”) 

bi
s 

  

” Pentru a doa 6ră: - | 
E să mor când te-oiii vede,



Domnului Gr. Grădiştea 

- Constantinopole. 1855, Martie 3/; 

Amatul meii domn, 

Am priimit scris6rea d-tale din 28 Februarie. 
Cu. posta trecută ţi-am trimis poesia pentru d-nu 

edain, şi am scris la Bucuresci sa ţi trimiţă şi o ariă 
naţională. 

De nu am scris d-lui Billecocq din Chio, a fost, « că 

n'am vrut săl puiu în corespondință cu proscrişiă şi 

internaţi pentru causo: politice. 

De când am intrat în Bucuresci şi am venit i în Stam- 

bul, i-am scris de doă ori. L-aşi fi scris mai mult ; 

ânsă causa a, fost scrierea d-lui Regnault. D-ta scii, ca. 

Şi d-nu Billecocq, că pe acest autor nu lam cunoscut, 

nu'l cunosci, și câte va fi scris: âin audite şi din con- 

vicţie, inamicii mei am prevădut co mi “le vor atribui 

„mie, sai le.vor numi eșite din coteriă. Pot spune ori- 

"ce vor voi, ânsă numai ei să fii curat asttel cum con- 

- Sciinţa să nu'mi pSti, dice co ei ar spune adevărul cu 

invențiile lor. De ași fi intrat în vre-o corespondinţii. 

şi aşi fi dat însemnări la acea. scriere, cei ce ar dice 

multe şi de tote n'ar fi inventatori. - | 

De aceea am scris dup invitarea d-tale şi a d-lui Bil- 

“lecocq' numai o scrisâre d-lui Regnault şi într'ensa nu'l 
rogii decât ceea, ce va, crede că e adevăr, (care nu e 

al mei, ci al lui Dumnedei) aceea să scrie. 
Nu scii cum sunt Gmenii: când se năpustesci cei 

rei asupră'mi de tâte părţile, îmi dau consiliuri nică 

să mă apăr, coci deschid polemică; şi când mai taci 

şi inamicii mai se repausă şi ei, tot G6menii mă în- 

demnă, săi deştept şi săi i întărit la luptă dreptă. 

Ra - 24 e
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Acum cd Sa terminat scrierea, voii scrie mai des 

d-lui Billecocq; căci îl iubesci şi”l stim, şi simţi co 

are aceleaşi “sentimente către mine. Ei apreţuiesci - 

forte val6rea unei cărți, nu ânsă mai mult decât fap- . 

tele şi adev ărul etern ce singur mântuio' 6menii şi 

apropie de Dumnedei. 

Este pI6 adevărat că Omer- -paşa, desbarcând. în Cri- 

meea, îşi inaugură cariera, noă cu o bună lecţie ce dete 

şi inamicilor şi amicilor. Pe om îl expediaseră din ţera 

nâstră ca să lase pe: Austriaci aşi juca calul, şi ca 

pe dânsul săli perdă cu oştirea tureescă în Crimeea. 

„Apoi îl destinarb a se duce “a Eupatoria a nu fi con- 

centrat “cu Englesii şi Francesii,. ci acolo singur “cu 

vre-o 20 mii Turci ce avea la început, fără artileriă 

de ajuns şi fâră nici un călăreţi. Muscalii îl aştepta 

de timp" ari şi preparați, cu călăreţi, pedestri şi arti- 

-leriă, un corp de 40,000. Soldatul turcii se bate bine, 

numai comandant să aibă bun. Omer-paşa este un dei 

pentu so.daţii turci, şi când „văi că Sasim-pașa al 

„Egiptului cade, că Muscalii îi năpădescii de tote piu- 

țile, nul mai puti ţine nimeni de a nu fi tot înaintea 

soldaţilor sei pînă îi aduse pept.la pept cu Muscalii; 

şi când-o dată, Turcii vin la baionetă, nui mai întrece 

nici o oştire, Astfel. fură ucişi la 2000 de Muscali, a- 

fard de cej vuinerați, şi fură nevoiţi a lăsa câmpul în 

_desordine şi a uita porunca lui Nicolae ce le strigase 

să arunce pe Tuvci în mare cum vor cuteda să, calce 

pe pămentul lui cel vergine ânci de picior turcescii. 

La una din întâlnirile de recunâscere ce se .fâcury 
maj în urmă, faimosul Skender-bey, Taneredi. al acestei 

epopee 17), avend cu sine numai 200 călăreţi şi vre-o sută 

de 'Tătari din Crimeea, şi năpădit de număr impătrit 
„de Muscali, se luptă ca tot-d'a-una cu bărbăţiă, în- 

frânse pe inamici cu mai multă perdere decât alor 

sei; dar lupta, fu aşa, de crâncenă încât el a luat trei 

lovituri : una .de sabiă ce i-a tăiat trei degite, alta 

N
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„e lunce în regiunea inimoi, ânsă fârd a fi mortală, 

coci tot se bătea, şi alta la cap, cu care termină lupta | 

infrângend' pe inamici, şi care'i și ropuse vieţa dupd 

„YVre-o do trei dile. 

Nepotul. Şi & ginerelo lui Omer- pasa, Tefici- -paşa, a mu- 
rit de tifos, 

- Mi-a părut rei cu durere de: situaţia în care îmi 

scrii co esci. D-nu Zossima, cum s'a trădat singur, aşa 

va să fiă, şi.stăruiesce. cum să facă de la un negu- 

cător aici suma ce "ţă trebue. Aici în Stambul doben- . 

dle sunt grele, şi de va da cu unul. la sută. nu dă 

nici tate fiului; crede insă că așa va face pe negu- 

cător să împrumute. Prin urmare, “e voiesci, trimite'i 

un înscris de câţi bani îţi trebue şi po câţi an), şi 

serie'P unde s% i trimiţă banii: la Bucuresci suii aci 

în Paris? Cand Sar fi aflat ceva sămânță de bani, var 
fi fost vorbă de nici o dobândă, d-ta stii şi ei iar o 

scii; ânsă tot bine-că omul are credit, şi şi-a 4 conser- 

vat ondrea pretutindeni: şi în Brussa şi la Chio şi în 

Stambal, Democraţii oficial ne-au dat de ruşine. . 

"La revedere, iţi string mâna, cu căldură. 

I. eliade. 

P. S. Când eram: să închid scris6rea vân stafeti 
şi buletin pentru noua victoriă u lui Omer- -paşa. Era 

avum cu vre:0 40,000, şi căpuit cu artileria . cuviin- 

„cidsă și cu. călăreţi. Muscalii veniră vre-o 80,909. Bă- 
taia fu cruntă, resultatul fu pe scurt co Muscalii fură 

din noi înfrânți, şi Turcii le luară 13 tunuri şi mulţi 

prisonieri fard a * perde „mulţi Omeni; cu a doa iţi 

voiii: serie mai pe largi. 

N 

Săți spuiu Şi d-tale ceea ce tot spui p'aici de la 

Muiă. Când m'am dus de la Sumla la, Varna, şi am 
x
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vădut oştirea francesă şi englesă, am dis că Europa 

civilisată începe a nu mai ave soldaţi, adică barbari, şi 

asta e semn bun cd vor înceta, resbelele ce sunt res- 

turi moştenite din starea barbară. | 

Pind veqi omi cu sabia la centură şi puşca în mână 

marţialindu-se, esto semn ci, sai că el va să ucidă. 

şi să iea ale altuia, sai co mai sunt alți omeni ce 

ai astfel de tendinţe de fere, şi el e nevoit să se a-, 

pere: şi una şi alta e rel. i 

Francesii şi Englesii, ca să facă „vre-o dece mil un 

- ârum de la Varna către Dobrogea, se tot preparari + 

vre-o trei săptămâni cerând de la Turci pe tâtă diila 

câte 500 de cară, ca'să ducă merindele la, staţiunile de-- 

stinate din conacii în conacii. Acele merinde era mik 

de oca de cafea ce se prăjia în cuptâre, mii âe oca. 

de zahar, ceai, cogniacuri, vinuri bune, mirodenii şi 

parascovenii. Apoi la tot conacul era de pe la sate 

cu miile vaci şi oi, ca, să'şi dea, laptele pentru cafea 

dimincţa şi s6ra a soldaţilor, şi alte asemenea. Semne 

bune, diseii, că ai inceput a se perde Spartiaţii şi a 

se înmulți - sibariţil, Resbelul va. peri peste vre-o 50 

de ani. . 

Apoi oștirea englesă, scii din ce se compune: din: sol- 

daţi mercenari, tocmiţi cu plată, iar nu conscrişi ca 

cetățeni. (Astia nu speră nici o dată a deveni oficeri). 

Ofiqeri iar cea mai mare parte nu sunt decât firţii- 

tori, pui de marţafoi avuţi ce'şi cumpără rangul cu 

bani. De învaţă şi n'are bani, nu se suie mai sus; de 

are bani şi nu învaţă, .e sigur de rangă mal înalt, 

Oştirea, francesă, de şi e compusă de cetăţeni cu 

_idei mai luminate şi generâse, ânsă totă e de pul de 

civilisaţi, ce vor a trăi liber, cu demnitate de om, cu 

comodităţile şi confortabilul omului, a mânca bine, a. 

dormi în casă, iar nu în bordeie, a se purta bine, a 

fi cu un cuvânt Gmeni, iar nu animale şi cu atâta mai 

puţin fâre. De vine inamicul în ţâra lor, de li se com-
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primă libertatea, de tirania din întru, altă vorbă: a: 
tuncă scie a muri o di, dos, trei, o lună dog, şi ori 

Stan ori căpitan ; iar in resbel din sistemă de a ucide 

şi de a, fi ucis după capriciele şi trădările altora, a-- 

tunci judecă ca Gmeni. Asteu nu sunt rele, nici ale 

Englesilor nu sunt rele, căci ca negucători, plătescil 

să aibă 6meni, 'şi negoqul nu c semn de sălbăticiă şi 

de barbariă; tot ce e rei e deboleţa. umană ce va, să 

trecă, de for te acolo unde e debilul seii. Ei când eram 

tenăr, danţam binişior, şi aveam mania, să tot cânt, şi 

nu făceam decât să, spargi urechile celor ce mă audia. 

Am vădut un sculptor faimos ce'şi perdea mai mult 

timpu! de a trece de pictor, şi nu făcea decât tablouri 

mediocre. Maghierul nu. mai va să, fiă marţial, tot la 

memorandum-e face, și tot pe francusiă făcute de biie- 

„ţel ca fiiul sei. 
Care e fortele Buropenilor? Civilisaţia, traiul. depăr- 

tat de al ferelor, etc. etc., ce n'ait a face cu barba- 

ia, crudimea, nici către alţii nici către sine. Apoi dra- 

cul-îi pune a se screme co pot să fiă egali şi să ducă, 

ca cel deprinşi fatalmente în viaţa chinuită, în mân- 

care mai rea, decât vitele, deprinşi cu gerul, cu căl- 

dura, cu despoierea, cu dormirea pe: pâtră, pe mo- 

cirlă, cu lighiâne pe ei, cu mâncarea la nevoii şi de 

carne stricată, şi de şâreci ş şi de alte animale? Nu 

mai cunoscii ei o dată că fortele lor nu €& să fiă mar- 

ian? Astădi în Europa numai Muscalul şi Turcul sunt 

barbari, şi numai istia pot să fiă solăaji Etd causa 

pentru co speriă 'Turcil pe Muscali, şi de surda se 

mai rățoiescii civilisaţii în debilul lor, să arate adică 

cd sunt şi el barbari. 
Vor Europenii să se bată cu Muscalii? bată-se d'a 

civilisaţi, gonâscă din statele lor pe toţi ambasadorii . 

şi consulii ruşi, lase'i comerciul şi sudiţii în voia în- 

| templărit, tratede'i d'a barbari, şi spuie-le că nu maj ai. 
dreptul a ave a face cu Gmenii pînă nu şe vor omtui. .
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Fiă gata a se apăra a casă unde sunt tar când ar 
veni Muscalii “peste: denşii; de se interes6dă de Turci, 
trimită-le bani, instrumente, nave, vapâre, 6meni ce 

conduci iar nu ce se luptă, și ai ved6 pe Rusul ne- 

voit a, "dice aman. Ce ar mai face Ţarul când agenţii 

lui ar fi alungaţi din t6te părţile, când navele lui, ban- 

dierele lui, n'ar. ave voie a aborda la nici un port eu- . 

ropean a pluti pe nici o mare europeană? Asta, 6 res- 

bel fără chieltuială de 6meni, puşcă ci adevărat d'a 

casă pînă la bătălii. Ansă mai avut de gond a bate 

pe Rus atâta cât a paralisa pe Turci, şi a curăți Eu- 

ropa de câţi-va Gmeni ce ar fi putut cere pâne sai 
de lucru, sait libertatea, răpită. | / 

Lipsescii multe spre a întregi acâstă teoriă, ânst nu 

“m8 iârtă cadrul; este materiă cu ce să încheie cine-va * 

volume cu cari să întregâscă ideea de tote părtile, şi 

să respundă la tote obiecțiile. De surda vor civilisaţii 

a fi mai barbari de cât sunt; mai facil se vor civi- 

isa barbarii, decât se-vor barbarisa civilisaţii. "Timpul 

mergs înainte iar nu înapoi. 

La revedere. . 

I. Heliade,
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CNXII 

Domnului Gr. Grădiștenu 

Constantinopole. 1855, Martie 19. 

„Amatul mei domn, 

Am priimit scrisGrea d- tale din 9 Martie. 

Cu posta trecută, ţi-am scris mal multe şi mai in- 

teresante, afard de bătălia din urmă din Crimeea, ; 

de cele 13 tunuri, ce mi se pare căa fost o invenţie 

sai ai mărit incăierarea în care- sa fost vulnerat 

Skender-bey, despre care s'a scris prin gazete coa 

murit şi care acum credit cd e şi sculat sănttos. . 

Cu posta asta, mă grăbescii a te însciinţu că astădi. 

“luaiă și acceptaii poliţa d-lui Pierre de 700 fran, şi 

fiinâ-că pind la plata ei am âncă treideci de dile a- 

dică la 1%» Aprilie, te rogi: a te duce' la, numitul şi 
a veâ6 de sunt cărţile în bună stare, ca să sciii ce 

să facă la timpul plăţii. Aştept răspuns pentru acâsta. 

„EL îmi trimite poliţa, şi nu vădi nici o serisâre, numi 

răspunde la, ceea ce l-am scris; nu scii de'mi trimite 

„cărțile, cum ţi:am scris şi d- tale, sai ce fel are de 
gând a face. Orbesce am acceptat poiiţa, numai ca săi 

onor trata și semnătura şi aşi dori cum să fii ono: 

rată ; căci omul. m'a omenit şi na aşteptat, numai și 

eu să nu fii atâta în pagubă şi de bani şi de cărţi. 

De vei vede şi ceva, pugină stricăciune, trece-o cu ve- 
derea, numai scrie'mi ce să faci. 

Am vădut epistola ce ai scris autorului sciut, şi 

bine ai făcut. | 
ici să nu pleci din Stambul spre Franca sati aiurea, 

Şi ei tot de astă părere sunt; ânsă& de vor “fi lucru- 

vile tot aşa, cată si, mă apuci de ceva şi să îngri-
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jescii de crescerea lui enache. 'Timpul trece, nu aş- 

tâptă, şi băiatul cresce astfel cum, daca nu el şi 6me- 

nij, Dumnedeii îmi va cere socotâlă ce am făcut din 

bietul copil? De când sunt, n'am trăit mai în “nelu- 

__crare şi vegetând ca în anul ăsta de când m'ai ar- 

dicat de la Chio. Cel pucin acolo mă ocupam de în- 
văţătura copiilor şi cu alte scrieri destinate a folosi 

o dată în ceva pe Români: nu de ale causei, ce m'aii 

obosit, ci de ale umanităţii şi de cunoscinţe. generale 

şi exacte, . 
J)-nu Zossima este forte simţitor la câte îmi scrii 

ai dice. în stringe mânu cu căldură. - 

D- “lor Billecocq şi Vaillant spune-le multe. 

Aştept să vEdi scrierea sciută. D-lui Ledain Y-am 

"trimis cu posta trecută, versurile :: Musa, cum dici, de 

n'a fost rebelă, pâte să fiă stătută, 

Aici nimicii noi. A: murit Nicolae, să trăiască Țarul, | 

| dicii Gmenii p'aci; şi aşa cred cd dice şi în Englitera, 

că aşa dict6di Austria. Cum îmi dai ei: cu socotela, după 

cum '0 dicii de noă luni, şi după cum ţi-am şi scris'o, 

mi se pare, complotul Gmenilor sântei Alianțe a avut 

de scop ca resbelul acesta să se termine cu împărți- 

rea Turciei ce dă asil revoluţionarilor, şi cu umilirea Şi 

-micşiorarea, Francei ce e cuibul revoluţiei. Ca so umi- 

l&scă, lovitura a fost să se dea ântâii Francei napo- 

„leoniane, apoi prin lipsa lui Napoleon să se stingă şi 

Franca, democrată, şi apoi Franca burbonă, simpatică 

capetelor. coronate să devii mai mică şi vasală, ținută 

în frâii şi în catene. 15) 

-Gazetele englese iar vădi că Sail pus pe “Turcia. 

Mascele se cam ici. | | 

| Napoleon cu Turcia âncă ar face mult; şi ar triumfa 
“de nu se va lăsa a fi îngânat de Austria şi ce En- 

glitera oficială ca unchiul sei. “Cum își va, aşterne aşa 

va dormi. De este şi el în complotul împărţirii Tur-
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ciei, asta îl va perde, pentru-e5 asta îl îngână, şi nu 

va lua nimici, pentru-că aii marafeturile lor, şi lucrurile 

sunt dispuse cum de la împărţelă să încâpă gâlceva, 

şi să cadă apoi.toți “pe dânsul ca pe unchiul sei. 

La, revedere. 

I. Heliade. 

P. S. Când cram să închid scrisrea luaiă şi pe a 

„d-lui Pierre; îi răspund şi îi scrii co i-am acceptat 

polița, co te-am însărcinat pe d-ta să vedi cărţile. Vor 

fi expediate pe adresa d-lui Const. Pojichroniade, 

CXAIII 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Constantinopole. 1855, Martie 2%, 

Amatul mei: domn, 

Vă&duii în jurnalul Les Debate 18 Martit un articol 

al d-iui St. Marc-Girardin ce vorbesce de Principatele 

nâstre pe temeiul unei broşure a d-lui Gănescu. Nu 

arată nici numele de baptesm al Gănescului, ca să 

m& pot orienta, nici numele candidatului de rege fiitor 

al României, Nu sciii care Ginescu: este vre-unnl din 

nepoţii d-tale, sai doctorul Gănescu de la Mareuţa, 

ce a învăţat medicina în Rusia? 
Mie ideile din acel articol. îmi placii, nu sciu dusă 

de se cuvine a mă încrede şi intenţilor jurnalului şi 

autorului acelui articol. 

Rusia sciit că şi mai înainte de 48 fhcea să spere 

partisanii ei Români la o independenţă cu un regat - 

unit al ambelor Principate. Am audit'o acesta şi de
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la Bibescu în prediiia Mişcării, şi de la Știrbei prin 

“alţii de câte a fost dis lordului Palmerston, asigurân- 
du'] ci el va face pe Nicolae să adere la independința 

Principatelor, numai Englitera să fii favorabilă la a- 

acesta, Apoi acum acea 'broşură a Gănescului şi ar- 

ticolul d-lui St. Mare Girardin tot pe acolo se tot în- 

"virtesce, 'adică tot pe lingă ideea partisanilor Rusiei. 

Asta e un machiavelism sai un iesuitism dibacii, 

ce în loci de a combate o idee ce ajunge populară, 

din contră o adoptă spre a'i da, diresţia ce'i vine la 

interesele sale, sai mai bine” spre a degenera cu totul. 

Regat vomân ! ste română ! drepturi antice! Ce mai 

bine decât atât? Care Român nu le-a visat, care nu 

le-a dorit, care nu va simţi a'i bate inima de speranţă, 

şi de bucuriă când aude a se vorbi de .acestea, în lu- 

„mea, oficială? Ânsă o dată smulşi din integritatea im: 

periului otoman, pentru care: se mişcă astădi şi se 

bate Europa, şi se va mișca şi se va bate tot-d'a-una, 
_Smulși, dicii, o dată din acestă integritate; lăsaţi între 

Turcia, Rusia şi Austria, independenţi, cine ne asigură . 

acea independenţă ? Când ne-ar declara, Rusia, resbelul 
(unde şi va, să viiă), Turcia, avâ-va, interes sai putere 

să ne apere saii să ne fiă aliati? Austria fi-va în stare 

a, se opune unei invasii preparate cu o rescolă în sta- 

tele sale? Franca şi Englitera” av6-va interes să ne 

ajute, saii drum pe unde să ne trimiţă ajutore? | 

Prin urmare, mai înainte de a pune pe tapet inde- 

pendența, cată să, vedem mai ântâiii de garanție, şi 

- garanţia fârd siguranță sail zălogă nu pre & temeinică, 

Zălogul este un princii din dinastiile europene, Şi. Loc- 

mai de un asemenea. prinii nu vorbesce nici d-nu. Gă- 

nescu nici d-nu Girardin, şi tocmai de un asemenea 

princu se feresce Rusia (afară de nu va fi din dina- 

stia, sa). Omeniă Sstia vor un rege din familiele ce ai 

domnit în Principaţe, şi şi numescit. Aci e marafetul 

machiavelicu cum să ne înghiţă Rusia fârd noduri.
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„De era în Grecia un rege Capudistria sai Mavro- 

_cordat sai alt Greci, alaltă-ieri, cu intrarea, France- 

silor şi Englesilor acolo, mi ţi lar fi arestat sai tri- 

mis p'aci încolo. Dinastia Bavariei şi consanguinitatea 

ei cu a Austriei şi altor familii regale, a mântuit Gre- 

cia făcând pe adverearii Mişcării ei a închide ochii. 

Prin urmare, - dupd- mine nu este alt midlocii pen: 

tru viitorul ţăriloz nostre decât, de ne vor face regat, 

să avem un rege din dinastiile Europei *9). Ei fiind în 

Turcia şi fiind unul din-cei de la 1848, mam cutedat 

a eşi din legitimitatea, tractatelor, când mi-am dar şi 

„ei ideile -mele, A face un regat nu e trâba, mea,ci u - 

| cabinetelor şi a evenimentelor. Dar spre a dice mii 

tot aceea, şi a nn eşi nici din tractate, din principiul 

pentru care se face astădi resbelul (integritatea inm- 

periului otoman), am presentat prin mareșalul Omer- 

pașa un memorii în luna lui 'Maii trecut despre care 

ţi-am mai scris, și pe care ţi'l alătur aci. El unesce 

avantagele: 10 de a se uni Principațele şi a forma, o 

putere; 2% de a nu trece din făgaşul tractatelor şi al 
principiului fundamental al resbelulti;, 80 dea ave un . 

suveran Român, fără a ne teme cd ne va înghiţi Ru- 

sia sau altă putere (afară de nu va viola, integritatea, 

“Turciei, ce astădi este tulpina de la care deslipin- 

Qu-se do ramure, nu pot decât a se uscu). De va fi 

lucrul dup acest proiect, fii candidatul d-lui Gănescu 

- sah cine se va întempla; iar de va fi vorba de regat 

independent, suntem perduţi de nu vom av6 un 'su- 

veran european, demn a ne da garanţiile necesarii. . 

Acest memorii, după. ce”l vei citi, te rogii (de credi 

„Şi d-ta cu este timpul), trimite" la adresa, lui, după 

ce vei sedte “mai ântcit doă copil. Nu ţi-am. trimis ei 

trei exemplare, ca să nu plătesci întreit la postă. Pune 

şi pe vărul Racotă să copiede, de are scrisâre citeţă. 

Arattul şi d-lor Billecocq şi Elias Regnault dimpreună 

cu complimentele mele. Copiile ce dicii să tragi, una.
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să fii spre a o comunica la ministeriul imperial al 

Francei, şi alta spre a se comunica d-lui St. Girardin 

dimpreună cu o scrisore -din partea mea, coprindătore 

de câte-va din ideile mele din acestă serisore asupra 

integrităţii Turciei. Acestă din urmă comunicare este 

pe de o parte spre a sonda cugetul dlui Girardin, şi 

pe de alta, de va fi curat sai greşit din bună- -cre- 

dință, spre al face săl publice: el cu analisarea şi 

-observaţiile sale. Memoriul ce ţi trimiţii e prescris 

repede să nu scap posta, are şi vre-o câte-va greşele 

ce nu le putuiii rade, um şi talentul de a nu pute 

“ prescrie. Trimite în locu”! vre-o copii, de ale d-tale. 

Aproposito de d-nu Elias Regnault. Am vădut în 

Tuustration un articol analiticii despre scrierea d-lui. 

Din câte am vădut, mă face să credi că, când are . 

cine-va un astfel de amicii, pote păţi câte nu i-ar pute 

face nici o miă de inamici. Nu voii âns& să'i scriu: 

nimici, nici să spui nimici. 'Ţâra ne scie mai bine 

pe fiă-care. Îmi pare ânisă reii pentru causa de la 48 

să fi ar&tata astfel înaintea celor ce dictedă astadi 

legea, şi s6rta naţiilor. Frumuseţea causei nâstre a stat . 

nu în scularea sâtenilor sat plebeienilor asupra privi- 

legiaţilor (cum dice d-nu Reg gnault), ci în alergarea 

privilegiaţilor la pericolui comun al zaverei rusesci -. 

- preparate înadins spre a cea pretextul invasiei, şi în 

.desbrăcarea acestora de privilegiele lor, spre a de-. 

ştepta la. o visță nod pe -cei desmoşteniţi sai nepri- 

vilegiaţi. 
D-nu Regnault o arată lumii cu totul din contra 

când pe unul din protagoniștii ei il arată de desmo- 

ştenit, de pleleian, de fiii de sclavii ce se face apostol 

al sclavilor. Eii, frate, am fost şi eii un boier. ca toţi 

boierii eri şi cu averea, şi coprinsul mei, cu servi: 

țiurile şi rangurile mele, cu părinţii şi rudele mele 

oieri de trei sute şi mai bine de ani. Acestea le dici 

mu din ţiînă boierescă ci din amorul eg galităţii politice:
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liberarea mai facil vine din bună-voinţă şi luminarea. 

privilegiaţilor decât din revolta sclavilor. Natura. lu-. 

minei şi a binelui este să viii de sus în jos, jar nu. 

din jos în sus, şi tocmai de asta mă vădi vexat, când 

a-nu Regnault face. un ser viţia forte slab unei cause 

ce nu e a mea, ci comuni a Românilor, când o arată. 

aşa de pe dos cum să'i facă cel mai mare reii. De aşi 
îi maj egoist, num decât a fi flatat de expresiile d-lui 
Regnault. Vrând a mă face mai mare decât nu sunt, 

a micşorat causa. Când suverani 'ur fi Popolii, atunci 

pote că n'ar fi dis cd am fost un plebeian, ci cel pu-: 

cin ur; sărdar. ca I6n Ghica, pe care astădi nu sciă 

de unde'l face princă. Muscalii şi Nemţii mai bine ar: 

pleda, causa, ţărei când ar spune cd în casele mele ai 

ţinut câte 500 de soldaţi. Plebeiemi n'a astfel de case. 

Şi apoi de unde a aflat d-lui numele de pleleian şi de: 

glebă în tot pămentul şi în totă limba României? De- 
a scris acestea după impulsia altora, aceia aii scuipat 

astfel cum să le cadă pe obraz; căci causa lor ui 

terfelit'o. Apoi, de unde s a convins dumnealui că Con- 

stantin Golescu, nobilul complice al Vladimirescului,. 

a fost protectorul mei? În ce m'a protegiat? Eu scih 

că mi-am făcut mulţi inamici sforţându-mă ul spăla. 

de pata de rusolatru, şi altele. 

„Aici sai adunat Zamoisky, Ciaica, Suţache, Pou-- 
jade, un -Balşi de la laşi; se aşteptă şi I6n Ghica: 

Maghierul cu Pereţii Şi cu Malinescu e neincetat la! 

Zamoisky. 

Un om ce se dice secretar al lui Poujade şi nu e: 

decât servitor, se amestecă, pe la birturi cu toţi Ro- 

mânii, şi'i îndemnă si se ducă la Poujade, între alţii 

au fost tentaţi de acestia şi d-nu Zossirna şi cumna-- 

tul-mei Costache, fârd săi cun6scă cine sunt. Leu 
spus şi "1-a încredinţat că primele persone din Tera. 

Românsscă, -cele mai capabile, mui patriote şi mai il 

stre cu neamul şi cu învăţătura sunt: Suţăche, un--
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chiul sociei lui Ghica, Ion Ghica şi Bălăcenică, și ci 

- pentru dânşii se aşteptă, rolul cel inaf mare în viitorul 

regat (Polon), cum şi pentru amicii şi par tisanii ace. . 

stora, îndemnând pe fiă-care să aler ge mai curend să 

apuce loci prin” Poujade îni fav6reu 6menilor eminenţi. 

Mai le-a spus că pe Poujade nu” aşteptă în. Franca 

-cecât, numirea de ambasador la arigrad şi că Mr. 

Billecoca nu mai Dlătese e nimici că a îmbătrânit și 

a sărăcit; căci la vădut cu ochii lui mâncând de vre- o. 

do&-trei ori la Mr. Potijade Ja. Paris. Vedt acum dupo 

acest limbagiă, ce 6meni: pun Ja cale sârta, ț&rei nostre. 

Mălinescul pusese un articvl în Pressa Orientului În 

contra unei scrisori'a nui Polones câtre Napoleon; 

dar s'a câit,; după ce a lrato peste nas de acolo de 

unde i se ţine chica în mână. Acum spuna curat că 

mântuirea lumii sti din înălţarea regatului Poloniei, 

care să se întărescă cu anexareu Principatelor ca va- 

sale. De când o damă Moldavă a dat peste nas unui 

secretar al lui 7: răoisky despre acâstă deșenţată idee, 

de atunci nică Maghierul nu'i mai dă bună dia. 

Aali-paşa a plecat Sâmbătă la Congresul de la Viena. 

Înaintea plecării "-am trimis memoriul alăturat şi lui 

(căci nu i'l fâcuse, credă, cunoscut Reşid-pr şa), dimpreu- 

nă cu 0 scris6re în sensul acesteia, scrise către lordul 

Palmerston. Nimicii noi de la Crimeea. 

La revedere. . - | 

A J.- Meliade. 

P. $. Pleşoianul a venit aici; se aşteptă şi Tell. 

“Poţi cochietedă pe lângă Zamoisky. te va eşi şi de 

aici?
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CANIV 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Constantinopole, 1855, Maiă 2. 

Amatul mei domn, 

Am priimit trei scrisori ale d-tale din 10, 14 şi 18 
Aprilie. Cu cea din urmă luaiii şi notele d-lui Ledain. 
„După cum vei fi v&dut prin gazete, instrucţiile ce s'au - 

dat lui Aali-paşa pentru Congresul de la Viena, sunt 
pe temeiul începutului protestului nostru ce am dat 
la 1849 la ministerul Francei, Şi cam în şens cu me- 
moriul acesta ce ţi Pam comunicat. Da 

Nu pot acum săţi răspundă pe largi la câte îmi 
scrii în ultimele d-tale trei scrisori, câci am multă 
tr6bă vre-o patru-cinci 'dile; sper. cu posta, viitâre că 
voii av6 timp, | ia ” 

Instrucţiile ce s'au dat lui Aali-paşa la Viena, arată 
că Turcii ai âncă consciinţa drepturilor şi datoriilor 
lor. Dar de nu va, ved6 Franca napoleoniană că ina: 
micii Turciei sunt toti Europa oficială de la 1815, 
aceea, ce a resturnat pe Napoleon 1, şi de nu va pri- 
cepe Napoleon III cd folosuli sei este mai mare 
şi durabil de'şi va face un aliat tare, atunci resbe- 
lul acesta se va termina cu împărțirea Turciei şi 
cu readucerea iar a Burbonilor pe tronul Francei, 
Inamicii Turciei sunt inamicii dinastiei Napoleonie- 
ne, 'şi prin urmare aceste doă singure puteri sunt 
de natură a fi solidare. Crea că Napoleon III o pri- 
„cepe acesta, şi de “aceea vine singur în Orienţ. En- , 
glitera şi Austria nu face decât spre a stinge oștirea 
turcâscă, risipind'o în Crimeea, şi Rumelia, şi cumpt- 
rând'o pe cea dântţii spre a put6 face cu facilitate
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“pipăit main, DU împărțind Turcia, de o cam dată, 

pp eta VAMA, integritatea imperiului, ci puind pe 

“sultanul pe I6fă ca pe cel de la Delhi. | 

A. s6ră în locul lui ReşiG-pașa s'a pus prin interim 

vizir un efendi. Unii dici co vizirul viitor va fi Aali- 

pașa, ce vine de la, Viena, şi în locui se duce Rechid- 

pașa ; alţii dicii că se va numi vizir Mehmet-Aali-paşa, 

cumnatul Sultanului, ce cum vei fi audit a fost exilat 

de vreo dece dile, şi alaltă-ieri s'a trimis un vapor 

înadins să aducă, înapoi. Astea tote mi se pare co. 

cum mir6se a Napoleon. De se va pune cumnatul Sul: | 

tanului în minister, e semn că uii de gond să schimbe 

farsa, în trageaiă, să facă cu adevărat un resbel. Oştiri 

austriace intră în Basarabia. Austria dice cv ca să 

ajute pe aliați; Rusia, dice că să intre mal bine amica 

ei ascunsă Austria decât inamicii; Un an întregii în- 

cela, Turtă-dulce cu Principatele; alt an, de va fi asta 

adevărată, şi de nu vor lua aliaţii alte măsuri, va în-: 

cela cu Basarabia; şi încâlă amar când va ocupa a- 

„cele posiţii .şi se va declara înfine ca, şi la 1812 în fa- 

vârea, Rusiei, când aliaţii vor fi mai stătuţi. 

La revedere. . 

    

  

i 1. Heliade.
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CXXY 
Donului Gr. Grădiștenu 

| | Constantinopole, 1855, Mai 10, 

Amatul meii Gomn, | 

Am fost vre-o trei săptămâni și cam amalat şi cam 
ocupat, şi n'am putut a "ți răspunde la scrisrea din 
10 Aprilie. De atunci am mai luat dos, din 14. şi 18 
Aprilie, la care ţi-am respuns. cu trecutul curier. 

Cu cea din 10 Aprilie îmi dai nisce consiliuri. ami- 
cale de care "ți mulţumescii pentru intenţie; iar „pentru 
fondul lor, nu le merit. o 

D-ta îmi dici să fiii acela ce am fost în jeră d: pațient. 
Când ai învăţat arta să îndemni pe 6meni să nu tacă 
şi să se ţiă băii, şi acesta s'o faci indirect? Apoi 
de la 1827 pini la 1848 mi-a ma! tăcut gura vr'o dată, 

“ mis'a maj repaosat pena ?. Atunci num mi diceai să tacii, 
şi tocmai acum când tacit de cinci ani, de la 1850, îmi 
dici să fiu acela ce am fost în ţ6ră 5 „Ce marghiol 
mi-al fost! Să venim sai să lăsăm a vorbi faptele, 
Ei am complotat la 19 şi la 29 Iunie 1848 asupra 
confraţilor, Sai Rosetti Brătienil în înţelegere cu Go- 
lescii şi Odobescu, Solomon și companie, asupra mea,. 

a lui Tell şi Maghierul? Apoi scrisam ei pentru asta 
unde-va în timp de doi ani, sai arătat-am cd sciam 
reaia-credinţă a Golescilor ? 

Am venit în Paris, am tipărit Protectoratul ; se află 

„acolo vre-o personalitate ? Nu şe văd toţi emigranții 

figurând bine ? Cine a scris pamflete în ţeră, cu Apelul 
la 6meni onesti, asupra mea, Ş a lui Tell? Nu e Ru- 

  

1) Adică să nu fu prea paţient.
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din partea, lui Tell şi Nicolache, ie, cunosci cât de: 

grosă a fost acea invenţie. 

Acum 6c4 ce. pote iar să fiă tot în felul acela. 

In Liga „popolilor ți-aduci aminte că, a fost o seriă. 

de articole întiţulațe, Galerii de agenţii ruşi în Moldo- 

valachia ; acolo sai trecut Liiders, Mavros, Stirbei, * 

„Neophit, şi mai rămăsese. Odobescu, Solomon şi con- 

sorții, unde în: capăt figură, Rodin. Acea gazetă a în- 

cetat. Românii din Brussa, conservă ânsă numerile pu-. 

plicate, şi unii şi urmarea acelor articole date de d. 

Carpantier -la tipografiă, şi din care eşise vre-o 5-6 co- 

recture. 

Acam Yre-o patru luni fiind d. Russo aci, a dat acea 

colecţie de articole. a le citi fostul Caimacam de Samos- 

Conomenus. De.la el le-a mai citit un doctor; de la, 

doctor a, aflat Marinică, şi acesta a trimis rauşdoa. 

lui Rodin că de un lucru nuoii. Rodin a scris lui Ma-, 

rinică, să „tacă numele |ui Rodin şi să scoţă vorba la, 

emigraţi cd ese o broşură întitulat Galeria de agenţii 

ruşi, unde figuredă Golescii, Tell, Maghierul şi alți, de 

care în acea scriere a lui „Carpantier nici vorbă n'a 

fost de aceste pers6ne, pe care el le considera Şi. le 

consideră cred âncă. Marinică le-a spus din punct în. 

virgulă lui, Christofi, şi acestă a, scris Românilor din: 

Brussa, Şi din Smyrna. Ei naşii fi sciut istoria asta 

de nu mi-ai fi scris d-ta, Şi naș fi venit în curio- 

sitate să aflu cum şi ce fel s'a vorbit de un lucru ce: 

ma existat şi nu există. De la Brussa m'am informat: 

în urmă. prin d. Russo. Acolo toţi Românii aii ris de 

Christofi cd s'a lăsat s%li încele Marinică cu un lu- 

cru de când cu Moşii Adam. Nu sciii ce vor dis cel. 

din Smyrna; iar pentru cei din Paris Ved cd pind la. | 

d-ta, toți aţi scăpătat. IN 

'Precutele ânsă ca trecute ; dard' ce. vor dice de vi- 

itâre, de broşura ce su determinat apoi d. "Russo s!0- 

tipărâscă, în urma astor invenţii ? Pe când d-ta imi
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“scria scris6rea, de la 10 Aprilie, d. Russo nici gând n'avea 
să facă acum acea publicaţie, pentru că îi disesem şi 
ei să tacă; acum ânsă se determină omul a vorbi 
cu mâna pe inimă şi a da tâte pe facă, ca. să aibă 
încai de ce să se tot lâmente. Acum Şi ei nici 'nu'l 
îndemn, dar nici nu'lii mai oprescu; atât ânsă sunt so- 

“ lidar de câte adună şi scrie, cât.am fost şi despre 
ale d-lui 'Regnault. | 

Acuma bine; cei cari vor să omâre cânele spuind 
din chiar senin cd e turbat, armede-se cu pusce, cu 
măciuce ; dar d-ta la ce ai ma! luat ciomagul şi mă 
înculpi că nu maitacă şi cu timpii şi făro timpii (expre- 
siile d-tale), că se cuvine a plânge mai mult uşurinţa 
Gmenilor, de cât să le facii o crimă dintr'Ensa, Şi mai 
ales săi tratedi aşa de râi! Bine, nenişorule, calom- 
niile şi comploturile: lor necoatenite şi sistematice le 
numesci ușurință, Şi tăcerea mea de cinci anr o nu- 
mesci că'i tratedii aşa de râii ? Uude”i tratedii, în ce fiă, 
în ce broşure, în ce rând publicat? Dar mă. acusă la 
Turci cd sunt Muscal, la - Români că sunt Turci 
pînd la, orbire, lu Nemţi cd sunt 'Engles, la Englesi şi 
alţii că sunt Neamţ, cată, să respund nu în publici ci 
1a cine mă întrebă, şi pote s%'mi facă şi răi. Mult 
ceri de la mine, şi de ţi-oii da, eii cât trălescă, nu. 
ță-o vor da cei cari vor trăi după noi. Imi mai spui 
de d. Billecocq, Regnault un: strein, nisce  juni din 
țeră; ce'mi mai spul de denşii ce pot fi mai facil în- 
-gânaţi de calomnii decât d-ta, ce le scit tote, şi tot 
te-ai pus cu ciomazul pe mine. -Acum tâte le am 
bune, numai cusurul că nu mai tacă, şi m'am pus cu 
timp şi fără timp să înegrescii pe dracul. Când aşi fi 
făcut aşa nu mi-ar fi necaz, aşii pune: căciula la o 
parte şi aşi face cum făceam în țeră;: scriam, vorbiam 
.ap&ram literatura, naţională şi pe A. Ghica, şi aş- 
teptam consecuențele. Dar acum ce facii ca să merit 
consiliurile şi imputările ce'mi faci ? -
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In van se tem Gmenii ăstia de mine, şi nu detap- 

„tele şi neconsecuenţele lor; căci ei mam de ce mai 

vorbi, când ad făcut să vorbescă faptele lor aşa de- 

„sus, cât ţipă t6tă România-mică de machinaţiile - şi: 

„proclamaţiile lor, şi când sciii că după ce vom muri, 

posteritatea cu sânge rece va, lua şi mai aspru a: 

judeca faptele decât d. Regnault nu judecă pe Sturza 

ce nu “i-a luat nici boii nică carul. De mă asculta: 

şi de te asculta la câte le diceam la 49 şi 50, 

_nu era să facă ce aii făcut, şi de'şi aducii aminte: 

de .câte le diceam, vor pricepe cd n'aii avut mai 

buni amici decât pe noi, şi mai virtos pe mine: 

ce sciam că complotaseră Golescii la 19 Iunie asupra 

mea, şi cu tâte acestea tot îl învăţam să nu dea în: 

gropile ce li le preparase Rodin. Acum sunt târdii: 

tote, şi ai venit a fi lucrurile târdii, pentru că din 

firea, lor ab fost şi sunt tot Gmenii de la 1840, care 

vindea, pe A. Ghica, devenină instrumente 6rbe politicei: 

ce vrea să dobre pe acest princiă, care cu căderea lui 

şi-a spălat tâte defectele ce ca om a putut să aibă. 

Făcuiti o scrisâre lungă. Aud că mai am una la postă. 

De va fi de la d-ta iţi voii respunde cu următorul. 

curier. 
La, revedere, îţi stringi mâna, cordialmente, dar să: 

nu mal iei ciomagul fărd cuvânt: bietul câine nu e: 

turbat, - 

„1, Heliade
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CXXVI 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Constantinopole, 1855, Mai 10/za 

“Amatul mei domn, 

Am primit scrisrea, d-tale din 25 Aprilie. Imi pare 
v&u de nevenirea lul Mustafa-bey. Voi încerca săi 
scrii câte unele, de'lă va - afla  scrisârea mea, acolo. 
Acum nu pot, că mă aflu în mutare la Rusciuk ; dar 
d. Zossima s'a mutat alaltă-ieri. Din causa: asta nu 
ţi-am scris de mult şi d-tale. Nu pot să puii. mâna 
pe până dacă nu sunt ca a, casă stabilit ; a aguns 
pena să'mi fii coşemar, şi cu tâte astea tot serii. 

Nu sciii pe cine înţelegi sai înțelege Mastafa-bey 
prin expresia Voşnâgul nostru. a 

Scrierea U-lui Regnault âncă nu o am, şi 'nu'mi 
pare mult răi, căci am v&dut în Ilustration ce scop 
are și cum e scrisă, De o voii avâ, nu credcurând 
să am paţienţă s'o citescii; căci dioa, am şi eii trebele 
mele, şi n6ptea nu pot citi. . 

De va serie cum dici d. Ledain ceva, este un ne- 
gucator care a dis cy'i trimite doă sute franci ca să 
aibi a se înlesni la tipar. Voiă trimite şi ei d-tale 
ceva note, cum am dat multe şi d-lui Russo âncă de 
la Şumla. | 

Hârtia ce ţi-am trimis spre a o vede, ţine-o la d-ta; 
şi eu credii că nu mal face pentru locurile acelea, ce 
vor să cădem din Seyla în Caribăa. De af vEdut prin 
gazete iastrucţiile ce se dedeseră lui Aaii-paşa la, Viena, 
despre Principatele nâstre, observă-le, şi vei veds că 
Sunt conforme cu' preliminarele memoriului. ce âm fost 
dat la guvernul Francei în contra convenției de la 
Batta-Liman, şi inspirate de cel din urmă Memorii,



Aia. 

vw
 

re 

392 

ce'i al la d-ta. Limbagiul Turciei, îl vei fi vEdut cb 

o ferm. De va vorbi sati vor put o-dată vorbi cei ce su- 

ferii şi cei ce aii şi dreptuli şi puterea, de a verbi, adică. 

popolii, atunci, de va îi cu minte şi nu va asculta de 

nebuni, va vorbi şi Naţia română tâtă, şi va sci unde 

o stringe cisma, şi va cere şi va face cele drepte şi 

_folositâre, Acum ânsă când vorbescii morse, NU e 

pe ipokimenie nimicit mai salutar decât să fim tot cu 

Pureia, dar unite Principatele, ca să putem susţine vor- 

bele şi cu re-care putere 41). 'Țările-de-jos Ansă, Belgiă 

Melgiă, Tanda, Manda, t6te sunt (amăgiri) ca, în loci de - 

“a îi subt influinţa ..neinfluințătâre a 'Purciei, să ne 

punem subt influinţa marafetiiilor. Noi cu Turcii împre- 

ună putem să impunem mai serios ori-căruia şi mai 

“vârtos la un fel de miere arsă 'ca, Turtă-dulce, și la o 

limâiă strsă ca a aventurierilor de Poloni anarchisti. 

„Am vădut serisrea, din urmă, ce scrii d-lui Zossima 

din 10 Mai. Tote bune şi amicale, consiliuri bune 

când causa pentru care se daii consiliurile ar fi existat 

- sati ar exista ; ânsă nimici nu eadevăr, nici scriere 

a mea mai mult de cele tipărite în Paris la 1850 — 

(eii de atunci nu m'am ocupat în Chio decât cu copii 

şi cu-o Istorii Universală) —, nică. câte dici căi scrie 

Scarlatache despre junii din Bucurescă; nici cele ce. 

“scrie un Frances d-lui Billecocq. 'Tâte sunt scorniture 

Gale lui Rodin, ca în 1850 -sai 49 cu acusaţia ce 

dicea că l-am făcut, ca, să frămente pentru scopurile 

lui pe emigraţi. i | 

De vrei să afli de întrevederea mea în Bucuresci 

cu maturi şi cu juni, 6tă adevărul: 

Am v&dut sute şi mii de Gmeni, . şi . în particular 

şi mai mulţi împreună. Pe toţi i-am priimit cum eram 

„dator ai priimi, fâră a mă înţepa a sci scopul pentru 

ce veniaii să mă vaqă. Ei nu voii şă fii şi nici n'am 

ost, exclusiv şi fanatică, nici simi întorci nasul de 

la Gmeni ce, pentru relaţiile saii interesele lor, dai bună
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git sai stimă 6nsuşi pe inemicii mei., Probă. este cd 

Dedu ce se închină la Rodin a venit de multe. ori să 
-m6 vedă, şi lam tractat cum-să nu rămâie supărat 

“de mine, Ce vrei? ei nu credi să se afle omi să 

„iubescă: pe Rodin mai mult “decat Câmpinânul. A- 

cesta .a venit să mă vedă, m'am dus st] vă&du. A 

mâncat cu copilaşii lui la. m6sa mea, m'am dus cu aj 

mei la dânsul, ne-am despărţit amici; îmi trimite 

adesea expresii de stimă și de afecţie, şi ei faci tot. 

- aşa, Pind şi pe Băluţă Pam primit ca Român pe Ro- 

„mân cu care n'am nimici a împărţi. Polichroniade aci 
în Stambul este cununat de I. Ghica, şi are omul 

afecţiile sale; şi cu tâte astea suntem în relaţiă ! 

Astea ce: ţi le scrii. sunt fapte cu numele lor, şi 

probe de cum mă portii, nu pentru politică, ci pen- 

„tru cO aşa am fost, nu de când mă scii, ci de când - | 

“Sunt. Eu nu mă aprindi decât numai pentru fata lui 

Kyriacii ; atunci de mă determină a da, nu caut fiă 
tată, fiă mamă, fii d-ta Ensuşi, şi d-ta scii cine a fost 

fata lui Kyriacă a mea: limba, români o dată, și as- 

tădi causa, română. 

Acum cum poţi d-ta crede că aşi fi putut ei mal- 

tracta juni, numai pe temeiii de prepusuri că dai 

bună-diăa lui Stan şi Ivi Bran? Dar mint junii ăia, 

ce n'a nume, când ei iţi spuiii Gmeni cu nume? 

Minte Scarlatache? Nu, nici unul nu minte; dar sunt 

T&i aceia ce bagă în capul junilor astfel de minciuni. 

Nu minţia cumnatul mei la 1849 şi Românii din 

Brussa, când se tânguia că aştepta icre din causa 

„inventatei mele delatări; dar minţia Rodin ce dicea 

cd şi posede. o scrisâre a meu. Acum junii să vor- 
bescă, să strige, să mă sfaşie chiar înganați şi îndoc- 

trinaţi de cabalisti, bine; Scarlatache să se întristede 
şi să'ţi scrie cele ce aude, iar bine; nimicii mal amical 

şi mai obligator, D-ta iar să scrii cele ce audi, şi mai bine 

şi mai amical. Ansă alta e să spui cele audite, şi alta să 

-
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*-ce m'ai păgubit ? Cand ânsă mi-aducii aminte de Ne.. 

novici, nu pot suferi icâna asta, maj mult de cât când 

- mi-aduci aminte de purtarea, şi negra ingratitudine 

a lui Stefan către făcătorul sti de bine Alex. Ghica. 

Eccd „omul ! „s 

„ CANVII 

Domnului Gr. Grădiștenu 

Constantinopole, 1856, Mai 1/2) 

Amatul mei domn, 

Legea marţială proclamată în ţera n6stră nu e un 

ce nuoii. E voii să'ţi vorbescii de ce este mai as: 
“cunsii, 

Am vădut în Pressa Parisului un articul luat din Times 
ce combate acestă purtare-a Austriei ca atentatoriă 

* la Grepturile Turciei şi ale Principatelor, şi înfrâng&- 
t6re tractatului din urmă închieiat între 'Purcia. şi 

„Austria, şi combate acestă purtare pind va afla, dice, : 
causa, saii cuvântul pentru ce a făcut Austria, o astfel 

- de violare, 
Presa, Orientului daci a avut asemenea un articol, : 

cum se vede, cam în contra purtării Austriei (pe care 
fiind la Buiukdere nu V'am citit, dar. îl pricep după 
Tespunsul. sai reputaţia ce'i face Echo de. I Orient.) 

„ Astădi viind în Constantinopole, şi fiind qi de postă, mă 
grăbesci aţi scrie, fâră să am timpii a afla acele 
gazete şi aţi trimite articolele, sprea te orienta după 
densele ca şi mine. Imi pare. jar. răi cd n'am în- 

"semnat data, Pressei (4) Parisului, ca, să cauţi acolo 
. articolul reprodus din Times, 

() Din 19 Mai acum îmi-spuse d. Zossima.



397 

Aşa, dicii, Times combate purtarea, Austriei, şi. va. 
să'i afle cuvântul. Pressa Orientului o combate. ase- 
menea, ânsă cam sarsailesce, și cu ieremiade cum dă. 
mânuşă lui Noges s'o combată. Noges, intrând în pol6-- 
mică cu presa, Orientului îi dă: 

10 O lecţiă ce este legea, marţială, ce este ctat de: 
siâge (stare de asedii), şi care este publicarea, uneia. 
sai altuia; | | 

20, Arată cuvintele ce at nevoit pe Austria a alerga. 
la, acestă necesitate în folosul comun al ordinii şi al pu- 

terilor aliate şi chiar al Principatelor, vorbe ce s&mănă. 

şi mai sfinte şi mai neinteresate decât protectoratul. 

„Ţarului, sai maă bine mal dibace decât protectoratul 
Et5 cuvintele ce £cho Orientului sai d. Noges. 

dice că a nevoit pe Austria a alerga la acestă ecesi-- 

tate: „Agenţi ai Rusiei, ce nu încetedă a, aţița re- 

voluţii în Turcia, între Greci, Serbi, Bulgari și Moldo-- 

valachi, s'aii strecurat acum din nuoi în Principate, 
cum și din Românii emigraţi ce ai nisce idei mul. 

înaintate decât cere politica din diiia, de astădi. Aste 

două elemente Ş-ai dat: mâna, Şi au reuşit a face: 

propagandă în ţsră spre a se revolta, lucru ce era * 

să se facă, dice Noges în buna sa credinţă de: | 

Carcaleki , dacă Austria nu întempina prin m&su- . 

“rile ce a luat, a face atâta servicii şi Europei 
conservatore şi Turciei şi liniştii Principatelor. Aşa. 

„a proclamat legea marţială, a, arestat mulți „Prepuşi, 
a alungat din ţeră pe agenţii muscali; din cei are-: 

staţi, a judecat pe mulţi saii măi pe toţi şi ka libe-- 

rat, etc. ete. € . 

însă de ce tocmai acum vorbesce de agenţii mus-. 

cali ce nu facă de cât a tot aţiţa minţile şi a turbura 

liniştea Principatelor în favârea politicei Rusiei, 'şi. 

când noi strigăm de şese ani asta, nimeni, de şi scia, 
se făcea că nu poti si credă. una ca acesta? Acum 

lumină, adică Dumnedeii pe Austria să vedă cd sunt. 

*
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agenți muscălesci, şi cd acestia vreaii să turbure. li- 

niştea Principatelor şi să paralise lucrările militare 

ale aliaţilor. Mai vădă Austria cd acest element de 

- agenţi muscălesci, şi. a dat mâna cu alt element de 

Români emigrați cu idei mai înaintate ; âns8 cari sunt 

- aceia, din Românii emigraţi ce ai putut intra în țeră 

şi a face propagandă de revoluţiă ? Ti scii şi sei 

pe degete. D-ta de ai fi voit să intri. în ţeră. nu ți-ar 

fi dat; voiă, pentru că ai fi dis celor ce te-ar fi între. . 

bat.să stea binişor ; Zossima ma avut. voiă să intre 

“în “eră; eă care am intrat, ȘI. am dis tutulor Româ- 

nilor ce m'aii vădut să fii cu minte şi să aibă răb- 

dare, ei am fost alungat de Austria tocmai pentru 

_astă crimă. Cine a avut voiă să intre în ţeră ? Ne- 

bunii, şi mai 'virtos cei cari venia da dreptul sai 

pedişii din Austria 

„Fapta Austriei cu legea marţială violedă- cu ade- 

vărat drepturile Turciei, ale Principatelor, şi va para: 

lisa ea cu adevărat, cum vei vede, lucrările militare 

ale aliaţilor, de vor fi cu adevărat luctări militare, 

iar nu o comeiii cum a fost pind acum. 

Austria mai "nainte de a intra în Principate prepa- 

rase tărâmul de a pune mâna ps d6nsele şi “pe gu- 

vernul lor. Nebunii, sai puși de dânsa sai îm pinşi de 

nebunia şi de sarsailismul lor, veniseră la Vidin şi în 

Oltenia spre a”i înlesni pretextele. Paşa dela Vidin şi 

Omer-paşa, ai făcut ca acele pretexte să nu fă tari 

"pentru Austria. pentru-că a depărtat pe nebuni fârd 

sgomot şi fărd a constata fapta ce ai vrut să facă. 

Omer-paşa a făcut şi mai mult intrând în ţeră: a pre- 

parat minţile să nu se lase a se. amăgi de turbură- 

torii de profesiă şi plătiţi de inemicii comuni. Asta nu 

plăcea Austriei, şi reuşi a se desface. din Principate: 

de tot omul cu influinţă de a menţine ordinea. Acum: 

când veni 'în stare de a put6 face ori-ce va voi şi 

ps ascuns şi de facă în Principate, eşi la maidan
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cd țâra se află în prediia unei mări calamităţi . pro- 
venite de la agenţi muscali, de la Români emigraţi 
cu idei înaintate, şi chiar şi de. la emigraţi Unguri - 
ce se strecuraserd în ţră. Cum se putură face acestea 
sub. poliţia mult-vădătâre a Austriei, şi a se face așa 
ameninţător. încât să fii, mare. nevoii de legea, mar- 
ţială 2 Emigraţii Unguri, cum. putură străbate în ţera 
nostră, unde poliţia austriacă e mal veghietâre decât 
în statele austriace 6nsuşi? Şi. apoi legea: -marţială, 
e o lege teribilă, expeditivă: tribunalul ei in dout-deci 
şi patru ore cată să facă orl a executa pe cel are- 
stat, or libera ca inocent. Pe cine pin acumu exe- 
cutat? şi daca n'a executat pe nimeni, va să dică că 
nimeni nu era culpabil ; şi dacă tâtă lumea e inocentă, 
apoi legea marţială nu avea loci, ca o absurditate; | 

„jar dacă acâstă lege e de acelea, ce află culpabilt şi-l 
iârtă, apoi nu e marţială, ci alt-ceva, căruia i se cu- 
vine alt nume. 

Aci era, vorba a se face să se rasolâscă ceva cum 
„Să dea drept Austriei a pune mâna pe guvernul ţărei, 

„Căi cu astă lege ţera nu mai are guvernul săi, şi 
“Turcia nu mai are suzeranitatea ei..De ar fi făcut 
Turcia una ca acâsta la descoperirea vre-unui com- 
plotă, ar fi strigat unik-alţii, Şi în capul lor. Austria, 
că Turcii au violat drepturile Românilor. 

Săţi spuiii ceva şi de Ungurii emigraţi, ce se dice 
că s'aii strecurat în țeră pină în nasul Uustriacilor 

"şi printre baionetele lor. 

Cinci dile sunt, de când un căpitan Ungur, ce. se în- 
rolase pe ascuns între Cazacii lui Ciaica sai Zamoiski, 

„Yeni de la Şumla prin Viena cu o scris6re dela un 
medicii din Varna'către d. Zossima, 

Acesta ne aduse scirea cd în țeră au să se facă 
lucruri mari, cd Ungurii s'aii unit cu Românii să ucigă 
pe Nemţi, etc. | a 

— Cum, îl întrebaiii eii ? de unde scii astea? - .
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— De la ai nostri şi de mai departe. 

i — Apoi cum: s'aii înţeles Ungurii cu: Românii? 

— Unul dintre Unguri a intrat în ţâră cu alţii şi 

ai făcut treburi mari în nasul Austriacilor. 
— Cine a putut să'l ţiă aşa de ascuns, cum să nu. 

afle nimicii Austriacii? 

— Boierii români patrioți. 

— „De exemplu ? 
— Costache. Cantacozino Și alţii. 

—. Pricepă, adăoseii ei; d6ră cum îl chiamă ; pe 

acel Ungur emigrat? | 

Imi spuse numele-unui nebun pe care îl cunosceam, 

şi pe al altuia,.ce şi-a fost jucat rolul principal, pe 

care nu'l cunosceam. 

Aci în Stambul sunt câţi-va Unguri, de omeniă, pru- 

denţ;, moderați şi cu adevărat patrioţi în felul lor;- 

dar. mai "nainte de tote bine crescuţi şi leali, In- 

trebait pe unul din acestia pe care ”l stim mai mult. 

ca om fără pasiuni și tarafuri, şi căruia îi place a 

numi lucrurile pe numele lor: „Ce om & cutare Un-" 

gur ? îl cunosci? 

— Şi cine din nol nw'l cunosce? dise el. Mai. antâiii | 

că nu & un Ungur, ci un Nemţ. amestecat în causa, 

ungurâscă la 48 şi 49, cu cutare şi cutare, 

— Cutare şi cutare sunt Gmeni onesti? 

— Din disgraţiă, acesta de care îmi vorbesci nu e 

„ onestă, 

— Dar ce a fâcut? 

— In tot cursul-lui 48 şi 49 cât a, fost cu noi, n'a. 

fost decât spion-al Austriei. Cand am emigrat - noi 

a emigrat şi el, şi nu face între noi de cât tot me- 

seria acâsta, pind sa aflat . cu probe de tâtă,.emi- 

graţia. - | 

— Dar cutare? intrebaiti de cel d'al doilea, pa carol 

cunosceam deja. 

— Acela este un nebun, dar nu e malonest; face
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borobâţe din nepricepere, iar nu din sistem sat. 
plătit. o 

— Am audit că e amicii Şi că lucr6dă împreună, cu: 
ist Nemţii ungurit. | E 
-— Firesce, căci spionul ăsta, în dida de astădi nu: 

mal pote încela de cat pe proşti şi pe nebuni. 
„Acum pricepi din astă conversaţie ce fel de Unguri: 

„at intrat în țeră, bravând poliţia şi baionetele Austriei: 
subt umbrirea lui. Cantacuzino, decoratul de Austria, 
şi care mui aşteptă și altă decorație, firesce pentru că: 
a cutedat a intra întrun asemenea complot asupra 
Austriei. 

a 
ŢI le scrii acestea ca să le scii, şi ca să le comu: 

nici d-lui Regnault print'0 traducţie, căruia te rogi. 
să! ar&ţi complimentele mele. | 

Dacă, credi că e bine, cum credi şi ei,  fiind-că- 
Times ce este citat de Pressa doresce să afle cuvin. 
tele Austriei pentru purtarea sa, ce o combate, apor. 
nu e r&ii, din câte iţi scri eii să faci cu d. Regnuult. 

: un articol şi să”] trimiţi cu o scrisâre anonimă din. 
partea unui Romăn către Times sai şi chiar către: 
Pressa, şi scris6rea să fiă'în sensul următor : 

„Fiind-că, domnule, după articolul cutare din dida 
şi foia cutare, doresci a sei cuvintele ce ai îndemnat; 
pe Austria să proclame iegea marţială“ (şi să, urmede: 
articolul ce veţi face). | e 
„Ca să te convingi mai bine de cele ce dică, scrie 

la cine-va în Bucuresci să'ţi însemneqe numele 6me- 
nilor arestaţi şi alungaţi de Austria, şi trimite-le şi 
mie, ca să ne orientim mai bine, Dupd 6meni cun6- 
scem sorgintea lucrurilor. 

La revedere. 

1. Heliade. . 

26 .
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CXXVIII 

Doinhului Gr. Grădiştenu 

Constantinopole. 1855, Iunie 3. 

Amatul meii domn, 

Cu posta trecută ţi-am scris: 0 “lungă scrisore de- 

spre legea marţială publicată de Austriaci, pentru ce, 

intrebam, şi pentru cine ? Teri aflaiii cd culpabilul a 

fost Manu (saii Mâno) disul emigrat, Palade al lui 

Creţulescu, sufletul lui Rodin, fiiul fanariotulul veniț 

la. 28 din. Odesa, a căruia meseriă i-o scii pe la con- 

sulatul rusi, precum şi contribuţia la formarea, cetei. 

beţivilor de cruciați. Cu unul ca acesta era în căr- 

dăşiă Golescii la Şumla ; acesta dinpreună cu Creţu- 

lescu trimitea din casa lui Tell să'mi spuie co'mi pă- 

stredă, doă glonţe. Cu Gmenii acestia voia cei ce se dicea 

făcători de pace şi doritori de unire şi concordiă să, 

intru alăturea în ţâră. Etă ce prepara ei țerei. Ansă 

ce sunt solidari Românii de faptele unui puii de fa- 

nariot, pus de Muscali, sait plătit Ensuşi de Nemţi ca 

să facă astă comedii? Ce sunt, dicii, Românii solidară . 

să'și perda drepturile şi să sufere legea marţială, pe: 

care Nemţii o căta: cu luminarea âncă mainainte dea 

intra în ţeră ? 

Cu acest Manu sa mai aflat şi un Unguri sai 

 St&cuiih Berzentzin, cunoscut de nebun de toţi Maghiarii, 

nebun pînd la maniaci, şi pe densul l'a aflat un spion 

austriacii ce se dă de Ungur, şi care este Nemţ curat 

“a nume Makk ce făcea pe emigratul ca şi Manu, pe 

acesta, dici, ba aflat sil încele şi sYl trimiţă cu Manu
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în Bucuresci a afla ospitalitaţe în casa tatălui lui Manu 
şi protecţiă de la Cantacozino, şi să facă borobâţa, de 
proclamaţiă ca din partea Ungurilor şi Românilor, dic- 
tată, chiar de agenţii austriac. Acestea le aflaiiv chiar , 
de la Maghiarii. co fugi de Makk mai mult decât 
Românii de Rodin. .. 

După ce Berzentzin fâci nagoda, Nemţii închiseră 
ochii, îl lăsară să. trâcă, Dunărea, şi atunci se făcurd 
cd caută şi cere la paşa dela Rusciucii, iar acum . 
aflându-se în Constantinopole, de Var persecuta Turcii, 
ambasada austriacă Var protege şi scăpa pe sub mână.. 

Din astea din urmă însemnate, câte îţi scriu şi din 
câte ţi-am scris cu posta trecută, faceţi un articol 
şi limuriţă opinia. 

Alaltă-ieri s'a schimbat ministrul de resbel Riza- 
paşă, şi în locu'i su pus un amici al lui Mehmet- 
Ali-paşa, ce a mai fost la astii ministeriii şi care a 
învăţati arta militară în Paris. Numele lui este 
Mecmet. o 

Ieri visir s'a numit Mehmet. -Ali-paşa ; iar ministru 

al marinei Mehmet Kiupurli, ce a fost visir înaintea, 

lui Rechid. Încă aceste do& numiri din urmă ţi le-am 

scris ieri din Buiukdere, unde venise nuvela. Astiidi 

venind în Constantinopole, aflaii că sunt în prediuă 

de a se afirma, iar nu şi făcute. . | 
Acâstă schimbare pote că va schimba și faga res- 

belului să nu mai semene o comeâiă. Cu ministerul. 

trecut din 200,000 de soldaţi ce avea Turcia, remă- 

sese cu 80, 000. Başibusucii ce aii făcut cu Skender- 

bey minuni, şi care se putea fără greutate preface 

în vre-o 4000 de călărime minunată, i-a trimis pe 

a casă nemulţumiţi, desculți cum să se ducă vestea. 
să nu se mai înroleze alţii. Ostaşii regulaţi. muriră 
mai mult de jumătate de morburi, de necăutare, de 

fome şi de despoiere. Omer-paşă, când am fost lingă 

dânsul, pe t6tă posta scria Sultanului sai săi pri- -
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mâscă demisia, sai să schimbe pe ministrul de res- 

belii, care persecutândutlii, nu face -decât a perde: 

oștirea; dicea cb e păcat să se pârdă atâta lume în. 
desondrea .devletului pentru aflarea în aceeaşi ramură. 

de serviciu a doi Gmeni ce nu se învoiescii. 
Cu Mehmet-Ali pâte cd va reînvia încrederea Mu- 

sulmanilor şi se va adiogi oștirea, pe care pind acum 

din sistemă o împucina, pentru scopurile Austriei şi 

ale Gmenilor oficiali ai Engliterei de la 1815. 

Iţă alătur articolul jurnalului de Constantinopole ce 

- justifică purtarea Austriei. 

La, revedere. | i 

I. Heliade. 

Etă acest articol: 

„Constantinople, 27 Mai. 

Dans notre precedent numsro, nous avons dit, d'a- 

pres une lettre de Bucarest du 17 Mai, que le gân6ra: 

Coronini, Commandant en chef des troupes autrichi- 

ennes dans les Provinces danubiennes, avait proclame 

la loi martiale en Valachie. | 

La Presse Orient pretend (sous toute râserve)- 

d'apres des lettres de Bucarest, dit-elle aussi, que 

cette ville a st6 mise en âtat de siâge, et, jusqu'ă 

plus ample information, elle ne reproduira pas les 

douloureux details qui, ajoute-t-elle, lui sont adress6s- 

ă ce sujet. 

Tout le monde sait qu'entre la , proclamation: de la 

loi .martiale et la proclamation de lâtat de siege, il 

“ya une si grande difisrence, que l'une ne peut âtre
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confondue avec l'autre qu'en y meţtant une complai- 
“sance qui pourrait bien ne pas âtre exempte de.quel- - 
-que calcul de malveillance. : 

La loi martiale est une. loi exceptionnelle qui donne 
une plus grande libert6 d'action au puuvoir ex€cutif; 
elle est plus expâditive que les lois penales basces sur - 
le droit commun. Par sa prompte application .et sa 
s6verit, elle a pour but d'intimider les mauvaises 
passiuns et de prevenir, dans des circonstan ces graves, 
Vaccomplissement de certains faiţs d'une nature insu- 
rectionnelle ; mais elle ne dsplace en aucune facon les 
attributions des pouvoirs. Les rapports administratifs 
et civils restent les mâmes. 

L'tat de siâge a un caractere beaucoup plus pr6- 
ventif encore que la loi martiale; non seulement il 
porte la crainte dans les esprits, mais encore il n'a 
pour limite que la volonts de ceux qui en sont armes. 
Vautorit€ dont les magistrats sont revetus pour le 
maintien de l'orâdre st de la police, passe toute en- 
tizre au commandant qui l'exerce ou leur en del&gue 
telle partie qu'il juge convenable. Et alors Ia loi n'est 
pas moinş.expâditive que dans le premier cas. 

Ces courtes reflexions doivent suffire, cs nous semble, 
A 6tablir une difference entre la proclamation de la 
loi martiale et la proclamation de l'âtatţ de siege en 
Valachie; et en V'&tablissant, nous ne prâtendons point 

_enlever ă la premiăre la .gravite qu'elle a reeliement. 
Mais c'est justement parce que nous lui trouvons un 
caractere assez grave, qu'il ne nous paraiît pas neces- 
saire de la confondre avec L'âtat de siege ; encore 
moins d'assombrir le tableau en parlant de douloureux 
dâtails que Ion craint de publier. Cette rsticence 
est sans doute pas sans motif; il existe une cer- 
taine figure de rhtorique par laquelle on dit plus-en 
exprimant .moins, e 

„Ceci dit, examinons si la proclamation de lau loi
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martiale en Valachie 6tait nâcessaire, et quels sont 

les douloureux dâtails dont on parle. . Comme, nous 

aussi, nous avons requ des lettres de Bucarest que 

nous croyons aussi dignes de foi que celles qu'on a 

pu recevoir autre part, nous allons les consulter pour 

faire notre examen. 

Depuis quelque temps, des agens de Lexterieur dont 

les principes politiques sont beaucoup trop avances 

pour s'accommoder de l'stat actuel des choses en Va- 

lachie et mâme ailleurs, 6taient parvenus ă p6nâtrer 

dans cette Principaută, et, donnant la main aux m6- 

contens du pays qui, sciemment,ou ă leur. insu, sont 

les complices des desşeins de la Russie - (ceci est de 

la plus grande exactitude) allaient, venaient et cher- 

chaient ă &chaufer les esprits et contre les autorites 

“locales, et; contre les troupes autrichiennes qu'ils exci:- 

taient ă la sediţion et ă la dâsertion. On dit mâme 

que parmi les agens il se trouvait plus d'un espion: 

T'habilet6 et Por de la Russie rendent la chose pro- 

bable. 

Le gânsral Coronini, convaincu de la realite 'de ces 

faits, avait, un devoir ă remplir pour ce qui le con- 

cerne ; il a faiţ expulser quelques-uns- de ces agens, 

emprisonner les autres, et apres une . instruction ra- 

pide. et telle -que les circonstances. l'exigeaient, un 

certain nombre de ces derniers a 6t6 mis en liberte. 

„Nous ne voyons point lă de details sur lesquels il 

faille jeter un voile pour les derober ă. la sensibilite 

des âmes tendres. 

II nous parait qu'on a voulu blamer les mesures 

qwon a, prises pour maintenir la ţranquillite en Va- 

lachie. Fallait-il attendre, pour les prendre, que les 

agens dont nous parlons eussent r6ussi ă, dstourner 

les -troupes autrichiennes de leurs devoirs et ă les 

enrâler sous leur drapeau; qw'ils eussent mis sens 

dessus .dessous cette Principaut6, ce dont .la “Russie
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aurait profits avec le plus grand empressement pour 
mieux leur en temoigner toute sa gratitude? Il est 
incontestable que Pordre €tabli dans les âtats au milieu 
des circonstances les plus graves ob ils se soient 
jamais touves ne va pas â toutes les espârances, 
ă tous les râves, ă -tous' les projets qui s'arrange- 
raient bien mieux d'une conflagration genârale: et 
comme, dans ce cas, il faut que Pincendie commence. 
quelque part, on essayait de le faire 6clater en Va: 
lachie. Nous trouvons fort raisonnable qu'on lait; 6touftă. 
La Turquie et tous ses alli6s sont engages dans la 
plus noble de toutes les entreprises, celle de sauver 
les interets de la civilisation de l'ambition de la Russie, 
et ce serait, non pas un malheur, mais le plus grand 
de tous les crimes, si les passions de gens en que- 
stion pouvaient les âstourner un seul instant de la pour- 
suite de leurs glorieux travaux. Ce n'est pas la pre- 
miere fois que ces gens-lă, qui se disent pourtant les 
amis dela Turquie, ont essay6 tantât pour une cause et 
tantot pour une autre, de jeter la Valachie dans des 

mouvements desordonn6s, comme s"il pouvait &tre rien 
fait de plus contraire aux interâts sainement apprâci6s . 
de la S. Porte, qui connait beaucoup mieux qw'eux (et 
cela, est fort heureux pour cette province) les change- 
mens et les ameliorations que reclame la situation 
-Wun pays rendu si misârable par la derniăre oecupa- 
tion des Russes. Il y a certainement des problămes 

ă resoudre; mais ne sont-ils pas tous posâs devant | 

les grands cabinets de l'Europe? Aujourd'hui, les ar- 

m6es des puissances combattent, et peut-etre com- 

battront-elles longtemps encore ; et jusqu'ă, ce que la 

victoire se soit, definitivement mise du câte de la 

sainte alliance de la civilisation, la solution de ces pro: 

bl&mes,: qui fera une guste part ă tout ce qui est 6qui- 

table et legitime, doit tre ajourne; toute impatience 
qui se porterait ă violer les lois de la Valachie, etă 

1 „. 
7
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m6connaitre les chefs quitiennent leur autorite dela 

":8. Porte, deviendrait donc un crime passible des plus 

„grandes rigueurs l6gales. Nous parlons delimpatience . 

-des gens bien intentionnes. Quant ă celle des brouil- 

lons et; des agens russes ou râvolutionnuires qui sem- 

lent s'âtre plac6s sous le mâme drapeau, elle n'est 

point ă, discuter, et nous souhaitons quelle se tienne 

pour bien avertie par les mesures adoptâes par le 

general Coronini. Si non, qui done pourrait regretter 

les moyens, quels qu'ils soient. qui seraient pris pour 

Vanbantir dans toutes ces condamnables manifesta- 

"“tions? Elle seule serait; responsable de tout, et nul 

ne Va plaindrait. Le besoin le plus pressant, le plus 

impsrieux du siăcle, c'est de vaincre la Russie, et 

“tout ce qui. viendrait volontairement ou involontai- 

. rement. au secours des efforts desespârâs de cette na- 

“tion, serait reprâhensible au dernier point et flstri par 

ia conscience de tout coeur honnste. 

CXAIA 

Domnului Gr. Grădiştea 

Constantinopole. 1855, lunie fa 

Amatul meii domn, 

Cu posta asta n'am aţi scrie nimici decât cele ce 

scrii d-lui Mustafa-bey ; de aceea las scrisârea desigi- 

“lată, Citesce-o şi d-ta, pnne'i apoi un bulin şi i-o dă. 
De socotesci cd face bine, trage o copiă şi arat'o
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şi d-lor Billecocq şi Regnault ; căci eii mai mult cred 
că este un jocii accusator al inemicilor lui. Omer-paşa ca 
săi înstreinede simpatiile Franciei decât ceva de ade- 
verat. - ” 

“La revedere. 

I. Heliade. 

CAIN 

- Brcelenţiei Sale Mustafa-ei, 5 

Constantinopole. 1855, Iunie 8. 

Excelenţă, 

Cu posta trecută ţi-am scris câte-ceva despre legea. 
* marţială publicată în. Principate. Acum voii să'ţi aret 

ce se vorbesce pe aci în Stambul Şi în Crimeea de- 
spre A. $. Omer-paşa. Sa dice (pote ca să'i facă Tei) 
co s'a oferit cu totul şi exclusivamente în partea 
Englesilor, Şi că tractedă cam cavaleresce pe Francesi. 
De va fi adevărat acâsta, pote să aibă mii de drep- 
tăţi individuale; dar în general, cine doresce astădi 
binele causei sale, cată să dorescă triumful Francei” 
şi preponderanţa ei în tote. | 

Ecă, după părerea mea, diferența ce există între 
Francesi şi Englesi. | 

Ori-ce Englesii în parte este mai tratabili, mai 
omenosii, mai de ințelesă de cât un Francesă. In 
tot ânsă, naţia englesi este mai anevoie de a înţelege 

  

1) Fratele lui Omer-paşa.
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un lucru de cât naţia francesă, mai anevoie de mişcati, 

mai anevoie d'a se decide a ajuta o causă justă, de: 

de nu va av interes material pe sema sa. 

Or-ce Frances în parte îţi scote sufletul când al a 

face cu dânsul. Naţia ânsă întregă este stegarul idei- 

lor gener6se şi entusiastă a ajuta, o causă drâptă fără. . 

chiar interes material şi innobil. Guvernul sai sistema 

guvernului Francei a fost, şi este în tot Orientul mai 

onestă şi mai leală. Astădi Franca a luat iniţiativa. 

de a fi ajutată causa Turciei, și Gmenii oficiali ai En- 

gliterei sunt cei mai mulţi Omeni de sistema de la 

1815, adică cumetri ai Rusiei cu cari mai dinainte au: 

tocmit împărţirea Turciei şi repunerea “'Francei napo- 

leoniane. 

Sunt sigur că A. S. Omer-paşa având a face şi cu 

Englesii şi cu Francesii ca individe, primii îl vor fi 

mulțumit ca şi pe mine, ca şi pe tot omul; iar cei 

d'al doilea îl vor fi desgustat, şi pote va fi ajuns a. 

confunda naţiile şi sistemele respective cu individele. 

De va fiaşa, se amăgesce: - | 

10, Cd astădi mântuirea Turciei nu o putem aştepta. 

decât “dinti”o- strinsă. şi sinceră alianţă a ei şi a 6me- - 

nilor ei cu Franca. 
20, C5 toţi inemicii particulari ai mareşalului ai: 

fost şi sunt susținuți în minister numai de Englitera 

şi Austria, şi toță amicii mareşalului, de vor ajunge: 

la putere, numai Franca îi va uduce acolo. 

30, Că de a fost prețuit mareşalul dup val6rea sa, 

“numai naţia francesă l'a prețuit şi la recompensat. 

Franca a, făcut, după dreptate, din Omer. paşa, eroul 

popular, eroul epocei. Pictura, sculptura, musica, poe=- 

sia, jurnalismul Francei aii făcut din mareşalul eroul 

lor de predilecție. . 

Ce ne pasă dar de inâivide când naţia în general 

este și- leală şi justă şi interesată de aprâpe la ade- 

văratele interese ale Orientului ? A înt6rce spatele de:
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la naţia şi guvernul Francei este ca şi când am îi 

nedrepţă, ca şi când nu ne-am cun6sce interesele nâstre. 

Excelenţia: ta scii mai bine de este ceva adevărat. 

din câte se vor bescii, şi n'ai face r&u a comunica ma. 

reşalului aceste observaţii ce viu dintr o iniraă ce îi 

doresce gloria, şi fericirea, 

“La revedere. 

| ]. Heliade. 

P. S$. — Astăqi mareșalul, cu căderea lui Riza- -paşa 

ce îi era cel Wânteii inemiciă, a început, credă, a mai 
respira. Şi fiind-că inemicii „mareșalului sunt combă- 
tuţi numai de Franca, pote că de la dânșii ai eşit. 
aceste vorbe despre conduita mareșalului către Fran- 
cesi și preferința, ce dă A. S. Englesilor. Jocul ăsta &: 
de meşter, căci face a se instreina de la A. S. Omer-. 
pașa tote inimile ce singure se interesedă a" susține 
amicii şi pe A. Sa. Iar de va fi cu adevărat o neînțe- 
legere între A. 8. cu Francesil, atunci e o fatalitate. 
din cele mai mari şi pentru noi în parte şi pentru 

„Turcia, în general Aşa sunt cel pucin părerile mele. 
Imi placă Englesii în parte, dar imi displace sis-- 

tema guvernului lor. j 

Am păţit multe de la Francesi în parte. dar îmi 
place naţia în general, şi sper pentru omenire mult 
de la sistema, guvernului lor. M'aşi crede ferice daca. 
Şi A. S. mareșalul ar afla justă acâstă părere.
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Domnului Gr. Grădaştenu 

| „Constantinopole. 1*/- Iunie, 1855. 

Amatul mei domn, 

După cele vădute, aliaţii nu se portă cu sinceritate 

-către 'Turci. Limbagiuli lor este printre oficeri şi 

:soldaţi că Turcia, € a lor; posiţiile ce iau şi stabili- 
mentele ce facii pe Bosfor şi pe Dardanele, începând 

de la Gaiipoli, nu pre ai ochi de cumătră. — Oştireu 

tureâscă, după ce aii ruinat'o prin râua căutare sis- 

“tematică a fostului ministru şi ai redus'o de la 
„250,000 la vre o 90,000, în contra tutulor reguielor 

militare ce nu le pâte cine-va, călca nepedepsit, ai 

împărţit'o şi subt-impărţit'o în atâtea părţi în Ru- 

melia, în mai multe părţi în Bulgaria, Valachia și Cri- 

meea. Cea din Crimeea aă împărţit'o i iar în trei părţi: 

la Eupatoria, la Camies şi spre Azof, în câţ măi 

nicăiră. nu se află 15 mii la uni loci, cum la o ară- 

tare de dinţi să fiă pretutindeni desarmată într'o di. 

Pe de altă parte, limbagiuli scriitorilor este cam de 

“înşelători (trişori) şi d. Regnault 6nsuşi condamnă 
maj dinainte pe Turci. Astea le vădă Turcii că dintre 
-doă morţi, cum dice d. Regnault, din ceea ce le pro- 

punea Mencicof ş'aceea în care voia săi aducă amicii 

„aliaţi, ei aii dat peste cea mai onorabilă dar cea mai 
repede ; căci Ruşii tot i-ar mai fi lăsat să vegetede 

-vre-o 830 de ani saii şi mai mult sub suzeranitatea 

“Ţarului. 

Etă ce face nesinceritatea. E pr6 natural ca Turcii să
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fă îngrijaţă acum Şi să caute cum să scape din astă. 
posiţie. Cei ce diceu, la, început, ca cei din tarafulă 
lui Hosref, de a da Nuscalilor cele cerute Şi a nu. 
întinde resbelul, ai: scos: acum cârne Şi facii gura 
mare; partitul vechii şi fanatici strigă sai geme. 
astupat că sunt trădaţi se dice (dar nu poti ade.- 
veri) că Sultanul când Şi-a dat demisia Reşid-paşă, 
Par fi chiemat şi i-a dis: Ce ați făcut voi? Atitu- 
dinea şi purtarea amicilor ăstora nu place naţiei.. 
Pericolul e mai mare de cât daca sar fi dat cât. 
cereau Muscalij. Cătaţi de a linişti lumea, făcend'o să 
nu mai vadă aste simptome, sai veţi fi responsabili. 
cu vi€ţa vâstră. Reşid se dice câa răspuns că nimeni. 
nu pote acum săi mai scape din asta situaţie de cât. 
Austria, | 
— Să te duci dar tu la Viena: şi să faci cum scii, 

Atunci se dice că se hotărise să se ducă Reşid lu. 
Viena, cu tâte că sunt şi alte versiuni. 
Acum vădii în gazetele nemţesci, şi de aceea mă . 

determinaii ați scrie acestea ce le sciam de mult. 
şi le luam ca vorbe de clacă. vEdU, dici, în gazetele. 
nemțesci şi mai virtos în „Algemeine Zeitung“ ci se 
dice: Gazetele francese şi englese ne sperie cu apelul 
la naţionalităţi; & prâ târdiă acum când naționali- 
tăţile sunt sătule de purtarea Francei şi a Engliterej;. 
ni se pare mai mult că Franca şi Englitera, vor nizui. 
la Austria să le scape de rescularea cea drâptă a- 
supra lor-a Turcilor, Grecilor şi Bulgarilor uniți în. 
contră-le, ete.“ 

Limbagiul ăsta s6mănă cu vorbele de sus, şi 6c5. 
unde aduce nesinceritaţea, şi r6oa-credinţă,. De vor fi | 
astea adevărate, cum va ajuta Austria pe Turcia, fără. 
Să aibă ceva în mână ? Atunci suntem duşi pe copcă. 
Turcia, ca, să'şi scape pelea va, da, cămâşa, şi fără în- 
doială va, cede Moldo-valachia, la care se va, învoi şi.
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“Rusia, ca s'o pâtă lua mai târdii dimpreună cu Tran-" 

-silvania, Banatul, etc. 

De vor fi astea adevărate, Omer-pașa cată să le 

“scie mai bine, şi nare de ce fi mai bine ori cu Fran- 

cesii ori cu Englesii, cd et l-ai împărţit şi împrăștiat 

atâta, oștirea. 

Uitaiu să spui mai sus că din oștirea din Rumelia, 

comandată de Ismail-paşa  Englesii împlinesci 'acei 

25 mii Turci comundaţi de oficeri englesi (par'că ofi- 

cerii turci n'ar fi dat probe co sciii şi a comanda şi 

a se bate. mai bine de cât; coconaşil de Englesi). 

Ună amici mi-a împrumutat scrierea d-lui Re- 

„gnault (exemplarul ce dice d-lui că mi-a trimis. nu 

Pam vă&dut). Am citito în aste din urmă trei dile. 

Autorul scie să scrie, precum un pictor maiestru-- 

scie depinge cu-artă; ânsă, de cei & bun tabloul 

când nu & dup natură, ci numai din imaginaţie? sai 

şi când & după natură, ce recunoscinţă pot ave per- 

sonagele ce le figursdă dacă sunt depinse în cari: 

-catură ? 

_E bine scrisă dicii cartea, ânsă plină de erori, ce 

mai mult mi se par din sistemă de cât din nesci- 

inţă. i 

Spre exemplu, epoca lui Ypsilante şi a lui Tudor: 

e întârsă astfel cum, cine a trăit atunci şi a vădut 

faptele cu ochii, se miră de atâtea erori. Dice că Turcii 

(lanicerii) ai dat foci Bucurescilor şi Iașului la au- 

„-direa cd Sau numit Domni în ţări şi cd mai ră&- 

mas ei stăpâni; că în Bucuresci mai încetat de la 

ucideri decât când mulțimea populaţiei "i-a ostenit, etc. 

(pag 36—37), 

La Iaşi mam fost, iar în. Bucuresci eram cum scii 

în piele şi 6se, Şi în etate de 18—19 uni. Nici un 

ianiciar n'am vEdut (de nu veniam la “Stambul săi 

vEdi în macavă, nași fi sciut cum sunt); în tim- 

pul Muscalilor şi at Bibescului am avut inceridiuri 
3
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din întemplare; atunci 'cu Turcii nu'mi aduci: a minte 
nici din întemplare să fi fost foci. Morți şi” ucideri 
n'aii fost decât la uciderea lui Sava în bătaie. 

Mai dice ci dup venirea, Domnilor, ai rămas în | 
ţeră 35. de mii de Turci şi că Rusia a sciut profita 
spre a'şi trage simpatiele Românilor, a cere eva: 
cuaţia Principatelor, şi că Divanul a, răspuns cd Prin- 
cipatele s'aii evacuat âncă de la instalarea Dom: 
nilor, şi că acest răspuns erâo minciună, căci Turcii 
era 35 ce devasta, Principatele la, 1823, etc. (pag. 139). 

Divanul n'a minţit în răspunsul sei, decit d. Re- 
gnault a fost răi informat. La instalarea. lui Grig. 
“Ghica, Tarcii s'au fost tras din țeră şi nai mai 
remas decât 1000 sub comanda lui Cavanozoglu , 

după cererea chiar a Domnului pind işi va forma o 

miliţiă locală. Ba ânci îţi vei aduce a minte cd după 
instalare, Michalache Ghica fa numit postelnică, şi 
paşa de la Silistra ceri prin scrisâre a se face 800 
-car& pentru transportul rEmăşiţei bagagiului oștiri- 

lor (cu S00 cară, se vede că bagagiul nuj era mult); 

“ Michalache puse wi traduce scrisârea şi o înfăcișă la 

resoluția, Domnului. Acesta, dise să respundă paşei ca, 

să facă bine a trimite banii Şi a a închiria cară. Michalache 
(am audit din gura lui) critică în sine cutezarea 
frate- său şi nu avu curagiul a'i face observaţie pînă 

a doua di. Atunci venind iar la Domni, acesta în- 

trebă, de i-a adus respunsul săl subsemne de. — „Mi- 

ria Ta, îl dise Michalache, pentru ce să te iei rău 

cu paşa, ce scii că are şi instrucţii de a priveghia 
era şi pe Domni după revoluţie? Câţi costă 800 de. 

cară ? hotărasce a le plăti de la Măria ta, Şi preiîn- 

tempină de aţi face inemici ce to pot vătăma.. 
— Aşa ar fi, îl dise Grigore, când ași domni eit 

Şi aşi cugeta cu capul tău; dar fiind-că cuget cu al 

„mei, poruncescă, bre! „să faci cum am dis“,
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„Muscalii asta caută cu luminarea, să se facă ast-fel 

de angarale, si din 800 de cară să le facă, la Constan- 

tinopole şi în Europa 80 de mii şi săi păsâscă mila 

şi năbădăile protecţiei, | | 

„Pe mine nu m'ait pus Muscalii Domn ca să le 

faci. chiefurile îngăduind ast-fel de angarale; m'a 

pus Porta, şi cată s'o apării, apărând ţera. Să tri- 

miţă Turcul parale să&'Și închiriede carele. May audit ? 

Şi adi siktir acum.“ 

Mai dice d. Regnault (pag. 140) că după mârtea 

lui Alexonâru, Nicolae mai stărui despre evacuaţia 

Principatelor la 1826. „Unde mai eră Turci atunci în 

- ţeră ? ? 

Apoi la pagina 113 vorbesce că boierii fură însăr- 

cinață, în domnirea lui Grigore Ghica, a face un re- 

gulament şi cd comitetul era presidat de consulul 

rus Minzaki de la care lua inspiraţiile, etc. Avut'a 

Rusia, vre-o influinţă în domnirea lui Grigore Ghica ? 

Fosta vre-un consul . Minzaki la comitetul reforme- 

lor numit de acest Domn? Nu era atunci consolul 

Austriei. totul, şi care nu se amesteca în d'alde 

astea ? Toti acolo critică d, Regnault forte aspru pe 

boierii pămenteni. 
Nu mal termin de voii sta cu cartea în mână şi 

voii arăta asemenea, erori. Scrisorea mea sar face 
mai mare decâtii cartea d-lui Regnault. | 
Apoi câte o-dată mă cit6dă și pe mine, şi nu m& 

lasă cum am scris, ci schimbă toti. La pag. 167 

„spune că dici ei în Protectorat că cu Văcărescu Iancu, 

la protestaţia sa, s'a unit şi Vornicul Chrisoscolea, 

Și că acesta cu cel- lalți trei au murit în aceeași săptă- 

mână !! Pomenescii ei de Chrisoscoleu ? dicii ei aşa 

că au murit într'aceeași săptămână? cum a putut. 

schimba, numele de Banu Brâncovenu pe vornicul 

Chrisoscoleu ? 
Apoi mai încolo în epoca n6stră, îlii vedi că par'co.
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Şi-ar fi scris cartea spre a se face avocatul trădăto- 
rilor şi al nebunilor, spre a le încuviinţa, nebuniile Şi 

"trădările, a . 
„ Nimicii nu m'ar supăra, daca nași audi şi de la 6meni 
şi din gazete (Ind6p. Belge) că d. Regnault a scris după 
inspiraţiile mele ! i 

La, revedere. . 

I. Meliade. 

P.S. Acum văd cd e mai necesariii de cât tot-d'a- 
una u se tipări dosarul d-lui Russo. E timpul să se 
arate lucrurile cum ai fost, fără a se râni amorul pro- 
priă al d-lui Regnault. De va, scrie şi d. Ledain, îi voii 
trimite însemnări destule ca cele ce Îţi faci d-tale. 

„. Scapă-mă, te rogi, de responsabilitatea, celor scrise de 
d. Regnault cu care n'am avut nici o relaţie. Cartea 
lui n'o vEdi inspirată de cât de Golescii, Brătienii şi 

„ Roseti, şi în lume merge vorba că e inspirată de mine! 
Machiavelism mai al dracului de cat ăsta n'am vădut. 

ONANXII 

„Domnului Gr, Grădistenu, 

Constantinopole, 1855, Iulie 9. 

„Amatul mei domn, 

- Seris6rea d-tale din 19 Iunie am primit'o. 
Credii că ai luat epistolele mele în care îţi scriam 

ce să faci cu acelea ce mi le trimiţă înapoi, .şi îmi pare 
bine cd ai preintimpinat dorinţa mea. 
"Aici nu se aude nimici din câte îmi scrii despre 

cele audite din ţeră relativamente la fostul Domn 
| Sua 27 -



4.8 

  

Alex. Ghica. Din contra, Marinică a risipit nu scii 

de unde vorba printre unik-alții p'aici ct Rodin este. 

desţinat a ave tote sarcinile ce scrii .d-ta cb se aude 

cd le va ave fostul Domn Alex. Ghica; dar tale quale, 

tocmai ca 405 picături de apă. Se vede treba ci va fi 

audit şi el acestă nuvelă şi numele de- Ghica, și pen- 

tru. el. Dumai unul & Ghica; crede co t6tă lumea se 

„vită şi se ocupă, de stăpânul seii.ca şi dânsul; pen- 

tru el n'are cine alt, Ghica să fii ala de cât al seu. 

Ce voii mai audi îti voii scrie. 

Aci Francesii au. “cerut la Divan să li se dea săo- 

"cupe ei fortereţele Dardanelelor ; Englesii cerurb să ]i 

_se dea şi lor fortereţele Bosforului. S'ai desbătut în: 

Divan cererile, şi sau refusat. Nu sciii de se vorre- 

fusa pînă în urmă. 

D. Zossima a plecat septemâna trecută la Brussa 

şi îl aştept poimâne. ” 

La revedere. a i ” 
„- --  I. Heliade. 

P. 5. Despre d. Regnault ţi-am scris în epistolele 

trecute. De va să intre în relăţie cu mine, mare decât 

să'mi scrie. Fi i-am scris o data, 

OAS 

Domnului Gr. Grădiştenu, 

- "Constantinopole. 1555, Iulie 2,4 

Amatul. mei domn, 

Scrisorea d-tale dela 15 Maiii, ieri la 19 lunieam 

 primit'o. Cea de -la 21 Maii dimpreună cu a d-lui 

“Ledain către St. Marc Girardin am fost luat'o la timp
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| şi nu vam respuns, căci am fost amalat vre-o 12 
dile de 'epidemia ce este p'aici. Mi-a plăcut scris6rea, 
d-lui Ledain şi pentru niedul ei, căci se lovesce cu 

- opiniile. şi dorinţele n6stre, şi pentru redacţia ei ce 
este scrisă. cu calm Şi în termeni cuviincioşi. Vom 
ved6 efectul; nu credi însă să fii bine-venită la 
d. Girardin ; căci Omenii stia vor ceea ce ar. veni - 
bine la politica Rusiei, să ne desparţă adică de Turcia, 
şi să ne dea uni pârcălab româno fanariot, ca să ne 
potă apoi înghiţi fârd greutate. a Si 
- Cele ce 'mi scrii în scrisârea vechie de la 13 Maii 
despre câte. adică ţi-a dis domnii Regnault şi Bil- 

” lecocq, crede-mă, . frate, co nu pot înţelege purtarea 
celui d'ântâiu, De va să intre cu adevărat în cores- 
pondinţă cu mine, ei după îndemnareu d-tale şi a 
d-lui Billecocq "i-am scris o scrisâre, şi n'avea- decât 
să'mi respundă, cd corespondinţa era, firesce începută. 
Ei nu credi să fi nici aşa de simplu sâii copilă 
de pe bincile sc6lei ca să nu scie că t6tă căciula scâsă 
cere o altă căciulă scâsă (şi mal virtos “când Gmenii 
Wai nimicit îutre denşii, de ce să'și caute chioruşi ?) 
Şi cu totă scrisârea cere un respuns când mai virtos 
cel care o primesce va să: fiă în relaţie cu: cel care 
o trimite. — Nu cred rd să fiă atât de mânâru în 
cât să credă cd se micşoredă de va intra in relaţie, 
Sati mal virtos de se va catadecsi a respunde la un . 
om ca mine. De va fi. una sai alta sai amândoă, ei 
n'am 'de ce îi mai scrie să supăr pe om. | 
"Mie de ajuns că am păţito odată; şi asta ţi-o 
dici nu cd sunt susceptibil, căci de eram aşa nui. 
scriam, ci pentru-că aveni a face cu un Frances ce 
le scie astea şi le cere mai mult decât ori care, nu'mi 
dă să înţelegi decât cd nu “i-a fost bine-venită seri-: 
sorea mea. Discreţia dar, iar nu susceptibilitatea mă 
face să tacii. Cât pentru păcălitura cu care ne a păcă- 

„Lit causa şi cu laudele"; ce'mi aduce, cure mă face să fiii
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solidar de tâte. ideile sale, facend a crede lumea 0- 

ficială şi cea particulară că am fost amici şi înțeleşi 

„în aceleaşi idei, nu'ţă mai die nimic: Singur. poli să veci .- 

ce consecințe pote AVE. "Apoi acum ce speranţă pot 

ave co intrând în corespondinţă,,. şi dându'mi -opini-, 

ile, nu le va poci cum ne-a, pocit causa, ce a fost 

în tot. adevărul ei tratată, - şi în Protectorat, şi în: 

tr'o parte a Impresiilor aul proscris, şi. în Memo- 

riile despre regeneraţie ,; şi prin gura d-tale şi prin -- 

scrisorile mele. E de ajuns că sunt obosit şi taci , 

ŞI nu voii a scrie nimici ca săi arăt ușurința cu- 

care” & scrisă cartea. Dici cd ţi-a respuns la obser- 

| vaţiile ce "i-ai făcut, cd n'a maltratat -pe boieri decât ca. 

săi facă a nu' mai “av6 crelit la intrigele lor. etc. etc. 

Anst ai nu scie. adică ce € boier în ţera nOstrăe 

-4e'i confundă cu aristocrații şi retrogradil din Fr ancia 

Englitera, şi ceea-l-altă parte 2 Europei ?. 

Boierii la noi este funcționar: publici, şi care felu 

_de guvern, fă cât de democrat nu'şi are funcţio- 

„nariă şi ierarchia ? Boler eset şi d-ta şi părinţii ŞI 

rudele şi amicii d tale, boier & “şi Scarlatache ensuşi; 

boieri sunt și Golescii şi Tell şi Maghier ul şi amicii 

lor,. şi: Zossima şi ei şi toți cunoscuţi nostri, boieri 

sunt "toți Românii. din “tera ce cugetă bine şi “scrie 

pentru drepturile ţărei; bolerâsă 8 totă inteliginţa To: 

mân$ sai pe cale de a deveni, cci cariera nu'€ în- - 

chisă la noi ca în. Englitera ce cere adi reforme. A- 

poi dacă 'va combate cine-va pe boierii. țărei încât să 

nu mai aibă credit nicăiri, cine va vorbi în numele 

ţărei ? Opinca săracă ce nu scie decât a geme şi a 

suferi ? Negnqătorii ce îşi caută interesele şi cari în - 

cea mai mare parte suni, Greci, Serbi şi Ovrei? Sai 

Fanarioţii ? Dice (în scris6rea, sa) cd “omul de litere 

înaintea boierilor mare defecte, ci crime: are greşslă, 

De a fost Lambru, Neofit, Vardalah,- Genadii n'uaă 

fost preţuiță și stimaţi în ţeră nici - de săteni, nici
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"de negucători, ci de boieri; de a venit Lazăr n'a 
aflat protecție de cât în câsa Bilăcenilor şi Văcă- | 
rescilor.; eu pot dice că am fost resfăţat Şi nu "mi- + 
ai făcut deliciurile mele morale decât junimea stu: 

- di6să, şi părinţii ei, can în cea maj mare parte ai 
__ fost boieri, Profesorii ensuși “în. dia de astădi şi pot: 
“dice tot-d'a-una ai fost boieri (es-i în timpii Gre. . 
'cilor eră consideraţi mai mult decât boferi). Astea 
“le scii şi credii că i le-ai dis; dâr în van, căci omul 
sai are scâla sa .sai scrie din - sistema, ca 'să ne 
facă râd, P | 
Numai atunci îl pot ierta când închide cu o Ro-. 

- mâniă mare şi compromite „pe Transilvani către Au- 
stria cd ar fi proclamat la: Blajii în 1848 indepen- 

“denţa, nural atunci, dici, îl pot ierta dacă “i va fi-: 
„ordonat Napoleon să scrie așa, avend de gând să - 
facă un regat niare şi să pună vre: -unul din aj 'sel. 
“Atunci cine dice: Dnine ja mi; şi atunci cu un ase- 
nenea r6zămi ne putem “sustine în contra celor ce 
pe-ur acusa. Tar dacă lucrul nu este decis în. vre-un 
cabinet, este r&ul cel mai mare ce-ar fi putut cine- 
va. face Românilor, arttându'i de responsabili de 
câte ?i ai" acusat Rusia, şi dându'i astădi “pe mâna 
Aâstriei ca, săi pedepsescă de crime ce nai avut. 
De voia să combată pe cei ce faci intrige în paguba, | 
țărilor, aceia nu facă intri ge pentru „CO sunt boleri, 

„ci pentru că sunt o “gaşcă de vânduți şi de străini, 
inemici ai ţerei ş și instrumente ale Rusiei. Ce area 
face nobilimea sait naţia englesă cu gaşca lui „Aber. - 
deen sai a câlor de Ja 1815? Trebuia să arate cd 
se află in eră o gaşcă de vre-o 30-40 de familii com: 

- pusă de pripasurY de” pe la Fanar şi Ruşi, şi de caţi- -va 
“ pământeni interesaţi la domnie şi portofoliuri, ce se 
vând: şi la Ruşii şi la Austriaci şi la dracul pentru 
înteresele lor şi pentru: a mănţine ţera dinaintea lu- 
crurilor “e “ce le venia bine; dar aceia nu sunt nici
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naţia nici boierimea ţerer; pentru-că boier, 6rii o dici, 

& funcţionar; şi trebuia gaşca asta să o designe pe 

mamele ei -proprii, 6rd nu cu nume de- boieri sai ari- 

stocraţi sail patricieni. - 

Boier & vorbă cuvi6să, aristocrat şi patrician sunt 

vorbe necunoscute în vocabularul de astădi al Ro- 

mânului. - 

Daca d. “Regnault va, voi i st. intre în “corespondinţă 

cu mine, să'mi scrie şii- voii respunde, Dita ânsă nui 

ar&ta nimică. din cate îți seriă, decât cd "mi-ai" scris, 

şi cd eu "ţi-am respuns cd -n'aștept decât răspuns 

la seris6rea ce i-am adresat, ca sm dea curagiii a'i mai 

scrie şi alta. 
Vedi ce'ţi scrie. d. Russo din -Brussa; scrisârea a 

stat pe la postă, cuci, cu mutarea: n6stră la Buiuk- | 

 dere şi cu malatia mea, mam putut nici ei nici d. 
Zossima veni în Stambul, şi stă sorisârea la postă. 

- Stăruiesce şi d-ta la d. Brâve tipograful săi. tipti-- 

- râscă manuscrisul, şi cred cd acel manuscris tipă- - 

rit, se va învoi cu multe câte dici co “ţi-a arttat 

d. Billecocq; căci dosarul d-lui Russo nu este decât . 

un supliment la. scriere, d-lui Regnault, fără ai fi 
ostil.. nu face decât ai arsta revunoscinţa Româ- 
nilor, şi fără a strica legea, vine să 'o implinescă 

Acest dosar pote servi de basă şi la scrierea ce îş- 

“propune d. Ledain, şi apoi pote să aibă. mai multă gra- 

vitate, fiind publicat de un Român. De nu vei con- 

- simţi, după temperamentul d-tale, cu multe ce le dă, 

pe facă Russo, fiă-care cu ideile sale şi cu libertatea 

sa individuală. Ce "mi-a cerut omul "i-am dat âncă 

de: când 'eram la Şumila şi la Bucuresci; elu ca gre- 

fier al dosarului sei, pune şi unele și £ altele. 

D-lui. Billecocq Pia 4 cumplimențele mele şi co 

la dorinţa ce are u'mi scrie mai 

des, & semn cd mă Yubesce. D-lui Vaillant.  asemeneu ; 

spune'i ânsă cd scrisGrea' sa tipărită, n'am primit”o,
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am audit ânsă cd ar fi „Venit un pachet la postă şi 

că Pa luat Maghierul: nu scii de a fost pe numele lui 

sau al meii. Am citit scrisorea, şi 'mi-a plăcut pentru 

sens şi intenţie. i 
La revedere, . 

]. Heliade. 

  

| OXXXIV 

Domnului GQ. Grădiştenu. 

îi | Constantinopole. 1855, Iulie 2, 

 Amatul mei domn, ÎN 

“Am primit. scrisdrea d-tale din 6 lulie, Câte îmi. 

scrii despre -d. Russo, i le-am comunicat la Brussa, 

şi când îmi va respunde, voiii scrie d-tale. Pe-d, Zos- 
sima il aştept tot de la Brussa, şi “ți va respunde 

Singur. Despre versurile ce ți le-a trimis, le cunosci 

şi nu pot fi mai multe decât de la 700—750. Ele şi 

la tipar cată să intre rend în rend şi nu pot forma 

„decât 22 pagine în 120, adică ocâlă. De vor fi literele 

mai mici, ocupă 3 dintro câlă. Tipografii facii adesea 
rendurile rare spre a aduce folos tipografiei ; vorbind ânsă 

de mai "nainte, le vor băga cel mult într'o câlă în 12. 

Vei fi audit co aici a venit Omer- -paşa, ce astădi 

_se dice cd. se întâree înapoi în Crimeea. Despre ve- . 

nirea sa sunt. multe versiuni. Unii dici ct este 

resultat ali unui consilii ce „ai ţinut “mareșali în 

Crimeea , şi decisiei lor de a, cere a se. schimba mi- 

nisterul “actual ce nu este amicii operaţiilor resbe- 

ului; alţii ici co a fost chiemat de către In. Pârtă 

intr'adins spre a asista la un consilii serios despre
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cererea ce ai: facut aliaţii de a ocupa. ei fortereţele 

de-pe Bosfor şi “Dardanele ; alţii iar că este şă fiă. 

trimis în Anatolii, unde Muscalil ameniuţă , Şi og 

tirea otomană este .pucină şi fâră căpitani. capabili; 

“alţii cd a venit; spre a :stărui de a. concentra, . oștirea, 

otomană ce & atâţ de risipită, Ei credi că pâte să 

fii din tâte câte ceva. Nam putut a mă duce să'l 

'v&du, "cocă sunt amalat de vre-o cinci stptemâni, 

și de câte ori în convalescență am făcut vre-o cursă, 
jar am cădut. | . | 

Vream aţă trimite un merăoriti ce „am fost co- 

municat mareșalului prin fratele săi când a trecut 

p'aică, dar m'am temut de plata, portului la care mai . 

-eraj supus. A” plăti eu aici, me tem să nu se perqă, 

Asta 8 “causa de ţi - s'a trimis în sarcina d-tale 

câte-va” manuscrise, de temerea adică să. nu se perdă 

plătindu-se aici. Ori. cât te ţine ânsă portul, fa un. 

compt şiţi voii. respunde “banii, Ast” memorii eră 

-credii “de necesitate să] vedi: şi sal arăţi d- lui Re- 

gnault spre al comunica acolo unde se cuvine, şi să - 

viiă impulsia de la Imperatorul ; căci de aici se tem 
“Purcii a lua iniţiativa, sai mai bine unii, cei curaţi, 

nu'] pricepi ; iar cei care. Par pricepe, nu sunt curați. 

O să te mai puii, frate, la contribuţie, şi tot ți voii . 

trimite cu curierul viitor. ” 

„ Fiina amalat n'am ciţit gazete şi nici nota, lui Ne- 
" selrode despre_care îmi scrii. De voiit citi-o şi voii “fi 

sănătos, voii face ceva însemnări. 

“ La revedere. | Ea 

- IT. Heliade. 
- . 

“1
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Domnului Gr. Grădiştenu. 

- Constant nopo'e. 1855, August 22, 

„Amatul meă domn, . - 
z 

„Nu "ţi-am scris de mult, şi causa este că n'am a.-. 
vut. nimică mai important, şi am vrut să te mai scu- 

tescii de atâtea plăţi la portul scrisorilor. | 
Vei fi primiti pâte tabletele sai memoriul unde se 
arată în treceti situaţia şi scopul resbelului actual. | 

Alaltă-jeri Sâmbată s'a făcut mare ceremonie la os- 
“pelul ambasadei englese. Ai fost invitaţă ambasadorii 
puterilor aliate, vre-o doă- deci de pași și Omer-paşa, 
care fu instituit cavaler mare al ordinului de Bath, 
pair saii lord ce Englitera cu tote drepturile acestel 
ordine. 
„Asta & unii colp de maiestru i în politica Engliteret, 

şi mai cu semă a lui Caning în particular: A vrut să 
compromită pe “mareșalul otoman înaintea Franciei, ca 

să justifice câte se audisero. şi despre care scrisesem 
lui Mustafa-bey prin scris6rea ce ţi-am comunicat/o Şi 
d-tale, şi'mi scrii cd al tras o COpiĂ. 

De vede guvernul Francei. acâsta tot cum am ei 

cuvinte să o vădi, ca un lucru al politicei lui Caning;. 
iar nu ca provocat de -Turcii cei buni, între care în 

prima  liniă intră mareşalul, este timpii acum să iea, 

în mare „consideraţie cate se arată în tabletele ce 
ţi-am trimis dăunăqi. Ei aşi lucra ceva, dar aşi ave 
„mare nevoiă de o scrisdre de. recomandaţie de a cine- 

va însemnat din Francia către. ambasadorul frances 
de aici.
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Astă, mişcare: de. alaltă-ieri nu & decât o sămență 

fărte fructiferi -de desbinare fatală. Acum & timpul 

„să se stringă mai tare în alianță intimă şi sinceră 
Franca - napoleoniană cu Turcia, ȘI numai cu asta se 

risipesce farmecul. -- 

Cum poţi vede din câte “ţil- am scris pînă acum, ei 

am avut păcatele să vădi, daca nu mai multi, cu 

vre-o cinci ani. înainte, şi asta a fost tot-d'a-una causa . 

încă din ţeri, -de la 1830, simi faci inemici nu numai 
pe cei ce nar fi vrut să vEdi lucrurile cum le bu- 

:cătăriă ei, dar şi pe aceia ce-nu vedea decât supra- 

"faca celor presente. 

„Când spuneam la 18:1 că Muscalit ne-aii smuls au- 

“ tonomia cu un articol din Regulament, nici cei mai 
patrioți nu. mă credea pind Ja 1836, şi încuviinţa per- 

secuţiile. consulului rus şi ale instrumentelor Aui. 

Când diceam că A. Ghica tocmai pentru că eră mai. 

TOMÂN de aceea cădea, Sarsailii  dicea cd. patriotis- 

mul lor îl dă jos. - 

Când în cariera literară mă sforţam să. punem 0 - 

„linie de hotar intre Slaronism şi Românism. cei închi- 

naţi” Musealilor: strigă că voii să pocescil limba, şi 

inocenți, abia peste vre-o cinci ani începură'a mă 

pricepe. Adesea eram obiectul . criticei şi acestora 

din urmă. 

Când la 1848 spuneam că Rusia va săi facă zaveră, 

cd coda lui Duhamel eră şi în câmpul libertăţii și în 

comisia, de proprietari şi clăcaşi (cu Ionescul),* şi în 

„Agie cu demagogii ei, şi la arderea Regulamentului 

şi la Spirea, etc. etc., cei cari le mişca acestea, com- 

| plota asupra vieței mele: pentru crima _ Cc nu eram 

orb, şi exageraţii inocenți le încuviința comploturile. 

Astădi în ţeră le mărturisescii acestea „Ensuşi cei ce 

eră instrumente dinecte, 

Când-la: Şumla diceam cd Austria se opune aju- 

tată de sistema Aberdeen, de a nu se face-o legiune
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“română, că Austria lucra spre a se turbura Vala- 
chia mică spre a ave pretext a interveni, cd Austria, 

_ lucra prin_Stirvet şi câți-va boieri spre a prepara t&- 
r6mul de a incor ora Principatele, marţialii dicea că 
sunt scornituri şi cd Eliade & fatalitatea, de” nu. se 

" face cștire română, etc. etc. 
Prin” urmare, cunoscându- mă o-dată bine cu d. “mou- 

„venel, aşi putea servi şi țerei şi Francei şi Turciei, 

_Şi Ensuşi ași pute trage pe noulii cavaleri din ripa 

“unde îl impingă. fără voia şi scirea lui, cei cari se faci 

cd il ondră ca să'l trimită după icre verdi în. Asia, 
şi să deşerte Rumelia de Turci... Turcii -n'ai opinii 
ale lor, ci te consideră, după 6menii cu cari ala face, 
şi au și dreptate în 6re-care chip, dupb înţelepoiunea 
antică ce'şi are începutul în Asia, 

La revelere Aştept respuns, 

I. Meliude. 

OXXXVI 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Constantinopole. 18:5, August 180. 

Amatul mei domn, 

Ţi-am scris şi scii cum s'a împucinat oştirea mu- 

sulmană Şi cum. sâ- împărţit şi subt- împărțit res- 
tul. ej. 

Acum vei fi audit că Ruşii apari “din partea Asiei, 
unde abia poti s se adune vre-o 10 mii de soldaţi 

turci. - 

De nu'i va - întimpina ceva oştire - mai numer6să, 

4
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„Ruşii firesce înaintedă, De se va aduna de” prin . Ru- 

melia şi “Crimeea, cu “atât mai bine dici Muscalii şi | 

pote şi Austriacii (cdct ai scopul lor). 

 Omer: -paşa venind: din Crimeea în Stambul s'a de- 

terminat să ridice din Crimeea vreo 15 mii Turci; 

“în. locul acestora în Crimeea se vor duce vre-o 12 

mii 'Purci din contingentul 'ce dedeseră Engtesilor (căci 

pe toţi nu'i lăsa aliaţii). şi alţi 15; 20 mii din Bul- 

garia, cari, adunându-se cu. restul din Anatolia, să: 

formede un corp mai respectabil în contra Muscalilor. 

Astiel cum ar fi vrut Rusia şi Austria, asemenea 

S'aii mânat lucrur ile. pînă astădi, Nu scim de aci îna- 

inte, -: 4 i 

" După ce se vor trage în Anatolia acei 15, 20 mii 

soldaţi din Rumelia şi se vor deşerta locurile din 

Na vecinătatea Serbiei și din “Bosnia” de oștirea ce le-ar fi 

- putut ţine pe acestea din urmă in. respect, atunci 

„după cum sunt preparate. pe sub mână aceste două 
coprinsuri de Rusia şi Austria, îndată s2 vor revolta. 
La ce'să le supue la credinţă şi ascultare Turcia ? 

Austria este gata a se oferi 'Purciei spre a interveni 

cu din oştirile sale precum a intervenit în” Moldo-Va.- 
Jlachia. Un asemenea amical servicii nu se pâte re- 

fusa. Mai 6td şi alte două provincii. i ocupate de un 

amici ca Austria * 2), 

- APOI, şi aliaţi şi inemici şi neutri sunt sigură că 

pind în primăveră. nu se vor face mari trebi în con- 

tra Ruşilor, şi că acestia în primăvâră ca, de la dânşii 

vor av timpii a fi şi mai preparaţi spre resistare. 

Se mai speră âncă de la cei ce împărțind partea "Șă - 

faci cd corpul de armată turcă din Asia, şi de nu 

va fi înfrânt de Ruși, dar -în primăvâră va fi forte 

împuginat şi dehulat. Se mai speră iar de Austria că, 

lumea sătulă de resbel, va inclina către pace, mai vâr- 

tos- de vor îi Ruşii mai țepeni. Atunci pacea va fi 

măi dictată de Rusia susţinută de Austria co n'a des- 
|
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„cărcat nici o puşei. Fiă-care din aliați va perde câte 

ceva, sai va fi nevoit a mai închide ochii la ondre.. 

Şi când. la pace va fi vorba de Turcia Şi Austria, 

acesta, din urmă ocupând Bosnia Serbia și Principa- 
tele, spre a evacua pe ceie Wântsiii, va cere Principa- 

tele pentru serviciele ce a. făcut Turciei şi pentru că 

maj vârtos, va av6 să arate câte-va iscălituri de Ro- . 

mâno-fanarioţi ce ai lucrat şi lucredă la Viena. Ru 

sia din partea sa va susţine proposiţia Austriei, cu 

_ condiţie acceptată âncă de acum, ca acesta si cede 
„Moldova, şi să ţie pe sema sa numai Valachia. . Aus- 
tija dă Rusiei una ca sialbă alta. Rusia iar toleredă 

Austriei să :ea una pe lingă care mai târditi, prin or- 

todoxia şi punslavismul. său, speră a lua tot ce este 

ortodoxii şi slav *), E 

Planul este ast-fel, rsmâne să, vedem dacă şi Tur- 

cia şi Francia se vor lăsa a se juca după cum sai 

învoit Ruşii cu Austriacii şi. cu câţi-va ce: dirigi în 

Londra. Aci Caning: şi ai săi ancă. mu: facă decât a 

uda. purtarea Austriei ȘI a'Și argta recrnoscinţa pen- 

tru serviciele eminente ce le-a făcut acesta. 

De ar trece Turcii în Asiă şi în locul lor în Rume- 
lia ar intra Francesii, se strică jocul Austro-Ruşilor. 

Asta & “părerea mea în acestă situaţie gravă, şime 

înclin şi sper la Francia napoleoniană tot pentru 

cuvintele ce al vădut in tabletele ce ţi-am trimis; 

„spre a 'dejuca ânsă pe inamicii de facă şi ascunși mai 

bine, şi a astupa.guru Englesilor şi evita jocul in- 

trigelor ce ar pute pune pe Turci în prepusuli, ar. fi 

şi mai bine ca atât în Asia cât şi în Rumelia cor- 
purile oştirilor să fiă mixte, adică de Turcă şi Fran- 

„cesi. Englesii n'a soldaţi sa pulă şi ei, şi mai ce. 

dice; , Turcii se liniştesci cd pretutindenea vădi şi 

Torei şi Francesi. - Altmintrelea trecend Turcii în Asia 

şi Francesii în Rumelia, dacă pe de o parte se dejocă 

planul Austro- -Ruşilor, pe de alta, află, „loci intrigele
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să'şi Joce calul, facând pe Turci a: crede că scăpând 

de Austriaci în Serbia și Bosnia cadi sub influința Şi 

preponderanţa exclusivă. a Francesilor, 

Astea sunt, mai repet, părerile mele for mulate după 

câte văd cu ochii că'se urmedă aici. 

Nam speranţă să scăpăm, de nu se va lega-o in-: 

„timitate seri6să între Franca napoleoniană şi Turcia, : 

basati pe cunoscinţa intereselor adererate şi reciproce 

din ambele părţi î:). Nu sciă de unde a intrat fatala . 

idee la nisce -Francesi ce dici cd Turcii, dându'şi 
mâna cu Nemţii, vor încheia pace cu Ruşii şi vor. 

deveni inemicii Francesilor ; şi pe de altă parte în 

capul unor Turci aii băgat asemenea idei despre ne- 
sinceritatea Francesilor, unde în adever nici una nică 

alta nu există i i | 
La revedere. e | 

” I. Heliude, 

CAIAVIL 

Domnului Gr. Grădiştenu 

Constantinopole, 185£, Sapt. 1/sa. 

Amatul meii damn, 

Am primit scrisârea d-tale din 22 August, D-l Zos- 

sima ma luat Ancd scrisorea despre care imi vorbesci 
în cea adresată câtre mine. 

Ţi-am șeris mai deunădi o scriscre lungă despre 

"ceea ce mă temeamii că aii de gond să facă inemicii, 

după ce se vor impucina oştirile otomane din Ru- 

melia şi vor trece în Asia.. Asupra acestei chestiuni. -
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am fost Şi facut nisce însemnări “în francosesce şi 

le-am fost: dat unde se 'cuvenia cu vre-o dece dile 

mai 'nainte de a'ţi adresa, scris6rea, mea. Eram. să ţi- e) 

- trimit şi aceea, căci este o urmare a tabletelor, dar 

îngreuiarea portului m'a reţinut, 

Acum veduii în Curriere italiano ce se. tipăresce - 
la Viena, un articol în sensul următor: 'Tâlhârii mari 
şi în mare se comit în Muntenegru şi Bosnia, în .ve- 

cinătăţile Austriei, şi guvernul austriacii este nevoit 

a lua măsurile cuviinci6se spre a întimpina necuviin- 

țele şi desastrele ce s'ar put6 continua trimiţend la 

hotarele - acestor coprinsuri” oștirea necesară .. .., şi 

altele în felul -acesta, 
Ecd cum vor să mascede arătarea unui corpi de 

oştire lângă ţinuturile ce ai de gând a-le revolta. 

„Însemnarea mea de care “ţi vorbii este dată mâl. cu 

-o lună înainte de a se ved6 acest articol în gaze. 

tele Vienei. Aceea de care m'am temut, vine a se ade- 

veri. Mare necesitate este să trecă un corp de oştire 

francesă în Bulgaria la Dunăre spre “a împlini Jocul 

Turcilor ce lipsescii. Cu demonstraţia asta se strică 
jocul inemicilor. 

Luarea turnului Malacoif, şi prin urmare şi a Se- 

vastopolului va “schimba, cred, mult facu lucrurilor. 

Buletinul oficial âncă nu sa publicat. Versiunile amă- 

“ nuntelor sunt varii şi multe. Se dice că 15 mii de aliaţă 

„ai cădut cu morţi cu vulneraţi şi vre: o 15 generali mor ţi 

şi vulneraţi. Tot ce e sigur este că Muscaiii ai aban- 
donat Sevastopolul după luarea a trei întăriri şi posiţii 

importante, şi ai trecut decindea de partea Nordului, 

unde, de vor fi strimtoraţă-de un corp ce ar porni de 

la Eupatoria ctre Simferopole, n'aii ce face de cât a 

da o bătaiă în câmpii întinsă, unde nu pot ține Ruşii, 

şi disfata, va decide de t6ti Crimeea. Se dice -aică că Ru- 

şii au şi cerut deja a capitula, dar mi şe pare cam 

prematură acestă scire. Pâte să. viiă şi acesta, dar nu
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aşa, curend:. Când Muscalii aii luat'o'la sănătosa după | 

fiasco de la Șilistra, d'ar fi fost urmăriţi, resultatele 

urmăririi erai să fiă forte fructudse. Veni Austria, şi 

se interpuse în Principate. Imi tremură inima să nu 

mal iasă 'şi acum vrun dracii să precurme opera toc- 

mai când. Muscalii sunt descuragiaţi şi aliaţii plini 

de ardsre. 
„A-seră ai fost iluminaţii aici spre a serba yiototia : 
musice pretutindeni şi prin urmare şi la Grădina cu 

“hori. Pâtă, lumea era voi6să, afară de Greci. La gră- 

'dină unde era mulţime de Francesi cu damele lor, 

musica cânta marșul lui Napoleon I. Toţi aplaudară 

şi strigară: Pire IEmperew! Trei Greci fluerard şi 

copiii îi înhăţaro şi le deterd o lecţiă sa fii mai înţe- 

lepţi : i-ai bătut cum se cade. Ei dicu că sunt mar- 

tiri pentru orthodoxiă. 

Intrigele sunt mari spre a facea nu se apropia Tur- 
cia cu Francia mal intimamente. Caloniniile asupra lui 

Omer- -paşa, spre al face suspect Francesilor, sunt mar . 

bâcăne decât cele de acum un an ia Dunăre când, ca să'l . 
depărtede d'acolo, îi punea în spinare că are pretenţii 
a deveni Paşă al Principatelor. Acum dice că En- 

glesii "i-ar fi promis guvernarea, Asiei. întrege de. va fi 

exclusiv Engles. Aceste minciuni sunt ca să le audă 

Francesi. Credi ânst că sunt mai minciuni de cât 

cele da an, nu co d6ră Englesii din partitul Sântei 

Alianțe nu sunt capabili de ast-fel de tentaţiuni şi 

- meomenii, dar nu Şi-aii gâsit omul. Ei propun la alţi 

Gmeni de impor tanță forte mică d'a servi exclusiv En- 

glesilor sai mai bine politicei lui Caning, şi'i amenință 

că vor fi persecutați să nu mai vadă di “albă de nu 
vor lua un asemenea rol, dar să nu âmble a câştiga 

pe mareșalul turci ? Decorația ce'i. deterd nu fu de. 

cât ca omenirea (sat tractarea): Oltenilor din timpul. 

lui Vladimirescu, ce se puseseră a ucide pe Tircă, 

cinstindul cu bragă: „mai bea neică, mai bea unchiule,
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mai bea cd erai boler bun“, pînă să înfle pe bietul 
„calemgiii. De ar fi fost Omer-paşa, Să se dea, exclusiva. 
mente în partea lui Caning, acesta firesce cd Par fi eru- 
țat şi nu i-ar fi făcut; r&ul acesta a'i aduce acea de- . 
coraţie. De ar fi fost o recompensă şi nu o vendetă 
decorația, i s'ar fi păstrat la capătulii carierei şi după 
o pace triumfală, iar nu acum când qă putere intri- 
gelor şi justifică calomniile. 

Cu expediţia, viitâre voiu scrie d-lui Billecocg. Acum 
arată” complimentele mele, cum şi d-lui Vaillant. I-am 
citit r&spunsul ce face lui Nesselrode. Mulţ se oste- 
nesce bietul om pentru Gmenii ingraţi ! 

La revedere, 2 
I. Heliade. 

OXXXVUI 

Domnului N. Russo. 

Constantinopole. 1855, Sept. 2/,ş. 

Ainatul mei domn, 5 

Ce ai de gând să faci do iârnă? De ași sci cb poți 
să vii aici a, o petrece, aşi lua, o casă cu chirie cum 
să te coste mâi nimicii. Mâncarea am pune să ne-o 
facă în casă. Casa are două grădine, — una de isrnă. — 
Are o sală unde să se preâmble cine-va când: ploiiă, 

Apoi aşi aduce şi nisce nymfe saii leliţe tot una 
şi una, fărd de care îți spuiii păcatul, nu pot trăi,- 
„Lupul îşi mută părul, iar înv&ţul nu.“ Când le'i ved6 
sai când “vei audi de numele lor, nu ored să am multă 

28
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greutate pînă te voii deboșa, pentru că, pe cum s'aude, 

tot cam pe calea aia, mergi. Vom ave cu noi nu una 

saii 408, ci unii harem ce va întrece pealJ udanului 

de Solomon. Fiă-care îşi are agrementele sale particu- 

lare, carmenii săi, arcanele sale (mai vârtos când își 

desvălescă sînul şi te face a pune buzele pe sfârcul 

merelor prohibite şi a suge o dată ambrosia ce n'a 

putut; da nică 'mâşa Eva, moşului Adam din mărul sciin- 

ţei binelui şi al răului ). Tentaţie a naibii ca a mea, nu 

creqi să fi avut, D'acum iţi lasă gura apă, numai să 

nu spui d-lui Giurescu, că ne dă trgului de necazii. 

Să ne punem încai acum la bătrâneţe pe o orgie să, 

se ducă-vorba pînă la Bucuresci, mai încornorată. de- 

cât dela Paris la Chio. apoi în doctrina mea cea 

noiă, ai volă şi putință săţi jei. cu sutele şi cu miile. 

Dece mii de lelițe d'ale mele nu te costă nici bani, . 

nici sănătate cât una d'ale lumii profane. Miţă am în- 

tre altele una, care, de n'ei put6-o aduce unde esci, te 

face să te scoli şi să vii dupb dânsa călare pe trestie, 

nu de la Brussa la Stambul, ci tocmai la Antipodi. 

Cand o vei stringe in braqe să i se mlădie osele, când 

îţi va da numai o sărutare, te face să cunosci arca- 

nele tutulor hartelor geografice şi topografice. Numele 

ei nu ţi'l spuiii, ci te las so vedi şi să'1 devini apoi. 

Cele-l-alte în genere se numescii cărți, nu de joci ci 

de citit, cu tâte că fiă-care îşi are numele sti proprii 

şi special, după agrementele şi frumuseţile particulare 

ce are. , - 

Ce dici, fiule al desfrânării mele? Tentaţia e mai 

potentă, mai diabolică decât aceea ce avi Fiiuli o- 

mului pe munte. Nu creqii să fil aşa de tare la inimă, 

încât să poţi dice retro sau zade satană ! 

Dulce e orgia la care te invit, încântător deboşul la 

care te duce aţa, delicios noul paradis al milionelor 

de hurii cu ochii cerulii şi cu cosiţeie aurii! Ansă tot 

se cuvine omului şi pugină ipocrisiă. Să nu baţi: toba
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că ai să te confandi într'o vi6ţă atâti de sardanapa- | leană; mai bine să ne credă lumea de 6meni înfr6naţi şi cuvioşi, decât să scie că bălăcim într'o mare de de- liciuri afişate cu o sfruntărie atât de cinică, 
La revedere. 

L Heliade. 

Mai vertos feresce-te, iar iți dicii, să nu care cum: va să vulneredi sau să desfloresci candida verginitate 
a d-lui G. Lasă] în beatitudinea, şi inocenţa sa, par- ticulară, căci scris este: „Vai de acela prin care vine tentaţia 1% Şi apoi dacă vor afla Şi boerii în țeră, cum Sunţ aşa de simpli şi primitivi, aşa de cuvioși şi în- - frenuţi, ce var dice de noi? Pune mâna la gură, frate, Şi... tăcere; mai vârtos stinge semnătura mea de la o epistolă atat de scandal6să. Ş 

OXXXIX 

Domnului Gr. Grădiştenu. 

Constantinopole. 1855, Oct. "a 

" Amatul mei domn, 

Am luat scrisârea d-tale din 26 Sept. M& aşteptam 
la tâte câte îmi scrii. Nu e mirare să nu vedi bucurie 
în Paris pentru luarea Sevastopolei şi să audi de ră 
cela din Bucuresci din partea, consulilor . către naiva, 
junime ce se expuse a'şi arsta bucuria, inimei. Resbe- 
lul nu se dă Ritanului de Czar, căci e] & forte nece-
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sar, ca şi la 48, tutulor privilegiaţilor ; resbelul s'a fă- 

cut pentru cd Lai cerut do&ă mari naţii, şi pentru loc- 

maoă, de 'Turcie să. n'o înghiţă; numai unul. Se trimi- 

seră dar fii şi banii Franqei şi Engliterei, nu ca să 

învingă, pe Czar, ci ca să mâră, acolo, să se sature de 

” vesbel, $i cu dânşii împreună să m6ră şi apărătorii - 

"Turciei. A triumfa în contra atâtor obstacole ce li se 

preparaserd în Crimeeă a fost dat numai decisiei şi 

curagiului ca al soldaţilor Francei; ânsă acest triumf, 

fiind o surprisă, nu putu de cât să r0dă r&runchii ace- 

lora, ce trimiseră atâta oştire cu scop să facă una, 

adică să m6ră, şi ti facură alta la care cabinetele nu 

"se aştepta. 

Cate îmi scrii despre Calimachi şi L. Ghica nu.se 

scie nimici p'aici de .cât că primul a şi sosit în Con- 

stantinopole, şi că pe al oilea aii trimis sl chieme 

“de la, Samos. Nu cred ânsă să reuşâscă nicl unul nică 

“altul, saii şi de va eşi la vre-un capăt, va fi mai târ- 

qi pe la începutul lui Maiii viitor. Cu tâte acestea, 

multe nu credem, și tot se facă. Cine credea că Fran- 

cesii nu se vor bucura deluarea Sevastopolei 2 Nume 

eteroclite se află şi în gramatice unde se dice-cd se - 

regulsdă limbele, necum acolo unde regula, şi dreptatea 

sunt ca nisce fenomene rare. - 

Voiii arăta şi d-lui Zossima, câte imi scrii : îl aştept 

. astădi de la Buiukdere. El nu vede nimici din câte 

îmi serii; -din contra, are speranţe mari despre amicul 

nostru din ţâră. E în corespondinţă cu dânsul,” şi scie 

"că Caning îl susţine; acum va ved6 că îl dă înl6g&n. 

In Crimeea 8 o tăcere şi o nemişcare ce nu se a- 

ştepta. Cum se văd lucrurile, pe semne că generalii ai 

luato peste nas de ce a precipitat astfel evenimen- 

tele şi ail stricat jocurile Turtei-Dulce. Ce bine" mer- 

geaii lucrurile! Se gătia să bage oştiri şi în Serbia, 

și în Bosnia, şi în Muntenegru ce le preparase a se re- 

volta, şi: care cu căderea Sevastopolei perdură chieful.
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Generalii şi soldaţii cu supunerea şi disciplina, nu pot 
câştiga alt decât laude că sciii a muri cu curagiă, nu 
ânsă şi a învinge: învingerea ca nisi o dată, acum nu 

„Va veni decât, din neasculţarea,. sait nepriceperea in- 
strucţiilor. | i 

Spune d-lui Billecoca căi sunt fârte recunoscător 
pentru interesul ce'mi portă şi pentru părerile ce ţi-a 
dat. Cu adevărat, nu & timp de a face nimici: acum ; 
este de a sta pe loci şi de a'şi pune cenuşă pe cap 
cine este mai jeremiacii sai scie a, se văita mai bine 
ovreesce, 

La revedere. 

„IL. Heliade, 

“CXL 

Domnului Gr. Grădiștenu. 

Constantinopole. 5 Noembre, 1855. 

Amatul mei domn, 

Desolante sunt; câte îmi serii în epistola d-tale din 
"urmă de la 23 Oct.; ânsă, precum nu se cuvineaa- | 
tribui cine-va Românilor cele ce aii făcut nebunii Şi 

„trădătorii sai câte face astădi Știrbeiii şi mai 'na- 
inte fratele săii, asemenea ar fi nedrept a atribui cine- - 
va Turcilor cele ce ai făcut Fuad, Rechid şi alţii. Nu 
vine de la ei r&ulă, ci dela, Santa Alianţă ce âncă își 

"dicta politica de la 1815: Eram într'o. di, acum vr”o - , ] $6şe luni, la fostul visir Meheinet Kiugurli ce a fost,
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ambasador la Londra, și pe care Va costat; Visiratul 

pentru firmanul sai voia ce a fost trimis lui Omer- 

paşa la Bucuresci ca să reorganise armata română. 

Vorbind cu acesta în sensul scrisorii d-tale din 23 

Octombre, îmi dise: „Arată'mi în vre-o ţ6ră unde pot 

fi în capul trebilor sai în cel după urmă serviţiu 

Gmenii ce cu adevărat doresci binele patriei şi îi cu- 

noscii adevăratele interese. Pretutindeni Gmenii de fe- 

lul acesta sunt alungaţi, persecutați, exilați. Când va | 

veni. un timp-ca șă vedi că ast-fel de 6meni dirigi 

trebile, atât aiurea cât şi în Turcia, atunci să te miri 

„cum de nu le cunosci ei adevăratele interese. Acum 

nu te mira, căci cel cari sunt la cdrmă nu sunt şi 

nici pot sta, de nu vor av6 de scop de a dirige va- 

selul cum să se spargă de scopele, şialte asemenea. 

Ei fu'scos pentru cd dimpreună cu Omer-paşa a vrut 

să puii ţările nostre a figura, în resbel ceva, mai mult 

de cât Sardinia cu 15 mii de 6meni. Omer-paşa fu 

alungat din ţâră şi trimis unde şi-a înţărcat dracul 

- copiii. Mehemet Ali:paşa cumnat al Sultanului batjo- 

corit prin chiar jurnalul de Constantinopole, tractat 

de hoţi şi exilat, pentru crima că adusese 'Purcia, 

să aibă 250 mii de oştire la începutul resbelului, şi 

a, sparge pretutindeni prestigiul meînvinsei Rusii. Cine 

domnesce de atunci în Turcia, de cât tot ministrii 

ce făcură a se înjumătăţi oștirea, ce deteră din ceea 

ce rămăsese 25 mii spre a fi comandaţi de ofigeri en- 

glezi şi cari, restul de vre-o 80:mij, îl împărţiră şi 

subt-împărţiră cum să nu fiă nicăiri o forţă adunată 

“nici de 20 de mii? Apoi dita te miri dece,nuţinun 

_ limbagiii ca; cel din scris6rea d-tale.” Cine? Fuad? 

„Ali-paşa ? Omenii lui Reşid? Ce idee! Şi dacă se vor 

schimba ăştia, e semn că cel carei va schimba 

pricepe de unde vine râul; dar pâte. săi schimbe de 

nu va av6 mai ântâii o oştire la un loci cel pugin 

de 150 mii Omeni?
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Şi cei ce se Vor pune, de vor fi ca a-ta, Şi ca, mine, 
pot să ţiă limbagiul nostru fârd oştire ? Oste trebue 
maj antâii, şi Dumnedei & bun. 

Aproposito de candidaţii ce dică co ait fost pe tapet. 
Intr'o di, după ce am luat scrisârea d-tale cea d'ân- 

teii. ce îmi spunea de asta, se duse un amici la 
Mehemet; Ali-paşa să întrebe ce scie. Ti dise că una 
ca acâsta le-a fost venit pe la urechiă, ânsă nu ofi- 
cialmente, şi cO nu se va face nici unul nici altul din 
cei propuşi. 

— Dar pe cine vreţi voi, întrebă el? 
—, Intrebaţi ţera, respunse amicul, ea are dreptul. - 

să al6gă, daca este dreptate şi daca, vreţi să redeve- 
niță tari Şi să vă întremaţi. | 
_— Când perde cine-va o dată sănătatea, dise el, nu 

„se întremâdă' aşa de curând, ci încet-încet, Inţelep- 
ciunea atunci stă să nu mai facă vre-o nebunie cum 

„Să cadă la pat din noi. Cine în Europa lasă astădi 
să se întrebe țerile? Ansă, ia spine'mi, “cine este 
astădi în ţsră, care, numit în acest interval de Pârtă, 
să fiă bine priimit de cea mai mare parte cum să îm- 
pace mai mult partitele ? 

— Nu'l cun6sceţi ? dise amicul. Este Alecu Ghika, 
fostul Domn. 

— Apoi dânsul va, fi numit, dise el. 
Broşura Confidences despre care 'mi scrii este prohi- 

bită aici cu mare asprime. A făcut o impresie forte 
uriti, şi chiar cei bine tractaţi într'6nsa dicii că este 
scrisă de un nebun saii de un plătit înadins, ca să 
facă răi acelora mai mult pe care "i laudă. Nimeni 
ma făcut nai mare bine lui  Reşid şi mai mare ri 
lui Mehemet Ali de cât “acea, broșură. Taraful lut 
Ion Ghika vădend cd & răi vedusă acea broșură de 
tâtă lumea, s'a incercat să 0 atiibue tot lui bietul 
Heliade, dar n'a prins locii calomnia. Din scrierea luf 
Regnault. se atribuescii tâte câte sunt asupra Ture
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cilor tot lui Heliade. Când Zossima a dis într'o di 

că Heliade nu cunâsce pe Regnault, Peretz ce se află 

în acea adunare a respuns: „Să nu se mai prefacă 

d-nul Heliade că nu cunâsce pe Regnault, căci ei cu 

ochii mei Pam vă&duti adesea în Paris în droşcă cu 

Regnault.“ Vedi cum sunt &menii? |! 

Creqii şi sperii că în ierna asta pînă în primă-veră, 

voii avâ a'ţi scrie multe, şi nu particulare ca cele din 

rânâurile de sus, ci.fârte generale. Sper să aud o rau- 

sică, după care să danţe toţi dracii cu Cornea cel mare 

dimpreună, şi să danţe dupd chieful Gmenilor celor 

buni şi înţelepţi. 

La revedere. — Aproposito de revedere ce mă tot în- 

trebi ? Mi-e urâtă vorba adio când vorbesci saii serii 

“către amici. Sunt; bătrâni ; nam voiă să m& mut din 

Stambul, ânsă așa e omul: pind trăiesce tot speră. 

Nu adio, ci la revedere, Grădiştene, îţi stringii mâna, 

şi tot la, revedere. ” 

” 1. Heliade. 

P. S. Acum pică şi d-nul Zossima, îi dedeiii seri- 

sârea d-tale sto citâscă. Îţi stringe şi d-lui mâna. 

Nu ţi-am seris nici 0 dată că Austria (de la sine) 

a renunţaţ la, proiectele sale în Bosnia, ci că alţii "i-au 

“stricat jocurile ce-credea, cdi mergi aşa de bine.
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CXLI 

Domnului Gr. Grădiştenu. 

Constantinopole. 8 Xoembre, 1855. 

Amatul mei domn, 

-De vei. audi de bătălia ce s'a făcut la spitalul de 
lângy sânta Sofia, între vre-o 60 soldaţi francesi şi 

vre-o alţi 50 tunisieni, 6c5 cum e adevărul : 

Mai ânt6ii 'Tunisienii se aii cu Francesii, ca Românii 

cu Muscalii, şi pretutindeni nu se v&d bine. — Alal- 

tă-ieri, la 5 Noembre, de la o cârciumă s'au luat câţi-va 
la, cârtă, de la cârtă la pumni, de la pumni la baio- 

nete. 'Tunisienii eraii vre-o cinci; Francesii, fiind lângă 

locuinţa lor (casa spitalulu)),. alergară mai mulți. Alţi 

Tunisieni sărird ca să scape po ai lor și se făcuro! 
doi-spre-qece. Francesii săriră toţi cei sănătoși din 

spital. Se adunarb armaţi piînd la 60. Cet doi-spre- 

dece se băturd cu toţii pină sosird de ia casarma lor 

saii de pe aiurea şi so făcurd şi ei vre-o 60. Incăie- 

rarea, împuşcătura şi impungerea. cu: baioneta ţinu 

pînă când sosi un general frances cu vre-o dout- 

„ deci de gendarmi ca să'i descaiere. Se dice cb sar fi 

ucis vre-o 15 de o parte şi de alta, între care şi un 

ofiger frances. Nu cred ci astă certă de cârciumă să 

aibă vre-o consecuenţă supărătâre de cabinete (afari 

de nu vor fi căutând'o unii cu luminarea). 

Ascultă și istoria asta: Scii că un d. Proclet' sai 
Prokeş, vine ca ambasador de la Viena la Constanţi- 

nopole, scii că misiunea lui este a tocmi lucrurile despre 
Principate. Era vorba la un loci că Austria are de 
gând să propuie pe temeiul icrvairspezop ce are de 

la câţă-va boieri, ca să i se cedede Principatele, drept
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recompensă la, chieltuielile de resbel, de va lua parte 
în contra Muscalului (firesce: ca, şi la 1812). Un au. 
striaci ce se crede că & forte sus pus şi că scie de: 
la vână lucrurile, respunse: ,... A!ba. Austria sau d. 
Prokeş nu are asemenea gând. Austria este forte 
leală. Etd misiunea d-lui Prokeş: Ca si nu se mai 
incurce şi turbure lucrurile în Principate, va să pro- 
puie Porții ca să, lase tot pe Stirbei şi pe Gr. Ghica 
Domni în Moldo-Valachia ; şi ca să se lovâscă lucru: 
rile cu unul din .cele patru puncte ale condiţiilor pă- 
cii, să se numâscă acesti Domni ereditari, cu drept 
de a lăsa prin testament ţările respective la ort-care 
putere vor afla ei la ora morţii că e mai de folos 
pentru binele locuitorilor lor,“ | 

Astă idee este adevărat austriacă, lugru Nemzescii 
gun ză gade ca la domnul aghentul; cu testamente şi 
cu foi de zestre s'a întins Austria, şi de cea învățat 
nu se lasă, 

Câte îţi scrii sai spus şi mai departe, Şi de nu 
va, fi susţinut, Proclet de ambasadorul engles şi fran- 
ces, mi“se pare că va mânca papara lui Mencicof. 
Bucătarii ai luat poruncă să facă papara cum să nu 
fă mai jos de cât turta dulce, adică: Lugru memzescă, 
cun ză gade: 

Nu mai sciii nimici cd tot ţi-aşi scrie; d-ta ce 
-mai scii ? 

"La revedere. 

„I. Heliade.
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OXLAI 

Domnului Gr. Grădistânu, 

Constantinopolo 19 Noembre, 1835. 

Amatuli mei domn, 

Ți-am vorbit în trecutele dile despre miziunea lui: 

Proklet ce se aşteptă aci la 24 ale acestiia. Proposi- | 

țiile cu care vine se asigură cd sunt tot cele ce: 

ţi-am scris, şi de nu ver fi puse d'a dreptul, iarcu 

alte vorbe şi prin ori-ce marafet, să viiă lucrul tot 

acolo. Se asigură că 'Purcii sunt decişi să stea tari şi 

să nu cedede nimiei, ca şi lui Mencicof. Ansă ai drept. 

să dică „Dacă la întâmplare Austria va fi înţelesă. 

şi susţinută de Englitera oficială şi chiar de Franca, 

situaţia nostră nu va fi ca pe când cu Mencicof, vom 

av6 pe toţi în spatele nostre, fârd nici o putere în. 

comparaţie cu a lor tutulor; puterea nâstră se va 

mărgini în cea morală, în tăria tractatelor la ure- 

chile ce vor să audă. Atunci acea putere morală, cât. 

va perde daci Românii şi Moldovenii vor tăce unii 

sai cei mai mulţi, şi daca alţii cari se dicii boierz. 

mari ai şi dat iceraurspe în mâna Nemţilor şi în fa- 

vorea lor! Cand ar dice sau vei sci cd ai dis Turcii 

ast-fel, a cui & 3 culpa. atunci ? Nu sciii ce facii cei din 

țeră, căci pe emigraţi nu'i ascultă nimeni, toţi d dicii cd. 

să le astupe gura cu tunul. 

Când în ţ6ră s'ar redige o plângere pe drumul legal 

în contra, violării teritoriului şi drepturilor lor, cerend 

a rămân după tractatele lor cu Turcia, puterea 

Turcilor morală ar cresce spre a ne susţine şi din 

contra. descuragiul şi indignaţia ar veni la culme: 

când sar ved6 din partea româno-fanarioţilor şi a.-
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tarafului lui Ştirbei manifestații în contra 'Turcilor 
şi în favârea celor ce vor să ne înghiţă. 

Încăierarea intre Tunisieni şi Francesi de şi n'a 
avut urmări grave, dar tot a ocasionat nisce m&sure 
ce par cd le-ar fi cătat cu luminarea Francesii. A gre- 
sorii aii fost ei la acea, încăierare ; ci mai numeroși, 
ei impilători şi 'Tunisienii victime, şi apoi acestia din 
urmă culpabili şi 'Turcii solidari. 

Victoria lui Omer-paşa în Asia—mui lasă nasul jos 
unora, şi dacă mareșalul turcii va ajunge pînă la Ti- 
ilis, pagubă Rusului va fi maiimare decât in Crimeea, 

făcută cu o mână de 6meni, în scurt timp Şi cu pu- 

ţină chieltuială de bani şi «e Omeni. Aşa & când se 
face resbelul serios, iar nu comedii de Turtă-dulce. O . 

victoriă asemenea va face pe mulți să înţelegă co 

Turcii ce speriaserd pe Muscali lu Dunăre şi “i fr6că 

în Asia, nu se vor lăsa: aşa lesne cum cred chilipirgii 
a li se pune chiulaful de nisce mosafiri cu atâta rea= 
credinţă. Mi se pare ci Proclet se va întruna cu bu- 
zele umflate, şi de vom. scăpa vom fi datori numai 
Turcilor şi nimici no&-Gnşine, ce nu scim de cât să 

alergăm dupi plăcinte şi după chiverniseli. 

P'aici se vorbesce că broşura Confidences este scristi 

tot cum scrii și d-ta, de Colson: Şi tipărită, cu chiel- 

tuiala, inimiculut lui Mehemet Ali- -paşa. Aşa scriit şi 

alţii din Paris. Te rogi să mă insciinţeai înadins ce 

scii sigur despre acesta, căci 8 un studiii pentru mine; 

voii să sciii pind unde merge machiavelismul doctri- 
narilor turci. 

La revedere. 

1. Heliade.



CĂLIII 

Domnului Gr. Grâdiștânu. 

Constantinopole. 22 Decembre, 1853. 

Amatul mei domn, 

-O indisposiţie cam lungă m'a făcut să întârdiiii cu 

r&spunsul la trei. scrisori ale d-tale. 

Câte îmi scrii în cea de la 19 Noembre despre in- 

teresul ce arată d. Fiias Regnault în ale țărelor n6stre 

şi de articolele ce pune în Secol, îmi placii şi nam 

cum săi mulţumesciă şi eu ca Român De câte "i-ai 

comunicat din câte îţi scrii câte o-dată, bine al fă- 

cut, când pâte şi voiesce a le utilisa un om cad-lui. 

Am fost rugat pe Mustafa-bei când a plecat la Paris 

___săţi comunice şi d-tale un memorii, după care mi-a, 
* exprimat dorinţa, săi dai o copiă şi carese dedesela, 

timp fratelui săi. Nu scii de „ți Va dat. Acela mai 

are unul, precedent, adică sunt doă ce facii un întregii, 

şi socotescii cu. vor fi bine gustate şi utilisate de d. 

_Regnault. De le vei ave Şi vei afla cu cale, comunică-i-le. 

Câte "mi serii despre cartea, d-lui Russo nu se invo- 
jescii cu câte sciii şi vEd şi judecii eii. Ei judecii răi 

o carte când spune la minciuni şi mai virtos la min- 

ciuni sistematice, în care mincinosul, mai mult decât 
ork-cine, cunâsce adevărul şi scie că minte; iar o carte 

ce spune adevărul basat pe probe şi documente şi 

eare pârtă numele autorului, aceea, de va fi şi în pa-: 

guba mea cea mai mare, e bine venită. Acea carte, 

după mine, 8 cartea unui autor cu lealitate, când își 

pune numele, vine de lu un inemici lea]; iar nu'e un 

pamflet, cum dici d-ta, Al greşit vorba. Eu voii fi a- 
vând şi bune şi rele, şi de m'am îndreptat adesea,



446 

nu o cunoscii de la amicii ce sunt orbiţă de afecţie, 

ci mai mult de la inemici, ce nu m'ai cruțat, ci s'ait 

uitat cu lupa măritâre la tâte defectele mele. 

Dică co mi-a făcut răii cartea aceea. In ce? in aceea, 

unde îmi arată greşelelo?. Nici de cum. Aceea pe mine 

m& folosesce, şi de aceea țera se folosesce.și mai mult, 

ca să. nu fii ingânată. Dar -cu vederea greşelelor mi 

se taiă cariera ? — Care ? a politică ? Aceea e perdută: 

de la 1848, şi n'am ambiţionat'o nici de cum, căci de 

o ambiţionam nu mă amestecam la 1848, sau de mă 

_umestecam fâceam ca, alţii. Era destul să dicii o vorbă 

:sau să fi sub-semnat la 2 Iulie la Mitropolitul hârtiele 

prin care el cu d-nii Câmpineanu şi Creţulescu nu- 

miă pe Sihleunu administrator la Focşani spre a primi 

pe Muscali, şi pe T. Popescu meimandar înaintea lor, 

şi prin care se ordona, judeţelor Poeşani, Buzti etc. 

spre a face conace şi a da provisiile necesarie la ar- 
| „mată, 

"Ei cu acestea, şi cu scrierile mele, ca, să liniştescii 

pe cei ce mă prepunea de ambiția vătăşici de Țigani, 

m'am castrat singur din cariera politică. Când unui 

-om i se impută de crimă: intenţia de a se însura, daca 

el ca să împace, sai să astupe gura Gmenilor, se de- 

termină a se castra singur, mai este 6re de însurat? 

Credeam co am a face cu “bărbaţi ce judecă, ei însă | 

„nai ţinut nici un compt despre scrierile mele. In cât 

pentru cariera literară ce singură "mi-a plăcut, cartea 

-d-lui Russo nu'mi face nici un. răi. 

Mai dici Gr cd toţi vor crede că nu e scrisă car- 

“toa ae Russo, ci de mine 6nsu'mi sub „numele săi. 

„Asta, e în contradicţie cu ce dici mai sus, şi cu ce 

mi-a dis în scrisorea, sa d. Ledain. Eu nu puteam să 

mă dati singur în tărbăcelă, saii de ină dai singur, 

:de'mi spuiă singur greşdlele, asta nu face răi nimănul,. 

-ci on6re. D-nu Russo scie carte, nu în starea lui Carca-. 

„eki, şi a logofeţilor de Judecătorii. Carealeki se dice re-
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dactor de gazetă, şi alţii îi scrii articolele. EL le în- 
şiră saii le alege după interesele sale. Russo nu face 
ânsă ca Carcaleki să dea articolele sale sub numele 
stiu, ci el citâqă Şi spune de unde citedă ; acolo unde 
spune ce a luat de la mine, lucrările mele sunt ale | 
mele, bune saii rele ; acolo nu mai încape să dică lumea, 
alt-fel decât aşa cum e evident. Dică că plângi şi mE 
plângi de publicarea, acestei cărţi. Nu mă mai plânge, 
frate Grădiştene, căci fie-care e creatura faptelor sale. 

Observ cd de la un timp încoa cam âiferim la multe 
in opiniunile nostre, şi causa este cb ţera crede cd 
ca e ţâra şi nu alţii, şi că causa ei e causa el,iarnu 
a altora.—Câţi-va, emigrați iar cred cd dumnealor sunt 
ţera, şi co cansa d-lor e causa țărei ; şi daca li se dă 
faptele 'pe facă, aiti! s'a prăpădit, s'a dus pe copcă 
causa ţe&rei. După părerea mea, causa țărei cu atâta 
se lămuresce şi câştigă cu cât se descurcă de 'causa 
particulară a unor individe, de a căror vorbe şi scrise 
şi fapțe ea nu € solidară, cu cât faptele acelor in- 
divide se daii pe facă. Ce suntem noi emigraţii decât 

: nisce Gmeni proscrişi cu dreptul sai nedreptul, ținuță 
cu forţa afară de cei ce ai putere şi neposibili de a 
fi. apăraţi de cei ce ar încuviinţa, faptele n6stre. Noi 
nu mai facem parte din eră pină când nu ne vom 
conforma cu densa, şi pînd când vom învăţa de anu 
mai dice că causa n6stră €& causa țăre. 

Scrisârea d-tale de la 29 Noem. s'a, rătecit, pe semne, 
pe drum, cocă am luat'o cu doă stptimâni mai în 
urmă de cea din Decembre, adică ieri la 2 Ianuarie 
21 Decem. s. v. N'am v&dut articolele din Secol de- 
spre care îmi scrii, şi te rogii de aj şi poţă, trimite'mi 
0 colecţie dintr'ensele. Aici nu se află. Cu tote că nu 
le cunosc, ânsă mulţumesce şi din partea, mea D-lui 
Regnault. | a 

Cate îmi dici despre dorințele din âră că se potri- 
- Yescii cu opinia publică din Europa, le sciii şi eii, şi
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aceste dorinţe sunt vechi, sunt de când Românul a 

început a nu se mai ruşina de numele săi naţional. 

Tot ce e nuoii este că a venit timpul să'şi pâtă ex- 
prima, dorinţele de facă şi la o Europă, ce începi să 

le pricâpă şi să tragă folos dintr'ensele. Sunt respec- 

tabile acele dorințe, și n'avem decât a ne ferici de cei 

cu putere şi dispuşi a le asculta. 
Am dorit; şi dorescii, ai dorit şi doresci; ami dorit; 

şi dorim, aţi dorit şi doriţi, ai dorit şi doresci toţi 

asemenea. Dar cum să ajungem la realisurea dorin- 

țelor? Asta, & întrebarea şi nevoia, mai vârtos: când 

sunt atâţia inemici potenţi âncă ce se opun. Vor 

Muscalii ce staii ţepeni încă? Vor Nemţii ce ânc: 

îngână şi ai partisani în Anglia; vor toţi Gmenii de 

ori-ce naţii ce ţin de sistema celor de la 1815? Vor 

Turcii 6nsuşi? Ca să ajungem la dorinţele n6stre, cată. 

mai ântâiii să fiă bătut Muscalul, cel puţin să fii. 

sforțat a încheia, pace cu un tractat care să ne puiă 

țările în acea stare de. independenţă. De la cine să 

vilă declararea acelui tractat? De la Turtă-dulce?- Nu 

„se pâte. De la Turci, ici d-ta? Bine ar fi, dar şi ei 
cu ce să dictede? Cu armata ce le-a distrus'o, nu 

" Musecalii, ci machinaţiele lui Caning? Ânsă si nu dic- 

tede, vei dice, ci să propuiă. La asta e o mare aifi- 

" cultate, chiar şi de ar fi o voinţă. Aliaţii ai un trac- 
tat, şi aliaţii şi mai vârtos Caning,, calcă din di în 

qi nu litera, ci spiritul acelui tractat păzind formele. 

Acura atâta remânea Turcilor să propuiă ei singuri 0. 

„idee ce ese din principiul integrităţii imperiului otoman, 

pentru care s'a fâcut alianța şi resbelul. Unul nu pâte 

propune cu atâta curagiii la doi, ca doi la unul. Ei n'am 

nici o speranţă alta astăqi decât la Frana, şi qicend as- 

„tăqi Franca, înţelegi pe Napoleon. El ne pâte mântui şi 

pe noi şi pe Turci şi pe sine; alt- fel, îngânat de Austria, 

ă pe calea ce duse pe unchiul săi la S-ta Elena; şi 

Sânta-Alianţă d'a capo îşi va infige ghiarele pe lume, 

c
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Atunci, na independenţă ! na regat! na şi chiar Dom- 

- Diă şi autonomiă! Turcii alt unde-va sunt de inculpat, 

iar nu unde dice d-sa. Dene pote astă face bine 

cine-va, ne pâto numai Napoleon, şi de nu vom ave 

* binele dorit, ne sacrifică şi elit, cum ne-a sacrificat, şi 

unchiul săi ce "Şi-a. astupat urechile la cererile Ro-: 

mânilor de atunci. Era vorbă şi timp tocmai Francia 

să ne dea de candidat pe Callimachi, ca să ofere pretext 
Angliei să ne dea şi ca altul? E vrun Român bine- 

cugetător în ţeră ca, să fii ascultat de consolul fran- 

ces şi engles ? Toţi muscăliţii şi nemţiţii sunt ascul- 

taţi de acei consoli şi de ambasadorii respectivi la, 

" Constantinopole. Pe Gmeni ca Sutzake întrâbă. 'Turcii 

atâta pot, să gonâscă ast-fel de 6meni, sai si sufere 

daca, alţi: îi impun fărd săi stime, ' 

Tmi.scrii că Colson, în a doa sa ediţiă mă dă prin 

târbăcelă ; și când omul ăsta, de când cu revoluţia în 

contra, luă A. Ghika, nn. m'a sfâşiat? şi când nu m'am 

onorat de defăimarea unor asemenea cavaleri de in- 

dustriă ? Mi-ar fi făcut răi când mar fi lhudat ase- 
menea om, cum a făcut răi lui Mehmet-Ali paşa lau- 

dele lui. 

Imi place răspunsul ce gici că a dat Lordul Pal- 

merston - când a fost întrebat despre Principate; dar 

ca, să se realise câte dice, cată maj ânteiă să fiă bă. 

tut Muscalul şi frânt nasul lui Turtă-dulce. Cu resbe- 

lul ânsă ce ai dat-şi daii Muscalului şi cu -un amba- 

sador ca” Caning, nu se bate -Muscalul, ci ajunge la 

formarea unei Sânte-alianţe mai formidabile şi mai 
țep&nă de cât cea de la 1815. 

Imi qici cd o să apară o listă de peţitori la Dom- 

nia ț&rei, în care şe află câți în Christos s'aii botezat. 

Acea listă, de va eşi, nu € un articol de jurnal, ci 

cu adevărat o satiră, un pamflet. Dici că figured şi eă. 

Muşcătore satiră; dar muşcă râit de la apus. De vor 

fi toţi câţi figuredă în listă peţitori ca, mine, r&ta- 

LI 29
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tea € cu atât may mare cu cât se l6gă de ațâţia ino-: 

„ cență 64, 

La revedere, frate Giigiene Îţi stringii mâna cu 

căldură, şi de te vei supăra de câte ţi-am scris, ei | 

“ţi-o stringi şi mai cu căldură. Stima cea adevărată 

este “când cine-va ţine compt de opiniunea altuia, Şi în 
lasă, liber în cercul ideilor sale. 

La revedere, 

| I. Heliade. 

7 

CXLIV 

Donului Gr. Grădiştenu. 

Constantinopole. 1856, Ianuarie 2/4. 

- Amatul mei domn, 

ot ce e.mai noi şi mai interesant 6re-cum p'aici 

este cd, cu venirea, lui Prokeş, I. Portă vădend că a- 

cesta, ar fi susţinut Şi de guvernul Franciei, se vede 

nevoită a face concesiuni Austriei pentru rămânerea 

lucrurilor în Principate tot cum ai fost pînă acum, cu 

aceiaşi Domni şi fără nică un proiect de reformă : Re- 

gulamentul şi Balta-Liman în t6tă vigârea. - 
Ce vei dice şi d-ta când vei audi că ambasadorul 

engles se opune la acesta, şi ci ar vrea să scoţi pe 
Austriaci din ţări, după ce el cu tâte puterile i-a fost; 
ajutat acum doi ani şi le-a” preparat calea, să, intre ? 

Ce vei fi dis când vei fi augit că acum de curând 
a trimis la Bucuresci şi la [aşi pe D. Alison unul din 
primii şi dibacii secretari ai ambasadei, spre a încu- 
ragia De Români să proteste formal în contra, lui Stir- 

fa



451 

  

beiii şi a Austriacilor promițendu-le c5 vor fi susținuți . de Enplitera, Şi cd vor fi bine ascultați de 1. Portă ce va vede că i'se presta o putere atât de tare, pe cât de legală Şi morală spre a scăpa de. scaiul nâmţului şi de boldul celor ce Susţin pe acesta ?:Nu te-ai cruci Şi d-ta ca mine?  - a Mi De sunt astea adevărate, după cum se asigură şi după cum vedii şi audi purtarea Şi limbagiul diplomaţi- lor englezi, eii nu pot da cu mintea mea decat din - d08 una: ori că Napoleon este fârte fin Şi dibaciii, ori că este fârte prost. Lacea dânteit “hypotesă, avend comptul sti şi al Franciei întregi a desface cu Austria ca, şi cu Rusia, & o-dibăciă a, pune pe Englitera în jocii, care nu” & aliată decât spre a'] contrabalanca şi al controla. De s'ar fi opus ambasa- dorul Franciei mişcărilor lui Prokeş, Redcliffe, din si- stema de oposiţiă ar fi luat partea Austriei serios, şi Auștria eră maj asigurată în proiectele sale. I-a luat dar elii partea, spre a face pe Engles a i-se opune. Reazemul ânsă ce ”] promite, de va fi aşa de egal cu cel de la 1812 ce Austria promisese lui Napoleon I, nimici nu & mai just şi mal dibaciii; Turtă-dulce cade Şi'şi frânge gutul. ar de nu vor fi lucrurile aşa, şi daca susţinerea francesă. sai napoleoniană este ade- verată, seri6să, atunci bine-vedi d-ta că prostia, ajunge pînă la gradul tonţiei. : Atunci dinastia, napoleoniană este, după cum dice Balzak, în rendul predestinaţilor. După cum unii bărbaţi sunt predestinaţi de a purta c6rne şi se învoiescii cu dânsele Şi cu o mâncărime de a le şi cruța, aşa şi Gmenii din familia acesta li se - 
pare cd nu sunt îndestul de mari și de boieri de nu se vor alia cu 'Turtă-dulce ori întrun chip saii în al- tul. Era vorba acum să v6dă Românii un trimis en- 
gles să viiă ai înşurupa spre a'şi face valabile drep- turile lor, când 'ei una ca acesța -0o aşteptaii de la
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Franca şi după speranțele şi ilusiile lor şi dupy de- 

clamaţiile autorilor și publicistilor Franciei ? 

De la venirea lui Prokeş şi de la ţinuta, ambasado- 

rului frances, ambasadorul engles şi toţi ai sti ai 

. . . ” i . * a s 

schimbat limbagiul despre Principate: când &. vorba 

despre domniă nici nu se mai pomenesce de Rodin, 

ci ţin una: » 3 lucru hotărit: Stirbeii nu se mai ţine 

„ŞI A. Ghika. & singurul om ce ni'se cuvine şi n0ă 

E și Porții şi Principatelor.“ Nicăiri nu era calităţile 

lui A. Ghika (şi câte ma avut nică va av6) aşa eşite | 

la maidan ca în casele diplomaților englesi. | 

Alaltă-ieri, amicul d-tale a vădut pe cumnatul Sul- 

tanului şi după bună dioa, i-a qis: Heă! hatirul d-tale 

mare a fost, A. Ghika s'a hotărit de Domn, şi Englesii 

îl vor!— Aman, Paşa efendi, i-a, dis amicul, n'am sciut- 

că am un hatir aşa de mare; cd propuneam pe un 

frate al mei ce aveam la Paris.—Ce, ai un frate la 

Paris?-—Ba n'am, dar aici.—Ce, aici. al unul ?— Ba 

nici aici.— Apoi de ce frate vorbesci 2— Numai aşa ca. 

să fiă vorbă, şi să mulţumescii de hatir. 

„De la Bucuresci a venit scire cd Domnul Moldovei 

"Şi-a dat demisii, din causa monastirilor, unde a făcut. 

fiasco ca la tâte lucrurile ce.nu se iau pe cale dreptă. 

Pe aci pînă astădi âncă nu se scie nimicii despre a- 

cestea, de cât Negri şi cu Ralet spun că îeri sai a- 

_Jaltă-ieri a sosit adiutantul Domnului cu depeşe, şi co 

de va fi una ca, acâsta, în acele depeşe cată să fii 

_ demisia, . 

Nu scii una. Imi făcusem hotărire şi lege să nu 

laud nici să criticii nimici ce n'am vădut cu ochii şi 

n'am audit cu urechile, şi maj virtos despre cărți şi 

autori ce n'am citit, şi am păţit'o cu Confidenţele asa: 

a Puveiei: m'am luat după gura lumii şi am greşi! 
, 2 ) o o 

amar. Mi-a împrumutat unul cartea în dilele din nrm: 

şi m'am căit de graba ce am avut să o judecii dupi 

capul şi interesul sai şi iesuitismul altora, ce aii con
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damnat'o cu nume de pamflet. După capul şi mintea” 

mea, e o carte forte seriosă şi scrisă de un amici și! 

al omenirii şi al Turciei. Ansă 6menilor să nu le spui - 

ceea-ce le va fi spre bine, că te urăsci; şi cu cât 

binele va fi mai mare şi mai general cu atata te con- 

damnă. Autorul acestei cărţi, de ur fi fost Turci şi 
ar fi locuit în Turcia, ar fi plătit cu pelea, tocmai 

pentru aceea, pentru ce să voiască binele Turciei pini 

acolo în cât să o scâle ca pe Lazăr din morţă. Mult 

am bine-cuvântat Şi am stimat pe autorul acestei cărţi. 

Imi spui în serisârea, d-tale din urmă ci a doia edi- 

ţii are un. articol mai întins despre ţările n6stre şi 

co acolo. pe mine mă sfâşiă mult. Îmi pare râii de 

răspunsul ce ţi-am dat. Nu citisem cartea; dupd ce 

o citiii ânsă, îl fert de ori-ce va dice in contra mea, 

pentru cd de vor fi adevărate, adevărul € allui Dum- 
nedei ; iar de vor fi rătăciri, sciit co nu'i pot veni 

din ură sai din patimă, sai in sistemă, căci n'am 

avut nică o-dată în nimicit a face cu autorul, ci sunt 

sigur că a fost răi informat. Materia cărţii arată pe 

autor că nu & un om de gaşcă, ci.un voitor de bine 

ce scrie dup convicţiile sale, şi un ast-fel de om, 

când mă va cun6sce, îşi va schimba, la multe opinia 
în cele ce Lai informat răi despre mine. 

De ar fi avut D. Regnault atâta bună-credinţă şi 
S'ar fi căpuit cu date adevtrat istorice şi cu fapte ca 

autorul Confidenţelor, nu ne-ar fi desfigurat causa aşa 

de amirit. „Bate, ci ascultă,“ pot dice autorului Con- 

fidențelor, unde D-lui Regnault n'ași ave ce sa dicii de 

cât: „ai giugiulit fără sa, asculţi nică sWţă faci dato- 

ria misiunii.“ 

D'aşi sci că aşi păţi ori-ce, dar voii spune la toţi 

'Purcii ce cunoşcii: că autorul acestei cărți este un a- 

devărat amicii, nu al unor persone, ci al 'Purcilor în 

general, pentru că e amicul fâră excepţii al tutulor 

locuitorilor 'Turciei, şi că naţiile ce condamnă la So-
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„craţi şi la Christi îşi Subscriii singuri sentinţa, lor de 
„morte. Pind când cartea acesta va fi condamnată ca 

şi altele ca, densa, Turcii sunt pe zalea perdări). 
«Ipropos de bottes. — Imi dică într'o seris6re şi te plângi 

de Russo c a -vorbit de d-ta în cartea sa. Am citit 
cartea, sa de colo pin dincolo şi nam vădut nicăiri 
cd vorbesce el de d-ta, ci eii în memoriurile mele pe 
cari mi le citză; ai bătut, adică, ş6oa, ca să pricâpă 
spa ? Nici Russo nu e, şea, nicleu căluşeă, Eii am scris: 
ceea-ce sciii, şi nu ca să te aduledii, ci pentru că aşa te 
întelnescii în drumul mei; şi de te-aşi fi vădut pe 
câmpul Filaretului, saii în comitetul revoluţionar, sai” 
la Islaz saii la Telega, sait la Osnele-Mari, crede-m& 
că nu te cruţam: te arătam ast-fel, cum te-aşi fi vă- 
dut. Norocul ţi-a fost că ai fost om de omeniă; iar 
de te căiesci de rolul ce ai jucat, altă vorbi. Schim- 
bă'ţi rolul, şi de voii trăi să mai scrii, voii scrie şi 
ei tot după cum te vei purta, 

La revedere, 

I. Heliade, 

7
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CNLV 

“Domnului N. Russo. 

Constantinopole. 1856, Ianuarie 10. 

Amatul meii domn, 

Am priimit scrisrea, d-tale de lu 21 Decembre. De- 
spre scrierea lui Luteral, aşi voi să albi pe aceea ce 
a venit într'adins pentru d-ta. 10 Pentru CO 1mi-se pare 
că are ceva adaose; 20 Pentru că aceea este a d-tale 
şi cea care este Ja d-ta e a d-lui conte, Ea 

D. Grădiştânu 'mi-a scris acum vre-o 40 de dile o epis- 
tolă în care se plânge de ce a-ta să vorbesci de d-lui 
în broşura tipărită la Bruxel. Ei, în ce te privesce pe 
d-ta, “i-am r&spuns cele următore : 

» Imi. dici într”o scrisore şi te plângi de d. Russo 
că de ce a vorbit de d-ta, şi dintr'un capăt pînd în 
altul nu văd în acea carte să [id vorba de d-ta, de- 
cât acolo unde vorbescii eii în memoriile mele intime 
şi unde sunt citat. Daca voiesci adică „Să baţi şeaoa 
să pricepă cpa, nici d. Russo nu e Şea, nici eii căluşeă, 
Ci daca eii vorbescii şi nu altul ast-fel d> d-ţa cum 
nu vorbescii aceia cu care vă porocliţi de amici; daca, 
eii vorbescii aşa, nu este din amiciă nici din gaşcă, 
ci pentru că aşa te întclnescii în Grumul naraţiilor 
mele, De te-aşi fi vădut sărutândii pământul ca un 
demagogii, sait la, Telega sait la Ocnele dela Vâlcea, 
te ar&tam ast-fel cum ai fi fost; crede-mă c5 nu te-aşi 

"f cruțat întru nimicii. Norocul: “ţi-a fost că ai fost om - 
de omenie, după punctul mei de vedere şi după opi- 
niile mele. Iar ds te căiesci de purtarea ce ai avut 
şi de limbagiul ce ai ţinut, nai decât să'ţi schimbi 
purtarea, şi “ţi promit că de voii trăi şi de voii mui
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scrie, să nu scot sait să nu adaogi nici o iotă din 

câte vei dice şi vei face. N'ai de ce. să fii supărat pe 

d. Russo că te arată om de omenie, ci pe mine; căci 

d. Russo nici nu te-a vădut, nici nu te-a cunoscut 

cum te-ai purtat, ci ei sunt acela care vorbescii în 

acea carte, şi d. Russo pune la tot paragraful acele 

virguleţe („ „) pe care d- ta te faci că nu le vedi.“ 

Şi alte asemenea. : 

D. Zossima nu “ţi-a Scris astădi, p pentru-că aşteptă 

respuns de priimirea celor ce'ţi-a trimis. | 

Nu ne scrii daca ai primit gazeta Pudependenţa Del- 

"-gică, unde e articolul pentru. . . . (nedeşcifrat). 

Te aşteptam de sărbători să vil. să ne vedi, Firesce 

că ai avut trâbă. Să fim sănătoşi Şi la mulţă ani, 

La revedere. 
1, Heliade. 

CXLVI 

Domnului Gr. Grădiştânu. 

Constantinople. 1856, Ianuarie 25, 

“ Amatul. mei domn, 

Cu epistola - trecută "ţi-am - scris câte-va nuvele de 

aici despre iniţiativa ce a luat ambasadorul engles 

despre ţările nostre. 

Acum de la 27 Ianuarie este a se începe conferinţe 

între plenipotenţii puterilor spre a tracta asupra ba: 

selor păcii în care eii nu cred, şi care nu e decât iar 

comedie ca cea de astă-vâră de la Viena, ca să trecă 

şi anul viitor fără măsuri energice sai fârd un resbel 

serios.
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In fiitrele Conferinţe, dup cererea lui Prokeş, su 

“exclus ambasadorul Sardiniei.” Acesta a, dat o notă la 

-]. Portă şi proteste forte energice usupra acestei ne: 

dreptăță sau despreţuiri, cum se pote să tracteze de- 

spre pace, şi Sardinia ce are contingentul stii de oştire, | 

ce a sacrificat şi bani şi Gmeni în acest resbel să nu 

aibă nici un representant în conferinţe ? Baronul Tecco 

(ambasadorul. Sardiniei) este decis că daca nu va fi 

susținut de guvernul săi la protestul ce a făcut, Să şi 

dea demisia. 
Causa că Austria cere să nu fiă Sardinia primită în 

Conferinţele acestea, este ca să nu iesi din principiile 

tractatului de la 1815, unde Sardinia este afard din 

biserica 'Sântej-Alianţe. De va stărui Sardinia susţi- 

nută de Franca şi Anglia, ş şi va reuşi să aibă loci în 

Conferinţe, pactul de la 1815, începe a se rumpe. De 

va fi respinsă, umiliti sau nedreptăţită, atunci credii 

cd va juca dracul prin Lombardoveneţia. Mi se pare 

că armata sardă va, servi de avangardă ceiei fancese. 

De aci şi din Principate a să viăcea să viă lui Turtă- 

dulce. 

MPa întrebat d. Zossima de te intreţiă ceva, despre 

un articol de jurnal ce'i serii că ai priimit cu o epi-: 

stolă ca, să iei manuscriptul d-lui Russo, şi de nu'mi 

spunea Ge No. 4, n'ași fi sciut nimici ce săi răspund 

nică ce să scrii d-tale. "Ţi-aduci aminte, astă-veră, 
co scriam de un şir de memoriuri, şi, pentru care, ca 

să nu plătesci la postă şi să nu se o tăcâscă, aştep- 

tam o ocasiune săţi trimit unele. Acum vre-o trei 

luni a sosit un zoyageur 'frances de prin Asia de la 

Brussa şi fiind îndreptat şi la mine, mi-a spus cd vine 

“Ja Paris. L'am rugat să iea acel Memorii ; i-am dat 

adresa d-tale şi atâta tot; iar de va, fi avut vre-o co- 

misiune de la d. Russo saii vre-o scrisore de la densul 

către â-ta, nu sciii. 'De are No. 4 acel manuscris, şi 

de trateaqă despre. o alianță, mai intimă între franca
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napoleoniană şi Turcia, apoi nu e un articol de jurnal, 
ci un Jlemoire, şi te rogi să nu'l divulgi, decât de vei 
socoti, poţi să arăţi d-lui Reguault; 

D. Zossima wa întrebat, iar supărat sunt pe d-ta? 
"I-am răspuns : ce întrebare? Nu trăim împreună ? M'aj 
audit vre-o dati, vorbind alt-fel decât ca. tot-d'a-una ? 
şi mi-a dis că scrii cd eii nu'ţi mai scrii. Va, eşi din 
părerea asta d. Grădişteanu, i-am dis, căci alaltă-ieri 
i-am scris o serisâre forte lungă, cum să se supere el 
pe mine când va plăti-o (la postă). Am fost dat şi d-lui 
Mustafa-beiii un manuscris, și Vam rugat săți încre- 
dințede 0 copiă şi d-tale. | | 

. I. Meliade. 

CNLYVII 

Domnului Gr. Grădiştenu. 

Constatinopole. 1856, Ianuarie 2%, Februarie. 

Amatul mei domn, 

„ Poimâne este sântul Grigorie, şi pentru mine ani- 
versara, numelui a doi amici. D. Zossima e cam ama: 
lat. De nu vom av6 un prândi comun, vom închina 
cel pugin cu cumnatu-meii Costache în sănătatea am- 
bilor Grigori şi le uredii de astădi fericire, reînturnare 
în Patriă şi viitor senin şi după dorință-le, 

Cu scrisorile trecute îţi scriam co la, Conferinţele 
despre pace, fiind exclus ambasadorul Sardiniei, acesta 
a protestat, Protestul este adevărat, iar nu şi Confe- 
rinţele a nume despre pace, că acelora nu le este locul 

“aici la Stambul. Ambasadorul Sardiniei este exclus 
după cererea celui austriacii de la ori-ce consilii di-
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plomaticii despre ale resbelului actual, şi ocasia pro- 
testului â, venit când s'aii adunat de vre-o do&-trei 
ori (a convorbi) despre Principate. Atunci am audit. 
că ar fi fost mult sur le fupis (pe tapet) Memoriul ce 
ţi lam fost trimis iârna trecută despre unirea Princi-. 
patelor. Asta o sciii ast-fel:' eta tot cam amalat, n'am €şit afară de mult. Cumnatu-meii ducându-se la Mehmet-. 
Ali paşa, acesta “f-a zis: » Hei ! Memoriul cumnatului 
» d-tale s'a luat de trei ori în cercetare la mehlis (con-. 
» Siliu) “. Alt Memoriă ei nu sciti să fi dat: nici timp 
nici picidre nam avut ca să mă ducii singur a, cerceta. 

"Ti-am scris 6r5 ci Lordul Redelife a trimis pe Alison 
în eră, luând adică & cautr, chestiunea şi sorta Princi-.- patelor. Stirbeii nu scie ce marafeturi să mai fâcă 
ca să fermece pe d-l Alison ca pe consulul Itances, Baluri, surprise plăcute, cardașlâkuri, Alison în fine 
LEmoiat scrie lui Redolife multe bune de Stirbeiii. Am-- 
basadorul engles am audit că e mâniat focii pe trimisul 
stit- Alison, dice că Alison a inebunit. 

Despre Moldova pe aici se aude €5 domnul Gr. Ghika. 
declarându-se că după implinirea sorocului nu maj pri- 
mesce domnia, s'ar fi hotărit a i se da, de " succesor- Păşcanul, cumnatul lui Calimachi,: ăi 

Vei fi audit că ambasadorul. Angliei a dat bal unde 
s'a: dus şi Sultanul. Nimicii extraordinar cu balul ăsta, 
decât arm audit, de va fi adevtrat, că fiind învitaţă şi. 
Patriarchul grecii şi armean şi haham-başa, împreună,. 
acestia ai fost Şi ei în chor când s'a, deschis balul cu 
un polones luând fiă-care câte o damă. De va fi min-- 
ciună asta, Grecii o spun. Mai se dice âncă ci Mehemet. 
Ali paşa se preâmbla la braţ cu vestitul Aristarchi, 
mie ânst nu'mi vine so cred. 

Imi serial în ultima d-tale scris6re de la 15 Ianuarie: . 
„» Pentru. prima 6ră epistola d-tale mă face să mă. 

plângi. * “ | 
Sunt ferice că dici pentru prima 6ră. Credi âns&-
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“d-ta, că scrisorile d-tale nu mai ațins adesea pind. la 

ficaţi? şi eu nu -m'am mai plâns- Pentru ce? Pentru 

„că alta e opinia sai religia. politică a fiă-căruia şi alta 

- amiciţia ce se basedă pe stima reciprocă a onestităţii 

caracterului şi conduitei fiă-căruia, Ei te-am stimat 

pentru faptele, conduita şi caracterul cel ai și cara 

îmi convine; pentru ce dard să mă plângi! eii de câte 

vrând 'sait nevrând m'ai mâhnit de multe ori, coci ace- 

stea veniaii sai. din apărarea, unui. principiii ce ai fi 

susținut, sait credend co'mi facă bine. Daca dar am 

_văbdat şi eu de multe ori, rabdă şi d-tu o-dată. cum 
g 

„ici, pentru prima oră, în favârea, vechiei nâstre amiciţii. 

Apoi te explici şi pentru ce te plângi şi'mi repeți fra- 

sele unde dicit co „observ că de la un timp încoa cani 

„diferim la multe în opiniunile mostre.“ Apoi îmi ară 

-singur cari sunt opiniele şi dorinţele d-tale, Şi cu acesta 

nu faci decat a, afirma ce am dis. 

Opiniile d-tale cum şi dorințele laudable nu sunt 

-g nică nai fost decât şi ale mele pin la 48, şi de 

atunci încoa ca Român şi om particular. Proba esti 

daca nu tâte câte am vorbit şi. scris, cel pugin cel 

Wantâiii versuri cu cari incepe primul cânt al Mi 

„chaidei: | 

„ Si-a unit pe toţi Românii în una 

„ O aquilă, o lege, cum trebue să fiă.“ 

Dar astea, frate, sunt opiniile nâstre, causa. n6sti 

particulară ; iar nu opiniele şi causa ţărei de. astăd 

“Ţera e impărţită în partite; ântâiii doă mari al Moldove 

„Şi al Valachiei. Intre cei ce speră a se face Dom 

„respectivi, aceia nu vor unirea: Al doilea în fiă-ca! 

- Principat. Dumnedeii mai scie câte partite sunt:. Ur 

vor pe Stirbeiii, alţii pe Stan, alţii pe Bran şi uniri 

le e urici6să,. şi independinţa şi regele străin şi m 

urici6se, în cât dorințele d-tale şi ale mele şi ale alto 

„ca no), ce, de şi nu suntem în minoritate, dar n'ave
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nici un caracter oficial să ne întrebe nimeni. Apoi ca-- 

binstele ce întrebă, unul al Turciei, d'ar voi unirea, 

o va sub suzeranitatea sa; al Austriei ar vrea ca și 

al Rusiei să ne unâscă ca să ne inghiţă d'o-dată ; al 

Evgliterei şi al Francei nu faci nimicii, şi de ar face, 

vor sâ facă piediş iar nu în folosul nostru. Acum vedr 

d-ta că altele şunt opiniele şi causa unora, şi altele 

ale țărei împărţite în peţitori şi în victime ale peţi- 

torilor sătule de tâte opiniile. Acum la ce 6re eset vul-- 
nerat când spui că diterim, că nu vrei să cunosci 

„asta şi cd ei, de şi am dorinţele şi aspiraţiile d-tale, 

dar din nenorocire vădi un lucru ce sar cuveni să. 

fii vădut de toţi, căci pr6 bate la ochi ; şi în posiţia 

în care suntem, mă vădu ca acel căruia i sa dis: 

Cum vrei să fii executat, în furci sai, în țepă ? El a r&- 

spuns cd mai bine.ar mânca caşcaval, Și ei şi d-ta 

am mânca tot caşoaval, dar nevoia €e că nu într6bă: 

cum, în furci sait în țâpă? şi la astă alternativă, de nu 

pot scăpa, cată să prefer furcele cu cutare, decât țpa. . 

cu cutare, şi dta ţii una de un an: caşcaval, aş 

caval. 

Foile ce mi le trimiţi tipărite nu'mi spui de unde: 

Sunt, şi pind să'mi şpuie a doa di d. Zoşsima, căruia, 

"i scrii, am dis: „Billecocq a, trecut; p'aici.* [i mulţu- 

mescii mult. Aşi.dori să am şi urmarea, cu tote că: 

atunci când vine autorul la România şi Ungaria, credi 

că va scrie ca şi alţii, îi recomand scrierea: TPespr it 

public en Țongrie par de Gerando. Citesce-o şi d-ta. 

La revedere. . 

„1. Heliade,
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Dommudui Gr. Grădiştenu, 

" Constantinopole. 5/.ş Februarie, 1356. 

Amatul meii domn, 

„Spre r&spuns la scrisoarea, d-le din 2 Februarie, vei 
ave mai ântâii să plătesci o seris6re lungă. ” 

Mi-a părut bine că D. Vaillant se ocupă să scrie 
ceva, şi dupi midl6cele ce se află pe aici, sper să'ţi 
trimit cu posta, viitre pind la do& sute cinci-deci franci 
din preună şi cu-lista numelor celor ce aii contribuit. 

Despre trimisul lui Redeliffe în țera nostră, cum te 
am fost însciinţat, ni se serie din ţeră de la locii fârto 
sigur, cd ducându-se acolo cu proposiţiile despre care 
ţi-am scris şi puind Şi Ore-cari condiţii în maniera 
vedelifiană, n'a putut afla nici o subsemnătură de la 
cei ce se dicii partit românescă saii patrioticii, adică 

- de la aceia“ de la, cari el spera mult şi venia cu sacul. 
" Stirbeiii vădend acesta, îndată a pus mâna pe dânsul, 
promiţendu'i marea cu sarea, ast fel cum s'a fermecat, 
bietul om şi a început a face raporturi unul şi unul 
în lauda, lui Stirbeii arătând cd e singurul om cu me-. 

„rite şi capacităţi înalte de a guverna şi a ferici țera, 
şi mai virtos de a rcalisa ceea:ce aştepta d. "Relclife de 
la alţii, Aci în Stambul se asteptă să viă Plagino din 
partea, lui Ştirbeiii ; şi pelingi misia ce are se dice că 
ar fi şi însărcinat de peţitor spre â cere pentru fiul lui 
Stirbei pe fiia ambasadorului engjes, cu promitere de 
100 mii galbeni că zovjancia dpa. | 

De-ună-di s'au adunat lu 1. Pârtă ambasadorii pu- 
terilor aliate din preună, şi cu al Austriei, şi între
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altele s'a, decis, se dice, Şi pentru Principate in chipul următor. 
. 

Ca Domnilor, ne mai fiină tolerabili, să li se scrie, “ca la împlinirea “termenului de ş6pte ani, îndată să depuiă puterea, Şi Porta va trimite Provisoriă un cai- macam sait doi pentru ambele Principate, cari vor Suverna după datina, țărilor Şi vor convoca, Adunările spre a'şi alege fii-care câte trei candidaţi de Domni, din cari apoi Porta Să întărescă unul. Asta, tare va- . t&mă autonomia țărilor şi nu ne vine decâţ de la 'Turtă- dulce, căci e curat de stilul şi de maniera lui. Proke a 'mal adus pe tapet cestiunea emigraţilor români şi a cerut cu Stăruință ca să se înnoiaseă proscrierea lor, Şi să nu li se maj ierte să intre în teră, pentru cd iar 0 vor turbura, Locotenentul visirului, care este Mehemet Kiupurli-paşa, ce a fost la 49 ambasador la Londra, a observat: - 
| 10 C5 acâstă propunere violedă suveranitatea, Tur. 'cici ce singuri are drept să pedepsesc sai să ierte, “Precum şi facultatea de a, pricepe cari din Supuşii sai „Vasalii săi îi sunt credincioși Sai hainj. 

20 Lovesce drepturile ţărei când acesta ar primi cu - : firman în sinul săi Gmeuni ce ea nu “ar vI6, sai cu „ firman s'ar proserie alţii ce ea, nui are de culpabili. 809 Că emigraţii români, atât cei din Turcia cat Şi cei din afară, cu tâte nevoile şi tentaţiele prin care aii "trecut, ai dat probă în opt ani de o bună conduită, şi Turcia nu sufere să li se facă, o ast-fel de nedreptate. Şi că în fine asta e dreptul  fiitorului guvern al ţ&- Tei românesci de a ferta, sai nu reintrarea, acestor e- migraţi. 
a Prokeş a, respuns că “dreptul Suveranităţii Turciei şi al autonomiei țărei atunci s'ar ataca când n'ar fi vorba de o turburare în vecinătatea Austriei ; iar când acesta prevede turburare, îşi este datore sieşi a cere să se ia măsuri ce sar cuveni între buni vecini Şi amici,
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D. Thuvenel a tăcut în totă acestă. discuţie, şi în 

fihe se dice co. ar fi is una şi bună, adică că d-lui 

este de părerea d-lui Prokeş!! Ai crede-o, frate ? Mie 

ânsă numi vine să cred, cu tote cd mă încredinţâdă 

ast-fel ca şi când aşi fi audit'o cu urechile mele. Apoi 

ar fi adăogit, după o luptă a visirului, cb acâstă ches- 

tiune fiind-cy € delicată, bine ar fi să se trimiţă a se: 

decide lă Congresul din Paris. Visirul cu cei-l-alţi mi- 

“ nistri turci ai răspuns cb acesta nu se pote, şi despre 

acesta nu se va trimite nică o instrucţie de a, 1 Portă 

representantului săi. Aci a rămas trâba. Când după: 

dog dile fură întrebaţi nisce Turci mari de sunt ade- 

“vtrate acestea, ali dis: Sunt pr6 adevărate, şi causa 

sunt far Românii, căci unul din Români ar fi dat un 

Memorii la Portă şi la comunicat şi la alţi ambasa- 

dori, arătând că pacea şi ordinea Piincipatelor nu va 

fi sigură pind când nu se va decide ca nici unul din 

cei de la 48 să nu mai intre în ț6ră. Cum se pote, a 

"dis întrebătorul ca un emigrat român să fi făcut un 

asemenea Memorii ? Nu emigrat, a rtspuns Turcul 

ci un Român ce a venit de curend din ţeră. Prepune 

rea aci 'e pe doctorul Creţulescu, ce se dice co a venit 

tot în favârea lui Ştirbei, cd scâterea'i şi mânie 

rea 60 comedie, şi că Memoriul vine tot de la Stir 

beiii, Dumnedei să le alsgă!. 

_ MPam învăţat rău de nu ţii copie după scrisorile c 

trimit, şi nici timp nu am să scrii îndoit. Imi dici c 

ai arătat d-lui Billecocq seris6rea, mea unde "ţi scrian 

despre ducerea lui Alison în ţsră, şi cd d-lui “ţi-a di 

că i-se pare mai adevărată a doua din ipotesile mele 

şi că "mi cere săi daii şi ei părerea mea. De aşi. 

avut copia scrisorii mele, sait daca d-ta îmi scriai me 

a-nume, aşi sci ce să răspund ; dar acum, după dc 

luni de. malatie şi nevoi, nu sciii care a fost a dc 

ipotesă. Mulţumesci d-lui Billecocq de câte îmi trimit 

şi "mi arată ; dar calificaţia de augur, spune” că i-a!
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dat'o eii mai Antâiii, prin Protectoratul Czarului, şi să 
nu'mi spuii mie că ei treci în ochii d-lui ceea ce a 
trecut d-lui în ochii mei cu câte lam audit şi mai 
vârtos cu câte a scris în albumul săi, unde dice cd 
pe spetele n6stre se vor decide destinatele omenirii. 
Astea cu adevărat sunt profeţii, şi nu de om insnirat, 
ci de un politicii scrutător Şi cu justă pătrundere Şi 
prevedere, 

La, câte se aud despre pace, eă sunt unul din aceia 
ce cred că resultatul acestor conferinţe va, fi iar res- 
belul, şi că acesta este iar o comedie cu atâta nai 
bâcină cu câte mai amăgitâre decât. cea de an, scor- 
nită tot de 'Turtă-dulce.ca să câştige timp Şi să se o- 
bosescă aliaţii şi estimp, fără să înaintede de primă- 
veră mai departe în botul Ritanului, cumătrului să. 
"Văd cate scrii că se dice în Coustituţional de 1. Ghika ; 
ânsă redactorul s'a grăbit 1 numi principe mal *nainte 
de a'l numi Porta. De trei luni de dile, în tâte săp- 
temânele ese vorba dela, Marinică, Gavrilă şi Maghieru 
Că: îcri sa numit 1. Ghika Principe de Samos, şi pe 
urmă ese neadevăr, Aşa a eşit şi ieri vorbă cd s'ar 
fi numit cu dinadinsul ieri “hs Februarie. Pină adi 
ânsă nu s'a vădut nimici oficial. Mulţi se miră de a- 
cesţă numire; eii ânsă.mă mir de ce nu Sa numit 
pînă acum, şi de ce nu s'a numit de la 1858, când 
a avut protecțiă cu stăruirea lui Redcliffe ce în- 
tr'o epocă se dicea de tot tiparul. Europei că el era 
Suveranul Turciei. Când s'a numit Vogoride, Callimachi . 
şi chiar Conomenos, Grecii nu s'a mai speriat; aşa, 
Şi: 'mi pare răi de ce Românii să n'aibă niţel orgolii 
național şi să se speriă ca, de un lucru mare de o insu- 
li6ră mai mică de cât un judeţ român, să se speriă, 
dicii, cu atâta mai mult cu cât limongiilor li se părea 
cd sunt degradaţi cu un principe Ildsns Enpozanevas. Nu 
trebue nici să se speriă, nici să invidie Românii când 
unul dintre dânşii a început cu dreptul saii nedreptul 

30
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a fi împiegat de Turci. Fii de bine, daca a dorito. 

Ori-ce doresce omul şi caută cu stăruire şi sacrificiuri, 

şi chiar de ondre, fii pe s6mă. Câţi paşi şi guver- 

natori are 'Turcia, şi nici că mai scim când sai numit. 

Acum ceea ce mai doresc am aflat, că şedând cu Ne- 

gri, Ralet şi Alexandri la un loci, s'a învoit cu dânşii 

ca să facă şi din partea altor Moldoveni a!l cere de 

Caimacam la, Moldova, cu condiţie ca acolo să influ- 

inţede alegerea pentru un Domn de ai lor, adică 

din gaşca lui Beizadea, Nicolae Suţu; şi de acolo să 

facă apoi ca în ţ&ra n6stră prin agenţii sti să fă şi 

el, 1. Ghika, unul din cei trei candidaţi.— Nu crede că 

Turcii sunt proşti şi nu'l scii ca pe un boii bălţat 

_cine este; nici unul nu'l stimă; îl sciii şi pe el cum 

aii sciut şi pe Ştirbeii şi alţii, şi cu tâte astea Vai. 

suferit şi la numire şi acum în urmă la înturnare din 

Viena. R&ul nu ne vine de la Turci, ci de la, aliaţii 

lor 'ce propun ca cele ale lui Prokeş; şi apoi ambasa- 

dorii Franciei şi Bagliterei, unul susține una astădi, 

altul alta mâine. De va fi Reacliffe preponderent, pote 

să impuiă şi Turciei să şufere. De va, fi Franca mai 

“ colţată, ea impune un alt fanariot. Fiă-care cum" îşi 

aşterne aşa, cOrme. Cei din ţeră îşi aşterni răi cu 

partitele lor ; Turcii îşi aşterne şi mai r&ă, şi Napoleon 

de nu va fi mai fin de cât Turtă-dulce, va păţi mai 

rBU de cât unchiul săi cu concesiile şi cochetăriile ce 

face Austriei. Englitera âmblă cu gura căscată după - 

chilipiruri şi dă în gropi ca la Sebastopole; acolo le 

era t6mă să nu care cum-va să puiă alţii mana pe 

flota rusâscă, şi cu ochii sgâiţi la flotă păţia păpara 

„pe din apoi. Acum alte dănănăi i-aii plesnit prin gând 

pentru ţările n6stre. | 

Nu e așa cd “ţi făcuit o scris6re lungă şi tot nu o 

termin. Să “ţi mai spuiiiceva şi despre mine. Serii 

din ţâră, d-lul Zossima că acolo e vorbă forte întinsă 

şi acreditată cd ei de sigur 'lucred aci în Stambul pe
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„> capete în favârea, lui Ştirbei şi că am şi luat de la 
dânsul o mulţime de bani. Nu te miri? Ar fi eşit, o 
poesie cu principul Limbricii ce Par fi scos generalul 

„Hesse pe sus sai pe jos, şi pe care "mi-ar fi atri- 
buind'o unii mie. Pâte cd acea poeşie ar fi dat de vorbă 
Smenilor, că bietul fost poet o-Qată 'Şi-ar fi încordat 
dibla cu lauda princului Limbrică. Imi pare răi că n'am 
chief de poesie, că alt-fel "i-ași turna îna cum săi ţiue 
urechile, sai: mai bine, îmy pare răii de ce Ştirbeiii a 
fost aşa de inferat instrument; rus şi nemţ, de ce n'a 
avut calităţile patriotice. ale lui A. Ghika, unite cu 
activitatea sa d'a face răul pînă întru a. face binele, 
şi crede-mă că în faca lumii aşi spune tot binele de 

“ dânsul, cum Spuneam şi de Ghika, nu atât când era 
Domn, cât după ce a cădut, şi t6tă vorba mă costă 
vi6ță şi avere. . 
“Aci iar 1. Ghika şi al .săI aii scornii, nu sciii cu ce 

scop, cb acum de curând iar am mal dat ei un ee 
morii, în care îndemn pe Turci să facă mutlak din țările 
n6stre paşălicuri ! 1! Cum nu li se 'ma! urasce tot cu 
acele şi tot cu acele minciuni! . 

Se termină fia şi nu mai încep alta. Te scăpaiii. 
La revedere. 

I. Heliade.
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CXLIX 

Domnului Gr: Grădiştenu. 

Constantinopole, 4/45 Martie 1856. 

& 

Amatul meii domn; 

Am întârdiat mult cu trimiterea banilor promişi; 

causa a fost că. aci e fârte anevoie comunicaţia, di- 

stanţele lungi şi timpul a fost forte r&i, şi ei tot ne- 

putincios să mă duci a afla vI '0 doi-trei cunoscuţi pe 

_ a-Casă, 

Îţi trimit acum 360 fr. din cari 106 fr. te rogi săi 

dai d-lui Ledain, şi restul de 254 fr. să se dea d-lui 

Vaillant pentru broşura ce tipăresce, 

Articolul de bani pentru tot omul este delicat, şi 

eii mă aflu într'o posiţie dificilă. A tăc€ şi a nu spune 

de unde sunt banii ăstia ar semăna cd voii să facii 

paradă cu.bani străini, la unii, şi câtre alţii că le. iai 

anii și nu le daii nici un compt da ce am făcut cu 

“dânşii. 

Prin urmare mă vei ierta şi d-ta Şi d. Vaillant de: 

voii artta de unde sunt banii acestia, şi a, cere ami 

se trimite un răspuns de primirea lor, ca sul ară la cei 

ce mi -ai încredinţat, 

„Acesti 254 fr, sunt: 
„De la Costache Alexandrescu. . . . . 40 fr. 

"De la 0. Polyehroniade. . . . . . . 2% 

De la Gr. Sturza. . . e... e 150 
De la jos însemnatul! Pee 40 p 

254 fr. 

Şi de ni se va trimite răspunsul saii recipisa, de la 

d. Vaillant, te rogii să fii categoricamente şi suma în 

tregă şi părţile cum sunt mai sus,
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După vre-o săptămână doă sper şă'ţi. mai trimit alți 
vre-o sută tr. pentru d. Vaillant, Şi iar ce voii mai 
put€ pentru d. Ledain, N 

D. Zossima nu figură în listă acum, dar va figura în 
cea, viitâre, cum şi un alt amici. 
"Pe aici nimicii noii de cat că Românii dai mereii la 

Memorandume, care de care maj opus unul altuia, 
Turcilor iar, hu le vine să lase nimică din drepturile 
ce aii avut. A lăsa Principatele desunite şi fârd putere, 
le e tâmă de Ruşi; darle e tâmă şi de a uni Prin- 
cipatele şi a le întări cu ostaşi de ajuns şi altele, spre 
a fi un bulevard” în contra, invasiilor, Nu sunt adică 
siguri de cum vor întrebuința Românii acea putere., 

Nu sciii cine de vre-o lună de dile a dat un memo- 
randum cu dibăciu de a fi bine venit la dilema, în care 
se află Turcia şi de a se recomanda de mare diplomat 
şi sadacatlii către Devlet. Multă asemâ&nare are acel 
Memorandum cu răspunsul la acele cinci articole ee 
ei pe la Ianuarie ți le-am fost comunicat şi care mi 

„se trimiseseră din Bucuresci eşite din pana lui Sutzake, 
de ţi le aduci a-minte. | 

Acel Memorandum, dicii că coprinde : 
12 C6 unirea, Principatelor este un lucru din cele mai 

dificile, căci, dice autorul, ca un Român ce este şi care 
cun6sce line, (tot el o dice), ce este Românul Şi Mol- 
dovenul, există o mare Şi vechie şi nedesrădecinată 
antipatie între Munteni Şi Moldoveni! şi co acestă unire 
nu numa! ar fi fatală Turciei, dar şi producttâre de 
-gueră civilă în ambele Principate, lucru ce -ar supăra 
liniştea învecinatelor puteri. | 
„20 Cd pentru .o întărire în contra invasielor străine, 

Turcii ar put forte bine să înalțe din noi cetăţile 
Turnu, Giurgiă, Brăila Şi să le înzestreze cu garnisâne 
“turcesci, lucru. ce ar veni bine şi amicei şi aliate: Au- 
striei şi boierilor moldo-români, ce se tem mai mult de 
cat toţi de idei şi mişcări ca cea de la 48, Şi cO acele:
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garnis6ne ar ţine populul în respect, şi alte asemenea. 

câte: vrei. 

Turcii, se spune, că ar fi dis bravo! şi Procletul (Pro- 

keș) a încuviinţat acel bravo legitimisim. 

Apoi la alegerea Domnilor fiind aflat cu cale. ca să 

legă dupd modul austriacii câte trei candidaţi, se speră 

că se va put băga între cei şese şi Calimachi cum şi 

fiiul lui Vogoride, cumnatul Jui Negri, şi hotărîrea fiind 

la Î. Portă să ne pomenim iar cu fanarioți. 

Purcii qici că un Român a dat acel proiect sâii AMe- 

morandum ;' Românii de aci îl aruncă unul asupra al- 

tuia, şi toţi câţi mă ur&scii mil atribuescă 1 mie. Urma 

va, alege. 

Nimeni mare copia “aceluit proiect,. de cât dicii că o 

are numai Cretzulescu doctorul şi I6n Ghika. Tot aşa 

numai ei aveam memoriul ce am fost (dat) la, Şumla, 

şi apoi lui Aali Paşa, și nimeni nu l'a vedut, de cât doi 

amici ai mei pină s'a tipărit. | 

Acesta, cum îţi qică, este istorii, veche de vre o 

lună. Iar acum nod a eşit că a venit la 1. Pârtă scire 

telegrafică de la Paris de la, Aali Paşa, arătând cd acolo 

trimişi ruși ai propus unirea, Principatelor şi cd Ru- 

sia cede nu o parte ci t6tă Basarabia numai să se 

facă un regat independent cu rege nepotul lui Niculae, 

fiiul princului de Leichtemberg ; co Austria a accedat şi 

Napoleon a aderatat, pentru că bietul propus de rege: 

îi este şi lui rudă, şi că numai representantul Engli- 

terei a aderat, Aali Paşa a dis cd n'are nici o impu- . 

ternicire despre acesta, şi. prin urmare a trimis scire: 

şi aşteptă instrucţii. Aşa. dicii co alaltă-ieri ş'a făcut 

Conşiliii presidat de Ar S. Sultanul despre acesta, şi 

„ce decisie s'a luat n'a transpirat nimici afarb. 

- Mulţi Români ai şi început a închina în sănătatea 
Ţarului şi înjură pe cine n'are patriotismul d-lor. A 

„ Acestea, ce îţi scrii sunt numai audite, de sigur nu , 

„Sci nimiciă ; căci de vre-o lună de-dile, cu timpul reca
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Şi cu neputinţa mea, nu văd pe nimeni. „Ţi le scrii ca 
să, scil şi d-ta şi s%'mi scrii, care eşti în Paris, de unde 
se dice că a venit scirea telegrafică, de ce se aude pe 
acolo. , 

Ei nu cred la pace; iar de se-va face, nu prevtd 
nimică bun pentru țările nâstre, de nu vor strica, alţii 
jocul şatrangiului r&sturnând tabla, cu c... în sus Şi lă- 
sând pe jucători Să'şI frângă mâinele dicând : Ce păcat 
că jocul era aşu de frumos! a e 

Arată, te rogi, a-lor Billecoq şi Vaillant. complimen-. 
tele mele. D-lui Ledain spunei sk mă ierte de mica 
sumă ce" trimit, 

La revedere. - 

I. Heliade. 

CL 

Domnului Gr. Grădistenu, 

Constantinopole. 7%, Martiu, 1856. 

Amatul meii Domn, 

In trecutele dile ţi-am scris despre câte se audiserd 
despre Principate. Mat în urmă a eşit afară versiunea 
următore: Se dice că Impăratul Napoleon a scris o” 
scris6re Sultanului cerenâu'i unirea Principatelor ; că 
D. Thuvenel a fost ordonat a o duce singur şi de facă 
cu dânsul prin traducători să se facă traducţie înaintea 
Sultanului ; co pentru răspuns Sulţanul a dis co'l va da 
după cum se va decide în Consiliul I.. Porţi, şi că în 
fine Divaniţi], influințaţi de Austria, ai dat afară cb 
nu primescii unirea, și că Principatele, vor fi pe viitor 
după cum s'a fost decis în acel act de mai 'nainte, 

*
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de 31 articole, în Consiliul Porții cu representanţii Pu- 

terilor şi după care -s'aii fost dat şi instrucţie lui Aali 

pașa ; adică: neunire, trei candidaţi, elaboraţia Con: 

stituţiei la Constantinopole etc. etc., şi cd la unire a- 

tâta, nu se învoiescii în cât, de vor veni la nevoiă, mal 

bine rump alianţa, și rămân a se bate şi a se împăca 

singuri cu Muscalul, de cât a deslipi de la Imperii 

Principatele. 
Pe de altă parte s'a audit iară. şi voi acolo cată să 

sciți mai bine, că Austria in Conferinţă a arătat ase- 

menea, că mai curând ar accepta, resbel de la Francia 

şi aliaţi, de cât să se invoiască, la, unirea, Principatelor. 

Acum de vor fi acestea, adevărate, să lăsăm pe Nemţi, 

ânsă vedi cum sunt Turcii. Când le este pelea în pe- : 

ricol dati bucuros cămeşa,— Natural. — Ânsă ceea ce nu 

e natural este că daca, văd cb este sperauţă a scăpa 

„pelea, nu se mulţumesc numai cu cămeşa lor, dar le 

vine pofta a'ţi lua ţie nu numai cămşa ci şi pelea, 

Cu acâsta își faci de dragoste-în ţâră şi daii joci 

“intrigelor muscălesci şi nemțesci. In ambele Principate 

mişue agenţi muscălesci şi îndâmnă pe Moldovalachi 

pînă la revoltă. 

Muscalii şi Nemţii dicii Tureilor: nu vă lăsaţi, că 

suntem cu voi. Şi pe de altă parte, ca să le fiă tri- 

umful mai sigur, sait ca să ajungă lu scopul lor, pre- 
pară calea în Principate cum st dispere pe Franca şi 

Englitera de caracterul Românilor, şi cum Turcia să aibă 

cuvânt a, face în adevărat o provincie turcâscă, şi cum 

pînd în fine Muscalul şi Nemţul să aibă lângd densul 

do& provincii debile, rămase îndărăt, supărate pînă la 

disperaţie de Turcia şi plângând osul Muscalului. 

Planul ce ai început l'aii şi pus în lucrare. 

La Moldova, cum vei fi auqit, Gr. Ghika vodă a pri- . 

mit o deputaţie din partea ţărei. Cine era deputaţii ? 
Mavrii, Ioanidi, Suţii ai Moldovei, adică Cantacozino, 
cumnaţul lui Cotzebu, Canta, cumnatul lui Osten-Saken,
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sal (de nu ţiii bine minte numele adevărate, căci asta 
& un defect lu, mine numele şi umerii) cu un cuvent 
deputaţia a fost compusă tot de cei ceai eşit la 1848 

“cu stâgul din Consulatul rusescii. 
Acesti deputaţi ai dis: 
Măria 'Ta, venim din partea Patyici să arătăm că- 

la decisia ce s'a, făcut la Constantinopole spre a se. 
alege trei candidaţi, noi vedem o violare a drepturilor 
țărei”; că la eluboraţia Constituţiel în Stambul, noi 
vedem violarea autonomiei n6stre, etc. şi voim să aflăm. 
ce scire ai Măria ta şi ce hotărire ai. 

Vodă a respuns: 
Sciii ca Şi d-vostră că adevărat aşa este precum di- 

ceţi, şi ca Domn al 'Ţărei m'am decis a protesta, îna- 
intea Europei la, conferinţă. Protestul l'am şi făcut. 
Diseră îl voiti pune în vederea boierilor în cutare casă 
unde am poruncit să se adune, şi mâine îl pornescii la 
Paris. — Să trăiesci Măria Ta, ai respuns deputaţii 
Şi s'aii retras, | 

Sâra s'a, comunicat protestul şi a doa di s'a trimis, 
dică, prin Alexandri la Paris. | 

De nu era o comediă preparată acesta, Vodă era 
natural să respundă: Domnilor, cu care titluri d-v. 
sunteţi representanţi al patriei ? 

Şi daca venia o deputaţi după tote formele cerute, 
putea să le dică: Scii şi ei câte îmi spuneţi din ga 
zete şi din audite; iar scire oficială âne5 nu am. 
Prin urmare, ca Komân şi ca Domni nu pot âncă 
nimici lucra oficialmente ; iar cine din d-v. aveţi ca şi 
mine simţirea drepturilor Patriei, sunt sigur că îmi 
veţi da tot ajutorul spre a întâmpina lucrul (de va fi 
adevărat) de o cam-dată prin midl6ce iar neoficiale, şi 
la timp, ca Români, dup tote” formele. 

Nu s'a făcut aşa, ci o comediă prepârată cum să 
întărite pe Turci şi mal mult, şi cum 'Turtă-dulce să.
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pâtă la Stambul a'i aduce să dea un respuns, cum se 

dice că aii dat. | 
Citesce scrierea lui Girando. De 7 Esprit publice en 

Hongrie. Ac6stă operă & scrisă înainte de 1848. Acolo 

arată că Austria 'de mult lucra, prin tâte midlocele ca 

să revolte Ungaria spre a av6 pretext a o tracta de o 

ţeră conchistată şi a o face provinciă a imperiului. 

„Tot asemenea lucrâdă şi la noi acum cum să dea, 

| ârept Turcilor a ne tracta „de rebeli învinşi cu ajuto- 

rul Nemţilor, şi a ne face paşalik ; şi cum apoi noi, 

la altă împrejurare, să preferim mai bine a fi Muscali 

sau Nemţi decât pașalik turcescii. 

Situaţia nostră e gravă şi dificilă şi, ca să eşim 

dinti'Ensa, cată să o cunâscem mai ântâii. 

Et-o. 
Muscalii ai rivnit să ne ia, şi rivnesci. 

Nemţii ne rivnescă. | 

Turcii se tem, ca toți proştii, să nu le facem vre- 

un reii, şi dicii că integritatea Imperiului & ca o pâine : 

remâne într6gă pind nu taiă nimeni nici o felie din- 

tr'6nsa, iar după ce s'a tăiat un colții apoi nu se mai 

arestă, tăierea felielor pind se termină pâinea. Astădi 

Moldo-Valachia, mâine Serbia, poimâine Bulgaria, şi 

apoi. Epirul cu Grecii, ete. Calculul acesta nu Lai făcut 

când ai dat Bucovina şi Basarabia. | 

Englesii, cum s'a probat, nu ne voiescii vre-un bine. 

Veqi cele trecute cu intrarea Nemo în țările n6- 

stre şi misiunea lui Alison. 

Francesii, cine mai scie care & adevăratul plan po- 

liticii al lui Napoleon. 

Daca noi vrem unirea, şi daca, să dicem, că Franca, 

şi Sardinia o află de bună, nu pentru aragostea n6- 

-stră, ci cd aşa le vine la politica lor, Rusia şi Austria, 

cum să împedice unirea, de cât -pe de o parte cu Tur- 

cil spuindu-le câte alea tâte şi invitându'i să nu se
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lase, şi pe de altă parte cu" noi îndemnându-ne să 
nu facem de cât-tot la nebunii? i 

- Not-cum putem lucra, 6ră când avem pe trei saii 
patru în contra n6stră ? "Pe Muscall ce lucrâdă prin. 

„Nemţă, pe Nemţi ce lucr6dă prin Turci şi prin En- 
glesi. oficial? 

N'avem alt.cum să putem dejuca,- planul de cât să 
ne ferim d'a deveni instrumentele inemicilor nostri. 

Pe de o parte să facem pe Francesi şi pe Piemon- 
tesi a lua asupră-le causa nostri, pe de altă parte a 
nu speria: şi întărita pe Turci, şi a'i face prin tâte 
midlocele a'şi cun6sce interesele adevărate şi pe ine- 
micli lor de morte ce în prima linie este Austria Şi 
apoi Rusia. Căci Rusia, când i se-va tăia, ambiția, are 

“pământ cu care trăi şi nu se atinge de Turcia de cât 
prin Basarabia, unde Austria se rezemă de 'Turcia pe 
un zid de la Orșova, pină la bucele de Cataro, şi de nu 

„se va întinde în 'Purcia, more la dânsa. Vi€ţa Turciei & 
mortea Austriei şi vița Austriei & mortea Turciei. 

„ Dupb ce îl vom face să ințelâgi că numai cu vecină- 
tatea Românilor independinți şi aliaţii intimi ai lor pot. 
scăpa de Ruși Şi mai vîrtos de N emţi, vom avâ trei (Pur- . 
cia, Franca, Piemontul) în contra a dor ; iar de.vom 
face protestări ilegale, revoluţii, împinși de Muscală 
şi Nemţi pe ascuns, vom av6 şi cu ma! multe cuvinte 
pe Turci asupra n6stră cum nici Francesii să nu ne 
pâtă ajuta. | 

In fine, daca având simpatiele Francesilor şi Italie- 
nilor şi fiind înţelepţi, 'Turcii tot nu'și vor veni în 
simţire, nedreptatea va sări în ochii fiă-căruia şi noi * 
atunci ne putem plânge -prin drumul legal, arătând că 
de când suntem sub suzeranitatea Porții, n'am fost .-- 
nici o dată agresori, şi puind inainte istoria, pe Vlad,. 
pe Mihaiii,- Regimul fanariot, Regulamentul, pe 1836, 
închiderea, obştescei Adunări sub Bibescu, Baltalimanul: 
Şi violarea, de acum; şi cd acum ne plângem nu' ca 

6
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agresori, ci ca nişce membri ce vădii pericolul d'a perde 

capul, ca unii ce vedem că cu căderea fiițore a Turciei 

ce singură 'şi-o prepară devenind” ea, Onsăşi organul 

inemicilor săi de morte, ne perdem şi noi ; că în fine 

„plângerea, n6stră e o dare de scire Europei și Turciei 

spre folosul comun al Turciei, al Europei şi, al nostru. 

De vom ave păcateie să fii nevoiă de o ast-fel de 

plângere, aşi fi dorit să vie din partea, ţărei, iar nu 

din a n6stră ce suntem nonoexsini de rebeli. De nu o 

va face țera, îi spuiii că sunt deţerminat a mă expune, 

mai mult Gecâtla 1848; a'mi sacrifica copiii din noi, 

numai ca, să esiste formal o hârtiă asemenea. Primescă a 

figura d'alăturea cu ori-ce Român semnătura mea, afară 

de aceia ce ai declamat Republică democratică şi socială 

şi câte sarsailisme tote de care ţâra a fost străină. 

'Tureilor pe cari i-am vă&dut le-am dis aproposito de 

pele şi cămeşă: la 1828 prin actul secret şi separat 

de la Adrianopole ne-aţi dat Rusiei ca să vă scăpaţi 

pelea; la 53 aţi fost gata să ne daţi, Austriei cu 'spe- 

ranţa de a, o trageîn partea vâstră să vă scape de 

Muscali, şi acum cd vedeţi pe Muscal a se învoi la 

„pace şi vă credeţi pelea sigură, de ce daca nu vreți: 

a ne daca pe o câmeşă când la, Muscai, când ia Nemi, 

vreţi a ne lua şi pielea violându-ne drepturile şi au- 

tonomia,? De ce aţi vrut a ne da inemicilor vostri de 

morte şi nu vreţi a ne da noă înșine, ce am fost şi 

vom fi amicii vostri devotați? Comiteţi o nedreptate, 

şi dreptatea lui Dumnedei vă va, plăti scump. Ai fă- 

cut ochij mari şi "mi-ai dis mulţi cd am dreptate şi 

că cu adevărat le sunt amicii. lar când dupi vre-o 

săptămână s'a audit ce aii facut Moldovenii cu Gr. 
Ghika, atunci *mi-aii dis cd merităm ori cât de r&ii 

ne va tracta, căci suntem zevzeci. La 48 am declamat 

Româniă mare cum să justiticăm acusaţiile lui Nessel- 

rode şi acum ne facem instrumentele inemicilor lor şi 

ai nostri, 
e
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„Caută Gazeta nemţâscă de: Augsburg, Allgemeine 
Zeitung din 13 Martiii No. 73. Acolo în a patrulea pa- 
gină 1156 este un articol cu rubrica, De la Dunăre. 
Vei veds câte scrie. Se plânge corespondentul acolo 
de misiunea lui. Alison, de violarea autonomiei prin 
acei trei candidaţi, şi elaborarea Constituţiei în Stam- . 
bul; ice că cu acesta Principatele devin paşalicuri, 
Şi co acâsta suntem datori d-lui Caning dupy inspira» 
ţia unui Gre-care Ion Ghika, unul din cei de la 48, şi 
care este reprobat de o mare majoritate a părţii na- 
ţionale, ca instrument al politicei rusesci, etc. etc. Vedi 
acel articol şi arată'1 acelora, ce îţi atribue d-tale şi mie 
ast-fel de marafeturi de stilul şi învăţul d-lor, 
"Am primit memoriul celor patru juni Români, şi "mi-a 

plăcut forte şi ținta şi redacţia. Dumnedei să îmul- 
ţescă ast-fel de capete între Români. "Mi-a părut 
bine că a figurat şi vărul meii Racotă acolo. Pe ju-. 
nele Boierescu nu'l cunoscii în pers6nă. Acum vre-o » 
trei ani am luato scrisâre la Chio, semnată cu acest 

„nume şi am dis d-lui Zossima ce era atunci acolo : 
„Nu sciit de e june autorul acestei scrisori ; dar câte 
„Scrie nu putea eşi mai bine din capul şi din pâna unui 
„bărbat matur şi cu experienţă de şâse-decă de ani.“ 

Imi scrii că 'mi vei trimite prin mesageriă mai multe 
cărţi din âle d-lui Vaillant, şi mam întristat că le 
voia perde, căci de la agenţia Mesagerielor pachetul 
va merge la vamă, de la vamă la, censură şi de la 
censură la Fuad-paşa, carea fost; la Bucuresci ; şi a- 
colo numai pentru că sunt la adresa mea, le va opri, 
şi va scâte şi ceva politică de acolo ca să'şi alerge 
gura. —De vor veni, nici n'am de gând a le căuta la | 
vamă. Se vor duce şi acestea ca altele. Te rogi trimi- . 
te'mi una sub bandă prin postă neplătiţă. 

La, revedere , i 
I. Heliade. 

6
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Domnului Gr.- Grădiştenu. 

Constantinopole. 1856, Aprilie 2. 

- Amatul meă domn, 

Multe câte ți m scris cu poșta trecută, aii fost după 

nuvela păcii ce u venit ca, muştarul după masă, Nu- 

mai sunt bune de nimici de cât ca să le scil şi d-ta. 

Păcat de plata postii pentru unele. 
Aci se asigură acum: între corpul diplomaticii că în 

Moldo-valachia se va trimite o comisii compusă de 

câte un trimis din partea fiă-căria din Puterile contrac- 

tante, spre a se asigura în cele doă ţări de păsurile lor, 

„de felul de guvern de care sunt; priimitâre, şi apoi a'şi 

face fiă-care raportul la, Curțile respective ; că acâstă 

comisie apoi va sta în Principate pind la alegerea şi 

numirea Domnilor. - | 

Ieri văqând pe unul din ambasadori, mi-a, spus că 

Franca a stăruit mult pentru unirea Principatelor şi cd 

argumentul cel mai tare al celor ce s'aii opus a fost 

“cd acâstă unire ar fi forte fatală integrităţii Impe- 
riului Otoman pentru care s'a făcut resbelul; că pe- 

ricolul de care se tem nu este necredința Românilor 
saii reaoa lor voinţă, ci natura signorilor acestor. ţări ce 
aii ajuns astădi a nu mai fi de cât fanarioți şi aliaţă 

ai acestora, 'şi cari ai făcut şi faci parte din ete- 

“riele elenice. Atât ar mai remân€ după atâtea sacri- 

ficiuri” pentru echilibrul ' European să se dea, eterielor 

grecesci un aliat de 5 milione Români vepresentaţi şi 

conduşi de Fanarioţi ! 

Vedi,. frate, asta nici o dată nu ne-a venit în minte 

nimenui a o combate; ei am respuns ca un uimit
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şi forte târdii după ce a trecut Baba cu colacilîn-. 
gănând câte-va vorbe că Românii din vechime nai - 
avut simpatii cu Grecii şi mai vîrtos de la domnirea: 
Fanarioţilor, că aplecările lor sunt cu totul către ci- 
vilisația occidentului; că doctrinele lor sunt tot ale 
occidentului sănătâse, „unde Greci! n'aii de: cât: doc: 
trinele invechite ale clasicităţii ce'i facă a fi așa de 
pretenţioşi şi netractabili; că Grecii de ieri, d'alaltă- 
ieri aii inceput să fiă uricioşi occidentului. şi că la, Ro- 
mâni ura este inveterată, şi alte asemenea. — Așa este, 
mi-a respuns, însă cei ce ai combătut unirea aă pus 
înainte că. Românii sunt guvernaţi de Fanarioţi şi de 
fanariotisaţi, ” a 

Articolul din Alegemeine Zeitung de Augsburg de- 
spre care ţi-am scris, este compus, după cum a aflat 

„d, Zossima, de Ralet ce a fost aici. . 
Viind vorba cu Românii de aici de acel articol: îl 

scim ai dis ei, şi scim cine şi când Pa făcut; auto- 
rul. este, Ralet. 

| — Daca este Ralet, a dis d. Zossima, el şi cu Ne- 
„grea a şedut la un loci cu Ion Ghika, şi cum se pâte 
“chiar Ralet să ia, în tărbăcâla pe Ion Ghika, 

— Pentru că Ion Ghika, respunseră ei, a făcut a: 
cel memoriii de peirea ţărilor, şi Ralet ca. Român a 
cătat a'] combate. | " 

— Daca dar sciți că Ion Ghika a făcut acel me- 
morii, pentru ce îl aruncaţi voi aici în spinarea lui 
Heliade, şi alţii la Paris în “spinarea Grădiştenului ? 

— Pentru că aşa ne venia. la socotâlă atunci. 
— Și tot voi sunteţi patrioţi şi onestă, le dise d. 

Zossima. Vai de patriotismul şi onestitatea, ce se r6- 
zămă pe minciuni şi pe calomnii atât de neruşinate ! 
Aţi perdut ruşinea pină acolo, aţi venit pînd la sin- 
ceritatea cea mai rînjitore şi satanică. Dracul în ve- 
leităţile lui nu pote să fi mai neruşinat de cât voi! 

D-l Zossima mi-a dis săţi scrii cd te r6gă să nv
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care cum-va să scrii fratelui s&i câte "i-ai scris des- 

-pre bela aceluia. Ei "i-am dis cd asta se înţ:lege cb ceea, 

ce spune cineva celor de aprope, nu spune nici o dată 

amalatului.—Cu tâte acestea, tot seriei, mi-a repetat. 

După cum am priceput, viitorul nestru nu este în- 

chis, nici disperat, de vom ţine a fi Gmeni şi a înceta 

de a mai fi representaţi -şi în ţeră şi în străinătate 

de fanarioți. 

Aşi dori ca în comisia ce se vu trimite din partea, 

Francei să se afle D. Billecocq, Eii mi-am aruncat vorba 

unde se cuvine. Rămâne și d-lui acolo să facă pasuri 

de'i va plăce a ne servi. Arată. complimentele mele 

şi stima, mea. 
Despre Domni, daraoa pretutindeni bate spre Alex. 

Ghika, ; cam se clâtină niţel şi spre Bibescul. Vom vede. 

La capătul lunii asteia, îţi voiu mai trimite ceva 

„bani pentru D. Vaillant şi Ledain. 

Recomandaţiile ce îmi scrii ci se făceau lui Sutzake 

şi lui Manu, acum vedi cd n'a fost din orbire din 

partea celor ce îi recomanda, ci tâte din dibăciă ma- 

chiavelică. Manu e sciut că a figurat la formarea le- 

giunii grecoslave, adică ca eterist; Sutzake asemenea: 

apoi când cineva dice şi recomandă: dumnealor sunt 

boieri Români, bine vedi d-ta cu ce scop e acea reco- 

mandaţie, adică ca cum am dice : poftim de vedeţi de 
ce fel de G6meni sunt conduşi Românii. Pentru cine: 
ma, vrut unirea, ast-fel de Gmeni ait fost căutaţi cu lu- 

minarea, şi picaţi la timp ca din cer. | 

La revedere. o 
I. Heliade. . 

—
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CLII 

Domnului Gr. Grădiștânu. 

Constantinopole. 1856, Aprilie 28. . 

Amatul mei Domn, 

Am primit dela d-ta, trei scrisori: una din 17 Marţie 
„dinpreună cu Memoriul d-tale, şi alte două din 10 

şi 12 Aprilie ; cea, din urmă cu adresele ce ai însogit 
acel Memorii. | . 

Sentimentele ce te-ai impins a redige ast-fel acest 
act şi termenii cum şi argumentele cu care e redae- 
tat sunt demne de amicul mei. Un scop avem toţi, . 
âns8 locurile de unde lucredă şi vorbesce fiă-care difere, 
şi prin urmare ne nevoiesce a alege fiă-care alte 
midloce şi alt langagiă. Ți-aduci a-minte de Memoriul 
mei ce am fost dat la Şumla. Acela a putut să pară 
puțin la cei ce dorescii dintr”o nobilă simţire mai multe ; 
ansă celor ce nu vor să ne dea nimici, ba âncă să ne 
ia şi cele ce mai avem, li s'a părut, cum văd, pre mult 
Apoi eii nu puteam Şi nici nu pot âncă eşi din programa. 
Naţiei de la 1848, cu Scopi ca să: se pâtă la timp a- 

„cusa agresorii. Bine era şi cel-l-alţi emigraţi curați 
să fi ţinut tot langagiul acela, cu să pâtă, duce carac- 
terul de aleşi ai Naţiei. Mi se scrie din Londra că la 
Conferinţe S'aii infăcişat peste 36 de proecte despre 
Moldo-Valachia, între care cele mai multe n'aii fost de 
cât cum să dea, arme de tărie la marafeturile Austriei. 
„Argumentul ei cel mai mare cu care a învins de a nu 
se priimi uniunea, Principatelor şi de a seconda orbirea 
Turcilor a fost că uniunea nu 0 cer de cât Româ- 
naşii ce sunt de felul lui Kossuth şi Manzini, şi de 

31 

„exemplu a pus înainte pe Brătienii ce subserii cu a-
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ceia în Comitete, şi alte asemenea. Apoi aceia ai căror 

instrument a, fost Brătianu, cum dici, aceia firesce ai 

făcut a se publica prin gazetele Londrei atâtea ar ticole 

ce second6qă politica Austrică şi a celor-l-alţi inimici 

ai naţionalităţi nâstre. Vedi Times din 25, 29, 31 Mar: 

tie şi Gin 8 Aprilie, mai vîrtos pe cel din 25 Martie, 

pagina 3, col6na 3-a. 

tă ce'mi serie persâna din Londra. 

Le dernier article qui parut au sujet de votre pa- 

trio 6tait une reflexion du journaliste. Voici ce qui ma 

paru drâle ou jeşuitique. - 

„a... îl est impossible, dans les circonstances pre- 

„sentes, de faire droit ă tout le monde; d'ailleurs une 

„Roumanie ou un Etat roumain n'est râv6 que par quel- 

ques esprits d'6lite dans le genre de Kossuth, ou une 

„minorit6 de. jeunesse ardente; que quant aux masses, 

„elles ignorent encore- que leur origine fut romaine.... . 

„et une preuve qu'elles ne se considărent pas comme 

„roumaine c'est que jusqw'ă ce jour les gens du peuple 

„ne se nomment et ne se connaissent que sous lenom 

„de Valagues.“ | 

J'6crivis (dice corespondentul mei)” 3 Pinstant mâme 

que jeus termin cette lecture une petite lecon au 

redacteur et dans la quelle je le priais d'etre ou -moins 

ignorant ou plus de bon foi. 
Puis je lui donnai une explieation sur les deux 

mots synonymes, et telle quant au sens qui je pensais 

que vous Vaurez donnâe vous-mâme, en lui ajoutant 

que les populations de la Moldo-Valachie ignorent totale- 

ment le nom de Valagues, en ne se connaissant au 

contraire que par celui de Roumains... 
Câte îmi scrii despre rolul ce a jucat Brătianu şi 

al săi, sâmână cu dânsul. Rusetake scria la 1854 din 

Stambul la Vidin: „Faceţi revoluţia în Valachia mică ; 
Brătianu - este acolo, şi Saint Arnaut 'mi-a a dis să vă 

scrii sti faceţi revoluţia. “ Atunci când Turcii staii să
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intre singuri în Principate şi alungând pe Romano- 
fanarioți, să chieme la ale ț&rei pe adevărații Români, 
Ruset şi, Brăţianu cu ai lor vin să facă adică revo- 
luţie ca să justifice intrarea Austriacilor. — Acum 
când Franga şi alţii era dispuşi la unirea Principate- 
lor, tot Brătiann vine, şi nici mai mult nică mai pucin 
de cât, trimis de chiar Palmerston ca consilier al lui 
Clarendon (ca şi la 1854, bucă în bucă cu Saint Ar- 
naut) si facă pe cei din Paris cum să justifice acu- 
Saţiile şi temerile Austriei, şi să dea, de vorbă la jur. 
nalistiă salariaţi ca, cel din Londra unde, după cum ai 
vedut, ni se cocea turta. | 

Intre hârtiile ce am fost lăsat la 1848 la Braşov, 
am aflat şi o scrisâre a Maiorescului prin care îmi 
alătură alte dou. Din aceste două, una nu o pot afla, 
mi se pare că a luato Tell. In aceea se plângea de 
purtarea lui A. G. Golescu, şi se mira, de unde avea 
el instrucţii să lucrede cum lucra, prin Viena şi Sibiă, . 
Am dat acele doiiă scrisori d-lui Zossima să le pre: 
scrie dupY original Şi să ţile trimiţă, ca să judică şi 
d-ta de când 6menil acestia era înţeleşi cu Turtă-dulce, 
Şi prin urmare şi cu Muscalii, căci atunci una era 
Muscalii cu 'Turtă-dulce, să vedi de când Turtă-duloe. 
vrea să ne ia subt patronagiul săi şi cum Golescul 
era, apostolul acestui patronagii. Scrisorea acesta e 
am în original cu mâna lui A. G. Golescu, şi de vei 
voi, ţi-o voiă trimite şi în original.. Imi pare răi că 
s'a perdut; aceea în care se plângea Maiorescu de pur- 
tarea, şi doctrinele acestui Turtă-dulce. Cum credi 
d-ta că ei acum nu lucreqă tot pe planul Austriei, 
când faptele lor nu sunt de cât cum să dea ârgumente 
tari şi dibace la marafeturile austriace ? 

In ilele trecute am dat aci la ministrii Porței şi 
alţi paşi pînă la Sultanul şi la ambasadori nisce în- 

„semnări despre purtarea, Turciei, scrise cum pot ase 
scrie din Constantinopole. Cu posta viitâra îtivoiiă tri-



e
e
e
 

c
m
 

pe
 

a 

€ 484 i 

mite şi d-tale o copie; îţi voii serie şi ce voii audi 

cd s'a vorbit despre dânsul. Cu aceste însemnări voit 

să deschid calea la un proces 6re-care arătând cu is- 

toria în mână, cine ai fost agresorii şi pină unde a 

răbdat întregimea Naţiei, rămânând tot-d'a-una în fă- 

gașul legitim. Cu acea faptă voii da capăt rolului mei 

“de avocat ul causei Valachiei de la, 1848. 

Poţi arăta la cine vei socoti acele . însemnări, nu 

ânsă şi cele ce iţi scrii în rândurile de mai sus de- 

spre cugetul ce am, căci de se vor lua măsuri de re- 

paraţii, nu va fi nici o nevoie de a eşi la luptă drâptaă. 

Sunt şi obosit şi "mi-e „milă şi de bieţii copii. 

Articolul din La France ce "mi-a trimis, "mi-a făcut 

mare mulţumire şi face ondre d-lui Vernescu, autorul 

lui, cum şi redactorului. , , 

N'ai nevoie săţi iacii laude de purtarea ce ai ţinut 

şi în ţeră, şi în aford; de, vorbele cu care te-ai ar&tat 

şi la unii şi la alţii; de redacţia memoriului şi de 

neamestecul cu Gmenii compromişi în ochil lumii ofi- 

ciale. Esti matur, raţionamentul iţi este tare şi just 

şi singur cunosci ce e bine şi ce este râu. Când ai 

laude de la, o consciinţă, justă, curată şi severă este 

vocea, lvi Dumnedei, şi când consciința, îţi qice bine, 

ce pot fi luudele mele și ale altora pe lungă acea 

voce intimă, 

Arată domnilor Billecoca, Vaillant şi Ledain compli- 

mentele mele. Am primit scris6rea d-lui Vaillant şi 

nu îiam răspuns, căci aştept cartea să o citescii şi să 

răspund îndată. Am luat asemenea şi de la d-nul 

Ledain o scrisre: îi voii răspunde când îi voii mai 

trimite ceva banj. Aţa, e scurtă şi mă ţine în loci ca 

să nu pot a mă întinde cât voii. 

N'o să pot a mai trimite 100 fr. de cât la capătul 

acestei luni Aprilie. Grecescu se plânge cd m'uşi fi su- 

părat pe d-lui. Nu sunt copil, şi o amiciţie basată pe
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principie şi care dată din anii suferințelor nu e aşa 
de susceptibilă, 
„Din ţâră veni un frances şi spune că Ştirbeiii în. 
tocmesce un minister care să] susțiă !a, vacanţa tro- 
nului spre a fi iar el ales, 

Băleanu în . locul lui Beizadea Coştache, president 
“al Divanului. 

E 
I. Bibescu, Vornic din întru, 
I. Manu, Logofăt al Dreptăţii. 
Plagino, Postelnici. ” 
Fiiul s&ă, Spătar. 
Oteteleşianu, Vistier. 
Ans6 lumea, de la mare pînă la mici vor pe A. Ghica, 
In Moldova, Gr. Ghica, aşedă iar un minister ; ansă 

partitul cel mai tare şi numeros este pentru băurâ- 
nul Sturza. ” 
Am audit de-la o persână diplomatică că alegerile 

nu vin în diua de astădi la socotelu nici unei puteri 
pind se vor mai stâmpăra minţile din ideile de la 
1848, şi apoi ca si se-dejâcă sati mai bine ca să nu 
se facă obiceiul, acela de trei candidati, se va lua 
mesuri la comisiunea .ce este a se trimite la, Bucu- 
resci, spre a se dejuca, Nemţii şi Muscalii cum şi Tur- 
cil ce ţin una-de disposiţiile Regulamentului, a, se ho- 
tări ast-fel : 

După Regulament s'aă dat la început doi Domni 
ambelor Principate, numiţi pe vi6ţă. Acestia A. Ghica 
şi M. Sturza n'aii murit âncă Şi S'aii scos în contra, 
regulamentului fără doleanțe din partea, obştescilor 
“Adunări. Guvernul Bibescului, Ştirbeiii şi a lui Gr. Ghica 
rail fost de cât un interim. Să viă dar Sturza Şi AL, 
Ghica a domni pînă vor muri pe tron, şi ţările atunci 
să intre în dreptul alegerii, nu de trei candidaţi, - ci 
“de Domni definitivi, | - 

La revedere. | 
I. Heliade. -
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CLIII 

Părintelui Cosma Moșescu (la Brăila) % 

Constantinopol. 1857, Aprilie %/+ 

Credinţa ce ai te va mântui. 

Apostolul. 

„Domnul mei şi părinte, 

Cu mulţumire am primit epistola sânţiei tale din 

6 Martie. Sa 

Dici cum cd credi că sunt trimis de lu Dumnedei. 

Este pr6 udevărat; âns ca să fii şi mai adevărat, 

'cată să mai adaogi la acestă credinţă spre a o îm- 

plini : cd toți Gmenii sunt trimiși de la Dumnedei, 

şi căn'am nici o diferinţă de dânşii, de cât în ceea-ce 

m'am nevoit şi mă nevoiescii de a,uita tot ce-am în- 

vățat de la 6meni, din cărți şi de la dascăli, şi să 

mă iai numai după aceea ce am de la Dumnedei, 

adică după mintea ce fiă-care om are ca şi mine. Ni- 

micii nu e mai sigur că mintea o avem dela Creator, 

şi cu tâte acestea cei mai mulţi lasă ce le dice min- 

tea, şi se iai după cele ce aud de la muritori sai din 

cărți, ce nu faci de cât a perverti pe om. 

De m& consideri ast-fel cum te exprimi şi'mi faci 

ondre, causa este că nu te iei după Gmeni, ci după 

„ceea, ce'ţi dice mintea. Şi niintea iar, nu'ţi pote spune 

de bine despre mine de cât în celece afli că, saii ade- 

vărul e în mine saii eii în adevăr, şi unde mă aflu 

în adevăr e numai acolo ce n'am aflat de la 6menici 

de la mintea ce "mi-a dat'o şi mie ca şi la cel-l-alţi 

Gmeni fără excepţie. Dumnedei e drept și nepărtini- 

tor, şi la țot omul dă aceeaşi minte spre a ved6 că 

doiiă şi dou nu facii de cât patru. -
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„Crede, părintele mei, că sunt trimis de la Dumne- 
dei ; mai crede iar că toță Smenii sunţ trimişi de Ja - 
densul; mai crede iar că câte îi dice mintea li- 
berată din lanţurile doctrinelor umane, iţi dice &nsuşi - 
Dumnedeii, şi credinţa Ta te va mântui, Şi vei av6 
darul d'a dreptul de sus de a mântui pe tot cel ce 
te va asculta, | 

Iar o mai repet, 'mi-a făcut o mare plăcere scris6- 
rea, Sânţiei-Tale. Eşti fiii al Naturei, şi cu cât mai: 
mult cine-va, se apropie de Natură cu atât mal mult 
devine fiiul adevărului şi prin urmare al lui Dumne- 
dei; pentru că Natura este ceea-ce este, şi numai 
ceea-ce este, ă adevăr. Ceea-ce nu există, este min- - 
ciună.— Şi adevărul este Dumnedeii. Aşa îl numesce 
şi Moisi dicendu-i Iehovah, adică Cel ce este sai 
Llii- Eli. 

Fii adevărul cu noi! şi fiă ca, de nu ne vom mai în- 
telni în viţă, st ne aflăm cu toţii dincolo înaintea, 
Adevărului, . . 

Al domniei-tale cu totul devotat. 

I. Heliade. 

CLIV 

Domnului Gr. Grădișteanu 

Constantinopole. 1856, Aprilie zo | 

Amatul mei domn, 

Am luat scrisdrea d-tale din urmă de la 17 Apri- 
lie, şi îmi pare bine că te-ai cohvins şi ai putut con- 
vinge cu cele din articolul de Allgemeine Zeitung. Ţi- 
am vorbit în cea trecută şi câte scrie Times şi "țf-am 
arătat şi Memoriul. Vedi şi câte scrie acum mai în
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urmă The Evening Star (Stâoa de s6ra) Aprilie 12, 
No. 24, pagina 3-a, col6na 1-a. Acolo dice că Austria 

află de cel mai tare argument de u prelungi ocupaţia 

în Principate cu chiar încuviințarea celor-l'alte puteri, 

demonstraţia ce ai făcut Pringii Moldovei şi Valachiei 

la Conferințe; protestele lor şi alte asemenea, înve- 

„deredă cd acolo minţile sunt agitate şi că, în favârea 

“ordinii pentru care Nemţii ai intrat în Principate, 

sunt nevoiți să rămâie ca să ţiă pe Gmeni în freu. Pe 

de alti, parte, cu altă ocasie îţi voiii scrie ce "mi-ai 

dis ministrii. turci despre cele întemplate în Moldo- 

Valachia, şi cât sunt de orbiţi şi vor să fiă ast-fel, 

Pe scurt aci îţi ar&t că “Turcii sunt supăraţi pe Mol- 

do-Valachi şi mai vârtos pe Domnitorii actual, - şi se 

miră care putere ii susţine acolo. Când le-am dis-cd 

Nemţii îi susţin, ei 'mi-ali dovedit cu chitapul în mână 

„că Nemţii "şi-a tras mâna de pe denşii, cd nu vor 

să mai sciă de denşii, pentru că s'au pronunţat în con: 

tra, politicei şi intereselor lor; cerend unirea Priocipa- 

telor şi alte asemenea. 

Când le-am dis ei cd astea sunt comedii sait ma- 

rafeturi, că Ştirbeiu este sufletul damnat o dată al Ru- 

siei şi acum al Austriei, şi că Austria vădend cd nu 

“mai este acum posibil după purtarea lui nici înaintea 

Porții, nici înaintea Naţiei "l-ai îndemnat să facă fapta 

acâsta, ca pe de oparte să ofere pretext Austriei de 

prelungirea ocupaţiei, iar pe de alta el stând pe fer- 

man în Domnire, cu fapta lui măgulină: aspiraţiile 

-Naţiei să'şi dea, relief în ochii naţionalistilor, şi Au- 
„stria arătându-se că '] persecută, Ştirbeiii să capete 

protecţia Puterilor ce vor uniunea şi ai voinţă a îm- 

plini Gre-care din dorinţele Moldo-Valachilor ; când dică, 

.Je-am spus acestea s'a făcut cd nu le pricep şi cd 

nu se pote în cabinete să se facă asemenea, jocuri ! 

Nemţii vor să prelungâscă, ocupaţia, ba şi să agite 

ţările, ca cu baionetele lor să se facă că implinescii:
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dorinţele patrioţilor români de felul lui Ştirbeiii şi 
de al celor ce "%-a, amăgit el cu marafeturile lui, pînă 
în fine sub influența, baionetelor şi a fanatisaţilor ro- 
mâni, să faci a se alege Domn moștenitor pe ambele 
Principate chiar omul. lor Ştirbeiii, saii de nu se va 
put6, atunci să mitraliede pe biețil Români, să dică cd 
ei, Nemţii, aii restabilit ordinea, în favârea chiar a Tur- 
ciei ce nu e în stare a stempăra minţile, şi că din 
drept, ea Austria, în folosul liniştii Europei, se cuvine 
a ține acolo garnisons, și alte asemenea. 

"Mi-a părut bine câte îmi scrii de d-nu B..... şi cd 
d-lui se ofere a ne servi. Nu “ti-am scris la început 
ce am făcut şi ce am vorbit; despre acesta, pentru cd 
nu sciam daca cu demersul mei am prevenit chiar 
dorinţele d-lui B..... Acum ânsă-după seris6rea d-tale, 
cată să “ţi spuiit ca să arăţi totul. 

D. B..... a devinat cu cine am vorbit. Intr'o di pe 
atunci ducendu-mă la acea persână, 'mi-a dis co sorta 
n6stră. depinde de la 6menii ce vor fi trimişi, şi cd 
ţâra, lor nare Gmeni să scie-ale Moldo-Valachiei ca 
Muscalii şi Nemţii, şi cine va fi trimis de aci va 
ii îngânat de fanarioți şi de Domnii cărora, servescii 
acestia. Ei am r&spuns: voi aveţi pe cutare şi el a 
făcut ochii mari. Apoi venind a-casă "i-am scris bile- 
tul următor: 

Monsieur, (împlinesce titlul) 

Encourag6 par votre bienveillance je me suis fait 
un devoir sacre pour le bien de mon pays et “pour 
Phonneur de (citesce chiar era) d'oser voas proposer: 
un nom pour... etc, etc. 

C'est, (citesce ceea-ce a fost în ţ6ră) Mr. (cutare) a 
s€journ€ huit ans dans les deux Principautes ; il 
connait les personnes de ces deux pays, leurs princi- 
pes, leurs tendances et leurs aspirations. Il connait 
Vhistoire et les coutumes de noţre pays, .ainsi que
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toules les intrigues qwon y a dâploy6es surtout depuis ; 

1830. Il est aims et estim6 par tous les gens de bien 

de Bucarest et Je Jassi. Il a 6t6 victime politique ă 

cause de son zăle et de ses efforts pour soutenir !hon- 

neur du pavillon (citesce care pazillon) en Moldo-Va- 

“ lachie. Il a fait 'sa carritre- diplomatique pendant 27 
a 

anndes ă Stokholm, ă Berlin, d. St. Petersbourg, en 

" 'Purquie, en Moldo-Valachie partout oă la diplomatie 

“du Nord a 6t6 plus 6nârgique et plus habile. 

Il est dune famille honorable et connue dans votre 

pays, son pâre a en Yhonneur d'6tre avocat du (ci- 

tesce al cui). | 
 IZignorance, Monsieur . .,. . est la, cause, comme 
vous Pavez dit, de grands malheurs; il n'y a que la 

vârit6 qui peut nous sauver; et personne parmi les 

(citesce numele naţional) ne connait la vârită sur ce 

qui concerne notre pays comme. Monsieur (citesce nu- 

mele amicului nostru). | 
Sil y a de la hardiesse, Monsieur .. . . . dansma 

d&marche, j'espere qu'il sera bon de n'y considârer que 

mon intention et mon zăle. ” 
"Jai Yhonneur Getre, etc. etc. 

După câte îmi serii dară, îmi vine să cred ct acea 

pers6nă nu numai vorbă a trimis unde se cuvenia, ci 

chiar biletul mei ca mărturiă de Ja un. Român. Ieri 
am luat pe s6ră scrisorea d-tale, Astăqi e di de postă, 

şi nu & di de primire ca să m& pot duce “unde îmi 

scrii şi să dicii câte amicul nostru doresce, Ce voii 

face mai în urmă iți voii scrie, cum şi câte mi se va 

„dice despre dânsul. 

De vei arăta amicului câte iţi scrii, nui da âncă 

copie după biletul meii, căci pote să facă răi şi mie 

şi lui 6nsuşi. 
Am vEdut fcia tipărită ce "mi-ai trimis. Ei n'am să 

facă nici să trimit nimica, la redacţie. De voiesci, poţ 

să ia câte am scris; pot să veqă multe şi din memo-
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riile mele intime ce vaii publicat de d. Russo. Câte 
îi vor spune amicii şi inamicii despre mine, el va pute 
distinge adevărul şi va scrie cel va lumina Dumnedeii. 

Se încarcă mult scrisârea acesta că 'ți-aşi fi trimis. 
şi hârtia ce am dat la ministrii Porții cum şi între- 
vorbirea ce am avut cu denșii. "Tiaşi fi trimis âncă- 
Şi 0 scris6re inedită ce a trimis.d. Russo d-lui Regnault, 
în care se lămuresce-multe erori pentru redactorul. 
Galerii, Să 

OCLV 

„. Domnului Gr. Grădişteanut. 

Constantinopole, 1856, Maiă 5. 

Amatul meii domn, 

Cu posta, trecută "i-am răspuns repede la scrisdrea: 
d-tale din 17 Aprilie. "Ţi-am promis că "Ă voiu trimite- 
şi nisce însemnări ale mele ce le-am împărţit numai | 
pe la ministrii Porții, iar nu şi la străini. Am vrut 
pentru incercare să le arăt că zd 8 în pi & Bio 
ŞI să văd, pricep ei adevărul? Cunosci cu adevtrat care 
le sunt interesele ? Şi dai vre-un preţ unor însemnări 
ca acestea? Acestă hârtie ce ți trimit s'a dus pînă. 
în mâinele Sultanului, şi de-o cam-dată, te rogi să. 
fit numai pe sâma d-tale pînă si vedem, iai ceva 
măsuri a 'desminţi câte şi cu dreptul şi mai mult cu 
nedreptul s'aii răspândit cu scop prin țările nostre în 
defavârea lor? De nu se vor îndrepta, m'am deter--: 
minat să o rup cu totul, nu ânsă pînă când nu se 
vor prinde formal cu mâna în sacii. "ŢI aduci a-minte-
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câte scriam la 49 şi 50 unde diceam cd purtarea mea 

și a Românilor în general cată, să fii ast-fel ca la timp 

şi înaintea, unei judecăţi, să avem noi a incrimina pe 

alţii, iar nu alţii pe noi; să arătăm cd ori câte le-ail 

făcut 'Turcii de nevoie, le-am trecut cu' vederea, am 

suferit cutare Şi cutare, luându-le pe rând după chi- 

tap cu istoria, în mână, şi tot am răbdat, sperând cd 

va veni un timp când Turcii liberi şi neinfluințaţi, 

vor face nu peşkeşuri şi recompense, - ci dreptatea, 

Acel timp a venit, şi nu numai sunt liberi dar ai și 

pe Francesi a “i i ajuta, a "i Susține: spre a da drepta- 

tea ţărilor nâstre. Să vedem ce vor face; ânsă tăcere 

şi prudenţă pind atunci, şi să nu luăm de fapte câte 

inamicii nostri şi ai lor, prin intrige şi marafeturi ţi le 

pun în spinare. Se aşteptăm, cum diseiii, pînd când 

îi vom prinde cu mâna în sacii, 

Cată să "ţi spuiu şi câte ceva din câte am vorbit 

cu mulţi din ministrii Turci şi bune şi rele, ce mi-ail 

is. Aceste însemnări nu le-am dat singur în per- 

s6nă, ci le-am trimis în plicuri însoţite şi cu câte o 

adresă, Iţă alătur aci numai una din acele. adrese, că 

cele-l-alte nai de cât nisce mici schimbări, sai de 

titluri saii de ocolire (mânagement) Gre-care. După 

„_wre o trei saii patru dile de la uimiterea plicurilor, 

" m'am dus de le-am dat câte o visită. 

Unul din cumnaţii Sultanului, cel mai intim, şi care 

e mult influenţat nu de Turtă-dulce pe care îl urasce 

ci, de Germani ale căror interese se l6gă de un colţ ct 

ale Turtei-dulci. - 

EL mi-a dis, dupd una-alta: 

— Vol diceţi 'de la un timp încoa și noi am credu 

cd Moldo-Valachia ne este credinci6să ; Ansă cele ce st 

2 

facii p'acolo şi la Conferinţe din partea alor vostri nt 

s6mănă cu câte diceţă:. altele sunt vorbele şi altele 

faptele. 

— Ce sai dis de către noi, r&spunseilă eii, sunt a
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devărate şi s'a învederat cu probe şi sacrificiuri mart, 
ce din diseraţiă orl n'aţi putut, ori naţă vrut a lelua. 
în băgare de sâmă. Acum ânsă se cuvineo dată a 
sci şi a vă încredința, că alta e ţera şi alta 6menii alegerii 
de la Balta-liman şi taraful lor şi amăgiţii lor. Pe: 
aceia i-aţi pus să guverne aceste ţ&ri, şi systema, lor 
n'a fost de cât sa tolere şi să provâce Ensuşi asemenea 
fapte de care cu dreptul vă plângeţi pe de o parte, şi 
cu nedreptul le imputaţi ț&relor. Este vorba, să mani-. 
feste țera, mulţumirile sale către 1. Portă şi către a 
liaţii săi pentru renturnarea cel pugin unei părți din 
Basarabia ? Omenil ce cutâză să propuiă sai să su-. 
semne asemenea hârtii, sunt ameninţaţi cu destituţii, 
inchisori și felurite persecuţii.—Este vorba să se facă 
vre-o demonstraţiă neplăcută I. Porţi ce lovesce dem- 
nitatea sai drepturile Turciei ? sai este vorba de în-. 
scrisuri de mulțumire către Muscali şi Nemţi ? Acele - 
se facă dioa "namiadia mare sub patronagiul şi 6nsuşi 
siluirea Gmenilor, pe cari i-ați pus să ne guverne şi pe 

; cari acum în urmă i-ați Şi susţinut acolo, ne luând în. 
băgare. de s6mă plângerile ce v'a facut; țera. 

Daca, după cum se dice, guvernele sunt ca părinţii 
şi supuşii cu fii, nol, după pactele ce au țtrile n6stre- 
cu 'Lurcia, şi după tractatele ce ai recunoscut acele 
pacte, n'avem de suzeran şi de protector legitim al 
drepturilor nâstre de cât pe Sultanul. Pentru ce dar 
ne-ați lăsat în starea fiilor nelegitimi căror le este ru-. 
şine,. ba sunt şi amenințați de a, pronunţa vre-o dată . 
numele adevăratului lor tată ? Pentru ce fapte ca cele 
ce ne imputaţi acum, nu sai comis in domnirea lu! 
Gr, Ghika Şi Al. Ghika ? Şi care a fost recompensa. 
celui din urmă, când a împedicat fapte mai seri6se de- 
cât acestea, ca cea, de la Brăila şi altele? L'aţă de- 
stituit şi în locul lui ați consacrat domnirea, eteristilor: 
de profesiă. - 
"— Vol aţi ales pe Bibescu.
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— Da, subt împilarea unei proconsul. Am avut ob- 

-şteasca Adunare numai ca să alegem asemenea 6meni, 

să facem la regulamente ; iar nu şi ca să protestăm 

Ja violarea autonomiei, iar nu şi ca să ne opunem la 

minele lui Trandafiroff. Atunci “oi ne-aţi închis. 

De am fi avut la 1848 un Domn ca Al. Ghika sai 

-cel pugin ca Sturza ce a sciut şi a avut şi curagiul 

şi midlocele să dea în cap celor ce ai eșit cu steagul 

-din consulatul rusescă, noi eram să fim astădi pe la 

«casele nâstre ca şi la 18401a întemplarea de la Brăila, 

Cei ce ai fost amestecați d'a dreptul sai piedişi la 

Brăila, tot aceia ai complotat să ne aducă o za- 

veră şi la 48. Ne având Domn sii puiă la loci, am 

fost nevoiţi să luăm noi iniţiativa, să ne expunem a- 

verea şi vi6ţa ca să arătăm lumii că ne-am sculat, nu 

să turburăm liniştea, ci să demascăm şi să ţinem în 

frâu pe turburători, şi să învederăm credinţa n6stră 

către I. Portă, cu mâinele libere.şi cu gura deschisă, 

neinfluențaţi de nimeni. Am ţinut ordinea ca nicăiri în 

Europa; am apărat vița şi averea chiar şi a inimicilor 

nostri şi: ai vostri; v'am deschis calea către o politică 

nucă; v'am făcut cunoscuţi în Europa sub culori ce ai 

atras "simpatia generală; vam preparat drumul către o a- 

lianţă, tare şi salutariă, Ce ați făcut cu no? Ne-aţi 

proscris, ne- ag alungat când am venit în Turcia; ne 

ați umilit, şi am răbâat iubindu vă ca nici o dătă, cre- 

dând că vă “impune tot cel ce ne persecuta pe noi: 

iar ţâra, aţi dat'o s'o guverne eteristii, şi pe toţi ete- 

ristii i-aţi omenit, înălţat, decorat. Nu m'ar desole 

când nu le- -ață sci tote acestea; ânsă tot ce mă face 

a dori să nu mor nici în tera mea. nici în Turcia este 

că le sciți tâte Şi vă prefaceți o nesciinţă sistem. tic: 

ca să, vă creați cuvinte şi pretexte pentru ce nu da 

țărilor dreptatea ce li se cuvine. 

_— Nu, geanum! multe n'am “sciut din câte îmi spui



495 Da 

Şi îmi pare bine că le aflu. Însă însemnările ce mi le- 
ai trimis, data-le-ai la ministerul din atar6? 
„— Ele naă un caracter oficial, Şi dându-le acolo 

consacru un caracter ce mași fi voiţ să aibă, pentru 
că altele se vorbescii în casă şi altele se cuvine a se 
dice în publici. 

— Bine dici; ânsă tot să le dai Şi acolo, căci alt- 
mintrele ei n'am şi nu pot a, le priimi, şi te rogi să 
nu spui nimului că mi le-ai Gat, (Pacii dar ca Păcală 
Spuindu'ţi d-tale; ânsă cată să ţi le spuiii ca să scim 
unde ne aflim, Şi d-ta, vei ţine secretul, sai nu vei 
spune numele paşii cu care am vorbit acestea,,) 

Apoi a venit vorba despre Stirbei, când “i-am spus 
câte ţi-am scris cu trecuta, serisâre, - 

A doita di după acesta, m'am dus la Vizirul Saii 
Ripursli pâşa, ce ţine locul Visirului Aali paşa ce e la 
Paris, 

Venind vorba despre ale ţărei şi despre purtarea 
lui Stirbeiii cum Şi despre însemnările ce'i trimisesem, 

„de la densul m'am orientat despre multe. Lui *i-am 
dis mâl din cuvent în cuvânt tot cele scrise mai sus, 
cu adaos de cele următore. i 

El a ţinut un cuvânt lungii Şi a vorbit cum n'ar put 
vorbi nică un Român în favârea țărilor. 

-am dis: tot ce 'mi pare răi este ct vedend dilele . 
acestea, şi pe alță pași însemnați, văd că acusă ţările 
de faptele Gmenilor ce aţă pus a guverna. | 

— N'ai dreptate, răspunse el, şi cată să le ierți ; 
căci, de ar fi la cârma trebilor, ar: sci şi ei ca noi. 
Noi scim să distingenm pe iocuitorii acestor ţări de 
un taraf de vre-o 30—40 de familii. Din câte prote- 
sturi s'ai arttat Ja Paris, nici unul nu este aşa de 
systematicii şi de o politică. tenebrâsă, ca al lui Ştir- 
beii; şi nu ne-a supărat pentru noi atâta cât că, avend 
aerul că. susţine drepturile țărilor vâstre, le-a trădat 
ca nimeni altul.
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— Etd ce ne serie din Bucuresci, diseiii ei: Inain. 

tea demersului lui Stirbei, un ajutant al Imperato- 

rului Iosif a venit din Viena spre a felicita şi a asi- 

gura, din partea Imperatorului pe Ştirbeiii sasea 

— Despre ce? mă curmă el. 

— Despre fiitârea Domnie ereditară... 

— I-a fost cobe de cap, prorupse el, un prophâte de 

mauraise augure. 

— Ştirbeii, urmaiii ei, spre a mulțumi Austria și - 

ai plăc6 în tote, s'a determinat a displace, adică... 

— Cum, întrebă el; nu pricep. | 

_— Jucând comedia, cs face oposiţiă la, politica Au- 

striei, cerând Ja Conferinţe uniunea Principatelor. Cu 

acâsta 'Purcia astădi crede (pote și Franca şi Engli-, 

tera) că Ştirbeiti nu mai 8 omul Austriei, și Austria 

arată co 'și-a tras mâna, de pe dânsul. Ansă elce face 

cu comedia lui? Pe de o parte îngână pe aliaţi, fer- 

mecă pe Moldo-Valachi măgulină aspiraţiile lor, şi dă 

pretext Austriei a arăta că pentru ea nu & ţimp âncd 

a deşerta, Principatele de“ oştirile sale, pentru cd min- - 

ţile acolo sunt turburate ; şi ast-fel pe: de o parte cu 

relieful ce "şi dă către Moldo-Valachi, şi pe doalta cu 

baionetele austriace, Ştirbei să se realegă de Domn, 

adică în contra persecuțiilor Austriei, şi pind în ca- 

„pă tot Austria şi Rusia .să "și aibă acolo omul lor 

în capul trebilor. Marafetul a fost cu dibăcie..... 

— Ast marafet "i-a spart capul. Cu acesta s'a per- 

dut ; trist compositor şi jucător de comedii e Ştir- 

bei, prorupse iar. Ma , 

Cine cunâse pe Kipursliul de la Londra şi din totă 

vi6ţa, este întocmai cum se descrie aci în proruperile 

sale repedi şi spirituale. Când îl vedi, mai: mult vor- 

beşce el de cât să te lase a vorbi. 

- Apoi îmi cete nn număr al jurnalului de Francfort, 

pe care mai cu s6mă "l-am citit la Cabuli-effendi. Imi
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pare r&i că nu am insemnat gata, şi numărul ca să ţil recomand a/] citi; 
— Uite, îini dise, acest articol este conform cu pro- testaţia, lui Ştirbeiii (acestă protestaţiă am citit'o în jurnalele austriace, pe care cu voia guvernului din Viena a publicat'o Maiorescul, dup cum Singur scrie lui Maghieru), . 

În acel articol se dice că Aali Paşa s'a exprimat in . Conferinţe cd țtrile după desființarea, tractatelor, r&- „ mân sub Turcia, după cum Sai închinab ele de la început ; şi uită, dice jurnalistul, ca, şi Ştirbeiii în pro- testul sti, că țările s'aii închinat cu stipulaţii, şi acelea nu s'a desfiinţat şi nici se pot anula; că țările ai autonomia lor, ŞI... de colo de dincolo, . jurnalistul se sforță a surprinde credinţa lumii Şi a arăta că 'Purcia- nevrend să mai cunâscă tractatele încheiate cu Rusia, şi prin urmare şi resultatele acelor tractate, Şi prin ur- mare şi Regulamentul, cu anularea acestui instrument 
violedă autonomia țărilor, căci Regulamentul este. fă- cut de representanţii Naţiei în Adunări legislative !!! Vădut-ai sofisme la jurnalist şi patriotism la Ştirbei ?! Dupi ce citiiu acest articol pr 

— AY veduta dise primul ministru. Aj vedut cu ce argumente vor 6menii stia. să susțiă Regulamentul ! Etă politica, Şi voia n6stră, Anulându-se: tractatele, “ noi rămânem cu, voj şi voi cu noi, în situaţia, legitimă în care ne pun tractatele încheiate -cu voi, Şi care nu Sai anulat. Voi să recunosceţi - suzeranitatea, Şi noi să recunscem autonomia vOstră ; voi să daţi tributul 
„Şi noi pentru acâsţa să fim datori a nu maj lăsa să calce pământul vostru străinii. Ca să ne punem curat pe t&remul acesta, cată să ne resuim la situaţia când Sau măritat, ca să dică aşa, ţările vâstre cu Imperiul “nostru (este expresia lui propriă), cati să anulăm ori- . ce resultate, ca Regulamentul şi altele ce ai eşit din tractatele desființate, Şi voi cu autonomia vostră ne- 

: 
32
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violată, prin libere - discuţii şi representaţia, tutulor 

claselor să vă faceţi legi după trebuinţele de acum şi 

în viitor, Ceea ce aţi cerut la 48 aceea dorim să vă 

dăm, şi când a venit timpul a vi le da şi când vi le 

aim solemnamente în faca Europei, când vă. anulăm 

Regulamentul pe care aţi ars voi, atunci ne acusaţi 

„că vă violăm autonomia. ! Nu voi, ci persecutorii vostri. 

„Ce, spera, şi cugeta ei că noi Turcii ce am luat Turcia 

cu sabia şi cu sângele nostru; şi puteam face ce am îi 

voit cu învinsele raiele,—cum a făcut, Furopa feodală, 

unde aii fost servi, iobagi, clăcași, ca şi la voi—şi n'am . 

„făcut, că tâte qilele raielelor aii fost ale lor, şi pământul 

al lui Dumnedei, şi aii semănat unde ai vrut. Noi Tur- 

cii ce din voia singură a lui Mahmut am făcut a se desfiin- 

ţa ianicerii, şi am dat libertăţi raielelor, ce chiămăm as- 

tădi la drepturi egale pe toţi locuitorii sai supuşii Im- 

periului fără distincţiă, noi să lăsăm în Moldo-Vaiachia, 

ce n'am luat?o cu sabia şi avem datorii mai sacre, 

să lăsăm acolo în al 19-lea secol câte-va sute de fa- 

milii să ţie. sclavi, să aibă clăcaşi,. să aibă privilegiuri 

a strce şi a suge peste 5 miliâne de 6meni pacinici ? 

Cred ei ci, de am fi noi atât de nedrepţi şi răi aj 

lăsa la acesta, îi vor lăsa Francesii, Englesii şi. chiar 

Nemţii, Şi ar suferi să fii martori la nelegiuirile lor ? 

Se înşelă. Şi putem săi ruină într'o oră cu satisfacția a 

5 milisne de Români şi cu ondrea nostră, mai mare 

de cat ceea ce ne-a adus exterminarea ianicerilor. Nu 

o facem ânsă, căci vrem a se descoperi adevărul maj 

ântâii, a vede lumea, şi. Românii cine vă voiesce bi- 

nele, noi saii acesti protestatori. Şi atunci credem co 

mulţi din acei ce exploată astădi ţările vâstre, şi ne . : 

sunt inamici, vor veni la cunoscință. Acum nu mai e 

timpul de exterminaţiă, ci de hlândeţe, de iertare şi 

de dreptate egală, cel pugin aşa declamă “lumea .as- 

tdi ; şi. cine e om de inimă cată să facă să "i semene 

faptele cu declamaţiile. 
- 

7
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— ns, Alteță, e mare diferință do-la a extermina 
„pe acest fel de 6meni pînă la a'1 lăsa tot: pe ela gu: verna, ţările. Ce fel de dreptate este acâsta ca ei, ce 
ai făcut şi facă causă comuni cu inimicii vostri, 
să aibă dreptul de patrioţi de a delibera în als ţ&rei, __de a fi consultaţi, şi noi ce am pledat causa, țărei Şi . a v6stră, noi să fim excluşi din dreptul nostru ? 
„.— Al dreptate, dise el; ansă mulţi din voi cei din 
afară v'ați rătăcit şi v'aţi făcut singuri .imposibili, 

— Pind astădi ei €nsumi “i-am acusat pe unii ca : 
acestia şi m'am retras de denşii, dimpreună cu toţi emi- 
graţii maturi Şi consecuenți. De adi înainte ânsă, când 
Turcia are putere şi drept a da dreptatea, cuvenită, 
ei. mă fucii avocatul lor şi dicii: a, cui e'culpa că Su 
Tătecit, de sunt în rătăcire ? Câna partisanii Rusiei 

„se refugia în Rusia Şi în Austria, afla refugii Şi con- 
solațiă acolo. Românii de la 4Sce at ţinut cu Turcia, 
şi ai jucat un rol important, naă avut alţ instinct 
de cât a, alerga; în 'bracele Turciei. Nu. vorbescii de 
măcelul de la Spirea, de închisdrea turco-fililor la Co- 
troceni, ce aii fost; o intrigă tenebrosă, Şi nu scim âncd pe „cine mai mult să acusăm. Ânsă N, Golescu a plecat da, 
dreptul să viă la Constantinopole, de pe drum “l-ai în- 
tors şi l-a pus la, închisâre cu toți ce voiaii să trecă 
în Turcia, şi pe care "aţi trecut transito pind la Or- 
şova şi mai "nainte lăsându'! la. voia, întâmplării a se duce uude îi vor âpuca ochii. Apoi la 49, Românii din Transilvania şi eu, N. Golescu și Tell am venit 13 
Stambul să facem locii a veni şi cel-l-alță din Paris să 

-ne adunăm ca puii subt aripele closcei,. şi pe unii aţi 
internat la Brussa şi pe noi trei ne-aţi expuls din si- 
nul Turciei, făcându-ne a ne reinţurna, în. Franca cu 
leimosina ambasadorului frances ce ne-aii dat pasaziul. - 
gratis, neavend cu ce'l plăti, ” 

De.era astădi şi ipină astădi Românii în Turcia, 
era să se vagă prin Paris comitete democratice Şi so: |
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ciale, tendinţe la comunisicul de care ne acușă inamicii 

vostri și ai nostri ? Ne-aţi lăsat în voia, întâmplării şi 

am făcut ca omul ce e să se înece şi care, ca să scape 

se apucă şi de spini. De unde scria Românii din ţeră la 

48 ce ă socialismul? Voi "Y-aţi făcut să scie abando- 

nându'i. Pe câţi am acusat pind astădi nu la voi, ci 

între noi,. acum la voi şi în ochii lumii cată, săi apăr. 

"Cei mai juni sai rătăcit din causa vâstră, cei mai 

-maturi ne-am sălbătecit. Ca, să, reparaţi câte aţă făcut, 

cată să treceţi cu vederea rătăcirile şi. să nu lăsaţi 

ţera numai pe mâinele Romano-fanarioţilor. 

Atunci am dis multe şi din câte am dis mai Sus 

cumnat;ului....... şi ectenia mea a fost mai iungă de, 

cât a lui, la, care în locii de zupisys, xp, el nu dicea 

la timp de'cât: vous-avez vaison; c'est tris-logique. 

Apoi adaose: de nu se va pune termen la acestă - 

situaţie, atunci resbelul şi sacrificiurile ce s'a tăcut, _. 

Qi că ait fost în van. La voi stă la Bucuresci să vă 

iaceţi legi, nu ca Regulamentul sub paionetă. streină, 

ci înaintea unor comisari ce vă vor lăsa a delibera 

liber, şi a căror presenţă “nu va, fi de cât ca să con- 

trabalanțaţi ori-ce influenţă.—Noi nu vă faceni curte, 

şi nici nu cerem curte de la voi. Intre bărbat şi fe- 

mee nu încape curte, tot ce se face e legitim. Și 

numai când ne vom pune curat în acea posiţie, atunci 

va fi. bine şi de voi şi de noi. _ ” 

După vorbe n'am putut să es mai mulțumit; vom 

vede. şi faptele, şi după fapte voii lucra şi eu: pind 

atunci ânsă tăcere şi prudenţă. Nu pot să "ți scrii 

tote, că scrisrea mi se face prâ lungă; îți alătur nu- 

mai una, din adrese cu care am trimis însemnările, 

Am uitat şi.cată să'ţi spui una importantă. 

— Ce este acâsta, am mai dis, de unde v'a venit să in- 

ventaţă acei trei candidaţi şi nu Domnul definitiv ? Cu 

acesta aţi pus în desperaţie şi pe cei mai maturi şi 

pe toți cei ce v'aii fost mai devoţi.
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— De la noi este acesta ? dise' el. Nu vedeţi că mi- rose a nemțiă. Nemţii ai propus'o şi pe la voi Dom: - Nil 0 sciaii şi 0 împrăsciaserd în țeră mai "nainte de a o sci Turcii aci. Noă nicinu ne propuseserăd una ca acesta, Şi prin țeră âmblă vorba cd vă violăm drep- -turile. Când ni s'a propus, am vEdut că nu 8 o deci- sie, ci un proiect ; şi la proiecte politica înadins de multe ori concede, mai vârtos la lucrări nerealisabile, | ca să câştige positive. Am gis.da, ca siguri că voi nu veţi tăcâ şi co la Paris se va decide altfel, Şi ca siguri că, când se va, afla adeverul, veţi afla cine v'a, voit râul. Strigi acum la violarea autonomiei ca să mântuie Regdlamentul Și privilegiile lor, şi ca să aibă lucrul o aparență pun înainte cei trei candidaţi pro- puşi iar de ei. Daţi candidaţii jos să vedeţi ce dicem noi şi ce dicii alţii; dar mai "nainte d tote Regula. mentul cată să cadă ca să ne punem Şi voi Şi 1i0i în starea normală,“ Ă 
Et5 adresa şi însemnările, 

Altesse, Sati Excellence (după pers6nă) 
Leş remarqnes, que j'ai /honneur de vous soumetţre, n'ont aucun caractere officiel. Elles ne sont redigees _que dans le but de demontrer la cause des sympto- - mes dâplorables qui “Viennent. de se manifester dans „la conduite” d'une trts petite fraction de' soi-disanţ Moldo-Valaques, gouvern6s par des hommes du choix de Balta-liman, et dont le systeme n'a 6t6 qus de to-: l6rer et de provoquer mâme des actes semblables. 
Ces remurques portent Je cachet. de la verit6; elles sont sorties d'un cour devou6 et fidăle et ne sont deş- 

" tin6es qu'a âtre communiquses ă un nombre tr&s res- treint purmis les hauts dignitaires de la $.. Porte. 
La convictiou ou je suis que la verit trouve accâs 

et asyle auprăs de grands monarques, m'a encourag;, 
„.. Altesse,- ă revâtir mes pensces de la forme rude, mais



502 

naive et sincâre sous la quelle elles se presentent of- 

„ ficieusement. Convaincu “que le guvernement de la . 

S. Porte prendra. des mesures pour donner des in- - 

structions au commissaire qui vient d'6tre nomms, afin 

de d&mentir les bruits repandus ă 'dessein 'par les en- 

nemis de PEmpire Ottoman et des Moldo-Valaques, 

de rassurer les esprits en Moldo-Valachie sur la loyaut6 

et, les. bonnes intentions de la S. Porte, et de ramener 

“2 leur d6voiement l6gitime les curs refroidis par 

tant dintrigues et de persâcutions. 
Je suis, ete. etc. = LL 

: - Pera, 1856, April 26. 

  

_ Ii " din 8 Mai, 1856. 

Dupd convicția ce avuiit acum în urmă, suntem aprâpe 

perduți din partea Europenilor toţi, fără excepțiă. A. 

cestia sait sunt complici. în secret cu Ruşii şi Nemţii, 

sati că sunt forte maladroits; şi atunci tot Muscalii 

mai dibaci vor reuşi în paguba n6stră. După -apucă- 

turile ce văd, nu putem scăpa alt-fel de cât ţin6ndu-ne |. 

de dreptul istoricii, de tractatele nostre cu Turcia, O 

linii de ns vom abaţe suntem perduţă. Străini! ce 

voiescii uniunea, âmblă să facă pe Turcia a o voi şi . 

ei, qicându-le să numescă ei fară alegere un Domn 

Muntean saii Moldovean şi acela să aibă un Caimacam 

la Iaşi saii la Bucuresci. Cum vor priimi Moldovenii 

să se guverne de.:un Caimacam trimis de la Bucuresci, 

saii, vice-versa, Muntenii de un Caimacam . trimis de 

la Iaşi? „- e . 

Scrie + d-l -Zossima în scrisârea din urmă multe 

bune. Nu crede nimici. Mântuirea stă numai la Ro- 

__mâni, adică la cele. vechi. Turcii,nu vor să ne dea nimicii 

mai mult. Europenii vor să ne 1a tâte. Îi  scandalisă
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dreptul de alegere. Apoi vorbesci de câte 5 represen- 
„tanți de fiă-care judeţ ai sătenilor. —Nier decum. Ltd 

ce vor: Da 
Boeria, 3 deputați - 

„Clerul, 8 — 
Burgesia, proprietară, 17. 
Sătenii, 3 
Proprietarii, 34, | 

Socotindu-se câte doi de judeţ. Tai proprietatea de 
basă, iar nu rangurile şi pămentenia, unde să potă 
intra şi Miloşii şi Mavrii și Iounidii, Suţii, etc: iar nu 
boerii români şi feciorii de Români. Când se va lua 
numai proprietatea de bast, representaţia ţărei cade 
mai mult pe mâna străinilor. De aceea, nu, frate Gră. - 
diştene, tractatele lui Mircea şi lul Vlad, că alt-fel 
Suntem perduţi.o) 
"La revedere, . a 

- Ia I. Heliade, 

CLVI 
14 

Domnului Gr. Grădiştenu, 

Constantinopole. 22 Maiti, 1856. 

Amatul mei domn, 

Am priimiţ seris6rea d-tale din 1 Maiii. Mat pe urmă 
am luat, nu sciii de unde din Paris, câte-va exem- 
plare din Memoriul lui Vodă Ghika de la Iaşi prin 
care combate protocolul încheiat în Constantinopole. 
Nimicii mal! sofisticii de cât acel Aemoire. Oţetul tare 
îşi sparge vasul; şi acesta, de imultul şiretlică, îşi dă - 
şiretlicul pe facă. - 

.
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; şireteiiia acestui AMânioire. Vodă Ghika, de la 

e 1aŞI a trimis aci la timp, adică pentru munastiri pe 

Negri şi pe Ralet; cu denşii sai adunat la un loci 

- şi Rodin cu Alexanări. In acel timp a venit din Bu- 

curesci şi Cretzulescu ce lucra, pe alte cărări. Rodin, . 

 Alexanări, Negri şi Ralet, în sfat comun ăi lucrat un 

JMemoire despre Principate, acela faimosul ce l'aii pus 

| şi d-tale şi mie în spinare. Intr'ensul cerea acei trei - 

candidaţi; într'6nsul cerea, ca comisia mixtă de Mol- 

doveni şi Români să viiă la Stambul, şi alte. asemenea, 

ce ab revoltat cum se vede pe Ralet, fiind amăgit iar 

nu complice celor trei, şi la fscut să dea pe facă prin 

“jurnalele germane pe autorul memoriului. -. 

"Acest 'Memoire saii proiect, când s'aii deschis con- 

ferințele din Constantinopole era ticluit gata Rodin . - 

Va, dat lui Caning; acesta Va presentat la I. Portă şi 

prin urmare la Conferinţe. Prokeş Da susținut, Caning 

l'a lăudat, ambasadorul Frangei a tăcut. Şi după acest 

proiect s'a încheiat în proiect protocolul “de AXĂ de. 

articole, al căruia. sugerator a fost proiectul ministrilor 

lui Ghika, moşă Rodin şi medici mamu Creţulescul. 

- Daca âcel' protocol în proiect âncă e violator dreptu- 

„rilor Principatelor, Pârta nu € singură violatore, căci 

un vot a avut numai în Conferinţe ; aceeași parte cată 

să "şi aibă şi Englitera şi Austria şi Frana. Porta, ca, 

să complacă. la doi ambasadori, ca să împlinâscă,. cum 

diceaii acesti doi, dorinţele Moldo -Valachilor (căci 

proiectul. dat de MLoldo- Valachi era pe masă) a cedat 

- reservând a se anula protocolul la Paris. Abia acel 

protocol s'a, încheiat în proiect şi Alexandri ce ținea, pe: 

Vodă-Ghika în relaţii despre cele ce se jucra în Stam- 

- Iaşi, unde deja observaţiile sai protestul era gata. şi 

se "face şcandalul ce s'a făcut, adică protestul la Con- 

ferințele din Paris: Moldo- Valachii se turbură, tiparul 

Frangei strigă c5 Porta violedă, drepturile Principate- 

bul, smulge fără greutate 0 copie, se repede cu ea la
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, , | 
44 O . aL mp lor spre a o “face impopulară ; și tentatorii EnSăst a Ghica şi Ştirbei, treci de apărători ar drepturilor” Principatelor. 1td în acestă chestiune ce am scriş unuia de aici din Stambul, a | 

„Le protocol des Conferences de Constantinople a 
6 redig6 du concert avec les reprâsentants des puis-: 

„Sances allices de la S. Porte, et les bases de cet acte, | 
en projet encore, ont âtâ puisces dans un memoire 
qu'un Valaque de .concert avec un agent ct un mi- nistre du Prince Ghika de Moldavie avait adroitement 
€labor6, et qu'un des ambassadeurs avait presentă 
la S. Porte. Les articles XXII et XIX sur les quels 
est accusce la S. Porte ont âtâ Sugsâr6s par le sus-dit 
memoire et par le representant d'une puissance. - La, 
S. Porte par consequent est tr&s dâloyalement attus 
quse par les tentateurs eux-memes. 

Les ministres du Prince: Moldave proposent et pro- 
voquent; un roumano-fanuriote compose le projet; 
un ambassadeur lo presente etNe recommande ă la 
5. Porte, comme l'expression „des vaonx des. Moldo- 
Valaques ; un autre -ambassadeur le soutient. La S$. 
Porte et Vambassadeur de France pour y complaire 
ei en croyant combler les vqpux deş habitants de la 
Moldo-Valachie acceptent. Le protocole est conclu en. 
projet,. et avant de voir la lumiăre il est d6ji accuse. 
par le Prince de Moldavie le tentateur lui-meme, et 
Mr. St. Marc de Girardin erie aux voleurs! et la 
presse de Paris devient Vorgan de cette âccusation, et 
Von appele. celă de la, politique ! Non.— C'est la chose la 
plus facile du monde d'âtre dâloyal. Ce qui est dif- 
ficile, c'est d'avoirle cour droit et Vesprit apte ă 
penstrer «dans des intrigues aussi tânebreuses et î, y. 
demeler la, .verite. - | 

Je me fais un devoir de vous entretenir sur ces 
faits ....t .. Ma 

Aci caimacamii pentru ambele Principate s'au decis; 

   

,
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numele lor sunt pe masa Sultanului, și se aşteptă numai 

consimţimentul şi iscălitura lui. Nu le scie ânsă pind 

acum nimeni numele. Tot ce sciii de sigur este cd. 

1. Portă a, decis ca cei ce se vor numi câimacami, aceia, - 

nu vor âv6 dreptul de a fi aleşi de Domni, şi de se 

vor alege de generalele Adunanţe, nu se vor put face. 

Porta nu voiesce să fiă taxată co impune indirecta- 

mente Domnii, numindu'i înainte caimacami Şi dându-le 

" midlâce de a influenţa alegerile. 
Ms întrebi ce am mai făcut despre amicul nostru 

d. B....: Ţi-am comunicat ce bilet am scris despre dân- 

„Sul, ansă” am fost din disgraţiă “maladroit cd n'am sciut 

că mă adresam către un discipolal lui Guizot ce căuta 

a Şi r&sbuna pe maestrul săi. Pr6 se lungesce scri- 

s6rea, de iți voii scrie câte am dis. i 

„ Franga este forte aspru pronunţată asupra boieriei; 

nu va să audă cd în Divanul ad-hoc va fi vre-un 

membru cu titlul de boier. „Pot să fiă şi boieri, dice, 

ans nu ca, boieri, ci ca proprietari.* Mi se pare cb 

& bună-credinţă, 'ci ca să complacă publicului se. 

| Pi că combate boieria, ca să compue Divanul ad-hoc 

tot de boieri, ânsă sub nume-de proprietari, Şi cu ae - 

câsta ce dă arept d'a fi alegători şi aleşi Mavrii, Ioa- 

nidii, Sutzii, Arghiropolii, Miloşii, Sakelaurii, Ciocanii, că- 

pitani Vangelli, etc. etc. Am fâcut un proiect ce combate 

acestă idee şi care mi s'a fost cerut în adins-şi lam 

dat. ŢI] voiii trimite cu altă ocasie. E trebuinţă să'l 

scie şi în ţ6ră ca să nu-lase acolo să se ingâne. 

Am mai făcut Ancă vre-o trei r&spuusuri la, trei între- 

bări ce mi s'aii adresat înadins prin înscris. Ti le voii 

trimite şi acelea cu altă ocasie. 

Am priimit o scrisore de la d. Vaillant” Imi scrie 

| între altele şi acestea : » ai lu avec un plaisir extreme 

les deux piâces que m'a"communiquses M-r. Gradi: 

_steano. Lu manuscrite est fort plaisante; Vimprimee 
est admirable ; Pune me fait prendre en piti€ lord Red... 

.
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lautre me fortifie dans VPespârance que jai fait surle 
verbe. a 

N'am. priceput de care piesă -vorbesce; de scii d-ta 
spune'mi şi mie sai arâti'mi-o. - « 

Iţi trimit cu acesta o. scrisâre către d. Vaillant cu. 
un billeţ să mai primescă 70 fr, adică 40 de la d. Russo 
şi 30 de la'd. Zossima. Ma 

Arată amicului. şi d-lui Billecocq că zidurile ce am 
„v&dut stai în contra d-lui, *mi-aii deschis mult ochii 
când m'am lovit cu capul de dânsele. Stringe'i mâna, 
din partea -mea, şi asigură'l de stima şi amiciţia ce'i 
port. Spune şi la cel-l-alţi amici sănttate. Ce face d. 

_Curiu? De îl vedi spune'i că nu lam uitat... 
Peste curând voii mai trimite şi d-lui Ledain âncă 

100 fi. Arată'i complimente; să mă ierte cd nuj scrii, - 
îi voii scrie cu posta următâre. 

La, revedere. , | a 
. N 1. Meliade.. 

= 

LOVII 

" Domnului Gr. Grădişteanu . 

Constantin=pole. 26 Maiv,:1856. 

Amatul mei domn, 

Spre răspuns la scris6rea d-tale din 19 Aprilie, îță 
pot servi trei patru' din scrisorile mele precedente, care 
cred că ţi-ai prevenit la multe dorinţe, - şi te-ai pus 
pe undruma cun6sce multe .intrige şi marafeturi. Aj 
văduţ şi langagiul ce am ținut în favorea emigraților 
de a reintra în. țeră. M8 tem ânsă ca nu.cum-va după 

„ Telaţiele ce aă unii şi după predestinarea în care sunt :
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„dea fi tot amăsiţi (dupe) cu cea mai mare bună cre- 
dinţi şi "cu sentimentele cele mai nobile, fără a greşi 

cu inima, să nu greşescă, amar cu mintea şi să facilite 

intrige ca cele ce s'aii urmat în urmă cu memoriul 
lui Rodin, în complicitate cu ministrii lui Vodă Ghica, 

de la Iaşi, cu Alexandri, Şi să provoce, protocdle ca cel 

din Constantinopol din 11 Februarie. 

Pledând causa emigraţilor în general, am i obtinut 

de la Safet effendi să. mă invite singur ai dao listă 

de toţi emigraţii români ca să facă după intrarea lut 

în ţeră a fi chiemaţă şi ei. Nam dat âncă lista, căci 

nu-€ grabă, pentru că mai întârgiă pind să plece. 

Cată mai ântâiii a se termina limitarea frontierelor 
Basarabiei Şi, mi se pare, pină şă se tragă şi Austriacii, 
Din teră, mi. se scrie cd se prepară ŞI Turcii a se 

retrage. ' 

Dia că bine ar fi să caut să intra eu mai vîrtos în 

ţâră că nu ar fi dificil, Am făcut şi voii face ori-ce 
îmi stă în putinţă pentru alţii; pentru mine ânsă nu 

voii să faci nimici; Şi chiar de vor voi să mă trimiţă, 

mă vuiă cerca din tâte puterile să scap de paharul a 

„cesta, Naşi dori nici 6sele să mi le ducă în ţeră ; 

de voiii miri p'aici, am dis la toţi să mă îngrâpe ae. 

cindea, în Asia. Şi când, amice şi frate, de mă credi 

să te.credă Dumnedeii, când ast-fel îmi este sufletul; 

să mai fii ŞI pe d asupra apoi şi nonocasir că mă duc 

în ră să, alergii după plăcinte!! Nu, frate; 'mi & de a- 

juns. Ducă-se cine vor fi raraa mă nonocasi; ducă-se 

cei ce n'aii tras asupra lor atâta invidiă, şi facă cei 

- dia urmă tot binele ce vor put;, şi însufle Dumnedeii 

pe cei d'ânttii cu spiritul moderaţiel; deschidă-le ochit 

să vedă mai bine de cât ai vădut, maă vârtos de 8 

anl încoa; şi încăldescă- le inima cu amorul cel ade- 

vărat, al Patrie. Nu urăsci ţera; nu urâscii locuitorii 

satelor ; Ansă toi ce e de Oraşe îmi însuflă spaimă; 

"nimici mai neconsecuent, nimicii mai. deleal, nimicit:
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maj interesat, nimici maj fals de cât acei Gmeni. Nu. pot a le mai audi langagiul ; nu pot a le mal vede gesturile. Deprins din copilărie şi ei la multe din a- | cele gesturi, când mă surprind singur într'Ensele, wi se înfiâră carnea şi m& ur&scii pe mine maj mult de cât pe toți. Dâmne, scapă pe chreştini de ciocoj, dar scapă'i mal vertos de declamatori şi de fraţi? 
La revedere. Compiimentele mele la amici. De vei veni în Paris şi îţi va, fi drumul, treci, mă TOgu, şi a- bate-te la unul M-r Guillemin fils, argintar, Rue Neuve 

Vivienne No. 43, Spune" multe complimente de la mine, 
Și întrebă] de a luat o scrisâre francat şi un bilet al postei ca, să primescă 632 fr. 

I. Heliade, 

LOVIIL. N 

Domnului Gr. Grădișteanu. 

Constantinopole 29 Maiui. 

Amatul mei domn, 

Am luat scrisârea d-tale Jin 8 Maii, şi de nu pri- iam şi ei din Londra o broşurică, de două-deci pa- ine, nu sciam ce sunt acele pices despre care îmi rii d-ta şi d. Vaillant, 
Etd cum e acâsta: - Si 
Aici în Stambul, în anul trecut, am făcut cunoscință 
unul din străinii literați. Acesta, a plecat în tâmna 

ecută la Londra şi de acolo mi-a scris vre-o două trei Tisori. In cea din urmă îmi arată disperaţia, în care 
punea ura şi antipatia ce vedea, între Angli Şi Fran- - 

f
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cesi. La aceea, “i-am răspuns printi'o scrisore lungă. 

- Mai deunădi priimiiă un pachet cu 10 exemplare din 

acea scris6re tipărită şi cu un titlu fâcut dupy fan- 

tasia lui. Titlul broşurei şi numele ce dă autorului 

ma supărat mult. Nam cutezat a da nici un exem- 

“ plar nimului cu acel titlu; şi apoi tipărirea e plină de 

  

greşeli. - 

Bcb-le : „ 

Pag. | Rindul “Scrie „In loci 

8: 14. OOGuid6 Gards 

10 28 droit . Devoir 

16 “ 15 . gastrodoule gastrodoute 

- Nota . — idem idem 

18 4 - martyre martyr 

14 27 sant * €taient 

16 33 saurait „ Saurait 

17 Il d6chue d'schue 

13. 40 neprevaudront de pr6 

- T-am scris şi lui să dregă cu mâna aceste greşeli, 

să rumpi prima pagine cu titlul ce i-a dat singur, 

şi să "ţi trimiţa şi d-tale câte-va, exemplare. Nu cred 

_ansă să) fi ajuns scrisârea mea când ţi-a trimis cele 

ce ai primit, câci după data scrisorilor d-tale vă&di că 

tot de o dată ţi-a trimis şi d-tale şi mie. | 

-Cât ânsă despre piesa manuscrisă despre care îmi scrii 

că ai luat; şi după coprinsul ce dici că are, n'am sciinţă ; 

şi rău d. Vaillant mi-o atribue în scris6rea Sa, De vei 

fi prepuinăd şi d-ta ca d. Vaillant, nu faci bine. 

_La câte qici că legistii şi filosofii spun că Dreptul se 

" nasce din Datoriă, îmi pare bine că nu te învoiesci 

cu pricopsâla. d-lor. Nimicii n'a ' stricat. lumea ca filo- 

sofii, theologii, legistii, adică toţi ce de sine sait nu- 

mit Doctori în nisce sciinţe neexacte şi pline de erori | 

“ce le demonstră chiar numele de systeme. Adevărul e. 

unul şi n'are systeme. i o 
A dice că Dreptul se nasce din Datorid este ca, şi 

când ar dice adică cd Activul se nasce din Pasiv, Tin
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pul din Locii, Spiritul din Materiă, Alirele Gin AMiresa 
lui propriă ; Sufletul din corp, Jaestrul din discepolul 

„S&U; trataliul sai lucrătorii din materialul ce lucră ; | 
cel ce vorbesce din cel ce aude; cel ce dă din cel ce - 
primesce, . 

Din Dreptul ce dicii că se nasce din Datoriă ati scos 
„d-lor că libertatea se: nasce âin egalitate, şi de aci tote: 
ororile. systematice şi de bună-credință. De aci reîn- : 
noirea turburărilor şi darea neîncetat din Seylla, în 
Charybda, A n 
„Nu se nasce nici Dreptul din Datoriă, nici Datoria 

din Drept, precum nu se nasce nici divele Gin Iliresa 
sa, nici Miresa din Mirele stu, ci amendoi termenii 
suni coexistenţi, corelativi, paraleli, sympatici, de o 
natură ânsă cu totul alta, Şi complinirea unul altuia 
spre a produce unal treilea termen ce este resultatul, 

Câtn vede cine-va, dualităţi ce nu se compun de ter- „mini ast-fel cum unul să fiă, Activ şi altul Pasiv şi amân- 
doi positivi saii existenţi, dualităţile acelea sunt ima- 
ginare, chimerice, precum . 

Bine, Răi. 

Lumină, Intunereci, 

Cald, Frigă. 

Aci un termin este positiv şi altul negativ, şi prin 
urmare nu e dualitate adevărată, ci iar unitate. 

Cât vede iar doi termeni positivi amândoi, ânsă 
amândoi de aceeaşi natură, dualitatea e monstru6să 
Şi maritagiii armonică nu pote exista între ei, şi re- 
“sultatul ce produce e. falită, catastrofă, discordiă. 

Aşa sunt perechiele sai maritagele de: 

do! bărbaţi, 

do5 muieri, | 

dol medici fâră amalați 
i „do maestri fără discepoli 

Qoi vorbitori ! ' 
doi Regi pe un tron.
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Unitarii sunt staţionari; dintrun punt singur nu e 

liniă, nu € progres. > 

Dualistii au do punturi şi pot pleca. Daca un punt 

8 activ Şi altul: pasiv, migoarea, 8 & progresivă, Daca, un 

punt & positiv şi altul €& negativ, mişcarea “e imagi- 

nară : el stat locului ca şi unitarii. 

„Daca amândoă puterile sunt sai active sai pasive; 

„lume în loci d'a înainta din sțatul natural, se 'per- 

verte, merge înapoi, se ia de păr, se încaieră; tote 

mergi din r&ă în mai râu, din falită i în falită pind vine 

cataclismele morale. 

Acâstă doctrină a trinității adevărate compusă din 

"activ, pasiv şi resultat face materiă de un volum ce - 

servesce de introducţiă la istoria universală - şi care 

mi-ă condica dup care istoricul judecă tote dootrinele- 

filosofice, .religi6se şi politice; tâte instituţiile ce es 

din acele doctrine; educaţia popolilor, faptele lor, ete. &tc. 

Eu n'am systemă; am un cot,. o. măsură luată din 

natură, şi ca geometru măsor întinderea, cu linia verei 

dualităţi, şi spaţiul întregi, din triunghiă în triunghii 

-. cu triunghiuli trinităţii vere ce ese din vera dualitate. 

Am făcut din românesce pe franqosesce nu 0 tra: 

ducţiă ci 0 prescurtare din acâstă sciiriţă trinitară; 

în vre-o trci câle scrise cu mâna. Aceea desvoltă mai 

pe largi câte îţi scrii aci. Nu ţi-am trimis'o şi nici 

nu ţi-o trimit pentru portul postei. Cu vr'o ocasiă: 

ţi-o voii trimite. . | | | 

Nimica nuoi p'aici. Se dice că sai doctorul Cre- 

tzulescu sai Ion Ghika se va, trimite -Caimacam în 

țeră. Pe Sturza nu vor săl primâscă Muscalii comi- 

sari în Basarabia la tragerea confinelor. Porta are de 

gând să'l susţiă : dice cd scire oficială sait notă de la 

Petersburg n'a luat despre acâsta. Nu crede ânsă de 

acolo să se compromiţă guvernul a face o pretențiă 

atât de arogantă. - 

Ce are Turcia, cu Ielacicii Şi cu Zencii Austriei, sait 

+
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cu toţi Grecii ce sunt în serviciul muschicescă, ca, să 
pretinqă Rusia d'a nu ave Porta Români saii Moldo- 
veni fosti protegiați, adică ai Rusiei, în serviciul săă ? 

Mult îmi pare r&ă cd nu pot aţi trimite nici cu 
posta acesta copie de pe compunerea ce am dat la ce- 
Terea ce mi s'a făcut despre Divanurile ad-hoc, cum Şi 
răspunsurile la trei întrebări ce mi S'aă făcut. 

Imp&raţii şi Craii faci Tedeumuri pentru * închiărea: 
păcii; dică că ad ajuns la scopul lor, care scop era 
să se facă pace, unire, solidaritate între patru Impe- 
ratori absolutistă, cu cari să se unâscă şi Craii ce 
Jinduiesci a put6 ajunge la. absolutism. Din acesti 
patru Imperatori numai Turcul mai diferă ceva cu 
religia şi cu nedibăcia ; şi cate voiesce el pentru intere- 
sele lui particulare s'a întâmplat să mai viă Gre-cum la 
interesele nâstre. Singur spui cd Francesul, care ne ofe- 
rise pentru: schimbul Lombardo-Veneţiei ca să se lege 

"bine cu Rusul şi Austriacul, va face tot ce vine bine 
„Rusului şi Austriacului în ţările n6stre. N'avem astădi 
„de nimici mai bun de cât să fim cu minte în ţeră, 

să ținem la, vechile stipulaţiuni ce avem cu Turcia, 
„Şi Turcia ca să nu perdă buiuk-adamia se va ține cu 

“ dinţii lu, stipulaţiele ce ai avut cu noi. Cât vom eşi 
astădi din acele stipulaţii suntem perduţi. Nu scii ce 
va trebui să facem peste un an sat doi, Ei vorbescii 
de astădi la ducerea comisarilor în ţeră. 

La revedere. 

I. Heliade, 

33
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CLIA 

Domnului Gr. Grădiştenu. 

Constantinopole. 2 lunii, 1856, 

Amatul mei Domn, 

Domnia-ta, îmi scrii cd la Conferinţe ai propus să 

dea -Moldovalachia în schimb pentru Lombardia, şi ci 

ne-a scăpat nepriimirea chiar a Austriei. Ne-a scăpat 

6re? Sai ca să fim orbiţă s'a, jucat comedia, şi ca să 

ajungă la scop, ne-aii,făcut şi ne faci chiar pe noi 

cari mai de cari să ne scrintim causa din făgaşul el 

legal, s'o desnaturăm ca s'o potă ei apoi duce unde 

voiescii. 
Etă ce mi se scrie âin Londra. 

_ Londres. le 17 Mai, 1856. 

„Le bruit court ici, et il jouit, de beaucoup de cr6- 
„dit, .que le traite secret conclu le 15 avril dernier 

„rest qwune consequence prâparte du trait gensral 

du 30 Mars. Ce dernier trait6, conclu entre la France, 

n » PAutriche et PAngleterre a pour objet lareddition 

„ prochaine de la Lombarâie en 6change de la Moldn- 

„ valachie qui sera abandonnâe ă VAutriche. 

„ Comme on veut paraitre loya! jusqu'au bout avec 

„Ia “Turquie, et que l'onne veut pas ou qu'on ne peut 

„pas la surprendre ă cet &gard, on va lui proposer 

„ incessament de se dsfaire elle-mâme, pour quelques 

„ avantages "chimeriques sans doute, de deux provin- 

„ces qui ne lui causent que de Vembarras. Lattitude 

„de VlItalie 6tant menacante (car elle parait; decidee 

„ă se faire justice elle-meme) on veut mettre un ap- 
„ pareil sur une do ses plaies..... On va aussi d'un 

„autre cote renâre 14 Turquie impopnlnire en Moldo:
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» valachie et par les membres des divans ad-hoc arri- - 
„Ver au but qu'ils se sont propos€ par ce dernier 
„ traite. . 

„ Te. vous -envoie, Monsieur, en m6me temps que 
„cette lettre une feuille du journal le Zinues ; VOus 
„I'Y Verrez que ce que. je vous annonce au. commen- 
„ cement de la presente,“ | - 

Jurnalul este de la 16 Mail; veci şi d-ta.. Secre- 
tul acestui pasagii nu] coprinde: coprinde ânsă ceea 
ce mi-al scris şi Dita. Ă 

Articolele lui St. Marc Girardin entusiasmâqă mult 
pe Români. Mie ânsă mi se pare o cursă. Pentru ce 
omul acesta când era 'reacţionar la 1818 Şi 49, nu 
numai nu apăra pe Români, dar nici voia Săi vedă 
şii sfăşia amar? Acum le plededă causa, şi Rusia le-o 
pleda” astăqi spre a le-o perde ; şi ca să perdem causa, 
este ânteiu să facă.a ne deslipi de Turcia. ce singură 
pentru interesele sale Şi ca să nu perdă Buiuk-A damia 
sa, ţine cu dinţii câte-va Qin câte ne mântuie, şi de 
care noi nu avem putere să tinem cu dinții şi să ni 
se audă vocea: una că nu suntem Buiuk-Ademi Şi 
alta că cerem: mai multe de cât. cele ce..ai vrut a 
ne da.—Nu te asculţă cel ce nu voiesce ați da. — 
Apoi după ce ne vom deslipi de 'Turcia, fiind fiă-care 
cu pretenţiele sale, care mai de care mai bar6se Şi 
baroce, vom fi prin urmare desbinaţi, şi din atatea, 
desbinări vom asculta numai pe aceea ce le vor veni 
lor la, zpoxstuzyoy, Asţădi în țeră, după temerile mele, 
nimeni nu vor fi aşa de periculoși ca cei cu cereri 
exagerate, Astădi, de vom eşi dif stipulaţiele lui Mir- 
cea şi Stefan, suntem perduţi. Pe tărâmul acelor sti- 
pulaţii” aii vrut să ne puii: tractatul din Paris, cu 
scop d'a ne scâte din ele pentru tot-d:u-una. După 
tărâmul acelor: stipulăţii, Divanurile * ad-hoc compuse 
după privințele inemicilor nostri, vor put închina
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| „era sub suzeranitatea, de-o-cam- -dată a Austriei, „pre- 

cum Mircea a pus'o subt a, Turciei. 

"Rusia tace şi ajută la acesta; de aceea n'a vrut să 

figurede la tractatul de la 15 Aprilie, “și-a reservat 

rolul d'a trece de apărătârea drepturilor nâstre, în 

cât cel nemulţumiţi cu suzeranitatea Austriei să se a- 

runce în bracele Rusiei ce vorbesce de unire cu un 

pringii: dependent saii independent rus. De va reuşi 

la scopulii ei bine, de unde nu atât mai bine, dice ea. 

Principatele subt Austria, fiind nemulțumite, şi ea tre- 

când de apărătâre, va veni curând timpul când Au- 

stria ca o putere: chimerică, se va risipi, şi-eii voii av6 

prin partisanii mei îmmulțiță totul. Feriţi- -vă de vorbele 

frumâse ale lui Girardin. 

La revedere. 
1, Heliade. 

DR 

LCĂ 

Domnului Gr. Grădiştenu. V 

Constantinopole. 4 Iuniă, 1856. 

Arnatul meii domn, 

' Iyă închid aci scris6rea, acesta către d, st. Mare Gi- 

rardin : citesce-o şi d-ta. Pune apoi un sigiliu şi” i-o 

trimite. Iţă dau sarcina acesta, pentru că nu cunoscii 

adresa d-lui Girardin şi mi-e temă să nu se psrqă. 

scris6rea, N'o mai arăta ânsă la nimeni, nici să faci 

a se sci cine e autorul ei, saii cine e persâna din Pa- 

ris ce "1-0 ţrimite. Te rogii 6rd să adaogi d-ta la nota 

paginei 10 numărul din Allgemeine Zeitung ce ţi Pam 

însemnat într'o scris6re a mea, în care îţi scriam că 

--Raleţ este autorul acelui articol. Am dat gazeta la 
'
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posesorul ej şi nu mai ţii minte numărul, Mai am 
Groşi îndoi6lă de numele autorului Atlasului despre 
caro vorbescii în şcrisâre : nu sciii bine daca e M-r. de 
la Marche sai la Plage; cumpărasem în adins acel 
Atlas și "l aveam cu mine. Lam lăsat în Bucuresci a- 
cum când am fost în urmă. De vei găsi un asemenea 
Atlas; şi vei afla greşela în scrisârea mea, mă rogi 
drege-o. . 

Vine peste curând aci în Paris d. Letellier fostul con- 
sul frances la Tiflis. Printa"6nsul îți voii trimite pie- 
sele despre care "i-am vorbit în scrisorile trecute, . 
„Arată complimentele mele la toţi amicii şi mai ver: 

tos d-lor Billecocg, Vaillant Şi Laicain, - 
P'anci nimici nuoii. Nu scii de "ți am scris co doc-. 

„torul Cretzulescu speră şi umblă de a-se face caima- 
cam. Mi se pare mult, dar nu sunt sigur ânsă că şi 
el este de ideea contesei Sturzinei-de a ne înzestra 
Sai a ne înțorţola cu tifaricul de Kisselef. Mari păcate 
pe ţeră! Cate” mai mâşe pe bietul prunci ce este a 
se nasce! Nimicii nu v&d acum mat fatal pentru noi 
ca vorba unire. | - i 

Intre imperatori e o cărdăşiă şi o solidaritate mare, 
şi unul altuia fâcând voia, se va împlini voia Ursului 
sau a-lui Turtă-dulce, St stim mâlcom, frate, să nu. 
eşim din stipulaţiele vechi. Asta nnmai ne va mân- 
tui acum pind va trece vijelia. | 

La revedere. 

N 

I. Jeliade. 

——————— - -
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OLNI 

Domnului Gr. Grădişteanu. 

Costantinopole. 9 Iuniă, 1856. 

Amatul mei domn, 

Am luat scrisârea d-tale din urmă de la 36. Aaiti. 

Am vădut câte îmi scrii despre maritagii şi zestre. 

Ai dreptate. însă când între doi soși certele: Ja 

început nu vin de cât că amândoi sunt, cum se în- 

tâmplă de multe ori, forte juni şi se certă ca copiii ; 

apoi vin antipatiele şi de la o parte şi dela alta ; apoi 

intrigele străinilor ; apoi păţirea şi experienţa, apoi ve- 

nirea în simţiri. de amendouă părţile; şi când socul 

dice în cele după urmă: 6tă zestrea ta tota ; şi când 

nevâsta mai ține âncă cu aceia ce "iat mâncat o parte 

din zestre, şi ait de gsnd săi mai mănânce şi restul, 

atunci cine e mai culpabil? Bărbatul saii femeia ce 
un gând are de casă şi de venirea, la bărbat, şi dece 

tot de vagabondagiii, să fiă adică liberă şi. în cele din _. 

urmă de risul.celor ce ait batjocorit'o? Şi apoi cine 

iar & mal culpabil, femeia saii intriganții ce ai pus . 

desbinarea, ce ai batjocorit soqia şi vor, dupi ce'i vor 

mânca zestrea, să'i deprave copiii pînd la gradul de 

"aşi ucide pe mama lor, de ai aduce în stare de cri- 

minali, şi de a nu mai ave drept a cere nici o mo- 

ştenire de cât furcele şi catenele? 

Asta & chestiunea cea mai gravă, şi aci mai mult 

ce cât, tot-d'a-una, în cele pământesci se cuvine a âplica, 

disa: „ Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte j« 
Eă nu apăr nică o parte nici alta, de cât ici: Să 

luăm aminte, să vedem de unde vine răul? unde re-" 
sidă şi ce se cu adevărat de făcut? ca nu cum-va 
rătăcirea, din urmă să fiă mai rea de câţ cea d'ântâii.
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La Turci cel -pugin vedi cugete seri6se că vor să ne 
puiă pe t&remul vechilor nostre stipulaţii cu dânşii. 
De la alţii: nu vedi pină acum de cât cum să ne 
stingă, din faca pământului. 

1. Dita te plângi, şi ai dreptul a te teme de Gin-Bim- 
birici (Sutzake), de ce te temi tocmai acum? ŞI când 

"îţă scriam acum doi ani aprope, că pe dânsul l'a aflat. 
Colkhum să dea răspunsuri la, cele cinci întrebări ce: 
făcea Englitera, mi-ai răspuns că nu credeai, şi ct de ce 
mt alarmam de o ast-fel de stirpitură de om? Dela 
cine & venit iniţiativa de a băga în trebi şi de a îm- 
pinge înainte ast-fel de stirpituri? De ls Turci sai 
de la Englesii de systema de la 1815? Şi acesti En- 
glesi de unde la aflat de cât după recomandaţia 
cumetrilor şi domnilor lor de Muscali şi de Caningi 2— 
Apoi daca Ruşii, Englesii împingii înainte ast-fel de 
Gmeni, era treba a n6stră Românilor, unii a trimite 
cu însărcinare ast-fel de om, dându'i titlu de boier 
român. şi alţii a ne culca pe vrechie, şi a nu ne teme 
nici de cum, pină a venit pericolul în pragul uşei ? 
Sutzake a plecat cu sute. de semnături din ţeră, a 
tras în Constantinopole la Skin, consolul engles, a 
fost patronat şi recomandat de Caning , pretutindeni. , 
Napoleon astădi e în cărdăşiă mare cu Czarul şi 1 va 
face multe hatăruri,. mai vârtos de d'alde astea de a 
veds bine pe spioni de felul lui Sutzate. Ruşii Vaii 
propus pe acesta, Englesii lau utilisat, din Români Vai 
trimis cu misiune, Francesii Vai primit bine ; pote 
sa fiă numit unde dici, iar de nu va fi numit, "de va, 
rămâne cu e... r&U, cui avenr să mulțumim : Occiden: 
tului, Nordului, Românilor: ce Pai trimis şi. celor ce | 
nai făcut nimici spre a protesta în contra acestei 
trimiteri, sai Turcilor ce nu'l vor primi ?. -Şi daca, îl 
vor primi, cine sunt mai culpabili, Turcii ce îL primesciă 

> SR Românii ce Vâi trimis? 
„ Cine a scornit numele de Divan ad- hoc, adică Di- .
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van de poruncâlă, Turcii ce nu scii numiri d'alde . 
astea, ce nu le sciai nici d-ta, nici eu, sai Ruşii la 

Balta-Liman, şi Ştirbei şi Gr. Ghika cu ai lor ce se 

dici Români, şi apoi Ruşii, Francesii, Englesii, Sardi- 

nesii Vaii adoptat la Paris ca, termen legal? 

3. Daca s'a adoptat acest termen de Divan ad-hoc, 

Francesii văd cum mă văd pe mine, cd lucredă pe 

capete spre al compune cu numele exclusivii de pro- 

prietari, “numai de Mavri, de Ioanidi, de Sutzi, de 

Miloşi,: de Vangeli, de Arghiropoli și de Români pro- 

prietari ce sunt de coldrea şi principele acestor fana- 

rioţi, şi Turcii ţin-de-a se compune dupt datinele 

ţărei numai de pământeni cari să represinte tâte cla- 

sele societăţii, şi noi devenim organele sai încelaţii 

(dup») tot celor ce vor să ne răpescă casa părintâscă,. 

Ei nu apăr pe Turci, căci n'am de ce'i apăra; pen- 

tru ct faptele iar nu vorbele arată pe omeni cine sunt, 

şi fapte n'am v&dut pind acum de cât "vorbe. De nu 

le vor fi faptele după cum le sunt vorbele; pind 

când ne vor face noă răul, răul ce va veni pe capul 

lor le va fi şi mai mare: ei se ducii cu totul, şi noi 
pote să trecem crisa. Turcii cum îşi uştern aşa vor 

dormi; ce s6mănă aceea vor secera. Noi ansă cum 

pretindem să secerăm ceeu-ce n'am semănat ? Te plângi - 

„cu dreptate Şi te temi de Sutzake. D. Zossima când 
citiam scris6rea, a strigat d'o-dată: Dar pe dumnealor 

Românii din Paris şi pe noi d'aici, dracu ne-a împins 

_să scrintim causa din locul ei legal şi să ajungă toţi 
neposibili de a, fi utilisați? Pentru ce un grecoteiit să 

tr6că la Paris de boier român, şi să nu fi facut dum- 

nealor să trecă de boieri români, pentru cd cu ade- 

vărat, şi sunt? Pentru ce să n "audi nuvela că vine 

spre a se duce cu suflet, un Golescu, un Grădiştenu, 

„sai fiă şi-un Brăţianu? Numai Români. Nu merităm 
să avem simpatiele nimului. . 

Să lăsăm ânsă criticele şi să, vedem ce este de fă-
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cut. Un fanariot Muruz, cu mult.mai curat de cat 
* Sutzake ce a venit de la Odesa, la-.1828, şi a căruia, 
vicţă şi marafeturi le cunâscem, un Muruz,. dicii, la 
1812, a venit trimis de Turcia, iar influenţată ca şi 
astădi, și ne-a dat Basarabia Muscalilor, prin ajutorul 
Englesilor. A dat Basarabia, dar a plătit cu capul. 
Sa dicem că astidi Sutzake prin” rez&mul ce are va | 
Teuşi să mârgă cu Saffet Effendi ca al doilea comisar | 
din partea Porții în şeră; cu tâte că ei nu. credu.— 
«La ce avem a ne aştepta ? Vedut'ai charta Europei 

„în caricatură ce ab dat'o.Englesii, chartă după trac- 
tatul de pace din Paris? Caut'o şi vedi-o. Vulturul 
cu doă capete austriacii & prefăcut în asin sait măgar, 
cu doă capete; d'a drâpta întinde o ghiară de vultur 
ce coprindând Ungaria, trece peste dânsa, nicel Şi în . 
Turcia şi va să vii pind la Dunăre; de altă parte 
întinde nu ghiară - spre apus, ci picior saii mână cu 
copită, de măgar, cu pâna ce subsâmnă pacea, unde 
Italia singură, ca, în loci de a forma o cismă, e re- 
presentată ca un câine turbat, legat de tâte patru 
piciorele și cătând si musce laba măgărâscă ce su- 
s6mnă pacea. Principatele. danubiane, le arată ca Ţi- 
ganul când dice cd Românul a, trecut viia dincolo de 
gard, cuci le trece dincolo spre Nord de părticelele din 
Basarabia date înapoi; între dănsele, ce treci la Ru- 
sia, şi între Basarabia rămasă unde se întinde ghiara 
măgarului cu doă capete, în loci de hotar & un os 
de ros volorat pre pucin, ca Şi cum n'ar fi mult de ros, ete, 
etc, Cati charta acâsta ce mi-a trimis'o un Corespon- 
dent din Londra. Titlul şi editorul îi sunt aşa : Treaty 
Majs of Europe, London pub. 67 Iocl Brotherset Payne | 
1856, MN ă 

Nh lungiiii serisârea mea ați vorbi de astă chartă, 
de cât ca săţi arăt că opiniunea publică în Londra 
ne are de daţi pe copcă prin tractatul de la Paris şi 
trecuţi dincolo de Basarabia spre Rusia; 'firesce că
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nu după litera tractatului, ci după marafeturi. ca, 

Divanul ad-hoc, ca comisarii, ca Sutzake şi alte ase- 

menea. Turcii firesce că nu vor să ne trâcă dincolo 

de gard sai de os. Dene vor trece, ne treci inemicii 

lor Şi ai nostri, şi noi &nşine ce unii trimitem Gmeni 

ca Sutzake' şi alţii tăcem şi nu venim cu fapte legale 

a da un ajutor moral 'Turcilor. Ce este dar de făcut 

de-se va numi unul ca Sutzake comisar ?—D. Zossima, 

dice că i-ai scris cum că al scris în țeră ce ai să 

facă Românii; şi de ai atâta ascultare, - dice să scrii. 

şi acum. să fac un protest, săl aibă g gata în contra 

numirii lui Sutzake, arătând cine 6 omul, ce aii pel- 

dut țările ş şi Turcia când ai trimis la 1812 un fana- 

riot, și SAL. subsemne cât de mulți cei din. eră, mai 

arătand că 'Turcia e domni de a trimite în ale sale 

pe cine va crede de cuviință; âns& daca, consideră de 

ceva simpatiele Românilor, cu asemenea numiri nu 

face de cât ale înstrăina. Acel act să fii gata susem- 

nat şi trimis aici în Constantinopole spre a se da la 

1. Portă, la întâmplare daca Sutzake va fi cu adeve- 

rat numit, iar nu mai "'nainte. O asemenea scris6re va 

scrie şi d, Zossima în țeră. Şi daca nu se va afla ni- 

meni nici si facă, nici să susemnede un asemenea 

act, şi daca sai aflat mulţi ce ait trimis pe Sutzake 

cu îscălituri, atunci a cui & culpa, a Turcilor sai a 

Românilor ? 'Tureii, Francesii, Englesii vEd iscălituri 

„de Români în mâna, lui Sutzake. Apoi de nu se va 
afla semnături din ţeră, ce aii valdre mai: mult de 

cât ale n6stre ce suntem deochiață şi alungaţi. din ţeră, 

nu mai rămâne de cât să facem noi un asemenea act; 

şi de nu'l vor susemna N. Golescu, Tell, Eliade, Gră- 

dişteanu, Zossima, şi toţi câţi n'ai eşit din fagaşul 

legal al causei, atunci a cui e culpa, a Turcilor! sai 

a nostră ? 
-Uni corp nu mâre de cât saii când e ucis, sait.când 

e coprins dun morb grei, provocat și venit de sine;
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sau când acel corp, din causa b&trânețelor nu mai are 
în sine nimici din principiul vieței. De nu mai are 
nimică din principiul vieţei, corpul colectiv al Naţiei . 
române, saii daca capetele acestei naţii ce se dicii: 
inteligența ai inebunit, sai daca, alţii ne asasină şi 
noi nu luăm măsuri la timp de a ne apăra sai dea 
întempina şi Gejuca planurile asasinilor, ci din contra 
le secondim sai numim calomniatori ori orbi pe cei 
ce ne daii de scire, cată să murim, frate. Asta e lege 
univerșală, lege eternă; şi de vom mai trăi, visţa nu 
o suntem datori no, ci celor ce ne-ai scăpat. 

Termin scrisrea iar cu parabola maritagiului, Bine 
era să ne apuce timpii acestia, ca, pe Rusia, sai ca 
pe Bavaria cel putin; iar daca ne-ai apucat ast-fel 

„Cum să ne asemene unii cu soqia legitimă a unui mare 
Imperii, când bărbatul la bstrânețe vine la cunoscinţă, 
Şi ţine limbagiul legal, nu e mat bine femeia să re- 
intre în drepturile ei de sogiă legitimă şi de a'şi face 
fiii sel şi pe sine moştenitori legitimi ai bărbatului, 
la întemplare de a, r&posa acesta, de cât să tot âmble 
dându-se când la Nemţ, când la Muscal, când la En- 
gles, când la Frances, de a se purta ast-fel cum din 
disgraţiă, chiar pe fiii sui, pe Români i-am audit când se 
fudulesci, dicend : hei! Ţera românescă e curvă bătrână, ! 
—şi din cei ce se fudulescii cu porocla acesta, din 
nefericire, unii sunt buni Români. Bine ă după m6r- 
tea sai în viţa sogului să trăiască şi să moră şi 
ea ca 0 curvă bătrână, iar nu ca o moştenitore a 
socului? - 
„Cu cât sunt de grave și triste vorbele acestea, cu 
atât din disgrație sunt adevărate, şi cată a ne sgudui 
unul pe altul spre a ne deschide ochii Şi a vede 
unde ne aflim si că prăpastia stă deschisă spre a ne 
înghiţi. ” , 

La revedere, amatul, meii domn. 
Ș I. Heliade. -
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P. S. N'ai audit d-ta cuventul lui Palmerston în . 

parlament unde a dis că puterile ai garantat inte- 

„gritatea Imperiului Otoman, iar nu şi dominarea .cu- 

tăria sai cutăria dinastii sai neam? Ce vorbă e a- 

câsta ? Şi cine va lua moştenirea, dup mârtea cutării 

dinastii ? Elenii de care e sătulă Europa ? - Grecii din 

Turcia ce sunt moftazi şi neincercaţi? Bulgarii, sai 

noi, de ne vom face în 20—30 de ani 6meni de ome- 

nie şi nu von mai trăi ca o curvă bătrână ? 

Facem răi, frate, când âmblăm şi cerem u ne des 

părţi de Turci. i | Si 

Ei de-o cam dată voii traduce în franqosesce pa- 

sagiul din scrisrea ce vorbesce de numirea, sait spe: 

" ranţa lui Sutzake, fără să ară semnătura, şi!l voiu 

da unde se cuvine cu observaţii din partemi. Ce mi 

se va dice, îță voii serie. 

OLXIUI 

Domnului Gr. Grădiştenu. 

Constantinopole. 1856, 12 Iunie. 

Pui . . i 

Amatul mei Domn, 

Am luat scrisârea d-tale din 30, Mai. Am vădut 
câte îmi serii despre d. Billecocq, şi cred că ai primit 

şi d-ta câte iţi scriam acum în urmă despre .ceea-ce 

m'am convins în demersul ce am făcut pentru d-lui. 

Dup5 câte văd din scrisorile d-tale, pricep că începi” 

a te convinge că de “ne vor sacrifica Rusiei sal Au- 

strici, vom f. datori Franciei şi Engliterei, şi rai 

vărtos lui Napoleon ce, ca să fii om mare (Duiuk- 

Adam), s'a făcut carâdaş şi solidar cu Iosif şi Ale: 

xandru; iar de vom remâne pe t&remul anţicelor
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nâstre stipulaţii cu Turcia, nu vom fi datori noă, ci 
Turciei; pentru cd noi-unil nu facem nimici, şi alţii 
au smintit causa din locul ei, şi ne-am lăsat: a fi 
incelați de cei ce ne-aii voit şi ne voiescii răul. 

Cu venirea francesului Letellier, îți trimit un plicii 
ce cojrinde doă pice ce am dat la cererile ce mi s'au 
făcut, una relativă la alegerea şi composiţia Divanu- 
rilor ad-hoc, şi alta ca răspuns la câte-vă întrebări des- 
pre unirea Principatelor. Cu ocasia celor dot piece, unde 
îţi alătur şi explicaţiile lor, am putut să mă convingi 

“de politica şi intenţiile representantulul puterii de aci 
de unde te afli, şi îți scriii că sai acest om nu ur- 
medă instrucţiilor ce'i 'sunt date şi face o politică a 
sa ca şi lord Caning, saii că de urmâdă instrucţiile 
guvernului săi, atunci pe aci pe la d-v. se amăgescii 
şi se adorm cu mari speranţe ca să pâtă, face pe unii 
decipi- (dupe), iar pe alții instrumente. 
Am observat 6r5 din scrisorile detale că, sai me- 

nagedi persnele sai esci influinţat de 6menii pe cari 
îi stimi după drept cuvânt +; Ansă nu sciti de ce nu'şi 
facii Gmenii un drept sait o datorii să puiă o-dată 
pentru tot-d'a-una chestiunea ast-fel : o 

Alta, adică, este caracterul, morala, conduita, vir- 
tuţile private Şi publice, cum şi defectele saii vițiurile 
„cui-va, şi alta religia, meseria, specialitatea în sciințe, 
systema politică, etc. Cele d'Anttii recomandă, onoră, 
sait pălesce pe cine-va; cele de al doilea nu arată 'de 
cât că se află în cutare sai cutare câmp în care noi 
suntem sai nu suntem. . 

Este, spre exemplu, cine-va onest, veridicii, leal, 
” bine-crescut, şi prin urmare ni se cuvine a ne fi amicii 

saii a ne afla în relaţii cu dânsul 2. Nici de cum nu 
se înţelege ci îl defăimim când spunem cd nu e de 
religia n6stră, ci e Evreii saii Turcii; nici de cum nu'l 
defăimăm când noi suntem de cutare meserie, şi el 
de alta; nici de cum nu'l defăimăm când spunem cd 

A
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el & de altă sistemă politică de a nâstră, numai să fiă, 
de bună credinţă, şi cu tot devotamentul. 

A defăima un om este a dice că el este hoţii, min- 

cinos, şiret, escroci, şi tot ce pălesce on6re. şi ca- 

racterul; iar nu a dice că e de systema rusă, sai 

austriacă, sai francesă etc. când noi suntem de alta, 

nu -văqi nică o incriminare, nici o defăimare. Aceste 

sisțeme cată într'o qi să fiă considerate ca religiile. 

Nimeni astă nu maj e tras înaintea unui tribunal, 

nici: arestat, nici ucis, nici chiar scos de prin 'case 

pentru că e de cutare şi nu cutare religiă. 

Edi cd îmi scrii într'o serisre că Ştirbeii face 

cutare lucru, pentru că e Muscal saii Nemţ,; dar Gr. 

Ghika, cu tâte că mul credi Muscal saii Nemţ, nu te pri- 

cepi de ce face tot asemenea. De iconomisesci, altă 

vorbă; iar daca, din convicţiă cred aşa, convicţia nu 

e veră. Cată a lua de principii un punt real, cuno- 

scut de orientare, Şi atunci nu ne rătăcim nici-o-dată, 

nică în dium, nică în raţionarea nostră. Ştirbeiii şi 

Grigore Ghika aii plecat de la Balta Liman. şi au ve: 

nit Domni în ţeră. Amendoi dar aih servit şi servescii 

acelaşi Domn şi systemă, Domnii şi systema pe care 

noi nu servim; dar a dice că Ştirbei e rapace, şi 

Ghika nu; cd Ştirbei” "minte şi Ghika nu; co unul 

mare nimici sacru şi cel-l-alt este jeal, altă vorbă ; în 

acesta încape a economisi (a menagia). C5 al fost 

- amândoi şi sunt Muscali sai Nemţi, pentru acesta 

nică unul nu e de spândurat; voia a fost la denşii de 

a se pune în alt câmp de al nostru. Când suntem la 

bătălie dăm într'enşii şi dai în noi, chiar să fă, îraţii 

nostri.: Din bătălie afară rămâne fiă-care cu calitățile 

sai defectele: sale. "Mi-e: amici d-nu Billecocg, spre 

exemplu : ce ar semăna ânsă ca, între calităţile ce 'I- AȘ 

"da, să mai dicii că. cu tote ci e catolică, dar în sine 

e-un. mare: ortodox! Pâte si stimi pe Gr. Ghiki, dar
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nu'i. da şi credința politică a, d-tale şi a mea, pe care 
el n'a vrut nici odată, sto aibă, | | 

Aşa ne rătăcim tot-d'a-una, cână nu plecăm de unde 
se cuvine a pleca, Şi aşa symptomele ce le vedem de 
Şi sunt învederate de cutare saii cutare morb,: ne în- 
țestăm să nu numim morbul pe nume şi ne servim 
adesea cu un medicii în loci de altul. 'Tot ânsă ce e 
periculos și malonest nu este de a fi cine-va de alt 
câmp de al nostru şi d'a, o spune pe facă, ca . Mavru 
ca Ioanidi și alţii, ci de a, servi Domnilor ce servescii 
Mavrii şi Ioanidiă şi a dice ci e de câmpul nostru. 
Asta nu întră în systema politită, ci în caracter, Omul 
atunci e furb, ipocrit, spion, agent provocator Şi ori-ce 
vrei săi dici. A servi d. Ştirbei Ţarului saii Austriei, 
şi a pretinde că el e apărătorul drepturilor Patriei ; 
a servi Negri, Alexanări Şi alţii lui Grigore Ghika ce 
servesce după planul tras de la Balta-Liman, Şi a pre: 
tinde să'j Cici d-ta şi ei patriot, şi de a'l primi în 
capul d-tale, asta e o pretenţie. nedrâptă, şi noi ne 
amăgim şi greşim amar, de nu ne ferim de denşii cât 
ţine lupta. Cată să spunem curat .credința şi câmpul 
de care e fiă-care, economisire nu incape de cât la lu- 

„ Cruri ce se atingi de caracter, de familie, -de tot ce pă- 
lesce ondrea. Acilea cată să fim avari a le. pronunţa 
Şi chiar când sunt vere, ne cum să le aruncăm în 
spinarea, cul-va. Ei nici o-dată mam dis celer ce la 
48 ai eşit la Iaşi din curtea Consulatului rus, nu 
le-am dis cd sunt malonesti, mincinoși, deleali, fărb 
talent de autori sai de poeţi, de cât le-am spus .că, 
sai prin sciință saii prin nesciinţă ai servit şi ser- 
vescii pe Muscali. Asta nu-e defăimare. Defăimare e 
ceea-ce faci d-lor, căci tăgăduieseii, Şi cu tăgăduirea se 

„acuză singuri de ipocriţi, de amăgitori, de şarlatani, 
CU altele facii Şi altele vor să arate. Eşit-ai d-ta şi ei 
la .48 de la Consulul Tus,. sai de la Mavru, etc.? Nu. 

. Iar daca eşium şi o ascundeam, defâimător al mei nu
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era, să fiă cel ce dicea ceea-ce am făcut, ci ei &nsumi 

ce cu ascunderea mă învederam de amăgitor. 

Imi spui acum de ceea-ce se dice pe la Lonâra prin 

sal6ne şi. prin jurnale despre împărțirea Turciei. Bu 

ţi-am spus'o de acum doi ani şi mai des în anul 

ţrecut. Ce spuneam ânsă: systema de la 1815, inten- 

„ţia aliaţilor asupra Turciei, acea a existat şi există 

şi acum şi a început s5 se dea pe facă. N'am dis 

ânsă şi posibilitatea d'a o împărţi. Ei aii intenţia, âns€ 

mal e mult pind atunci. Cred cd Turcii sunt pote 

creduli şi cred sai se faci a crede în buna-credinţă 

a aliaţilor; nu cred ansă că sunt în starea porcilor 

ce s'ar lăsa săi mănânce unil-alţii cu salţa ce ar 

pofti d-lor, Frangesii” şi Englesii ai vădut cum se bat 

Turcii, şi de nu s'au bătut mai bine este co "au ţi- 

nut cât aii putut de chică ca să nu paţă rușinea Musca-: 

Jul la Dunăre. Vai de lume va fi când acesti Gmeni vor 

ved6 că se atinge de viţa şi de mortea, imperiulut lor. 

Şi apoi ce se faci Francesii în Constantinopole când 

vor av6 pe capu-le şi pe Turci şi Ortodoxia totă 2 Ce 

se face dynastia Napoleoniană în Franca şi Austria când 

Purcii vor face apel la popoli, ceeace n'a făcut Occi- 

dentul la 1853? Ei în loci să mă speriiii de ideia 

împărţirii aşi dori să văd sistema, despotismului în- 

nebunită pină acolo. Ea. e numai vicl6nă, nesinceră, 

“Purcului îi cce pita; dar nu şi nebună si, se încerce 

una ca asta; căci atunci va veni timpul când Maho- 

met va vendica (r&sbuna) pe Christ ; atunci Mahomet 

va da Europei întregi ceea-ce Christ a promis numai. 

Omenii ce "ţi qicii cd Turcia este determinată a nu 

ceda nimicii în favorea, țărilor n6stre, nu înţelegi alta |. 

de cât că Turcia este determinată a nu ceda nimici 

în favârea scopurilor lui Napoleon şi Victoriei, ce aii 

devenit amicii Ţarului. Este adevărat cd Turcia nu e 

dispusă, să ne dea nică o iotă mai mult din ceea-ce 

am avut în sțipulaţiile nostre, şi cu acesta nu ne va.



lăsa să -cădem prada Austriei sai Rusiei, ci să râma-' nem ai el cu drepturile nâstre. Prâncănitorii (Vagateuurs) acestia înţelegi farorea (oilor ceea-ce le vine bine la scopurile lor, Pentru unii Kiselef este un Mesia, Şi barbarii de 'Turci nu'l vor; pentru alţii, perderca ale- „Serii şi impunerea da dreptul a unui Domnitor este” o mântuire. pentru ţeră, şi păgânii de Turci vor să ţii, alegerea în stipulaţiile ei; pentru alţii ar fiun lu-: cru de minune să vadă pe Mavrii Şi pe. Şuţii Si alţii în Divanul Ad-hoc, cu marafetul proprietăţii şi căde- rea boieriej, şi înțestaţii ŞI tonţii de Turci se opun. Știrbei iar ae va rEmâue, nu “l-ati ținut Turcii; iar de "i vor lua “Turcii banii, este că Şi fărO bani el tot era, susţinut de Nemţi şi Francesi. Pactul şi fusiunea ce aii făcut cei din Paris cu Ion Ghika, e demn de dân- şii. Plăcinte ai -visat acostia la 48 ca şi cei de la Iaşi, plăcinte şi acum. - 
Necazul cel mai mare ce aipe mine Şi alţii este . CS nu “i-am lăsat să facă revoluţia, cum o croiseră cei de la Iaşi, şi din causa ucesta nai mâncat plăcintele ca Gr. Ghica şi ai lui. Săracit Gmeni! de nu le-ai mâncat atunci, încai acum săi lăsăm în pace, -:. La revedere. o . 

I. Jeliade. 

CLNIII 

Domnului Gy. Grădistenu. 

Constantinopole. 1856, 16 Iunie, 

Amatul mei Domn, | 
Alaltă-ieri cu d. Letellier ţi-am trimis nisce seri- sori ce ţi-am fost promis şi care pot mai lămuri Gre- cum situaţia, Gazetele din Londra, alte scrisori par- 

24
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ticulare de acolo, câte mi-ai scris ier d-ta, tote con- 

cură a ne face a crede că învoirea între cei de la cari 

aşteptam ceva bine, s'a făcut de a ne da Austriei în 

schimb pentru Lombardia. Et ce se aude şi aici mai 

prâspăt de doă dile: In ministerul sai consiliul oto- 

man Sai făcut discuţii mari pînă la dispută. Unii 

din ministri saii paşi ai propus că bine ar îi să scape . 

o-dată Turcia de încurcătura (embavras) ce îi aducii 

Principatele, şi cu acesta să câştie şi dragostea Eu- 

vopei ce s'ar pacifica cu concederea ce va face Turcia. 

S'a, pus pe tapet cd vorba între cabinete este să pri- 

mescă Turcia o sumă de bani al cărora interes să 

aducă cu prisos tributul ce iea densa de la ambele 

- Principate. Acestă idee circulă pe la noi âncd de la 

1829. Sugerată de Ruşi, repetată adesea de Bălenu 

Manolache şi alţii. Pentru acestă sumă să dea Prin- 

cipatele la Austria, şi acesta pentru Principate să dea 

Lombardia la Sardinia, şi acesta, pentru Lombardia 

să plătescă suma de bani ce se va afla cu cale spre 

despăgubirea, Turciei. Mulţi şi cei mai mulţă din paşi 

s'aii/opus cu energiă, şi desbinarea s'a făcut mare, 

în cât se dice cb acesta. va aduce schimbarea mini- 

sterului, în care vor intra 6meni de col6rea ce va fi 

vingătore. 

Săi mai spuii una care m'a făcut a mă trage cu 

totul de mareșalul” Turcii. Pină când sciam pe acesta 

de la Şumla că e omul de la 48 ce mai mult se părea 

că e în ideile lui Soleyman paşa şi critica adesea pe 

_Fuad şi pe Reşid; pină când îl sciam mai vertos că 

e fugarul graniţei din Croaţia şi co avea un compt a 

desface cu Austria, mi se părea că e omul epocei de 

a, face bine şi Turciei şi ţărilor n6stre, şi de la Europa 

entusiasmată de conduita lui cu care a. debutat în 

resbelul acesta să aibă laudă. Iar după. ce în lipsa 

“mea, din Bucuresci, m'am încredinţat acum vre-o cinci 

lună de la, locuri siguse cd în sal6ne adesea a exprimat 

-
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acolo de facă cu Principatele nu causilă de cât calaball: 
Turciei, și că bine: ay fi a se desface de dînsele; după ce” m'am încredinţat că Austria Va iertat pentru multe vorbe şi fapte de felul acesta; după ce cu Ştirbei 
S'a împăcat (Şi lumea vorbesce că Şi acum în urmă Sa trimis de la Ştirbei mulţime de galbeni printiun, dentist evrei a. nume Lemberti), dups ce decorația, ce i-a pus'o Caning de git la făcut a abandona Karsul şi alte asemenea, am. vălut ct omul acesta & perdut 
pentru noi Şi Turcia şi că ori-cine îl apropiă nu pote „câştiga alta de cât a îi taxat în categoria lui.—'Tine 
pentru d-ta sciința acesta, pe care nu ți-aşi fi dat'o „de n'uvea relaţiă cu prepararea tăremuluj de lungă dată pentru schimbul Principatelor, 

Se dice €r5 că din paşii ce sunt de ideca, acesta e Fuad ce ne-a sacrificat la 48, ce susţine pe Ştirbei 
şi pentru banii ce'i aă (pe care eii nu i-am vEdut) dar nai vertos pentru principiul alegerii de !:a Balta-Liman, 
ca să arate că alegerea lui a fost bună: şi necesariă,; 

„se dice icră ci ideea vine de Ja Aali ce a fost de facă acolo unde s'a fert 6la. Kipursliul, Mehemst Aali, cum: natul Sultanulu;, susțin tare Principatele, susţiind 
firesce interesele Turciei, Şi vedend peirea, ce li se prepară când în tot lungul vor avs un vecin ca Austria 

-destinată de a. deveni prada Rusiei la cea d'ântâii 
mişcare, pradă cel pucin din partea Dunării, unde 
Turcia, mai târdii va av6 vecin iar pe Rusia, de nu va ave vre-o catastrofă mai vecină. De se vor susține 
acesti Omeni în minister Şi vor căde cel-l-alţi, intriga 
e dejucată, că Românii cel pucin vor ave pe: 'Turci 
de cari să, fii susținuți în ţeră ; iar altmintrelea bieţii 
Români, ori cât de prudenţi vor fi, vor fi- tractați de 
turburători, pentru că vor ave în contra lor pe Franca 
şi pe Anglia oficială Şi pe Austria, şi pe Rusia Şi pe 
Turcia oficială. | 

D-ta diceai într'o scrisâre că membrii din acelaşi
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“guvern turcesciă, vorbescii şi lucreză altele pe la Paris : 

şi Londra, şi alţi membri aci în Stambul îmi vorbescii 

mie altele, şi cum se pote ?—5e pote, căci nu şi la noi. 

Românii e solidară, Naţia de faptele tutulor venduţilor 

la. Muscali ŞI la Nemţi? Pentru câţi-va Farisei, Caiafi 

„și Tudi ce ai sacrificat pe apărătorul drepturilor po- 

polului împilat al ludeei, lumea 19 secoli a persecutat 

iar pe popolul Iudeii! Acâsta nu e logici; dar vădi 

că se urmedă, şi nu putem eşi din acestă, rutină de a 

condemna. pe alții pentru ' faptele altora. Turcii ferb 

de indignaţiă la machiavelismul Europei; şi pentru 

luqii ce' vând şi pe ei şi pe noi, lumea, condamnă par- 

tea, cea numer Os şi cea mai sănătâsă a naţiei turce; 

indignaţia lor.0 nuinescit machiavelii barbariă, fana- 

tism, spre a justifica o ocupaţii spre pază adică, a 

chreştinilor, şi în fond nu este de cât'ca să potă da 

| maţii: ca a nâstră în schimb și nepedepsit, (impunâment). 

Mai ascultă și partea acesta din explicaţia chartei 

Europei după tractatul de la Paris, chartă despre care 

ţi-am vorbit. ă 

Coldrea, Rusici e galbenă; Principatele, cum ţi-am 

- scris, sunt trecute dincolo de garâ sai de osul ce 

desparte părticica Basarabiei ce se dice ci s'a dat 

înapoi fârd aşi perde colorea galbenă cu care se 1e- 

- veste şi Principatele. 

* Din întâmplare Belgia şi Sardinia ai tot, colreă 

galbenă, ca să arate cu şuni înţelese în joci. In Bel- 

dia, unde e rege fratele pringului Albert, bărbatul 

Victoriei, se face jocul sait se ferb intrigele, acolo 

o mână ţine cărţile de joci; şi Sardinia ce. are tot 

coldrea Belgiei şi Rusiei e trântită jos ca un cozu sait 

hatmil, (nu scii "de & orthografiată vorba, că acum 0 

scrii pentru prima 6ră, aşa o numesce autorul chartei). 

Rusia adică prin Belgia unde se face jocul, face pe 

Englitera, oflcială a trânti jos cu un cozu pe Sardinia, 

şi a o scâte şi pe ea la bătăliă spre a av drept de
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a cere despăgubire. Cozul de Sardinia va face a se câştigu jocul: ea va lua, Lombardia, Austria Princi- patele, icr Rusia mai în urmă Principatele dinpreună cu Bucovina, Transilvania, şi Banatul de la Austria, plus ceea-ce va-mai pute, plus vecinttatea apoi cu Turcia, şi luptă drâptă peste Dunăre, peste Balcani pind la Stambul. Jocul e câştigat, arati autorul chartei, prin cozul de Sardinia, Şi noi ne entusiasmăm de lim- bagiul ce ține plenipotentul ei spre a ne încuragia să eşim din făgaşul legal, spre a mânia pe Turci, acusându'i că vor să ne sacrifice, şi ficându'i să dică că Românii nu $e vor stempăra, pină când nu se vor pune subt o vârgă de ter; că -Românii cu ideile lor sunt, maj periculoși Turciei de cât Austria şi Rusia, ce sunt imperăţii ca, şi 'Tur- cia, Acest limbagiă Turcii venduţi Pai împrumutat chiar de la, cei ce încuragiaii pe Români a'şi strămuta causa de pe tărâmul legal. Noi ne entusiasmim de declamaţiele Camerii şi ministrului Sardiniei ce jScă comedia, după ideea, autorului chartei, Şi în fine după ceea-ce vom ved pînă în urmă; căci, daca Sardinia " priimesce a se mări cu paguba Românilor, ce bine a voit Rominilor spre a ne entusiasma de dânsa? — Charta descrisă devine o satiră ca, Apocalypsul în timpul săi. | 
Dar Napoleon ce tace sai care bine ar fi să tacă şi să nu facă, nimici, dar Napoleon că s'a, încărdăşit | cu Czarul şi Kaiserul 2—Cine va, trăi, va vea6:'el s'a 

pus pe clina cea rostogolit pe unchiul săi la â-ta 
Flena. Jindul Şi focul de a fi recunoscut Şi a ave a face 
cu dynastiele vechi, ai perdut pe unchiul; acel jină 
a perdut pe nepotul şi acest păcat perde pe toţi aven- 
turierii şi Sperveniţii, Daca ţii. âncă doă scrisori ce 
ţi-am trimis în anul trecut, citesce-le ancă Şi vei vede: 
că de atunci şi chiar de Ja Şumla, din 54, diceam ce 
dicii acum.. De se Yor, face câte se dică, ei nu dat 
vieţă multă domnirii lui Napoleon. Măntuirea lui era,
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nu întru a se încărdăşi cu Kaiserii şi cu Czarii, ci 

întru -a, se alia cu Turcia, ce avea aceiaşi inemici cu 

aensul şi care își are dinastia de la Islam, precum 

dinastia, napoleoniană, este eşită din reveni, 

La reveder e 
I. Heliade. 

P.S. D. Letellier ce'iţi va aduce plicul: mei şi pe: 

care ţi-l recomand, este un om fârte cum se cade în. 

purtare şi maniere. In ceea-ce se atinge ânsă de prin- 

cipiele şi opiniele politice, este cu totul în contra de 

ale mele, EI e catolicii şi ei chreştin de aceia, ca Pa- 

homie. ce a învăţat pe Mahomet a răsbuna pe Christ. 

Voiii să dicii, adică, cd d. Letellier urasce fr te mult 

pe Turci şi ar voi să se stingă de pe faca, pământului. 

Acâstă diverginţă ânsă de opinii n'a făcut nici de cum 

spre a ne depărta unul de altul. Câte îţi va spune 

despre Turcă, ia-le ca de la un om cei urasce. Fii 

icră n'am de 'ce ai ama; ânsă văd co sunt necest ui 

Şi noă şi Europei împilate. 

CLNIV | 

Domnului Gu. Gradistânu. | 

Constantinopole. 1856, 10 Talie. 

Amatul meii domn, | 

De mult nu luasem scrisori de la d-ta, şi eram în- 

 chietat, Mulțumită "Domnului e esci sinătos. Acum. 

în urmă luaii do& epistole din parte ți, ce mă încredin- 

(6ză de sănătatea d-tale, cea de la 19 şi “cea dela 23 

Tunie, le-am primit de o dată: Le- -am citit cu. d. Zossima 

coci în fomun cițim scrisorile qd- tale.
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După do dile luaii şi a treia scrisâre de la 25 Iunie. 
Pe când citiam noi acestă din urmă scris6re, sunt si- 
sur că citiai și d-ta pe a mea în care îţi trimiteam 
Şi afurisitul do articol'al lui Noguts, Cum ne întâlnim la 
idei, şi ne preîntempinăm unul pe altul spre a ne orienta ! : 
Şi cum se lovescii nuvelele! D-ta scrii că nuvela, de- 

"spre purtarea şi politica, lui Aali-paşa, v'a venit de la 
Viena şi par'că ai fi avut înainte articolul lui Noguts 
Şi ai fi scos extrasul dintr'6nsul, aşa se lovescii de 
bine. Ei icrd nu scii de ţi-am relatat în seris6rea, 
mea că ducându-mă la redacţia Pressei d'Orient, de 

„2colo am aflat că Noguts a, luat acel articol de la 
cancelaria, austriacă. Lucrurile dară s'au clocit lu Viena, 
și Noguts a început vociferaţiele şi paralogismele sale - 
după ajungerea lui Aali-paşa la Viena. 

Turcii sunt despărţiţi în opiniele lor: unii susţin pe 
Noguts, se îngomfă de articolele lui; alţii dicii că îi 
compromit nu pe €i, ci Imperiul. 
Am rugat pe redactorul Presei să arate situaţia, 

şi mi-a promis că ori-ce va put6 vă face, şi s'a şi 
ținut de cuvânt. La 3 Iulie a pus articolul ce ţi tri- 
mit, şi Nogues. sai mai bine Cancelaria austriacă cu 
Turcii ce 'Şi-aii dat mâna cu Austria, s'aii înțepat, şi 
prin Noguss ai dat afarv alt articol şi mai sofistici 
ce cade de sine prin argumentele şi citaţiele ce aduce 
şi prin delealitatea cu care acusă pe Pressa. Ti tri- 
mit sl vegi. | i i 

Lucrurile sunt încurcate forte r&U, pentru cd nu se 
mai cunosci inemicii din amici. Când sunt dot câm- 
puri cu principie cu totul opuse, scii în cine să-daj ; 
sro când ambele câmpuri sunt amestecate şi cu Gmenii 
şi cu principiele, atunci e răi că nu scii cum să te 
feresc, nici în cine să dai. 

Vei vede că la Moldova s'a format o societate în 
care fgureds pe lângă bunii Moldoveni şi fanarioți ca 
Suţii, etc. Şi agenți austriaci şi ruşi. Apoi în artico-



ur
 

A
 

ce
 

lele acestei societăţi sait principiele ce fiind multe d'ale 
Românilor buni se bagă şi principiul de a a sustine Re- 

gulamentul ca lege fondamentală. 

De altă parte cei cari combat ideile. extreme saii 

mişcate de pârghii muscălesci şi austriace, nu faci 

de cât a se screme spre a făta, suveranitatea "Turciei 

în Principate, . şi cei .cari'i combat pe acestia dici că 

unirea Principatelor depinde numai din voia Moldo-va- 

lachilor ; şi nici unii, nică alţii nu sunt aşa de proşti 

- Sail aşa, de copii în cât să nu scie că un pact 6re- 

care fiă între State, fii între individe, nu se pote strica 

(daca nu e forţă la midlocii) de cât prin învoirea amen- 

duror părţilor ce aii contractat. Stipulaţiele nostre cu 
Porta nu se pot schimba la nimici fără învoirea Şi a 

Românilor şi a Porții; 'a pretinde unii sait alţii co le 

pot schimba singuri, este numai când se sumet în 

forţă şi nu le pasă de a trece de violatori, de injust, 

de barbari, etc. Le sciii acestea şi unii şi alţii, şi din 

systemă se facii cd nu le sciii şi vorbescă, scrii şi 

lucredă ast-fel .numai ca să aiţe certă spre a profita 
apoi de dânsa. * 

Apoi vedi acesta, cine- susţine pe Noguts şi cine 

îi dă articole ca cele ce publică acum ?. Aali-Paşa şi 

Fuad-Paşa. — Articolele. lui Noguăs, sai mai bine: ale 

Nemţilor. şi Fuad şi Aali acusă pe Gr. Ghica şi pe 

Gmenii lui. de ceca-ce facil la, lași, şi apoi Fuad- Pasa 

scrie lui Gr. Ghica formal că nu'i primesce demisia 

şi ii mulţumesce de credința către Turcia şi de buna 

guvernare. Daca, după autorii articolelor Jul Noguts 

Gr. Ghica şi Știrbei suni haini către Porti şi tur- 

burători, pentru ce tot aceşti autori susţin pe Gr. 

Ghica şi pe Ştirbeiit pe tron şi le prelungescii Domnia 

pind vor face pocinogul spre a legitima ocupaţia, străină. 

Peste curând îşi'va sparge dracul. opincele; de va 

căd6, cum se dice, Aali-Paşa şi Fuad, cade firesce şi. 
" politica, lor ce va să facă din rurcia suverană servind 

.
7
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intenţiele şi uneltirile Austro-ruse spre a întărita pe Homâui a se arnnea în bracele Ruşilor şi Nemţilor. De vor căd6 acesti doi Omeni şi se vor pune din “cei lcali, viii la ideea scrisorilor mele. d'ântâii că alta e Turcia şi altu vre-o doi trei Turci vânduți; iar de vor vemânc în minister tot acestia, 'Turciu e respon- subilă de faptele lor, şi d-ta ai dreptate în cele ce scrii d-luj Zossima, din care eă n'am luat co îmi com- baţi ideea (pentru co din partea sa e necombătută), ci că mi-o întregesci din ceea-l-altă parte. 21) 
De când suntem în corespondință, nici o serisâre a d-tale nu e aşa, de bine formulată (tâte sunt bune, dar acesta Şi mai buni), nici o scris6re, dică, nu e aşa de bine formulată ca acesta, din urmă de la 93: Iunie Şi cea către d.:/ossima, de 1a.26 Iunie. Asta, va să dică a judeca, cu sânge Tece, ca adevărat Român, şi prin urmare a judeca drept. . 
Ceea-ce declamă Muscalii şi agenţii lor în general. este răi cum dici, şi ceea-ce pretind 'Turcii sai mai bine “Turcii. venduţi este asemenea de T&ii. La noi dar - stă ca să lucrăm ast-fel ca nu cum-va, ferindu-ne de apă să dăm în foci; şi ca să scăpăm acum şi de una şi de alta cată să, ţinem calea pe unde nu e nici apă, nici focu, adică calea stipulațielor nâstre. De vom cere. 

astădi o iotă mal mult, aim mănuşă de unde să ne 
apuce ori.unul, ori altul, (adică or Turcul, or Austro- 
rusul). De vom sacrifica sait: vom ceda noi o iotă, 
atunci fărd a da mănuşă, ne aruncăm noi de bună 
voiă sau în apă sai în foci, 

La câte serii şi îmi respundi în scrisorile din 19 şi 
23 Iunie, nu îţi TEspund, că ar semăna o justificaţiă, 
Şi justificaţiu n'are loci când nu e la midloci culpă | 
sai precugetare ; Şi d-ta singur ai cunoscut conue, 
precugetare, cum dici în scris6rea, q-lui Zossima, ' Mi-ar 
șede şi rii la versta în care sunt şi Ja Vechia n6stră 
amiciţiă, basată pe principie şi pe stimă reciprocă, a
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mă încerca să te împungit ori eit'ori d. Zossima cu 

precugetare. Eii ici şi îmi alegi exemplele nu cu 

cuget de a împunge, ci de'a lămuri situaţia cum me 

pricep, şi când exemplul îl aflu la ai mei Gnsuşi, îm 

pare şi mai bine, căci nu pot fi taxat de a voi să mă 

atingă de ştrăini. “ 

„Unde dici ânsă că ai ris de disa d-lui Zossima, ai 

avut dreptate să ridi cd şi eu aşi fi ris când aşi fi în- 

țeles cum ai înţeles a-ta. “Adesea ânsă în epistole 

Omul e nevoii a scrie pe scurt şi a se exprima cam 

confus ; şi pe semne aşa am făcut ei de nvai înţeles 

ast-fel. Când am dis, dupo expresia d-lui Zossima. 

„de'ce nu s'a: conservat “posibili cei din Paris spre a 

Dutd lua vre-unul. locul ce se dice co va ave S Sutzake * 

nici eu, nici d. Zossima n'am înţeles în general pe 

toți cei din Paris, cd firesce cu ne păcăliam singuri. 

co sunt în Paris Gmeni ce aii aspirat la Domnie și 

la posturi mari, numai pentru că sunt boieri mari, 

fără a ave altă calitate; şi daca vădură că lumea 

ure să fiă pusă la cale tot de boieri şi Omeni mari 

(buiui-Adami), dracul i-a pus să deviă “imposibil, - și 

„de aii devenit, de ce na se ţin de una şi ar vrea sti 

utilise buiuk-Adamii şi cardaşii Czarilor și Kaiserilor ? 

Despre noi &stia ca d-ta, ca; mine, ca d.:/ossima şi 

alții de tepa nâstră, ori cât de posibili ne-am. fi con- 

servat, noi nu putem nici spera, nici invidia posturi 

mari. Mai posibili .de cât soldaţii, nimeni nu se ţine 

şi se conservă mai mult: ânsă soldaţii cată săși cu- 
n6scă lungul nasului. 

Ton Ghika a avut dibăcia de a se-ţins posibil, îm- 
pingend pe alţii a da in uropi, şi pote spera la ori-ce 

îi va plesni prin cap. De ce nu s'ai.ţinut și cei-l-alţi ? 

am dis şi d.  Zossima, şi eii;, şi firesce cu nu ni s'a 

dus gondul nici la unul din boierii de-a doua. şi a. 
treia, liniă de familii, că am fi tost amar păcăliţi. 

Nica trimis acum în urină, nu sciit cine, memoriul
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îi Gr. Ghica cel in anul 1854, 80 Septembre. Pe cât, 
am foiletat nu e rău; âns& mai bine era ca cel de 
acum din urmă să nu fi fost: eşit din principiele ex- 
primate în cel din 1854, pentru că ultima decisiune 
şi voiă se ţine în s6mă. Pe atunci când a scris acel 
memorii se credea co nu era. gospodar, şi devenise 

- Român; cum a redevenit ânșă gospodar, şi cum a 
vădut că cu idei românesci perde o mulţime din boierii 
vuginiți ai Moldove, ce trecuseră în partea, bătrânului 
Sturza, şi perde Şi rezămul celor ce Pai trimis de la, 
„Balta-Liman, cu'speranţă de a se mai ţin pe tron, a 
dat memoriul din anul acesta, şi a fâcut cele făcute 
și câte mai face. Când vid ânsă că nu'l mai pote 
susține nimeni, scâse la maidan coea-ce a făcut câna 
era la Viena şi când nu era pe tron; ca şi când ar 
dice: nu cătați că acum sunt mișel, căci eram o-dată 
om cum se cade.—Cum se vede acâsta este scrisărea, 
ce dică d-lui Zossima că ar fi “scris Gr. Ghica despre 
sl'ensuşi ; ânsă e do când era.om cum se cade, adică 
“Jesgospodărit, şi nu se ținea în sâmă cele ce scria pe . 
la Viena când era, acolo, ca cele ce face ca gospodar, 

Memoriul ânsă în sine e bun ca proiect: fapta ânsă 
2 alta. Intre cele bunc ce are este, de Lai vedut şi 
d-ta, şi în pagina 10 colna I-a paragraful al doilea 
unde dice singur: | 

» Le troisitme attentat contre les assemblâes fut 
consomme en 1849. par la Convention ae Baltaliman, 

„ă la quelle on donna pour: pretexte les agitations de 
Vannce 1848, agitations susciteos d'abord en Moldavie 
par une împulston ctrangăre heureusement mal com- 
ince, dans--le but d'amener Voccupation. militare, 

„et fomentee subsequement en Valachie ou plus heu- 
veusement encore le denoument avait depasse les pr6- 
visions tant des osdonnateu s. de la picce que de ceua: 
qi setaient prâtes ăla mise en scene ! 

Unde sunt acum cei c6. se spărgeai şi se spargi
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âncă dicând că Eliade 'poreclia de muscălescă turbu- 
rarea din Iaşi cum şi pe ceea.ce se prepară in Vala- 

"chia, daca partitul naţional nu” dă altă direcţii şi 
altă fisionomiă. 

Odobescul dicea qurat pe facă la sfat în: sera de 

18 lunii: , „Nu concentru oştirea că displace Rusiei, 

şi eu nu not lucra în contra Rusiei căriia am servit.* 

— Forte bine, îi diseră Tell şi Eliade ; esci forte sincer 

| şi leal ; dar ca să fI şi mal leal, aţi demisia intrun 

guvern revoluţionar. ce îţi prescrie a te purta în con- 

tra plăcerilor Rusiei. i 

— Demisia nu mi-o daii, și cine pote să mă scâţă, dise . 

el, puind cu sânge rece mâna pe sabiă, ca şi când ar 
fi dis: nu'mi dai demisia, ci ei am să vă legii. 

Nimică mai - firescă şi mai sincer din partea Odo- 

bescului. El Domaului stii era fidel, şi no inemicii 

de facă leal. 
A dou di ne arestă şi vru să se proclame din preună 

cu Câmpinânu în guvern. Rusetake, Brătianu şi Ma- 

vrocordat, susținuți de Solomon, vin să proclame pe 

Odobescu! Nu scia că Odobescu era Muscal? Nu'l au- 
diserd cu urechile? %) 

La revedere. 

I.. Heliade. 

L CA V 

Tae Domnului Gr. Grădiştenu. 

Constantinopole. 19 lunie.: 

Amatul mei dom, | sI 

Aici între Turcii. cumptraţi de cei ce vor a împărți. 

. Moldo-Valachia ca cămeşa lui Christ a început a face 

propagande spre a. sonda tăremul, Şi & a prepara. minţile
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pinv când lucrul se va pune olicialmente pe tapet. Acesti Turci dicii, după proposiţia Ruşilor şi Austriacilor, firesce că este o idee între cabinetele Europei, spre a împăciui i Europa, -şi mai vertos spre a astupa guru Sardiniei “de unde pâte eşi cârta sai vesbelul, să'i dea Lombar- 
dia ; Austriei pentru Lombardia săi dea Valachia cu” „partea Basarabiei ce ati lăsat'o Muscalii spre a libera Dunărea, jar Muscalii să dea inapoi 'Vureiei Acalţicul ce l'aii luat la 1898, Şi acesta pentru Acalţicu săi dea „Moldova cu Basarabia nordică, în chipul următor : 

Adică, fiind-că acum este comisia ce pune hotarele 
Basarabiei, acestă, comisii, în loci de a trage linia 
hotarului după tractatul din Paris de la Bolgrad: spre 
Nord în sus pînă Ja Cotu-Mare sai Cotu-Morii, să ţia 
drept de la Bolgrad spre Apus Pînă la unghiul din 
Susul Focșanilor uade se dice Mira, lingă. Odobesci, 
adică să facă o linii dreptă de la lacul Burnas din 
Basarabia pînă la Odobesci şi partea despre miadă-di 
de la acestă lini a Basarabiei şi Moidovei cu Valachia 
impreună să o ia Nemţul, iar partea despre: miaqă- 
nopte a Basarabiei şi Moldovei să o ia Muscalul, pen: 
tra Acalţicul ce di înapoi. Şi acei Turci ce âmblă acum cu charta în mână arată la cel-l-alţi “Turci ideea 
ce a eşit acum la Cabinete, adaoză: Sciţi cd nu e 
„0 urctă idee ! Pentru Moldovalachia, luăm despăgubire 
„în bani puşi de Sardinia la banca Engliterei: Turcii 
» Cei simpli dică: Derichiat vevsin, buiuk-Adam la noi 
» este acum. Acum la noi Inglis platit haraim, (înţe- 
» legend cu dobenăa, de la bancă, haraim). Si pe d'asupra 
„ luăm Acalţicul şi ne scăpăm şi de încurcăturile ce 
„ne facă Moldovalachii, ce se pun pe. regulă sub ais- 

„ ciplina Nemţului şi Muscalului. Acâsta .de am fi fă- 
» cut'o 'de mult era şi mai bine, ânsă nu ne lăsa cele- 
„l-alte puteri. Acum când sai învoit tâte, cată să 
„ Profitămn de ocasii !* Aceste vorbe Je (ici, ânsă nu-" 
mai ca păreri, 6r5 nu oficialmente spre a sonda, cum
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diseii, părerile celor: l-alţi. Nu sunt mulţi Turci ce gustă 

părerile acestea, ba le şi combat 'cu “energiă Şi cu cu- 

vinte. forte tari. Ansă de vor remân€ în minister cei 

cumptraţi, ne vend ca pe vite. la şi d-ta -charta în 

mână şi trage o liniă drepti de la lacul Burnas pin 

la Odobesci şi vei ved6 că a fost basat pe ceva au: 
torul chartei apocaliptice despre care ţi-am scris când 

4-pus în locii de acea linii un os de ros, ce vine de 

la Burnas pini pe la Odobesci, 

Cum de se lovescii ideile Turcilor luate de la, Ruși . 

şi Nemţi cu ale autorului chartei ce combate prin ca- 

ricaturi sfaturile şi învoirile împăraţilor ? 
Nuvela cea mai din urmă este cs înaintea Baira- 

mului, lui Reşid ce este în contra de a ceda Turcia 

“Principatele, i sa propus să ia din noii viziratul, el 

a dis că nul mai i6rtă sănătatea a servi. In predioa 

Bairamuiui avu visita mareșalului palatului ce veni 

din partea Sultarialui al îmbia cu dinadinsul, 

Reşid- pașa a respuns;: „Sănătatea o las la o parte, 0 

sacrificii, ânsă nu pot cu ondrea mica a sacrifica şi ființa 

Imperiului. Ceea-ce se cere de la mine, nu pot împlini : 

1. Că sunt discreditat inaintea Naţiei şi nu pot pune 
în lucrare Constituţia nouă. Fiinţa mea în minister va 

aduce mai mari dificultăți proprii de a justifica pre- 

vederile sistematice ale celor ce voiesci a prelungi 

ocupaţia trupelor străine. - 
2. Că cei ce m'ai calomniat, umilit şi discreditat 

sunt ânci în favâre şi în credit lungă Sultanul; şi 

sau-ei ai avut dreptate și ei nu mai merit a fi cniă- 

mat a servi devletului, sali daca am, fost drept şi me- 
rit una, ca acâsta, atunci nu niai merită inemiciă mei | 

de a se bucura de creditul Sultanului şi al Naţiei. 

Pind când ci sunt în favbrei, Sultanului, ei nu pot 

av6 creditii. 

La, revedere. 

, 

x 

T. Heliade,



CLAYI 

Domnului N, usso (la Brussa) 

Constantinopole. 1356, Junii 93. 

Amatul mei domn, 

Am priimit scrisârea d-tale ce 'mi ai trimis din 
luniă fărd dată, ânsă nu strică nimici, şi mam bu-: 
curat de ocupaţia în care te-ai aflat şi te afli. Timpul 
anst e iute şi impregiurările nu sufer întârdiere. De 
aceea în locu de a'mi trimite manuscrisul d-tale a! citi“ 
cu anevoie, după cum am început a nu pre ved6 ca 
mai "nainte, și apoi a, ţi] înapoia, şi apol a căuta spre Ș 
al publica, mai bine ar fi să 'te scoli îndată şi să vii 
singur cu manuscrisul să mi'l citesci d-ta în vre-o d 
două, şi pe dată să 7] facă a se şi publica. Iţi voii mai 
da, şi ei câte-va piese ce nu merită âncă de a Îl me- 
„orandum Gar cari ai un drept istoricii, ce s'aii dat 
cu anul şi cu luna şi cu dioa lor pe unde s'a cuvenit - 
a se da, şi care bine ar fi săle scie Şi țera, ca să vadă 

„unde se află şi ce ochi“ aii pus pe densa, cei la care 
alergăm cu sacul ca la părul lăudat. 

Te aştept cu bucurie şi să tragi drept la noi, unde 
avem casă şi masă, şi ciorba nostră, adica unde sun: 
tem ciorbagii.- - 

Noi şedem ia Calensgioglu. 
„La revedere, 

I. Meiade,



CLAVII . 

Domnului Gr. Grădiștea - 

Constantinopole. 1856, luniii 3. 

„Ximici n'am de nuoii aţi scrie de cât alaltă-ieri a 

ajuns Aali-pașa, şi se vorbesce de schimbarea mini- 

sterului. Ieri "mi-a intrat în mână jurnalul din Constan- 

tinopole din 26 Iunie. il trimit şi d-tale să/i veqi ar- 

ticolul despre Principate ce le numesce într'adins pro- 

vincii. Il trimit. şi la Londra şi seriit cele următâre : 

„Nimică nu e mai proprii a r&sturna minţile şi ce- 

lor mai moderați Români; e un tăciune mai mult pus 

„la părţile cele mai inflamabile spre a aţiţa ura Ro- 

" mănilor asupra, Turcilor. | 

: „Anst Nogues, redactorul acestui jurnal, se scie de 

toţi co nu pote serie: e un păcătos ca şi unii gazetar 

de la noi. Jurnalul lui de la 48 pînă la 53 pe când 

„era un. ambasador rus la Constantinopole, era plin de 

articole scrise unele din cancelaria rusescă şi altele 

de fanarioţii din Iaşi şi din Bucuresci, “Şi combătea 

cu înverşunare causa Principatelor. Cum s'a declarat, 

-resbelul, “firesce că nu mai putu susține politica, nos- 

covită, daca voia a rămâne în Constantinopole; şi 

spre a sc recomanda sai a se însinua lingă puterile: 

aliate, el mai mult de cât tote jurnalele aruncă cu 

tină asupra Czarului şi pleda causa Principatelor. A- 

cum €r0 abia se artă un însărcinat cu cancelaria ru- 

sescă în Coustantinopole (Bizani) şi jurnalul d-lui No- 

guts incepu din noii a vocifera asupra Românilor.“ 

Apoi ar&t sensul acestui articol pe scurt. Nam de: 

ce îl copia când îţi trimit jurnalul al citi întregit. Și 

adaogu la vale: 

„Acest articol ce dice cd plededi causa Turciei, e plin 

_ ,
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de sofisme, de erori sistematice cu Scop de a disere-! dita pe Turci. Un avocat simplu nu perde o causă, „pentru cd în lipsa, sciinţelor şi elocuenţei sale sunt do- . cumentele şi legile ce o susţin ; un avocat ânsă sofist, şiret, recunoscut de malonest face pe judecători a se îndoi Şi ce cele mai învederate adevăruri, Şi - ruin6qă | „Şi cea mai justă causă, Acâsta face şi pentru acâsta „este salariat, redactorul jurnalului de Constantinopole, apucându-se a apăra causa Turciej. 
„Este intrebarea acum : simt Turcii urâtul servicii ce le face acest jurnal, sati vor lua măsuri spre a nu le aprinde focw pe cap? Se scie că unii din Turci ar fi în- trebat cu asprime pe redactor: pentru acâsta, bre |! îţi dă guvernul o subvenție anual:, ca să ne faci odioşi înaintea Europei întregi şi mai vârtos inaintea Românilor ? 

" „Și cu adevărat Turcii astădi se află într'o situaţie mai dificilă de cât a Românilor Şi ai nevoie de un ajutor moral din partea Principatelor. Jurnalul de Con- stantinopole s'a, pus a, ațiţa pe Români asupra 'Tur- cilor pin la revoltă ; calcă în paralel Şi forte d'acord cu: agenții ruşi din Principate Şi cu gospodarii actuali, Le mot d'ordre între denşii e tot acela: ura Românilor. asupra 'Turcilor, şi jocul e câştigat.“ E 
„Fă şi d-ta ceva aci a vorbi gazetele în felul acesta, Saii cum vei sci mai bine. - 
La revedere, a 

I. Heliade.
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_ | o OLXVIII 

Domnului Gr. Grădaştenu. 

! - Gonstantinopole. 1856, Iulie 28, 

Amatul mei domn, 

Nici o-dată corespondenţa nostră n'a, fost așa de în- 

tinsă,. şi continuă ca în aceste dou&-deci de luni din" 

urmă, Din parte'mi, pe lângd plăcerea ce aveam da fi 

„tot-'a-una, în întrevorbire cu d-ta (pentru că par'că 

- te-aşi av6 de facă când îţi scrii) s'a mai adaos. şi 

„dorința de a te țin6 în şirul lucrurilor ce vedeam cd 

se petreci p'aici. De aceea în tâtă serisorea, ţi-am 

relatat ori-ce sciam, plăcute şi neplăcute, în causa 

comună, 
! 

Am observat ânsă cd, de milte ori, câte ţi-am re: 

latat numai ca să le scii, le ai luat ca, risce opinii şi 

principie ale mele; şi pentru cd acâsta, numai o pre- 

supuneam, n'am încercat a "ţi face observaţia, ce îţi 

faci acum. De la un timp însă încoa şi mai vertos 

_din epistola ce 'mi scrii de la 6 Iulie, şi din ceea-ce 

serii d-lui Zossima cu un curier mai în urmă (mi se 

pare de la. 9) vădi că nu trebue să mă mai îndoiescii 

"în prepusul mei. - - 

Ei, amatul mei domn, adesea m'am sculat de pe 

patul frigurilor spre aţă scrie, credând că era nece- 

sariă să te faci să scii la timp câte aflam, sait prin 

mine 6nsuw'mi saii de la alţii; vEdi ansă că în locil 

săță placă, scirile ce'ţă dam, a ajuns-ca cele mai multe 

să le iei ca dogme ale mele politice. Noi vedem aci 

guvernul turcescii ast-fel cum cată să vedi şi d-ta 

acolo pe_cel franqusesci, Vei fi- vădând multe care 

nu'ţi placi, şi cu tâte acestea când al scrie şi ai pu- 

te
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blica, nu te-aj exprima, după cum. vorbesci în cameră, cu un amicii intim._ 
Văd cd corespondenţa n6stră, fără a ne înţelege şi fără a ne pune unul în situaţia celui-l-alt, a degenerat 

în polemici. Acesta nu "mi place Şi nici nu o aştep- tam; prin urmare, după cum am tăiat de un an „corespondenţa mea cu Bucurescii, m'am determinat 
a 0 tăia şi cu Parisul, Te rogi să nu'mi nai serii câţe . va timp, după cum nici ci nw'ță voiii mai scrie. Tot ce doresci este să te ţiă Dumnedeii stnătos Şi să fiu informat despre sănttatea d-tale. Asemenea; scrisori 
de îmi vei scrie, le voit primi cu bucurii, Şi cu recu- noscință; iar nuvele politice şi opinii, şi punerea la, 
cale a țărei să nu mai fii în, scrisorile nâstre pînă 
când cei ce aii putere Şi drepturi vor pune țtrile pe base cum şi le vor aşterne Românii singuri, sat pînă când timpul va ardica vălul de pe multe şi le va a- răta Gmenilor ast-fel cum ai fost şi sunt. 

Adio, amatul: meu domn, şi Dumnedeii si te țiiă 
ast-fel şi să te facă ați vede speranțele?implinite, spre . bucuria adevăraţilor d-tale amici, între cari m'am sti- 
mat şi mă stim ferice Şi ei. Adio! = 

I. Jleliade, 

P.S. Intrebi într'o scrisâre pe d-l Zossima cine este curespondentul din Londra, care ţi-a scris o scrisdre şi care dici cd nu credi că e Frances, Este forte Frances 
Anadam-babadam, şi nu te cunâsce de cât din nume. 

„td istoria. Anul trecut şedeam cu d-l Zossima în altă 
“casă, unde mai şedeaii şi alţi străini ;“între acestia: 
Francesul acesta se aduna maj des cu noj, şi printr'o 
şedere la un locii de vre-o 7 luni, s'a”ataşat de nor şi 
noi de dânsul. An, pe la August, a plecat la Lonâra 
şi ne scrie din când în când; ne şi servim;câte o-dată 
cu densul. Când era în conversaţiăăcu noi, a, uudit 

„adesea, numele d-tale, şi de la noi isa deprins a te
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stima, şi ama. La, plecare. mi-a, cerut adresa d-tale, | 

ca, de va veni prin Paris, săţi ceră cunoscinţa Şi a-. 

micia, De te-a supărat câte o hârtie două ce "ţi-a ti 

mis, îţi cer iertare şi din partea, lui şi din a mea. ÎN 
voiii scrie să nu te mai supere... 

OLXIX 

-- Donului N, Russo (la Br 1550). 

Constantinopole. 1856, August 26. 

Amatul mei domn, 

„Am priimit scrisârea, d- tale din preună cu: tot ma: 

nuscrisu). Tipograful ne. tot ţine cu vorba. De când 

“ai plecat n'a fost septămână să nu'l văd de câte dot- 

3 

“trei ori, şi tot îmi spune că nu “a venit instrumen- 

tele. Pe de altă parte ei m'am fost încureat pînă, în 

gât cu do8 scrieri, una ce începusem când ai -plecat 

şi alta, acum în urmă. Cea dVântâii scrisă românesce, 

acum. vre-o cinci dile. - 

-. Mai alaltă-ieri vaii din Paris. scrierea junelu Boie- 

rescu cu o scris6re. In carte, pe cât am citit (căci:n'am 

“trancosesce şi italienesce, abia m'am scăpat de dânsa 

avut timpul a o citi-tâti), văd că. autorul e.în tâte : 
după cugetele n6stre şi ţine pînă. la una la drepturile 

ţărei, la teritoriul intregii al Moldovei, la autonomii 

ambelor Principate, la dreptul alegerii Domnului, la 

dreptul representativ. Şi în scris6re îmi dice co a cere 

cu Basarabia şi Bucovina este o. -sofismă, "că facă-se 

'o-dată unirea, fiă şi fărd Basarabia Şi Bucovina şi. €n- 

— 

suşi fărd autonorit, adică cu Domn impus, cu octro- --: 

iarea, “Constituţiei de Sultanul Și cu . sancţionarea şi 

controlarea a orice legi tot de acestea, etc. Îmi mai



549 
  

- Qice că daca Susţiii că am fi mai uniţi Românii de am . 
fi şi cu Basarabia, şi Bucovina, de ce n'am dis că am 
fi şi mai uniţă când am fi sub Austria, că atunci 
venim la, un loci nu numai cu Bucovina ci Şi cu 
Transilvania şi Banatul !! 

Nu mă aşteptam la acesta de la un om ce se dice 
cd a învăţat drepturile şi legile şi a făcut un studii 
profund în acesta. : 

Când e vorba cu sabia în mână, pâte cine-va fără 
nici o carte sai tractat la mână să conchiste lumea 
întregă, daca, are putere sai 6meni şi arme de ajuns. 
Erd când e vorba a, cere înaintea cabinetelor sai a 
judecății, nu pote cine-va cere de cat aceea cei dice 
cartea, co .are, tractatele, înserisurile, etc. Când vre-o | dată a fost; Moldovalachia subt Austria ca să, cerem 
a fi şi acum? Moldovalachia a fost cu Bucovina şi 

“ Basarabia peste trei secoli sub suzeranitatea 'Tur- 
ciei, şi pe lângă acâsta aii fost şi Transilvania şi Ba- 
natul şi chiar Ungaria 6re-când sub aceeaşi suzeranitate, 
şi prin urmare, după dreptul historică, ar fi cine-va, 
mai pugin 'ridicol de a cere să vină 'Transilvaniu cu 
Banatul sub suzeranitatea, Turciei din preună cu Moldo- valachia, de cât să pretindă a, trece acestă, din urmă, cum n'a. fost nici-o-dată, sub. suzeranitatea Austriei 
spre a se uni cu surorile sale: r&posate în regiunea, 
răposaţilor ca, popoli. 52) N - - Îţi trimit acâstă carte necitit ancă de mine tâtă,. 
Şi după ce vei citi-o mi-o vel înnapoia, 

La revedere, - e . 

- J. Heliade.
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CLAX - 

Domnului Gr. Grădiștenu. 

Constantinopole. 1857, lanunrie 2/5 

Amatul met domn, 

In alt an intrarăm şi ne aflăm tot afard din Patria 

nâstră. Peste patru dile este St. loan; peste vre-o 
dou&-deci St. Grigore. Iţi uredi tote fericirile pe anul 

acesta. De S-tul Ioan, la mine, primul pahar îl vom 

bea, în sănătatea d-tale; de S-tul Grigorie, la a-l Zos- 

sima, vom face asemenea pentru singurul frate şi amicii 

ce avem şi de care sârtea ne ţine âncă despărțiță. 

D-l Zossima *mi-arată tot-0'a-una scrisorile d-tale 

tot-a-una îl rogii st? ți scrie şi săți arate sentimentele 

mele și stima ce um avut şi voii av6 către d-ta. 

Da casă n'am sciri bune; î6tă familia suferă de lipsa 

mea Şi de neavere; pentru că 6”de mult de când ceea, 

“ce mi s'a dat de la Portă a încetat firesce, de cum 

a desfăcut tabăra sait s'a, încheiat pacea. 
„Din țeră asemenea nici o nuvelă bună. Sunt forte 

nenorocit şi mâhnit, dar tot n'aşi voi să mă aflu în 

pelea lui Alex. Ghica, pe care i cred mai nenorocit de 
cât mine. 

La, revedere, bunul mei amici şi frate. Arată conh- 

plimentele mele la toţi amicii, d-lor Billecoca, Vaillant 

şi Ledain. 
I. Heliade.
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LOXXI 
Ss 

Domnului Gr. Grădiștea, - 

Constantinopole, 1857, Ianuariiă 10/r 

Amatul meii domn, 

Alaltă-ieri Luni în diua de -St. Ioan, aflându-mă la, 
masă dinpreună cu dd. Zossima, Russo şi Contele K5- 
rodjay, feciorul intră, Şi "mi aduce o şerisâre. Era, de 
la d-ta, cu data din 2 Ianuariu. Dup5 ţimbru şi sigilii, 
cu toţii strigarom: de la, Grădiştenu ! Sunt pr6 bă- 
trâr, şi "mi-e ruşine să "ţi spuiii în facă ce am simţit 
cu toţii: ei! poţă să “ță închipuiesci că serisdrea, de urare 
-nu ajunge aşa des în vi6ţă de la Paris la Constanti- 
nopole tocmai în dioa şi la ora destinată. Nu începu- 
ser6 a închina în sănătăţi, şi cum citiiii cele două 
prime rânduri, toţi împlură paharele şi spontanei stri- 
gard: Să trăiască Grădiştenu-— Să trăiesci, frate şi a- 
mice, şi Dumnedeii să ne întelnescă sănttoşi în eră! 
Aceeași urare am şi pentru St. Grigore, şi fiă aşa de 
ferice cum săți ajungă chiar în acea di, cum “mi-a, 
ajuns a ditale; şi aceeaşi urare am avut Şi voii av6 
pînă la capătul vieţei mele. 

Pia de astăgi a Pressei. de Orient coprinde că mi- 
nisterul Otoman se .ocupă cu redacţia unui firman prin 
care se dă voiă emigraţilor de a reintra, toţi în ţeră. 
Să dea Dumnedeii să fii adevărat pentru toţi emi- 
graţii fărd excepţie, şi pentru mumele, consângenii şi 
copii lor. Pentru mine âns$ nu 9 cred să'mi fiă reser- 
vat de a muri în eră. Am o presimţire co mă aştâptă 
nuoi persecuții, pentru că circumstanţele sunt grave. 
Le aştept cu apatiă : viiă că nu mai'e mult de su-: 
ferit; cât am trăit nu voii maj trăi. De copii numai - 
mă dore sufletul că rămân orfani şi săraci,
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Sunt fârte simţitor la aducerea, a-minte a d-lor Le- 
dain și Prâve; şi e o mare greutate pe sufletul. mei 

„cd n'am putut âncă desface pe cei mai buni, mai 
indulgenţi şi așteptători din creditorii mei. Midl6cele 
mi S'ait tăiat tâte, şi chieltuelile mi s'aii îmmulţit, 

„ Aproposito, Am vădut de multe ori în scrisorile 
d-tale către d-l Zossima că mă numesci autorul unor 
scrisori saii scrieri. Te rogi, amatul mei, să numă 
mai numesci către nimeni, acolo unde nu 'vedi subsem- 
„nat numele mei. Circumstanţele suni grele, şi apoi în 
bal 6nsuşi, unde se duce cine-va ca incognito Şi are a-- 
desea, marea, înadins cum să fiă cunoscut, pusă pe 
umere, şi tot e în drept a cere de anu 1] Chiema 
cine-va, pe nume. . 
. Numescă-mă străinii, iâr pe amicii mei îi rogii să nu 
“mă numâscă acolo unde riu văd. numele mei; şi .a- 
cestea nu le dicii pentru trecut, ci pentru viitor. Ori- - 

„ce vei ved6 fără numele mei, dă'i drumul daca, îţi 
place materia, saii forma, dar taci numele. 

De ne vom mai vede iţi voii spune cuvintele şi le 
„vei aflu juste, 

om e ma ok - La revedere. — Ă 
[ o „IT, Heliade, 

OLXXII . 

„Domnului Gr. Grădiştenu. | 

Constantinopole. 1857, Martie 12. 

Amatul meii domn, | | 
„In scris6rea d-tale din urmă, ce am citit?o cu lacrime 
de bucuriă, mă întrebi daca mă mai ţii de decisia de 
a nu mai av6 corespondențe politice. Da, tot. mă ţii 

Şi 6că cuvântul :: a
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Când se corespund Gmenii e semn că nu sunt de 
facă, şi tot în acelaşi loci; căci de n'ar fi: aşa, nu 
'Şl-ar scrie, ci ar vorbi, ar discuta, respunsurile ar 
'av6 replice Şi Sar înțelege. Fiina dar că.nu se află 
în acelaşi loci, este pr6 natural ca fiă-care, de Şi ai 
aceleași principii şi acelaşi scop, să, vedă lucrurile in 

„punctul săi de vedere unde se află, şi prin urmare 
diferința, Şi 6că o neînțelegere ce are nevoiă de 30 de 
dile pind să se explice sai să se încurce şi mai răi, 
căci evenimentele se succed Şi fiă-care nu. încetâdă, de 
a le vede firesce din punctul săi de vedere, 

Înii pare răi că experienţa acesta n'am fost făcut'o 
de mai "nainte ca sWmi faci şi hotărîrea, acesta, că! 
mar fi scăpat de multe explicaţii Şi neînțelegeri cu 
Gmenii ce am stimat, şi ale căror scopuri şi aspirații 

-n'aii fost diferite de ale mele. - 
7 Aşa dară numai de sănttate să ng scriem, şi când 
va da Dumnedei să ne mai întelnim, - sunt sigur cd 
ne vom înţelege; pentru cd nimeni nu vrea răul, ci fe- - 
ricirea Patriei şi pentru că, cum dice versul popular: 

„Unde sunt temeiuri bune 
Nu pot faca stricăciune. 

De temoeiurile sai principiele d-tale sunt pr sigur, 
şi de vei fi şi d-ta de ale mele, n'avem a, ne îndoi 
unul de altul. = 

Ca, să vedi cum mergii lucrurile în țeră, aflaiii de - 
cuviinţă a'ţă trimite ensuşi o f6iă dintr'o scris6re ce . 
am fost luat de acolo cu data de 13 Februarie. Sciii 
că cunosc: şi d-ta multe d'acolo; ânsă este necesariii 
să scii şi fragmentul acesta ce arată pind unde se 
răt&cesci Gmenii, sait voiescii a răttci pe alţii, 
„Cine este Basile Boerescu despre care se vorbesce 
în fragmentul alăturat? Ei to ce vădi e că omul 
ÎȘI dă părerea după cum.a vădut şi” vede lucrurile, 
Merită dar bietul om numai de cât să fiă prepus că
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e cumpărat de Turci sai! de Nemţi ? Când Gmenii ju- 
decă cu asemenea capete şi împinși de pasiuni atât 
de violente, nu e speranța mare. 

La revedere, amatul mei domn. Ei nu sper să şed— 
-mult în Constantinopole. Unde mă voii duce âns6? 
Eu €nsu'mi nu sciii. De nu mă voiii duce ei, mă vor 
duce alţii. Vicţa, erantă şi nesigură mă aşteptă din 
noi. Aşi dori să nu mă ducă alţii pe unde: "şi-a, în- 
ț&rcat Naiba, copiii, ci să pleci singur, şi atunci firesce 
că voii ave nespusa, mulţumire de a te revedâ. Cu 

„cât mă consolă speranţa că te voii vede şi “ţi voii 
„stringe mâna, cu atât; midi6cele plecării sai pecuniare, 
îmi sunt fârte scurte. Ce am avut din sărăciă s'a 
scurs tot de vre-o patru luni încoa.. - N 
"Salută din parte'mi pe d-nii Billecocq, Vaillant şi 

Ledain. Unde se află vărul mei C. Racoti? - 

I. Heliade, 

Etă fragmentul. 

Mult respectabile domnule Eliade, 

Cum ţi se va păr6 aflând că-şi cei din Paris aii în- 
ceput a recunbsce, tocmai acum, cursa întinsă patriei 

“lor prin tractatul de Paris, Şi în contra: căruia, d:ta 
„ai început a vorbi şi scrie âncd de la Aprilie? D. N. 
Rucăr6nu, care e de câte-va dile aici şi care face 
ondre numelui de Român, a fost invitat: a-s6ră la un 
club compus de tot ce tuna şi fulgera pind aci în 
contra celui ce le da de scire că Uniunea e o cursă 
Şi co prin acel tractat drepturile nâstre sunt violate. 
După ce d. Rucărânu le demonstră şi probă, în lungi - 
Şi în lat răt&cirea în care ai jucat şi jocă cu toţii 
âncd, şi cd, prin iniţiativa, d-lor la manifestații trecute 
şi viitore, nu facii de cât a îmbrânci patria în pre-
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'cipiţiul deschis de garanţii drepturilor ei; că în midlocul 
a doă extremități în care figuredă la un cap un fu- 
man şi la cel-alt un Hotti-Şerif, autonomia n6stră nu 
pote sta, de cât ca o prună pe colaci; după ce, dică, 
îl făcu să se ruşinede de câte au scris, dis şi. făcut 
pind aci, un filosof, sai mui bine după pronunția ar- 
delenă un filozof cinică, un om care vorbesce cu dușii 
de pe lurmne de mult; invăţat ce se-crede, d. Emanoil 
Angelescu, scâse o serisdre din sin ce o priimise chiar 
în acea di de la Basile Boerescu din Paris, Şi citi adu- 
nării cele ce amicul săi îi scria în privinţa, situaţiei 
n6stre de astădi, co adică tractatul de Paris e perfid, 
cO patria e în cel mai mare pericol, şi cd singura 
mântuire stă în abstinenţa la vot. Adunanţa e con- 
vocată şi pe disâră ca să desbati nu cum-va banii 
Turcilor sati ai Nemţilor ai strebătut şi pînă la Paris. 

  

. 

OLXXIII 

Domnului Gy. G'rădiştenau. 

Constantinopole. 1857, Aprilie 16. 

Amatul meii domn, | 

Am priimit a S6ră scris6rea d-tale din 1 Aprilie Şi 
fiind şi ei Şi d-l Zossima cam convalescenți şi cam 
departe unul de altul, nu ne puturăm vede ca să'i o 
comunici şi st'ţi răspund la câte îmi serii ca să" 
dici. Cu a doua postă vei. ave răspuns sau de la mine 
saii de la d-lui. “ | 

Fiind-cd ei şed mai aprope de poștă, sunt însărcinat 
a lua şi ori-câte scrisori sai alte plicuri adresate 
pe numele d-lui. Zossima ; şi grin urmare priimiiii 
Şi însciinţările despre Le Comploir roumain. "Mi-a, plăcut
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„întreprinderea, am felicitut'o şi faci urări pentru reu-. 

şita, ei. Imi pare bine de scris6rea ce ai dat d-lui Le- 

“ dain, spre ase duce la familia mea ca să fii cunoscut. 

Insciinţările ce le-ai: trimis le voiii da d-lui Zossima,. 
e 

şi "i voii dice (după părerea mea) să le comunice şi î 

negugătorilor români de aici Polychroniade şi Simo- 

nide, cu tâte că cel d'ântoii se află de câte-va lună î. 

la Bucuresci. DR 

In Bucuresci lucrurile sunt de .. plâns, îmi dică în. 

scrisorea d-tale: „nu scili ce va face Ghika, căci pote - 

îndrepta multe“! Și eil dici tot aşa şi îmi place comi 

se întempint ideile. Ghika a vrut să facă ceva, dar 

nu Pai secundat cei ce se dicu Naţiă. EI, în posiţia RE 

în care nefiind Domn cu Adunare generală, ci func- 

ţionar numit de. Portă, nu pâte face alt 'de cât sai ași 

da demisia, de crede cd nu e păgubitor causei, sai pe 

de o parte a pune în lucrare instr ucţiele şi ordinele 

ce i se dai; iar pe de alta.a da raport. de cele ce 

- face Naţia fără a.le falsifica, întru nimici. Daca dar! 

Naţia se intrece a felicita, şi -a bine-cuvnta firmanul, 

daca cei ce se dicii. astădi patrioță progresisti, naţio- 

nalisti, se ducii în cârduri spre a pr6- înălța pe comi- 

sarii puterilor ce aii concedat Porții dreptul de a da 

firmane şi de a considera ţările nostre ca provincii alo 
- Turciei, ce fel de raport altul va put să: dea Ghika; 

de cât descriind lucrurile cum se facil. Tot ce putea, . 

face era să numâscă 16 administratori de credinţă şi 

„patrioță, cu instrucţii de a lucra în judeţe ca Români 

Şi de a considera, ordinele ce li. se dai de la minister 

„numai ca forme bune de pus lu dosarii. Am sciinţă 

că a vrut s'0 facă, şi a dat peste 6meni tot imprudenţă 

sai cari nu lait priceput. "Mi-a scris despre acâsta, 

Chiar . unul din acei imprudență ce nu laii priceput şi 

care nu e dintre cei orbiți pentru dânsul. *Mi-e temă, 

să nu se rătăcâscă acea, scrisâre cd. 'ț-aşi trimite-o; 

este bună 'ânsă dea servi ori-când de document, A.



-- 557 

  

păţit'o Ghika acum, mi se pare, întocmai ca la 1836, - 
când într'un fel da planul cum să urmede generala 
Adunare, şi alt-fel urma acâsta, 

- Mulţi din Românii cel neinteresaţi îmi scrii că de 
vor lua parte, vădând că nu pot face alt-tel la Di- 
vanul ad-hoc, se vor duce acolo numai ca să prote:: 
stede în contra, călcărilor ce s'aii făcut drepturilor ţărei 
şi să 'şi ia apoi căciula, să i6să afară. De Ia dis însă 
pînd la faptă este cam lungă distanţa; ferice de cei 
ce ajungi. NE , . 
Eu am de gând a protesta. Ce dici ? Şi de:nu o voiit 
face nu e de temă de persecuții, ctci acelea nu mă 

„ Speriă, acelea mărescii sufletul omului, ci de ridicol ; 
mie tâmă si nu fiă ţaxat Sacrificiul mei cel mat 
de pe urmă de fanfaronadă ce nu mai are nici ae cum 
loci la situaţia şi versta mea. D-ta ce ai de gând să 
faci ? Românii de acilea din Paris cu cari te întâl- 

„Nesci ce aii de gând să faci? - 
Imi scrii co ai aflat că s'a tăiat pensiunea familiei 

mele. Acâsta e lucru vechii. De la Iuliii nici ei nică” 
familia mea. -nu mal luăm nimici, 
"MB întrebi. unde am să pleci? Cum? în ce mo4?. Nu sciii singur. Atâta, sciii că de când Porta a aaţ 

firmanul, -mie nici de cum nu mi se mai cuvine a. 
şed€ în Turcia; şi tâtă dioa ce vădii că mai intârdiii - 
mi se pare un păcat mai mult peste t6tă sarcina, altor 
păcate ce ca om aşi fi făcut în 55 de ani. De n'am 
plecut âncă este că n'am avut 'cu ce plecu; sper însă 
a realisa, o mică sumă cum cel pugin să pot trăi un! 
an de dile într'un colţ al lumii. De voii vede cd nu” 
potii -realisa „acea sumă, ce mar scuti de-a nu 

„face sgomot, mă voii duce a mă constitui prisonier 
la Snagov, în ţeră; iar în Turcia nu mai . pot remân6, 
coci nui recunoscii dreptul de a rețină nici un Român - 
în coprinsul ei, cum nici acela de a convoca represen- 

“tanţii țărei n6stre. Românii ce ai stat pind astădi în 

r
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Turcia, s'aii considerat ca, 6speţi, ca Magherii şi “alţii, 

iar nu ca prisonieri, şi ca prisonier ei unul mă duci . 

să. mor în temniţele ţărei mele, ce singură are drep- 

tul să mă judece și să mă pedepsescă.. De nu m'am 

dus pînă acum în ţâră fără voie și fâră pasaport, este 

că n'am vrut a fi înţeles ast-fel Cum nu sunt, adică 

n'am vrut să mă credă unil-alții că am mâncărimea 

de a, mă afla în împregiurările de acum în ţeră. De ar 

fi fost ţera măcar cum era sub Ştirbeii, m'ași fi dus 

îndată după firman a mă constitui prisonier în Sna- 

gov, unde să mor cum a murit Tychon. 

M& întrebi ce schimbări şi numiri a făcuţ Porta, 

după cum dice jurnalul de Constantinopole ? Nu sci, 

şi nici nu citescii acel jurnal. 

Vădut-ai broşura sai analysa broşurei generalului 

Jochmus ? 

Acest, general este nâmţ; a servit Turciei ca, ferik 

general de divisiă) în resbelul ce a avut cu Mehmet- 

“Ali din Egypt. Inturnându-se în țra lui la 48 a fost 

ministru la Francfort din partitul Austriei; era intim 

al archiducelui Ioan. Acum are sub tipar o operă în 

do& volume, şi temându-se că nu va eşi afară pină e 

ferul cală, dă afard o broșură în care arati materia, Ş 

scopul acelor doă volume. 

El dice că cun6sce Turcia în lungii şi în lat, în sus 

şi în jos, de la cei ce o guvernă pind la cei guver- 

naţi, şi că acest Stat nu mai pâte ţin; cd amalatul 

despre care vorbia Czarul Nicolae, acum e moribund; 
more mâine sait şi astădi şi "şi-a subsemnat singur 

mortea în tractatul de la, Paris din 30 Martie. Ce e de 

făcut dară. în interesul Buropei ŞI al -  civilisaţiunii 

Orientului ? 

Austria e in bună înțelegere cu Englitera.; cu Rusia 

iar a fost tot-da-una amică, pentru că de câte ori 

acesta a făcut resbel Turciei, Austria a consimţit și 

n'a, incomodat/o NiCI-0- odată despre Carpaţi, de la spate
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sai de la coste ; şi că nefiind în rumpere cu Rusia, pot 
“iară fârte bine a se înțelege. Aşi dori, dice Jochmus, să se 
tragă o liniă de la imbucătura, Oltului pînd la Salonică. 
Partea despre răsărit, adică Moldova, Ţera românsscă 
cea mare, dot părţi din Bulgaria, Turcia cu Constantino- 
pole să fii ale Rusiei; Oltenia, o parte din Bulgaria, 
Serbia, Bosnia, Munte-Negru, Albania ale Austriei, 
Feyptul, Siria, insulile Archipelagului, să fiă ale 
Engliterei. In cât pentru Franca să n'o mai considere 
între cele vii, căci popolul e în starea, în care se afla, 
Bizanțul (le Bas- Empire), iară gavernul actual al ei, 
ca unul ce are inemici atâtea, şi atâtea partite, nu se 
pote ţin6 saii dura mult. Sârta Frangei va fi cum o 
va destina acestă .nou& sântă Şi triplă - Alianţă. — 

__Adaoge apoi generalul Jochmus că împărţirea acesta 
se pote face după cum s'aii preparat lucrurile chiar 
prin tractatul din Paris, fără nici un resbel, fără a se 
descărca o puşcă. . Adică Românii ai drept a se ex- 
prima, Românii cer uniune şi prinqi străin ; Turcii, nu 
vor, Turcii prin- urmare sunt odioşi. 'Turcii vor “căta, 
ași susţin€ pretenţiile. Românii se vor scula Şi Vor 
face turburări.. Muscalii vor intra în Principate ca să 
nu lase pe Turci. Muscalii vor fi dară aclamaţi Şi 
bine priimiţi de Români. — Nemţii v&dend acestă pur- 
tare a Muscalilor şi arătându-se că sunt supăraţi, vor 
intra şi ei în Oltenia, în Serbia, etc. Englesii supăraţi, 
Şi ei de purtarea, Muscalilor. şi a Nemţilor, vor des: 
barca, îndată în Egypt Şi în cele-l-alte părți, şi tă îm- 
Părţirea gata. să | | 

Ce dici d-ta de un general nemţ ce dă afard -un 
ast-fel de plan ? Nu e tras acest plan cu scirea guver- 
nului de unde aşteptă totul? 

Nu sciii daca 'ți-aduci aminte de un 'JMomorii ce 
am dat la 1855 şi care făcea parte din alte patru ce 
ţi le-am trimis cu un Frances, d. Letellier. Acolo ar&- 

„tam că -Europa oficială mare de inemicii destinat a
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distruge de cât pe Turcia şi pe Franga, şi mai vertos 

pe cea Napoleoniană *), şi că prin urmare nici o alianţă. 

nu e mai naturală de.cât între Turcia şi Franca. Ce 

vor dice acum Napoleon şi Turcia când vor citi pe. 
Jochmus ? Îmy pare răi cd n'ai priimit acele hârtii de 

-la d. Letellier; un Memoriii ânsă sciii că Vai luat, 

pentru. că mi- al scris despre dusul. De nu Vai per-. 

dut, mai citesce'l acum. 

Nu sciii de priimesci Concordia, Bi la câte mă în- 

trebi despre ţeră, îți trimit "numerele aceștea sub 

bandă. De nu priimesci acâstă foii, serie'mi să ţi mai 

trimit şi. pe cele ce îmi vor mai veni. 

Răspunsul iui Bulwer din No. 13 este semnificativ. 

Nu sunt pentru densul, dar îl amintescii pentru: cd 

dă să înțelegă cugetul puterilor, ca să scii ce să speri 

de la densele. 

. Comisarul Frangei nu face de cât a încuragia pe 

sub mână, agitaţiile, şi formal nu vorbesce nimici, 

nu promite nimici. - 

La, revedere, şi facă-le Dumnedeii i6te bune. . 

XX. Heliade, 

CLXSIV 

Domnului Gr. Grădiştenu. 

po -“ Constantinopole. 1857, Aprilie 20. | pi 

- Amatul meii domn, | 

Cu acâstă scris6re voii a raporta o faptă. Alaltăiery 

un emigrat strein "mi-a, adus acâstă' scrisâre în nem- 

ţesce, spuindu'mi cd este însărcinat a o: traduce 

*) Profeţia de la 1855 s'a implinit. pentru Franca Napoleo- _ 
niană la 1870, şi pentru Turcia la 1978. (Locustenu).
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în italienesce şi a 0 trimite la- jurnalele din  Pie- monte, şi "mi dise: fiind-că am credut că pâte- inte: resa pe bunii Români, Şi fiind-că nu mi s'a încredinţat, „ca un” secret, cred cd vă serv causa comunicându'ţi acesta copii ce mi s'a. dat şi mie spre a 0 comunica în italienesce unde se cuvine. a „ Eto acea copie, ' citesce-o şi judec'o din punctul de vedere unde te afli. Ei nu sun de cât un raportor: de 'o faptă, şi n'aşi dori să pat şi cu acâsta :ce am "păţit când am dat 'de Scire în anul trecuţ de cabalele. 

-municat'o. 

ce se prepara. 
a 1ţi da . traducţia, acelei copii ast-fel cum "mi-a. tradus'o din nemţesce în francusesce ce]. ce "mi-a co-: 

Constantinople. 15 Avril, 1857: 
du comite democratique central ă Londres. 

» Comme il me parait de notre intâret î favoriser _- n Vunion_ des deux Principautes danubiennes, je m'em- » Presse de communiquer au comite que le gouveine-. “» ment ture vient d'envoyeră Bucarest un agent nomme& „le Baron Richară de Reichtin-Meldeg, natif du Ra- n tisbonne, espion et agent provocateur de P'Autriche „Îl a ct6 recommande î la 5. Porte par Mr. Noguâs, „le redacteur du Journal. de Constantinople. IL est. » Pourvu de recommandations pour les membres les plus -. » influents. ou. notables des clubs de Bucarest, etil est » parti d'ici le 8 de ce mois-(Avril) en socicte de ma- „dame la princesse Ion Ghika, muni dun passeport 

1 

„ americain. Le pretexte de la presence et de son s6- „jour en Moldovalachie est celui de se -donner pour: » COrtespondant des journaux unionistes de Europe. „(et par consequent pour un des partisans les plus * „ Zeles de Punion); mais specialement il est. charg6 _ „de la mission secrtte de travailler les esprits de ma. - :
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„ni&re que dans les Divans ad: -hoc soit faite la. mo- 

„tion pour la r6union aussi de la Bessarabie et de la 

„ Bucovine aux Principautes, afin de faire par celă la 

„Russie se degouter de ses idses unionistes, et, „da 

„ bandonner cette tactique.” 

„Sisne Grossmann.* 

“Ed mam ce să mai adaogii aici de cât ceea ce mă 

privesce. D-ta scii bine că ânci din memoriele mele 

publicate la, Paris 1850, din memoriul ce am dat la 

Şumla către guvernu! turcii şi din alte scrieri de a- 

tunci, scrieri şi vorbiri,. părerea mea constantă a fost 

S Basarabia şi Bucovina, ca părți integrante ale Moldo- 

ei, ce 'Turcia ca depositură n'avea dreptul de ale da 

nimeni şi pe care Austria şi Rusia nu le pot ţine 

legalmente, Basarabia şi Bucovina sunt un drept al. 

Moldovenilor ce le-ai pus în deposit la Turcia, şi co 

acest drept nu se pâte aliena nici preface din natura 

sa ori cât ar fi intrigele şi violențele de mari. El va 

exista câţ va exista şi istoria ţărilor n6stre şi nu se 

va perde de cât cu densa împreună. Ei nu lam in- 

ventat, ci apărarea lui cât a fost în putinţa mea, 

m'a costat şi m& costă sacrificiul. a cinci copii; apă- 

rarea acestui drept "mi-a închis şi îmi. închide ' âncd 

„porţile ţtrei şi lipsescii pe copiii mei de tatăl lor şi de 

ajutorul ce le-ar fi putut face. 

Ion Ghica a pus mâna peideia mea spre a o dejuca, 

„a lua un'aferim de la Turci cu degenerarea, ei în acest 

chip, precum a făcut; şi: în anul trecut. Atunci a dat un 

projet Porții prin care îl.arată co Românii cer.lucruri ce 

nu le cereu în adevăr, dar care le plăcea Turcilor. Şi 

ast-fel de la Turcă ia un aferim şi guvernul de Samos» 

iar către Români, pentru co proiectul îi era neomenos 

şi infam, împrăştiă vorba că eii şi d-ta suntem autorii 
acelui proiect. Ast-fel face şi acum; îmi iea ideea, o
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degeneră ast-fel cum s*9 discredite în ambele ţeri şi 
să iea pe de altă parte bravure de la Turci. 

Prin urmare eă, fără a *mj abandona religia Şi a- ceeaşi stăruire de a apăra acel drept când ocasia se: presentă, mă simt dator acum a'mi îneca urările şi a da de scire la tot Românul să nu se lase a deveni în- celatul acestui Baron Richard. : Scrie! şi d-ta în . eră - la cine se cuvine să iea măsuri să nu deviz organe 6rbe ale acestei cabale. Să'şI caute de ţinta ce ai înainte 
a adevcratei uniuni, Şi fard d'a, pronunța acum nici Basarabia, nici Bucovina, să se țiiă strins de litera şi spiritul tractatelor nostre cu Turcia, căci acolo e tot ce am dorit şi dorin. Din acel punct plecând, a- jungem la tote scopurile n6stre şi dejucăm planurile 
inamicilor, Toţi ne voiesc răul, frate ; toţi Vor Să ne pingelesca. Vedi pe Turci că îmi închid: porţile ţ&rei pentru-cd am pomenit de Basarabia şi Bucovina, că trimit şi acum un agent austriacă să facă propagunda 
ideii mele, nu în folosul Românilor cum a fost şi este inima nâstră, ci spre a le anula tote sforţările facend |. a da în cursă. Ce trebue dar să facă Românul cel drept Şi adevărat. Kai pă si To, arsi ui, data, la unele impregiurări şi la altele şi de una să ne ferim şi de cea-l-altă, Şi să ţinem linia saă făgaşul tractatelor. 

Vei ved6 acum pe corifeii cluburilor, ce toţi sunt consângi şi amici ai lui Ion Ghica, vei vede ce limbagiă 
țin după venirea baronului Richard cu scrisori de re- | comandaţii către denșii. 

| Scrie să se ferescă de densul şi de cei ce "1 vor.a- 
dopta marafeturile; să nu deu în cursă, şi pucin îmi 
p6să ce vor dice sai vor vr6 să credă de. mine după 

„tactica ce a luat Ghica de a da două lovituri deo 
dată ; pucin îmi pesă, crede-mă, de tot ce e mai rea 
pe. lume, numai causa să se mântuie. 

La revedere. . „1 Heliade,
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CLXĂV 

„ Domnului Gr. Grădiștenu. 

Constantinopole. 1857, Maiu 8/9 

| Amatul meii domn, | î 

„„Am.luat scrisârea-d-tale din 29 Aprilie, Am vădut 
câte îmi scrii de domnul ce face. la portrete: facă-le 

„cum îl va lumina Dumnedei. 'Tot ce văd ânsă dupb: 
i programa, sai prospectul ce 'mi-ai fost trimis o-dată, 

„este un om saii de gaşcă. sai influinţat de gaşcă. - 
N'are înainte imparţialitatea să iea, cel pugin pe toți: 
Omenii cocoțaţi din tâte ţările, de tâte colorile şi de : 
tâte calităţile, ast-fel cum să 'și facă un. câmp vast ..: 
şi variă de viețele, de defectele, de viciuri Ensuşi, și re-. 

„ comandând unele, biciuind altele să, facă o scâlă de 
morală şi de politică pe exemple vii. Nu,nu face aşa, 
ci venind la, Turcia, nu mâi află Gmeni de cât pe toţi. - 
de coteria lui Reşid-paşa. Un Turcii care să facă-cât, - 

“un Vefik şi Musurus şi. Calimaki este şi Mehmet Kiu-. 
pursli, și Mehmet, Ali şi alţii, şi ar afla cine-va tipuri: : 
originali naţionali în unii ca acestia, iar-nu ca în cei - -: 
ce "momiţescii. pe europeni, şi nu sunt de'cât mascarada.-. 
Europenilor şi ruşinea; Turcilor, Aşa face şi pe airea, 

„Lasăl-la Dumnedeii. Seriă ce va voi că nu merită să, - 
chieltuiesci nici bani, nici timp. Dela Regnault ne vin 

„> tâte relele din dioa, de astăqi; el: şi cu St. Mare Gi- 
„ rardin a înebunit pe: Români şi "I-a făcut să aducă . 
sra în starea unde se află. Crede-mă, să sciii că. mă | 
înjură ast-fel de 6meni, m'ași simţi onorat; în consciința ” 
mea, pe când laudele lor mă înfiâră ca şi mângâierea, uni 
vipere ce ar trece alunecând pe pelea, mea, fără să mă: -.- 

“i musce, | E e Sa | 
Caimacamul, cum dici, a păţit'o rei. Ce săi faci?
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a fost şi :este, cum dice Balzak, din numărul prede- stinaţilor. De ar fi fost însurat, nimeni n'ar fi avut câr- nele lui; ca Domn şi Caimacam, nimeni na creat in-' grați ca dânsul, pentru că el tot-d'a-una pe Graţii le *a.tractat-nu de vergini spre a alege unde să facă bi- | nele, ci de prostituate. Va păţi şi mai mult, pentru „ CO:merită, A desprețuit Şi a maltractat pe cei ce "i „“aă, vrut binele, Şi S'a coborit pind la linguşire cu cei - Ce-l-aii săpat grâpa. Acum nu e de git de cât cu „Mavru,- etc. ete, Acestea, le seiii Şi le-am sciut; ilusir nu 'mi:am făcut; mi-an făcut datoria, Şi a'Și face „cine-va datoria fără “ilusii este echivalent cu a dice | „bine şi celui ce:scil că e dispus aţi face răi. De aşi : fi.allat din cel ce ai domnit. la.noi pe altul mai bun „de cât densul, aşi fi preferit pe acela, şi cu dun nu înţelegi către mine, ci către țeră, căci către mine în pers6nă Bibescul Şi Ştirbeiă aă fost: mult "may ome- - noşi de cât .Ghica; dar nu mi S'aii lipit de inimă! Pe „ Ştirbei şi pe Bibescul "I-am -maltractaţ în scrierile - „mele şi ei s'au purtat; omenesce cu străina Şi Sven- „-turata mea familie. Nu era stptămână să nu fiă cer. : cetată, : Ghica din contra, la toţi cari Vaii trădat s'a dus de: “I-a, vădut; numay la familiar mea n'a trimis Nici ună câne s”o cercetede. Când a plecat din ţeră la. „42; ei care n'am săruta în viața mea mâna nimenuj -: de. cât tatii Şi preotului, i-am sărutat mâna -de adio: Şi mi-a dat'o ca, la un caine. Când am fost în Bucuresci, 
la 55, m'am dus cu cea mai mare - bucurie de lam - VEdut, uitând: tâte câte a. scris şi d-tale Şi. ul Nico- lache; din Viena despre mine, Şi m'a priimit ca şi când iaşi fi fost intendent a] curţii ca Dobre, unde Bi- „bescu, când ma. vEdut aci, m'a îmbrăcişat şi m'a să- rutat cu lacrime. | îi E 
;Cu..acestea, voiii să'ţi Spuiii. cd eu amit avut în tot: :W'a-una un alt cot, şi nu'al egoismului saii al amo- rului mei proprii, cu care să măsor mărimea şi
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calităţile Omenilor. Nu m'a maltratat nici un boier, nică 

un Domn ca A. Ghica, şi cu tâte acestea tot el e mai 

leal, mai onest şi. mai patriot dintre boierii ce cu-.. 

_noscii. 
___ Copia depe scrisârea ce'mi ceri, nu pot săţi-o trimit, 

decât te voii face s'o vedi în original când ne vom 

înt€lni, e un document despre purtarea actuală a lui 

Ghica, scris chiar de cel ce il acusă. A'ţă trimite copiă 

or să dică că e fabricată de mine; aţi trimite origi- 

nalul *mi-e temă să nu se pârdă, răt&cindu-se ca şi 

cele ce *ţi-am trimis prin Lettelier. | 
Câţi-va Români din ţâră, ca Rucărenil şi alţii îmi 

scrii: „Mulţi din emigraţi vin în ţeră, d-tă (adicăeii) 

ce ai de gând? Vino mai curând.“ Le-am r&spuns:cd 

aşi fi dorit ca nici un Român să nu. intre în ţâră dupd 

cum intrard unii. Omenii sunt liberi să fucă cum voiescă 

şi cum se pricep. Ei unul nu voii să întru în patria 

mea de cât ca supus român, iar nu ca raia. Și de 
„sunt culpabil, prefer a bine-cuventa mâna carneticelui 

ce, executând voia patriei, îmi va obori capul, de cât 

să intru cu elă în sus în puterea unei teșherele. Nu 

suferă nici teşkerea turcâscă, nici visa turcâscă pe 

passaportul mei. Nu pot să recunoscii Turciei dreptul 

de a da voiă unui Român să intre în patria lui. Şi 

în fine, de voii av6 păcatele să fii raia, nu voii put 

trăi între-5 milione de 6meni liberi şi autonomi ce 

Sai lăsat a fi tractaţi de raiale şi se întrecu a se 

duce spre a executa, firmanul. | 

Copia ce 'mi-ai trimis dupd scrisorea către Redac- 

torul Timpului am dat;o chiar așa scrisă cu mâna d-tale 

„d-lui Zosima so trimiţă fratelui sti, după cum scrii, 

şi acela s'o arate lui Busuiocânu fără să "o lase în 

original, de va voi să scâță copiă. Sa 

Mulţumescii d-lui B.... de aducerea aminte şi me 

măgulesce suvenirea d-lui ; ânsă nu sciit- i săi fi trimis 

nimica.
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De la d-l Ledain am primit o scrisore; “i-am răspuns, * 
şi astădi luaiii răspunsul la răspuns. Imi serie că se 
prepară a pleca. : Pa 

De la vărul mei Racotă am luat o serisre. Te rogit 
să faci a'i prinveni unde se află, acesta a mea. V&d 
co.a început a se desilusiona bietul băiat, şi vede ma; 
limpede. Din ţâră îmi scrii tot aşa; li s'a luat 6me- 
nilor cataractul de pe ochi. După vr'o două luni vor 
vede şi mai limpede, când vor vede că puterile străine; 
sai părul lăudat unde alergaseră cu sacul, spre a le 
implini cererea, de principe străin, le vor impune sau. 
pe un fanariot sai pe Kiselef. 

Eu nu es din casă, şi am întrebat pe d-l Zossima. 
de este adevărat că Austriacii ai luat drumul de fer, . 
cum mă întrebi, de la Stambul pînă la Salonicii ? Şi 
"mi-a dis co este adevărat. Ast-fel de contracte âns& | 
se facii şi se desfaci, | 
“Pe Baligot nu'l vEd şi nici nu voii să1 văd ; ast-fel 
de 6meni sunt ma: ră şi mai fatali de câţ tâlharii 
ca Catărgiu dela Smirna ce trimitea din pădure man- 
date Gmenilor din cetate: „trimite'mi în cutare loci. 
cutare sumă, daca vrei să mal trăiesc.“ Aşa faci 
şi ei din cantorul lor: pun taxe pe 6meni de 500, de 
1000 şi de 2000 de franci, după om, şi cer de ai tri- 
mite şi apoi îi înjură în gazete Aşa a făcut şi lui 
Ştirbeiu și lui Ghica şi altora. - 

„Despre banii ce aştepţi d'aici,. nu sciii ce săţi ră- 
spund,. câci n'am v&dut dilele acestea pe d-l Zosima. 

„Tot ce sciă este că mal deunădi a venit la mine şi |, 
„mia dis: „Daca vedi pe Sturza (Grigore) râs! să 
primescă de la mine acea 1000 fr. şi să scrie Olgei ca 
săi dea Grădiştânului la Paris.“ M'am dus într'adins 
şi "lam propus. *Mi a r&spuns:. „Socia mea nu se află 
de ajuns în fonduri: îmi scriă săi trimit bani; prin 
urmare nu'i pot trage poliţă să dea; bani.: Este Ansă să. 
plecă peste câte-va dile la Paris la familiă, şi de'mi
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vor da voiă, primescit bucuros miia de franci s'o duci 
Singur.“ Atâta sei, | . 

Broşura lui Jochmus este scrisă în nemţesce. Li- 
„. brarul de unde a luato colocuitorul mei nu mai are. . Librarul' Germaniei din Paris! pote să 'vaducă de la 

Lipsca unde s'a tipărit, 
- Lu revedere, 

I. Heliade, 

P. $. Titlul cărţii lui Jochmus ţi trimit cu. posta 
"viitre, căci nu se află adi în casă, cu tâte că librarul 

“din. Paris trebue S'o cunâscă, 

  

o OLSKVI 

Domnului Gr. Grădistenu. | 

Constantinopole. 1857, Maiu 14 

„Scrisorea d-tale din 27 Aprilie prin care îmi trimiţă 
şi o copie a alteia către q-l Busuicânu, pe ori-care 
altul Var fi bucurat; mie ânsă "mi-a adus: cea . mai - 
„mare intristare, Câte voii a'ţi scrie nu le pot exprima . 
de cât prin vocea, viie, de facă. Tot simţimântul, tâtă 
durerea îşi ai figura lor, ce se vede pe chipul, in ochij. „Celui ce le exprimă, > 

„. Acâstă serisâre aa-tale me& face a veg€ că din dis- 
grație s'au realisat, sau sunt aprope a se realisa te- 
merile mele, sai tristele mele prevederi: de aşi fi a- 
vut „dece. viețe le-aşi fi dat pe tote, numal să nu fi 
eşit adevărul aşa de desolânt. Mai bine de mii de ori: 
aşi fi preferit a, se realisa ilusiele frumose ale unei ju- 
nimi energice şi nobile, să fi vedut o patriă unită, li- 
beră, independentă ...... şi ei să mor. afară din 

N
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ca asuprit de îndărătnicti, Făceam schimbul bucuros cu - toţi compatrioţii mel, şi le diceam fără durere : „Eu vă voiii patrie liberă dupe dorința inimei v6stre, Şi: da- ți'mi mie, în eternitate. numele de vendut şi de tră- dător. 
a 

Disculparea mea, curăţia mea, demascarea calom- niatorilor mei, nu folosesci întru nimici, amatul mei, pe fraţii nostri. D-ta vedii co te-ar desilusionat, şi v&- dendu-te c5 nu mal aj speranţă, durerea mea devine Şi mal mare, căci îmi diceam : bine, eă ved lucrurile ast-fel, dar daca nu v&d bine? daca alții ved mar " bine? daca speranțele lor se vor împlini; daca ei în ” ocii de a perde țera, o vor mântui ? Şi aceste indoiel "era singura, mea, consolaţie înaintea viitorului ce] ve- deam aşa de trist. Acea consolaţie o perduii când vt- duii că şi d-ta vegi ca şi mine: Ah! facă Dumnedei să mor să nu văd cu Ochii că toți Românii v&d ca şi noi lucrurile; căci atunci nu va, fi alta de cât convin= __ gerea tutulor, Şi massele nu se convingi: de cât ina- „ înteu realității presente. Tristă va, fi diua aceea, căci nu va mal fi Speranţă când nimeni nu va mal ave „ ilusie şi toţi ne vor da dreptate. - | 
Dorinţa de a trimite prin. mine scrisorea către d-]- “Bussuiocânul,. mă face să cred „cd Şi d-ta ai păţit'o ca mine în anul trecut cu broşura ce'i alătur. De 

se ducea la timp în ţeră, îşi făcea efectul, şi n'ajun- 
geait oamenii a, se da de ripă.: Acum nu” mai pot ţine 
nici cel ce “M-ati împins ; nu se vor opri din rostogo: 
lirea lor. de cât'când vor ajunge de fund. 

De se citia cu bunii-credinţi şi atenţie scris6rea 
„către St. Mare Girardin şi răspunsul la articolul din 
Dibats ; de se citia înca la timp aceste 'trei scrisuri, 
lucrurile n'ajungeaii unde ati vrut să le aducă inamicii 
mascaţi al naţionalităţi nostre, De 

Nu sciii ce'să faci cu scrisârea d-tale către d. Bu- 
„Suiocânu. Îmi dici.a "%-o trimite; e ânsă nesusem-
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nată, şi va crede că e fabricată de mine. Omenii aceia, dicit 
acum că aii ajuns lirele turcesci şi la Paris. Voiu face 
ceva, ca să nu treci şi să nu trec de ceea ce nu suntem. 

NB. — Scil ceva, nuoii deşănțat şi probabil de a se rea- 
lisa? Fanarioţii lucrâdă, pe capete de vre-un an şi jumă- 

„tate mai serios. Cei din Iaşi şi Bucuresci s'aă unit cu cei 
d'aici, cei din Viena Şi cei din Londra, şi prepară ca- 
binetele în fuvârea lor. Pe Turci aii reuşit a”i face să, 
credă co cât ai domnit ei în „ambele Principate, ai 
“asigurat Turcia despre țările acestea : unde mai îna- 
inte Românii resistai cu arme Turciei, el ai desfiin- 
ţat oştirile Moldavo-Române şi ai asigurat Turcia; ei 

„au fost stins ori-ce sentiment de naţionalitate. Ideea, 
uniunii a existat între Români înaintea, regimului fa- 
nariot, şi el ai distrus'o. Limbă, naţionalitate română 

“Şi alte asemenea nu -s'aii audit, într'o sută şi două-deci 
de ani, şi. acestea tote n'aii început şi crescut cu 
atâta rapiditate de cât de la restaurarea Domnilor 
pământeni, care nu numai aii încuragiat asemenea, idei; 
dar le-aii: şi provocat prin scoli naţionale, prin jur- 
nale, prin onorarea 6menilor ce le profesa, şi alte 
asemenea, Cât aii domnit fanarioţii, limba română n'o 
mai vorbia de cât țăranii ce nu sciaii carte ca şi cele mai 
de rând slugi. Acum şi țăranii scii carte Şi vorbescii 
de naţionalitate. a | 

Făcând tabelul acesta prin asemenea, sofistice insi- 
nuaţii adaogă ei ci acum e ocasia favorabilă spre a re- 
para Turcii şi a pune la, loci câte ai perdut printi”o 
politică aşa de imprudinte pe cât de genersă. Etă. 

„cum: Cer Românii uniunea? Să le-o acorde 'Turcil; 
să numâscă Înalta Portă un singur beiii peste am- 
bele ţări. Cabinetele. Europei vor susţine pe Turcia în- 
tr'acesta, ca să scape de scandalul alegerilor, Şi con- 
duita actuală a cluburilor va veni tare a justifica pe 
Turci înaintea Europei oficiale. -:-
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Vor Românii un principe străin, arată ei singuri cd 
nu sunt capabili d'a se guverna cu dintr'ai lor ? Tur- 
cia să le indeplinescă dorința. De pe t&remul cei l'a 
creat tractatul din Paris prin noăle prerogative ce "i-ai 
dat, - Sultanul s* numâscă singur pe acel principe 
străin, şi să alegă din familiele fanariote. Vedut-ai 
d-ta cum se parodie şi se explâtă ideile cele mat pure ? 
Aşa se facii angelii demoni. Iți voiii mai scrie şi de 

„alte idei tot aşa întorse. . 
Numai ast-fel Turcia, dică ei, va eşi din impasul 

în .care se află. şi se asigură de a se stinge .din a: 
ceste două ţări spiritul ce ferbe astădi. 

Mai adaogă ră că, daca Turcia va perde acestă 
ocasie, perde pentru tot-d'a-una țările danubiene ; şi 
ac6stă perdere va fi un preludii al desmembrării Im- 
periului. | 

Porta s'a lăsat a se ingâna de aceste perfide insi- 
nuaţii şi n'a întârdiat a debuta în acestă desastrâsă 
politică prin numirea lui Vogoride; protegiatul lui Ca.. 
ning, de Caimacum al Moldovei. Moldovenii nu numai 
tăcură, dar unii ai şi trimis hârtiă de mulţumire şi 
de recunoscință, la Porti pentru acâstă negrăită facere- 
deline păvintescă. Acesta incuragiă, pe Turci a păşi 
mai departe in calea ce o va perde pentru tot-d'a-una. 

Rusia ride înfundat, Şi provâcă de mult pe fana- 
rioţi, organele ei, la acestă intreprindere, îi ajută in- 
direct a reuși, căci reuşita, lor. este triumţul ei. Austria 
preferă de mii de ori mai bine o asemenea stare, de 
cât să vedă un Stat sai şi dot constituţionale în 
costele ei. Englitera, ţine cu Austria, şi mai vertos 
Caning are multe d'a câştiga din jocul acesta. *) La . 

  

  

*) Peste dol ani se şoptesce tare că Franca va da resbel 
Austriel. Rusia va ţine cu Franca, dar va sta locului. Engli- 
tera va ține cu Austria, dar va sta tot pe locă; Franca îşi! 
prepară t&remul în Italia şi Principate. Cât va câştigu ar 
atunce! Austria şi Englitera, de vom av6 fanarioți pe cap 1
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".. acâstă întemplare. de a ni se impune fanarioți, 1 Ghika e pus pe listă de Caning ca de stirpe -fanario dzupzoo zi pei, Franca, de va remâns singură, este | departe de noi, Şapoi interesele nâstre nu sunt de ci vitali pentru Franca. | | Miserabilii Turci! Se lasă a se îngâna, şi nu vă că Românii nu începuseră a. simpatisa, cu 'Tureir „cât de la căderea * fanarioților. încoa ;- pînd atunci = priimia cu secure, daca n'avea săbii Şi pusci, şi | atunci încoa îi priimescit cu flori. Turcii nu mai avu elemente amice între chreştini de cât pe Români; acu se forţă a'st crea tâtă lumea de inemici. Turcii 1 “Sunt în. stare de a vede că principiile Şi politica R „Mânilor de la, 48 ai mântuit Turcia în resbelul '4 urmă. -Pe aceste principii le-a luat şi Europa occide: tală, şi politica Românilor . deveni. politica aliaţilo Miserabilii Turci nu vEdă că cum se va introduce ie Tegimal fanariot în, Moldovalachia, acesta va devei focarul eterielor greco-sluve ce vor aduce un. 1824 care va da lovitura; după urmă acestul muribund ! La revedere, . 

1. Helinde,. 
P. S. Cu posta viitâre îţi. voiu scrie: 8r5. Fiu . articol în frangosesce “după cate îţi scrii de: la NE încoa, 'şi fi a: se tipări în vre-o gazetă; nu uita âns „partea a doa, unde se arată ce perd Turcii cu o îise menea “politică. .
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CLANVII -. 

„Domnului Gr. Grădiştenu,  - 

Constantinopole. 1857,-Iunie 4, . 

Amatul mei domn, 
N'am priimit de -mult nuvele de la d-ta. Dorescii fl sănătos, o. Si De la d. Ledain am avuţ răspuns la răspunsul mei. ni scrie că plecă, nefiind mulţumit în speranţele sale, | mendu-mă că nu'l va afla . scris6rea mea, nu "Y-am Spuns cu posta trecută. - | Si | De la vărul mei Racotă primii o scrisdre din Viena, la 23 Maii, VEd că nu Pa aflat în Paris scris6rea,' a ce te-am rugat a'%-o adresa unde se va atla. Te ii să bine-voiesci a "1-0 trimite la Bucuresci, unde i scrie că plâcă a doa qi, 24 Maii. | Je pe aici nu sunt alte nuvele de cât cele următâre: | septemâna trecută, -în serbătorile Bairamului, am.-.. adorii puterilor semnătore tractatului din Paris, TĂ de al Engliterei, s'au dus spre visită la, Reşid- a; Conversaţia (ca. en famille) a venit asupra ţărilor tre, şi om bine informat. mi-a spus'că chestiunea, tractat, întocmai dupy. cum -ambasadorul -Frangei n fost vorbit în anul trecut în Aprilie, de când” m determinat a nu mă maj duce pe acolo, neavâa - ace cu asemenea politică sau principii, adică să ce Românii la dreptul de alegere, ce este astădi scandal în „Europa şi ca o remăşiță din mediul. Şi dându-se Porții dreptul de a numi sai dea une. beiul ;. atunci: guvernul. otoman va consimţi . Diunea Principatelor sub un Singur beiii impus; | aceea strigam atunci cât puteam că numai ei oii fi acela care să dorescii uniunea, morţii, adică
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în acelaşi scrii, a ambelor ţări gemene, şi co doresci 
uniunea vieţei). 

La acâstă conversaţie de ceremoniă Reşid-paşa, în 

numele Porții, s'a ar&tat că în fine nu e îndăretnicii 

că adică nu se opune unei asemenea uniuni. Apoi ve 

nind vorba despre acel dei unici care să ne cânt 

pogribania, începu a se prâ-inălţa virtuțile şi capaci 

tăţile eminente ale lui Vogoride, Caimacamul actua 

de -la Iași, cărui în tâtă conversaţia. nu i se mal di 

„cea Vogoride, ci Cunahe, 

După vre-o trei dile, adict Duminica trecută la 3 

Mai, s "ai adunat iar toţi ambasadorii ofticialment 

la Reşid Şi ai tructat despre Principate.. Pressa d'O 

vint şi Echo al lui Nogu&s vorbescii de acâstă reu 

“nire şi arată câte-va din cele ce s'au tractat. Ei âns 

cred că sunt desfigurate ast-fel înadins şi de porun 

cel. cum să îngâne lumea. 

Dicu adică co sai ocupat despre Ore-care . modif 

caţii în firmanul de convocarea Divanurilor, , Şi de plat 

gerile ce sunt aşupra guvernului Caimacaumilor, într 

cari Vogoride este forte biciuit de Pressa. Panegiricu 

ce i se face e firesce o desaprobare cu. probe a luu 

delor ce i s'aii fost facut cu vre-o trei dile înainte 

Caning, Reşid Şi cel de la Beciti susțin pe Vogoridi. Ne 

guăs îi pune corne lăudându']. Pressa îl dă prin tu 

băcâlă, susţinută -de d. Thouvenel. 
Mai de-ună-di, acum vre-o cinci dile, „d Russo. 

eşit la, preâmblare dinpreună cu un amici străin c 

scje românesce, şi s'ait dus Ja o grădină unde ure Su 

-tanul un kioski. Acolo sta pe erbă un om în un 

formă, pe care Vai luat de Muscal, şi stai depărta 

de densul. Acesta s'a sculat Şi "i-a urmărit, Apropiii 

du-se le dise: 

— VE anginii vorbind românesce, domnilor; ; Româu 

caută să flți d- vOstră, 
i 

„— Da, Români; dar d-ta Român esci ?
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—. Român. Sunt curier venit de la Bucuresci cu 
scrisori de la Căimăcămiă către 1. Porta şi aştept 
pină va scâte r&spuns Coconu Miltiade Aristarchi. 
— Nu scii ce vor fi coprindend acele scrisori ? 
— A numenu scii; dar am audit şi eii din secre- 

tariat că Caimacamul cere prelungiri prin desluşiri la 
alegeri, care sai amânat pînd la August, 
— De ce atâta întârdiere ? 

„— Apoi de nu se va intârdia, dăm din lacii în puț. 
lumea strigă în țeră că nu scie ce: va să dică Divan 
ad-hoc, şi co Sultanul, daca va să'l înţelsgă Roma. 
nii, să le vorbâscă sai: curaţ pe românesce, sait cu- 
at pe turcesce. Tare 'mi-e tâmă că o să r&mâie fi- 
manul jos; m& tem că Caimacamul Şi comisarii tot 
aşa scrii aci la Țarigrad şi dici cd s'au încurcat lucru: 
rile, şi ca să le descurce, să ne lase după tracta- 
tele lui Mircea. Am audit co se tot adună Elciii la 
Portă şi mie mi se pare, după cum cam miros de la 
eoconu Miltiade, că de acesta se adună ca să ne luase 
în cele vechi ale nâstre. | 

— De unde ai audit d-ta cd Românii dici să le 
vorbescă Sultanul românesce? De la boeri, din po- 
pol, sai d-ta ai citit unde-va, sait o scoţi din capul 
d-tale ? 

| 
— Când am plecat din țeră nu mai era alta vorbă 

de cât că nu cunoscii Gmenil ce va, să dică Divan ad- 
hoc; şi boerii şi negustorii, Şi chiar la Giurgiu pe unde 
am trecut, nu vor Gmenii să se ducă la alegeri.“ 

Acestea se dică, domnul mei, vorbe de pe drum, 
Şi nai nici o însemnătate de cât co sunt cu adevărat. 
de pe drum. Cine va să scie ânsă ce vorbesce lumea 
Şi nu cabinetele, sunt de Ore-care preţi ; adeverul a 
pătruns prin mulţime, Ce se va face, Dumaedei: scie, 

La revedere, 

I. Heliade, -
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OLXXYIII 
| Domnului Gr. Grădistânui . _ „î 

Constantinnpole. 1857, Ianis 8, | 

Cu posta trecută "ţi-am scris, mi se pare, despre ple- carea sai “expulsia Bibescului din Bucuresci,. pryve- nite din inconsecuinţele de care nu se pâte desbăra, Cu acesta, ca să nu încarcă plicul mai mult, iți tri- mit numai hârtiele ce se atingă de acestă nuvelă, ru- gându-te a le păstra, ca să le avem a 
Aştept răspuns la, câte-va Scrisori cani importante ce 'ţi-am- trimis: şi n'aşi dori a se perde, 
Eram să fii plecat pind acum; dar s'a ivit nisce dificultăţă ce nu m8 lasă să pleci fără a le aplana. Nu scii de sunt aduse de hasard sai preparate îna- dins ca să m& pâtă ţine în locii. Ori cum va fi ansă . ei 'mi-am făcut datoria mea cum să nu'mi fiă ruşine de amici şi de mine. - . , Mi Cu altă ocasie iţi voiirscrie despre acâsta maj pe largi. La revedere, : 
po | I. Heliade, 

  

„ OLANNIN 

Domnului Gr: Grădiştenu. 

- Constantinopole. 1857, Iulie 15,: 

Amatul mei domn, : îi . 

Cu posta, trecută, acum S, dile, luaiti' scrisorea ală- 
turată din ţ6ră. : Citesce-o ânteiă şi apoi continuă ci-. . „tirea alei mele acesteia. o
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Pe când acestea se făceai în ț6ră provocate de Ca. „Ribg, d'aici prin consolul săi d'acolo, lui Ion Ghica, i "s'a scris la Samos tot d protectorul săii, ca să câră voiă spre a' veni la Stambul. şi a guverna de aci insula, cum făcea şi Vogoride şi Callimachi prin vechili. Acea voiă i s'a dat, Şi sunt ucuma, vre-o patru dile de când a Şi ajuns aici şi s'a şi infăgişat la Vizirul care la priimit fârte rece. Unii dicii că acea r&câlă este seriosă, şi alţii (amicii lui Ghica) cd este prefă- „cută pentru ochii lumii diplomatice. 
In dioa când a venit promisul f&t-frumos de la Sa- mos, ei mă aflam la un ambasador după alte tăremuri cu care am re-care cunoscinţă, ce nu mă Superă la principiile mele, căci el nu Jj6că nici un rol în diplo- maţia Europei. Veni apoi şi consolul ucestuia Şi vor- „bind in limba, lor pe care ei nu 0 înţelegi, ambasa- dorul se udresă către mine şi "mi dise: 
— Ce nuoii aveţi din ţ6ra d-vostre ? 
— Ore-cure intrige de partite. | — Intrigele aii devenit -fârte soriose, adaose con- solul. Un ambasador d'aci susține plângerea ce facii lo- cuitorii în contra Caimacamului A. Ghica şi sa scris “a veni de la Samos Ion Ghica, care a şi venit. 

„— Bi ce să facă, întrebaii ei. | 
— Este a se decide cestiunea Principatelor. Uni. unea lor a rămas jos, căci s'a aflat alt midlocii cum să se întărescă aceste țări în contra Rusiei, fără a | vătema sait a ameninţa integritatea Turciei, Franca se dice că consimte Şi ea, la acâstă măsură. Cum, d-ta, nu scii nimici ? m3 întrebară apoi amândoi. _ — Nu.' Am fost audit nisce vorbe vage ; dar nu sciii nimică positiv. 
— Nici noi; ânsă tot ce am audit, cum s'aude ade- sea în cercurile diplomatice, în chipuri oficiâse, este că 

are a se face o armată colectivă a ambelor Princi-- 
pate, unde Dowmnii vor fi doi, şi acea armată de Moldo- 

” 
” : : 37



Români să se dică grăniceri, cum sunt Şi al Au- 
striei, care pote că se vor da sub comanda unui Paşă 
turcii saii turcesci, -(Mushar-paşa şi alţii nu sunt de 
florile m&rului p'azolo, dicii ci). Apoi spr6 a se întări 
Principatele, -se vor ardica, fortereţele “de pe Dunăre 
ce vor fi ţinute cu garnis6ne turcesci ce acum nu 
sunt aşa de barbare, pentru-că sunt regulate; şi ast- 
fel Principatele devin un obstacol tare : Muscalului, - 

« drepturile Turciei nu numai nu se calcă, ci se întă- 
rescii ca nici-o-dată. Austria, amica Turciei şi cardaşa, 
se asigură, ete, ete. i 

Ei atunci îmi aduseii aminte de Memoriul dat la 
„Portă de Ion „Ghica, Negri, Alexanâri, ete. în 1856 după 
care a, fost eşit. protocolul din Februarie; Memoriul 

„ce Caning spunea, Turcilor că Va făcut Ion Ghica, şi | 
acesta, fiind-că nu cuteza, a se arăta Românilor cu - 
dânsul le spunea că e fâcut; de d-ta sai mai bine de mine, 
amicul d-tale. Aducându'mi a-minte de acel Memorii : 
şi co se lovia, bine cu: câte cei ce îmi vorbia diceai 
cd. deslegă dificultatea chestiunii. Principatelor, diseii : 

— Și ce are-a face deslegarea acestei probleme cu . 
Ion Ghica sai. cu venirea lui aci? 
— Pentru că el singur, răspunse ambasadorul, este 

în stare să puii. în Jucrare acâsţă idee. I/aii chiimat 
spre a! trimite Caimacam în locul lui A. Ghica. Cel 
puţin aşa susține d. de Redclif. 
„Consulul atunci afirma, ânst fârte indignat, dicend: - 

» Şi nu sciii ce ai aflat la omul acesta. Eii sunt 
p Vechii aci şi îl cunoscii de când a venit în Stam- 
» bul la 1848. Un ciaplîn, un intrigant, un malonest 
„Cum n'am mai vădut nici audit vre-o-dată. Când am 
„ audit că îl face guvernator de Samos, mi-am făcut, 
„ Cruce, pentru-că pentru un om ca dânsul e mult a 
» fi în părţile n6stre şi un -mair de sat. EI pretinde 
„ că este prin de Samos ; este cât şi cisma mea, 
„ pentru-că ei cunoscii firmanul cu care s'a numit,
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„Nu e numit de Turci princii definitiv nici al Samului, 
„ Şi d. Caning să voiască al cocoţa pină la Domnia 
» Principatelor! | 
Ambasadorul ascultă şi în fine se adresă către mine 

(icend : | | | 
— Să nu te superi, domnule ; dar iți spuiit un ade- 

văr, Pe cât am cunoscut pe compatrioţii d-tale Şi pe 
Moldoveni, Sunteţi un popol ce nu meritaţi a, fi nație 
Şi nici nu veţi ajunge la gradul acela: Noi am muri 
pină la unul, cu femei, cu copii, cu tot când cine-va, 
ne-ar. impune Vogoridi şi Ghici ca Ion. Voi aţi suferit, 
pe unul şi veţi suferi şi pe cel-alt, şi veţi suferi şi cetăţi 
şi câte vor vrea să facă din voi; şi de nu vor face 
mai multe, este umanitatea şi generositatea sait ne- 
ghiobia 'Turcilor. 'Purcil să fi fost Nemţi sait Muscali , 
war fi făcut de mult paşalik,. pentru-că -cei dintre. 
d-v. ce dai ast-fel de idei Turcilor, aceia treci de 
patrioţi în țâra d-v. de unde am venit de. curând, şi 
ai. partit mare care se numesce fără ruşine Aaţional. 
Am r&mas cu gura căscată; n'am cutezat nici a] 

combate, pentru că spunea adevărul, nică ai descrie . 
pe culpabili pentru că cu câte-va dile mai 'nainte îmi 
disese că din câți Români a cunoscut în ţeră şi aci, . 
numai pe mine nu m'a audit vorbind răi de alții, 
unde cei-l-alţi pe toţi "i-a audit sfăşiindu-se unul pe 
altul. Imi mai disese iard că se miră cum alţii vor- 
bescii r&i de mine şi cum eii când.m'a întrebat de 
denşii şi când m'a citit scriind de dânşii, îi. descriii 
aşa de frumos (făcea alusie la Maghieru). Aşa, ca să 
nu'l facit a'şi perde ilusia de mine, am tăcut. 

Aci sunt lucrurile; pind unde vor mai ajunge sai 
pind unde vor fi adevărate câte am audit Şi îţi scrii, 
te voii însciinţa. 

La revedere. I.. Heliade. 
Posta plecă, şi nici nu mai citiiii scrisârea; va fi 

plină de greşeli; nu sciu de o vei put. descifra.



  

CLXIS 

Domnului Gr. Grădiştenu. - » | 

„Constantinopole. 1857, Iulie 30. 

Amatul mei domn, 

Primiiit doă epistole ale q- tale de-o- “dată, una din” 13 
sai 1 Iulie şi alta din 16. | 

P'aci a venit lui Maghieru, lui on Ghica şi tur 
„Cretzulescu hârtii ca cea despre care vorbesci. Celor 
„ce se afla 'la Ruşciuk li s'a trimis asemenea şi S'aii 
"grăbit a le susemna şi a intra în era: atât graba 
le-a: fost, de mare: de-a figură intre cei. ce recunoscii. 
firmane, Şi atat consciința le este de elastică! . 

Fratele d-lui Zossima, îl scrie cd i-a spus Iorgu Ghica 
că mi s'a trimis Şi mie o asemenea nârtiă, După ală- 
turata, scris6re vei ved6 asemenea că se vorbesce de - :: 
o hârtiă Gre-care în alt sens. Ei Ansă n'am vădut,. 
pînd acum nici o hârtiă, care fresce cată să vii ca 

-Şi la, cek- -Lalţă prin d. Aristarchi, unde nu su vădut, 
„ŞI celui ce îmi scrie alăturata epistolă i-am fost scris. 
“cu o.postă: mai "nainte când audisem prin fratele 

d-lui Zossima cd „daca există, vre-o hârtii pe sâma 
„ Mea, şi daca nu s'a trimis prin Aristarehi, apoi sa. 
„dat vre-unuia din ai mei spre a mi-o trimite; și 
„acela ce s'a însărcinat cu o aşemenea misiune n 
„ Mi-a fost amicii, sai a avut şi are de mine o opiniă.. 
„ Mult mai jos de ceea-ce aşi pute fi.“ 

Să venim la graba celor ce se află la Rusciuk. 
Aci când aii venit hârtiele către Maghieru, I. Ghika. 

şi Cretzulescu (Dimitrie), fiind firesce atacați, mai 
- vertos că unuia s'a scris : d-lui Paharnici G. Alaghieru, 
Şi altuia, d-lui Serdară 1. Ghika Şi celui d'al treilea - 
să se dea d-lui Cretzulescu, ai alergat pe la ambasade
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“si d. de Redelifte a făcut pe Reşid-paşa să înţel6gă cd r&i comisarul Porții cere asemenea, înscrisuri Şi prin urmare s'a ordonat îndată să r&mâiă lucrul jos, şi să intue toți în țeră fără nici o condiţiune saii obli- gaţiă. In urma căreia s'a, scris lui Aristarchi să dea pasaporturi la toţi câţi vor cere, fărd nici o condiţie. Aşa S'a dat d-lui Tell ce a fost aci, şi mi s'a trimis vorbă de la Aristurchi prin d. Zossima că, după po- vunca ce are, și pasaportul mei e gata, de voiii voi să plecii. Firesce că asemenea se va fi făcut şi cu cel-l-alţi. Prin urmare răi aii făcut cei din Rusciuk de n'ai mai aşteptat şi sai grădit să susemnede o. asemenea hârtiă, dând un nuci exemplu de. a ceda, un nuoit drept 'Turcilor ce nai avut, | 
Hârtia scrisă de d. Dumitrescu către Ion Ghica nu e ca cele adresate către cel-l-alţi, Maghieru, etc. ete, „ci în sensul următor: a 
„în urma cererii ce ai făcut cerena voiă Şi pasaport » de a intra în ţ6ră, sunt împuternicit aţi răspunde » CO d-ta, ca împiegat turci, se cuvine a cere voiă şi » Pasaport la guvernul la care slujesci, etc. 
Pe aci cu venirea d-lui Tell s'a mai ivit o nuoă ca. bală ce era forte vechie, cărdăşia între 1. Ghica Şi câţi-va Polonesi, cum şi între acei Polonesi Şi câţi-va,- Români din câta lui Baboii, iniţiaţi în asemenea se- crete ; ucea, amiciă, dici, şi solidaritate era. basată pe „a aduce pe Români de a cere princă străin ; apoi acel 

"princi șă facă cu toții ca, să fiă Zamoisky, nepotul lui 
Ciartorisky, ce într'o poemă ca Tandalida figura ca Oy- 
clopele tristei figuri. . 

Acâstă idee deşănțată Şi ridiculă ai luat'o 'Turcil 
„Ca 0 armă satirică Şi au şi împins'o de vre-o do trej 
ori” in conferinţe dicend: Vor Românii un principe 
străin ? “Li se va da favoritul lor Zamoisky; nu: ne. 
opunem la, acâstă, nemerită alegere. 

Cu acesta ai credut că bagă parul în preteritul mu: 

. . - -
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scalilor, căci Zamoisky ca princii ereditar al Moldovala- 
“ chiei va lucra spre a face pe Ciartorisky rege al Poloniei. 

D. Zossima. iţi va scrie de câte a vorbiteua Tell. 

Copia scrisorii d-tale către d-l Dumitrescu "mi-a 

plăcut. 

La, revedere. _ 

I. Heliade. 

P.S. Am uitat să “ţi spuiii că întelnindu-mă la 4-l 
Polychroniade cu d-l Tell şi nefăcând nici unul nici 

altul pe bosumiflaţii, m'am dus de am vădut la conak 

de unde era să plece a doua di pentru Smyrna, şi de. 

acolo în ţâră. Fiind s6ră şi intrând în vorbă, ne-am 

pomenit amendoi că dă qiua peste noi şi aşa ne-am | 

despărţit. Când vin Gmenii la locul lor, tot ce pâte. 

cere cine-va de la un părticulur cărui nu %-a luat nici 

“boii nică carul, este să fii cu minţile întregi, este, cum, 

i-am dis în facă, cd lă ferit Dumnedeii de na îne- 

bunit,. Capul îi e sănătos âncă, „Şi de. inimă nu mă a- 

mesteci, nu am a cerceta de cât daca vom av6 să 

facem vre-o tovărăşie ; şi fiind-că nici el nici eit nu 

avem capitaluri, prin urmare nu cred să avem nevoie 

| de a ne cerceta unul altuia inimele. 

.... Aci e un Grecii moldovean pripăşit de la 1848, care 

„dice că a âmblat. prin Rusia, pe la Niculae, pela Vic- . . 

toria şi acum tot; dă şalole la Sultanul făcendu'şi 

valabil titlurile şi drepturile ; qice că 'e descendent al 
Cesarilor Byzantini ; îşi di numele de Tatar-Han ; se 

subsemn6qă S$ şi dice că acestă iniţiali însemnedă şi 
Sesostre, şi Semiramide, şi Sardanapal, şi Solomon, - 

şi Solon, şi Socrate, şi Sarmisegetusa, şi Saladin, şi 

Soliman, şi Skander, adică Alexandru cel mare, şi Sava 

întemeetorul cinoviilor, şi Sâmbătă diua Domnului, şi 

„.€nsuşi Sabaoth. Un Român “i-a spus că pote însemna 

E şi Satana şi Suitarii, şi Sărindar şi Smintiţ, şi Sarsailă, 

şi d'atunci s'a cam luat omul de gonduri. Tot îşi cauţă _
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“altă iniţială. Tatar-Han, pretinde de la Sultanul nisce 
cazane forte mari cu galbeni ce le-ar fi usurpat de la 
familia lui Patriarchil 'Țarigradului şi af Ierusalimului 
in înţelegere cu nu sciă care răpitor din Moldova, şi 
„cere apoi ca să se facă sai împărat al Ţarigradului sai 
ispravnici la Botoşani.: Tatar-Han a ajuns ânsă ni- 
micii pe lângă nebunii cei mal nuoi. Unul care a fost 
prin Paris Şi Londra şi care a, scris o broşură unde 
dice că România a perdut în el un Guilelm Tell, şi 
Europa un Franklin, venind din Londra, pe acelaşi ba- 
tel cu contete Teleki, “i-a spus că a fost prin Paris 
şi Londra spre a pleda causa României şi a tamiliei 
luj, arătând cd so trage în linie arâptă din Mihaiit- 
Bravul, şi că de este a se funda o dinastie în ambele 
ţEri, ork-ce pretendent ca princqul Napoleon Şi alţii sunt 
nisce usurpatori, căci lui, descendental luii Mihaii, i 
se cuvine corâna României. Rămâne acuni şi lui Vo- 

- goride a demonstra că este descendent al lui Stotan, 
“fiind-că cel puţin ţine pe fâta lut Conake. Nu pot să'ţi . 
scriii ce nebunii şi stravaganţe facii nisce Gmenj, pe 
care nui mai cunosci de "i vei vedg. 59) 

  

CLXAĂNI 

Domnului Gr. Grădiştnu. 
.. 

Constantinopole. 1857, August 6. 

Amatul mei Domn, 

„Speram să nu “ță mai scrii d'aici, şi 6c scyis6rea, 
mea datată tot din. Constantinopole. 

Vei fi aflat schimbarea ministeriului. 
„_“Ecă cum s'a făcut; lucrul de nu s'a schimbat nimica 
„cu t6tă schimbarea. |
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>" Arhbasadorul Frangei a cerut; cu stăruire între al- 
în tale: cele mai. principală aceste trei: - 

Destituirea lui Vogoride. 
Anularea, alegerilor şi începerea. alţora,. 
“Punerea în lucrare a Hati-humaiumului, adică a 

reformelor (căci raielelor iar li se mai cere haraim). 
„” Reşid n'a vrut să acorde-nici o cerere. Ambasado- 
rul Frances a cerut pasanortele. Vineri sâra la 20 spre 
21; Talie, batelul ambasadei fumă, în. vadul de la The- 

"rapia ; .vre o două-deci de lade cu bagase ale ambasa- 
dei era pe cheii la porta ambasadei. Pe Ja medul 
nopţii venia scirea în Therapia la umbasadă că Re- 
Şid "Şi-a, dat demisia cu alți doi colegi ui săi şi co 
Mustafa:paşa Sa făcut vizir, Kiamil pașa seraskier şi 
Aali:paşa la cele din afară. ia | 

Ca să se facă acestă: schimbare, Reşid a, fost dis 
Sultanului : | i 

— Effendim, de este a se împlini cererea Franciei, 
eii cată să "mi dai demisia spre a veni alţ minister. 
a împlini cele cerute, saii a dă alte porunci în con- 
tra celor date de mine. | 

— Peki, a dis Sultanul. '- 
„ID fund ânsă, 6că cum mergi lucrurile. Pe Franca 

şi pe Rusia, nu le dâre inima de Principate, ci vor u 
dărăpEna influenţa Engliterei sai a lu! Redcliffe din 

* Turcia ca să ajungă aci, a înlătura ministeriul luj 
"Reşid şi să pue unul cu simpatii către Yranga, Ac6sta 
nu o pote dice d'a dreptul, ci caută pretexte care să 
aibă, aparinţa de legale. N 

Redcliffe, ce pricepe acesta, a dis lui Reşid a'şi da 
demisia, şi în locui a se pune ministri căror tot el să 
le dictede. Aşa Mustafa urasce pe Francesi şi nu e de 
cât un cal de paradă, o neinsemnttate. Aali este au- 
striacii ; Reşid este sufletul tutulor de la presidența Tan- | 
'zimatului unde a trecut în locul Kipursliului. Nuoul 
minister este dar anglo-austriacii ; şi Franca şi chiar”
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ac 3 de i se vor împlini acele trei cereri, nu este sătisfi, 2 cută, Prin urmare erj la 5 August a eşit vorba, şi bu letinul jurnalului de Constantinopole a, anunțat- că d-l " Thouvenel plâcă la n6pte, adică la 5 spre 6. Astădi pind la ora acesta nu-a, plecat, Şi Pressa de Orient, de unde era să 6să în fGie -intrâgă, se dete întrun miciă buletin, anunțând: a 
„ Batelul ce era să plece astădi, s'a amânat pe mâine, „ Când are să plece cu nuvele decisive. F6ia Pressa 

»S'a oprit pe astădi şi ese pe mâine cu sciri im- 
» portante.“ 

. " 
Noi Românii, după phrerea, mea, n'avem nimici a spera de la nici. o. politică. De va, triumfa politica, Francei, nu triumfă de cat a Rusiei în paguba firesce 

a nostră. De va triumfa a Turciei, nu triumfă de cat „a Austriei, iat în paguba n6stră. Rusia va Să ne u- n6şcă dupy cea făcut a ne perde autonomia, adică va să ne unâscă ca, să ne potă înghiţi de-odată. 'Tur- cia, neunindu-ne, după ce am perdut autonomia, va să ne facă pașalikuri cu firmanele Şi suveranităţile ej, Una e ciocanul Şi alta nicovala, De se va deştepta 
Ans& Napoleon, Şi va ved6 cd alianţa cu Rusia il duce unde a dus pe unchiul său ; de se va deştepta ŞI va inaugura o politică a sa cu totul francesă, atunci altă vorbă: putem a ne pune speranţele într'ensul. 
Vorbescii şi eii ca d'aici; când voii veni în părţile 1o- cului, voiii ved6 de, acolo nisce lucruri ce de aici le văd pr6 departe, Se , La revedere, 

1. Heliade, 

P.S. Ei nu mă duci în țeră, că nu sunt muşteriii 
nici de a împlini disposiţii firmaniale, figurând la ale- 
geri, nici d'u mt face muscal, făcendu-mă frances. . 

De îţi vor veni scrisori pe numele d-tale însemnate
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inainte sait înapoi la pliciă cu inițialele 1. H , primesce-le 
că sunt pentru mine şi mi le vel trimite unde mă 
voii afla, - sa 

z 

OLAXXII 

„ Domnudud N. Russo. 

Pyrea.. 1857, August 15, 

Amatul meii Domn, . 

Ce voii ved6 prin capităla Greciei îți voii scrie ; 
acum sunt în Pyrea şi cred că după două-trei die 
să plecii 

Prin posunar mai aflaiii o hârtie dale turcesci ; "ţi-o 

trimit d-tale ca să completedi sumele ce 'tr-am lăsat 

a: plăti, 

„Ce cărţi vei afla că Îți sunt necesarii, scrie'mi a ţi 
le aduce .din Paris. 

Te îmbrăcişed corâialmente în speranţa, de a nere- 

vede pe curend în patriă. 

RI Melinde. 

CLĂANIII 

„ Domnului Gr. Grădiștenu. 

| Colonia. 1857, Septembrie 28. 

„Amatul meă domn, 

Am plecat din Constantinopole de mai mult, de o 
lună. Am stat în Athena vre-o dece dile ; apoi pe la 
Messina, Neapole, Civita. Vechie, Livorno, Genova, 'Tu-
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rin, Geneva şi străbătând Elveţia am ajuns la Baste: 
sau Bâle, de unde, ca să nu mai port cu mine. am 
trimis în primirea d tale o cutie rotundă de zincii cu 
vre-o patru oca, (kilograme) tutun. pentru care căta. 
a plăti vama prin tâte statele ce aveam a mai stră-. 

-bate, adică Baden, Viirtemberg, Prusia, unde mă aflu, 
Belgia, etc. Mi 
„Acest tutun s'a trimis prin expeditorul din Bale lu 
corespondentul stii Mr, Rousselet aînt, 94, Rue St.. 
Louis aux Marais, Paris, în primirea d-tale de câtre. 
Constantin Alexandrescu (aşa s'aii făcut formele). D-ta 
scii ânsă cine e acel Alexandrescu care iţi trimite: 
acest tutun. i 

Cutia e mare; nu e ânsă plină cu tutun, ci ca să 
nu salte și-să se fârime s'aii mai pus în întru şi alte 
lucruri. De vei av înlesnire a'l primi pind nu voii: 
veni eii, declură la vamă cd e tutun turcescii cel mult 
pind la 4)/: kiiograme pentru care se va plăti dreptul. 

_(de al fuma cine-va în pace). 
Eu plecii mâirte de aici de la Colonia, şi de unde voii. 

"ajunge îţi scrii iâră. 
Sper a te reved6 pe curând. 
La revedere, 

I. Meliade. 

P, S. Scrie'mi la Bruxelle poste-restante ă Mr. Con - 
stantin Alexandrescu.
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CLNIAXNIV 

-“ Domnului Gy. Grădiştenu, 

- London. 29 Octomb. 1857. 

Amatul mei domn, . 

Nu scii ce scrii jurnalele Parisului acolo; nici 
-ce vorbescii 6menii oficiali despre țările n6stre - şi 

" despre urmările resultatului Divanurilor ad-hoc; căci 
judecând după cele de aici n'are a vede cine va causa 

„uniune şi mai vârtos a naţionalităţi. nostre de cât 
momită: şi imbrâncită întro cursă întinsă de mult cu 
atâta viclenie, Şi în” care dete de mâini şi de picidre 
terâtă cu atâta entusiasm sait orbire, - de către chiar: 
aceia, ce se dicea, nu scii pentru ce untonisti. , 
"TI vom ved& acuma, ce limbagii țin dupd ce vor . 
-audi că Rusia işi ia vorba înapoi, după cum dică jur- 
nalele englese Şi nemţesci. 

” Et cele mai însemnate pasage, mai vârtos din 
Times, : - 

Acestă foie, vorbind în numărul săi din 26 Octom, 
“despre Divanul ad-hoc că s'a pronunţat în majori- 
tate absolută în favârea uniunii şi-a unui principe 
străin, fărd a lăuda saii a critica acâstă, decisie una: 
nimă, ne recomandă“cu o ardâre cu totul Şi cu totul 
de teleleică ps prinqul de Oporto al: Portugaliei întin- 
-dend la .s6re şi făcând avi luci tâte calităţile şi cele 
v&dute şi cele nevedute. i 

Apoi, după o di, şi după clima Londrei, ca un 
-dxatdazuzos zapis ce este, schimbă atâta şi tonul Şi 
limbagiul în cât un biet Român sar put6 lua cu 
mâinile de păr, maj vârtosii sciind cd acestă fâie este 
în asemenea impregiurări, expresia guvernului.
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Mă voiii cerea ați arăta pe “scurt coprinsul foilor sai articolelor lor din urmă. 
Intrunul dice că caracterul cu care Sai pronunţat; 

Divanurile în favârea uniunii, a. pus pe gonduri cabi- 
netele Europei, Şi că Napoleon îŞI mușcă mâinile de ne- - voia în care "l-a împins stăruirea de o a doa ale-:: gere, căci tot ce a condus şi a predominat în Diva- 
nurile din noi compuse nu mir6se de cât a democra. ție şi a socialism. | 
„Apoi ca săşi adeverede aserţia în numărul de a. doua-di de la 27 Oct,. face numeraţia  persânelor şi citedă numai pe cei de la 48 cu ast-fel de culori, cum să, - sperie tâtă lumea oficială şi cum să desguste mai ver. tos pe Napoleon. Venind la Brătieni, şi confundând 

„pe Dem. cu I, aduce a-minte că acest nume nu pote 
să facă bună impresie Impăratului, căci âncă mirose 

“în Paris a chestiunea de Ja opera comică 4). De ne 
duceam şi noi în ţeră, era să tigure şi numele nâstre 
in asemenea penegirice.. Nu se mulţumesce cu atâta ;.. 
după ce arată că Divanul din Bucuresci este compus, 
condus și inspirat de ast fel de 6meni ce se află în. 
relaţii cu Cossute şi Mazzini, venind la Moldova unde 

„hu are asemenea cuvinte, îl apucă: legalitatea ce n'a 
avut'o la primele alegeri Şi învederedă că acel Divan 
nu pâte fi legal, căci Sai arâtat proteste. temeinice 
ce strigă în contra unor Greci car€ n'aveaă dreptul. 
de a veni ca alegători Şi S'uii impus de Vogoride, in 
contra legilor ţărei şi a instrucţiilor ce iu avut. Un. 
Divan e spăimântator, altul ilegal 

Îmi pare răi cd nu sciil englesesce atâta cât să'ţi 
pot traduce din vorbă în „vcrbă şi în extenso acest 

articol. Voiii ruga pe un amicii, de va veni astăqi la. 
mine, al traduce în frangosesce cât se va put maj 
curând şi ţi'l voii trimite ca să judeci singur de ma- 
chiavelismul politicei de astădi, 

Ei nu vădă aici nimicii alta de câ co se di pe facă.



-ceea-ce îmi dicea acum trei luni un ambasador din 
Pera: „ Sorta ţărilor d-v. este deja de mult decisă 
„între monarchii înțeleşi, și nu vă faceţi ilusiuni. 
„ Acesti comisari, aceste -Divanuri, aceste întrebări 
„Sail adresări către dorinţele generali, “nu sunt de cât; 
„ pro-forma. De vor lucra, vorbi şi decide Divanurile 
„ în sensul şi interesele monarchilor ințeiesi, decisia 
» representanţilor Moldovalachiei va lua un caracter 
„ legal şi va sulimeni diplomaţia, actuală cu cea mai ine- 

- .» fabilă calitate. *) Iară daca Divanurile se vor pronunţa 
n ÎN contra aşteptării monarchilor inţeleşi **), atunci 

p acestia vor dice că nu mate nimici de aşteptat de - 
„la Români, nație neinţelegătore, cerbicosă şi coruptă, 

_„Condusă de capete descreerate şi împinsă numai la 
idei extreme; şi că spre a stabili acolo ordinea, pa- 
„cea şi morala unt nevoiți ei monarchii, îndreptă- 
„ torii “i bine-voitorii omenirii a impune “propria lor! 
„ Voinţă şi decisiune, spălându-se pe mâini şi împăcaţi 
„Cu cugetul că “şi-a fâcut datoria. de a întreba şi 
„chiar pe nisce nebuni ce nu “şi-au cunoscut intere- 
„Sele şi 'şi-ai ales pe nisce descreeraţi spre ai re- 
„» presenta,“ 

- Aşa, în sensul acestei descoperiri, purtarea lui Vo- 
goride în primele alegeri nu era de cât în plăcerea - 

„ Austriey şi Rusiei, cărora, fanarioţii nu pot fi contrarii; 

şi apoi Engliterei, şi în al patrulea grad 'Turciei, căria, 

fanarioţii nu i-ai servit în tot-d'a-una de cât spre a. 
-o descredita. Nevenind însă la, socotelă Francei, pro- 

testele Moldovenilor fură susţinute de “ambasadorul 
Frangei ce întinse la Constantinopole pînă. aprâpe de 

a se rumpe cordele.—I. Pârtă, zondusă de Caning, după 

  

*) Nota-bene c& Ambasadorul nu era european 

**) Vorba înfeleşi repetată de mai multe ori, îmi da să înțe- 
legi că şi Rusia cu Prusia e înţelâsă cu cer-l-alţi, şi numal 
„Franca remâne po din afară şi dată în l&gh$n.
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cum ţi-am fost scris în “August în serisârea ce al co- 
municat'o d-lui Custille, se invoi a concede adică lu 
nout alegeri ; se făcu că depărtedă pe Reşid, fără ai 
depărta duhul sai sistema, din guvernul Otoman. . 

Ce va. fi dis Caning lui Reşid după cele ce se dai 
acum pe facă? unele ca cele următâre: 

» Dă'ţi demisia şi fă a'ţi lua locul Gmeni cari te 
ascultă. Daca voiesce Franca o “altă alegere, lasă să 
se facă; nu depărta ânsă pe Vogoride, căci nu &.ne- 
cesarii ; ne vom servi de dânsul ca de securea ce se 
rumpe tăind-arborele. De nu ne vor veni bine alegerile 
nouă, îl vom acusa ânsuşi noi de violările de care 
Vaii acusat adversarii nostri. Vom face săi i6să pe 
nas lui Napoleon alegerile cele nout. Last pe toţi emi- 
graţii Români de la '48 să intre fără nici o condiţie 
în (6ră; răi a făcut Safet de a cerut la unii inseri- 
suri. Lasă să intre toți şi să se alâgă ca membri ai 

„ Divanurilor. Atunci, după cum adversarii Turciei acusă 
alegerile făcute, vom ave şi noi cuvinte cu mult mai 
tari, la urechile lor, spre a nu încuviinţa alegerile 
nou& şi decisia unor asemenea Divanuri. Noj nu ne vom 
basa atunci pe prepusuri ca dânşii, ci pe fapte, th- 
cându-le a le sări în ochi Gmenii vin comitetele cen- 
trale democratice, Şi mai vertos daca acestia se vor 
pronunţa în Divanuri întrun chip ilegal în contra drep- 
turilor ab antico-ale ambelor țeri şi a prerogativelor - 
Porții, ce va să dică una cu a se pronunța în contra 
tractatului din Paris, Atunci se va da alarma, şi atunci 
va vede Napoleon ce a făcut, etc. ete. | | 
Acum dar Times în sensul acesta, după ce d. Bulwer 

a preparat teremul în “cuvântul stu la deschiderea 
Divanurilor, ca şi cum S'ar fi spălat pe mâini, dicend 
sai consiliând Moldovenilor să nu cum-va să se întindă 
a cere lucruri ilegale şi neposibili a se realisa, în dilele 
n6stre ; acum, dici, Times nu lipsesce a suna trompeta 
şi a artta lumii oficiale pe de o parte cd Divanurile
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sunt ilegale, pline de idei exagerate, compuse de 6meni 
compromişi şi capabili de a face din România un cuib . 
de tot ce este may demagogici şi mai ameninţător 
chiar lui Napoleon ; şi pe de alta cu cererile acestor 
Divanuri svnt în contra tractatelor, adăogend Şi ex- 
plicând în maniera sa, şi după spiritul Sarsaililor că 
uniunea Principatelor sub un principe străin este una 
cu independenţa, lor, și prin urmare cu desbinarea lor! 

„de la Turcia, a căria integritate a asigurat'o puterile 
contractare la Paris, şi alte asemenea, 

__ Te rogi însciințedă-mă să. sciii cum s'aude sati cum 
se presentă lucrurile pe acolo la Paris. De vor fi 
schimbat limbagiul şi. jurnalele şi Omenii Francei în 

„felul acesta sai cam p'aci, apoi. comedia s'a jucat 
ast-fel cum sa ridă toți de gura căscată cu care ai 

” să remâiă toţi Românii ce. alâreă cu Sacul la părul 
udat. ! 
La revedere. 

CLAANNY 

Domnului Gr. Grădiştânu,  , 

London. 30 Octombre, 1857. 

Amatul mei domn, 

Ieri n'am apucat ați trimite scris6rea, precedentă, 
căci a întârdiat Şi ploa tare. A-s6ră amicul făcu tra- 
ducţia, promisă pe care ţi-o trimit, - 

Văduiii astădi că jurnalele Frangei ui început a 
tuna asupra reintrării în ministeriti a lui Reşid şi că 
ail început a pricepe câte . scriam in. șcrisrea ce af 
comunicat'o d-lui C... Spune”i do'l ver vede că are a 
se felicita, căci câte anunța prin acea scris6re din
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August se realisă acum Şi că are să maj vsdă şi altele în care se va convinge despre mine şi despre cel ce - nai colorat cu văpselele d-lor la d-lui. Arată, de credi, coprinsul scrisorii precedente, cum şi traducţia din Times. a o A Fii cred cd voii mal şed€ aci vre-o dece dile. De 'mi vei scrie, sau de mi-ai venit ceva scrisori, adres6qă. mi-le asţ-fel: . Ea iu Mr. Baumarchais. 
3. Brunswik terrace | 
Trinity Square Boro. | o 
La început sai la câda adresej adaogă literile [.R, 

  

“OLAXIVI. . SR 

Domnului Gr. Grădiștea, 

„London. 1857, 7 Noembre, * - 

Amatul meii domii, 

„Patru dile sunt de când am luat scrisârea d-tale din 1 Noembre, şi abia ieri am putut a'mi ardica ca- - pul şi a deschide ochii a.o citi. Din dioa de cand ţi-am „expediat precedintele mele scrisori cu cele către Con- 
stantinopole, dintr'o răceli n'am mai eșit din casă, 
nici nu nvam maj sculat din pat. Astădi pot în fine aţi respunde la câte îmi Scrii, sai mai bine ate 
intreba de a.doa 6ră la câte te întrebam în primele 
dot scrisori. “ 

Eu nu ţi-am scris, domnul met, câte cu durere ve- 
deam că se coprind în Times, nici am rugat pe acel 
amicii ca Să'ţi traducă pe cel mai blestemat şi ma- 
chiavelicii din articolele lui, ca să'mi respundi ce dicii 

înfuriaţii de onestitate şi de patriotism, Românii din 
| . 38



„Paris, complăcându- -se a'mi atribui mie ast-fel de neo- “ 

„meniă, Pugin cată să 'ne pese ce dicii unil-alţii denoi 

"în asemenea împregiurări grele ; interesul cel mai mare- 

este: să, scim ce dicii “6menii oficiali ai Francei despre 

„țările nostre. Le-aii abandonat şi ei.cu cei-l-alţă îm- 

preună saii au jucat şi ei comedia ca nisce înţeleşi. 

camaradi sai complici cu cekl-alţi? Acesta este în- 

trebarea cea, mai mare ce cată să ne-o facem ;.și cine 

- scie mai bine sai pote ufla mai de aș FIOpe, să luminede 

pe cei- alţi. 

Tot cu acest scop îţi trimit traducţia ad-literam a - 

unui alt articol tot din Times de'eri 6 Noemb. cu ru- 

-brica din Franca. Dupi dânsul vei vede ci Napoleon 

-saă Franca g guvernamentală, vădându- se în situaţie de 

a rămân singură în congres, va fi nevoită a se. lăsu 

după decisia celor-l-alte puteri, şi de aceea începa de 

- acum a se arăta centrarie - uniunii, etc., etc. Pe totă.- 

diua Zimes coprinde articole în sensul acesta, arătând 

că Franca se căiesce de ce a făcut; şi acesta mă face 

aţi repeta scrisorile mele Şi din acele articole, spre : 

“a te interesa să afli ce se vorbesce p'acolo, nu atât: 
în jurnale, ci pe la 6menii-guvernului, câci Times nu 

. pune articole nici de la Stan, nici de la Bran, nică din 
alte jurnale în asemenea împregiurări, ci de la core- 

spondenţii sîi ceii are în inima ambasadelor englese,. 

Acesta, ce “ţi trimit astădi este scris din Paris, cum. 

vedi, de la Gmenii ce sciii ce se face pe la Compiteng; 
Ss "şi cel care ţi-l- am trimis d&- unăqi este , din Viena cu 

data din 23 Oct., pe când ei nică nu ajunsesem în 

“Londra. Spre învederure îți trimit f6ia, ânsă nu e 

- nevoie de nici o învederare, căci, cum "ţi-am dis şi 

în Paris; nimeni nu scie adevărul mat bine ca marturii 

mincinoşi şi ca calomniatorii. Cine a, dis co ast-fel de 

articole sunt scrise de mine, scie mai bine de cât 

ori-cine_ că nu e cum dice. 

Mă îndemni să răspund la câte scrie Times Unde să
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Teăspuna ? Şi care jurnal engleș_ ia articole contrarii opiniunii ce domină astădi în Englitera ? Şi la care articol să răspundă cine-va mai anteii, căci pe tâtă diua ploă cu date din Constantinopole, din Bucuresci, din Viena, din Berlin,. din Paris, ete. Răspunsul cel mai bun ar fi să dea cine-va alarma în ţ6ri „de co- media ce s'a jucat, Şi cum aii fost victimă cei ce s'aii grăbit a alerga cu sacul la părul lăudat, şi să le arate în fine cd numai cu paza strict, a stipulaţiilor şi din - cuviinţele ordinii pot dejuca caalele, Numai ţinerea pe cât s'a putut la 48 în făgaşul legal, a adus resultatele, ce ar fi fost forte salutarii de ar fi Sciut Românii | şi” astăqi a fi încai aşa de înţelepţi ca atunci, cu tâte CO acum era nevoie de o şi mai mare prudență Şi tactică, iar nu de demagogii de căre la 48 nici nu S'aă audit, 
> 

  

OCLANXNVII. 

Domnului N. Russo. 

| “Londra. 1857, Noomvrie %. 

_ Amatul mei domn, 

Ajungena în- Paris, am aflat de la d nu: Grădiştânu cu te afli deja în tcră, şi mi-a părut bine pe de-o-parte că în fine putuşi veni lingă aj d-tale, şi pe de alta cd. epoca reintrării d-tale în patriă te apără de ori-ce in. terpretaţie "neplăcută. : Ma 
Pentru nisce. afaceri particulare de interes literari, trecuiii la Londra cu scop de a, şed6 vre-o dece dile, şi r&cind pe drum, fuii nevoita mă mărgini în ca- „meră şi în pat mai mult de 20 de dile. Sper acum . peste o săptămână a mă înturna, la Paris, unde mă văd nevoit a sta cel pucin pînă la deschiderea ŞI în-
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chiderea Congresului, ce este a decide despre ale eri : 
lor n6stre. : 

Aci vădend ce turnură iati lucrurile, puseil 4 tipări 
câte-va, piese justificative şi a face un mică dosar re- 
lativ la drepturile Românilor şi proprii a-convinge pe 

cei cu bună-credinţă, destinat a se comunica, membri- 

lor ce vor compune Congresul fiitor, -Acâstă mică lu- 

crare tot a costat aiurea numai tiparul peste 150 

franci ; cu expediţia lui cu tot se va urca la 200. La 

timp îţi voii trimite şi d-tale cate- -va, exemplare. 
La revedere, 

I. Meliade. 

OLXXXVIII. i 

“Domnului Gr: Gr ădiștenu. - 

Londra. 1887, Noembre 10. 

Amaţul meii domn, 

Nu 'sciii de ai priimit alaltă-ieri răspunsul meii la, 

scris6rea, d-tale din preună cu o fâie din Times. Astădi- 

“circulă pe aici circulara. Por ţii despre decisia acesteia 

în al- Principatelor, la care gazetele engleze. în chor 
repetă bravo! Bene, bene rispondere ; dignus est in- 

“trare in nostro docto corpore ! 

„Te rogă trimite acâstă scrisâre la, Bucureşci, sau. 

- deschisă cum este, strecurând”o, fârd a plăti la postă, 

sati de ai d-ta a scrie la vre-un amicii; închide-o în 

întru; căci posta austriacă adesea, este forte curi6să. 

Peste vre-o soptemână speri u te revede. ” 

I. Heliade,
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OLXXXIX. 

Domnului Gr. Grădiştenu. 
- Londra. 1857, Noembre 24. 

Amatul meii domn, 

Ancd sufer de răcela ce am fost luat şi nu mă pot 
decide drumului. Asta, este şi causa de mam putut 
ați scrie de câte-va dile,: respundendu'ţi la ultima 
scris6re, 

E timpul ânsă aţă da 6re-care amănunte despre ce 
„am putut face, cu tâtă starea mea sanitară, de când 
me& afiu aici. 

Vădând că se apropiă momentul când printr'un con- 
gres . Puterile ait a se ocupa şi a decide despre ță- 
rile n6stre; vedend, după cum ţi-am. scris, că gaze. 
tele ministeriali de aici arată cd Prusia s'a invoit cu 
Austria de a ţine aceeaşi politică cu Turcia şi Franca; 
co Englitera este din acelaşi câmpi ; că Rusia, începe 

„%ȘI cam trage vorba şi a fi în reservă, Şi co Franca 
"Sau Napoleon rămâind singur se teme să nu facă fiasco, - 
m'am determinat a tipări acest mici dosar (pe care 
ţi trimit Şi d-tale) şi al împărţi în chipul următor: | 

La ministrii Engliterei, Francei, Sardiniei şi Prusiei 
Imperatorului Francesilor j . i 

- La vre-o 50 de membri ai Parlamentului engles, cei | 
mai însemnaţi;. - o ME 

La tâte jurnalele Engliterei, la Pressa şi Monitorul 
din. Paris; la Independinţa DBelgică ; la două din jurna- - 

„“lele Germaniei. (nu ânsă austriace) şi la alte dog ale 
Piemontelui; a 

Şi în fine, la comisarii din Bucuresel.: frances, “en: 
gleş, sardinesti Şi prusian, şi la ambasadorii aceloraşi .. 
din Constantinopole ;! -- e 

Şi la câţi-va amici.



/ os 

După trei dile de la acâstă împărțire, guzetele en- 
„leze începură mai serios a vorbi despre țările nostre: 

şi a coprinde mâi în tote dilele articole forte lungi. _ 
». Iă alătur aci traducţia a două articole din aceeași 
di 21 Noembre a:două jurnale diametralmente opuse, 
unul ministerial (Times): şi altul al popolului, sai ul- 
tra libera! (Star). Despre cele de miglocii n'am timp 
'ță vorbi, : şi mai virtos îţi poţi face singur o idee, 
când aj înainte două extremităţi. Da 

Times Vorbesce, cum scii, ca, boier mare către boieri. 
mari; Starul vorbesce cu miiciuca de brâii; şi unul 
şi altul ânsă ai cam început să viiă la, zoozetpewy, A- 

- “cum ântâia aată vădi schimbată vorba suzeranitate : 
în expresii ca supremațiă federală, supremaţiă feodală, 
alianţă. o a Pa 

Pind să nu citesci traducţia din englesesce a două 
articole ce'ţi trimit, treci mai ântâiii repede dosarul ”- 
anexat, şi ia bine a minte la câte se dice la No. 2., 
Les. Turcs et les Roumains. Acest articol făcu pe toţi 
a schimba, limbagiul şi a combate pretinsa suveranitate 
a Turciei şi a înlocui şi însuşi denumirea de suzerani- o 

„tate cu alianţă, cu supremaţiă federală, ete. 
Nu "ţi mai vorbescii despre chipul cum tractă Sta- 

mul pe Turci și pe Aali-pașa, cerându'i compt despre 
“ tractatele n6stre ce le-a sfelerisit, şi pe care d. Bulwer, 
după cum îmi spuneai, le denegă. Vei veds singur în 
traducţia articolului ce "ţi trimit. Acum şi Ensuşi Times 
(ce este organ al ministerului) recunâsce acele tractate, 
„Nu sciii de.se cuvine a şede aci în Londra piînd 
la, deschiderea, parlamentului, sai a veni în Paris spre 
a mă afia la timpul congresului relativ la ţările n6- 
stre? Ce consilii îmi dai? “Informă-te, de poţi, de Ia : | 

“d. Moquart, căruia i-am trimis doă exemplare, unul 
„pentru sine şi altul pentru. Imperatorul; de le-a pri- | 
„mit şi de. vei av6 vorbă cu d-lui, r6gă'l să'ţi spuiă 

N -
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de ar fi voia Imperatorului să mă aflu în Paris la tim- 
pul congresului, sau mai “nainte. 

La revedere, : : | 
| , „IL. Heliade. 

P.S.—Adi-dimineţă la 24 Noembre pînă să nu închid 
acestă scrisâre ce am fost scris'o" de a-sâră, citiii în 
„Times un articol fârte lungi iar despre Principatele 
n6stre, în care relată cele ce “ati decis Divanurile 
de la 9 pină la 19 Noembre, adică: Uniuna, suvera- 
nitate interidră (în locă de autonomiă), Prinqii străin, 
guvern constituţional. — Apoi .alte 12 articole cşite 

_din -Divanul moldav ca anex lu aceste patru, precum: 
desfiinţarea, privilegielor, — egalitatea înaintea | egilor, — 
participarea tutulor, după capacitate, la funcțiunile - 
publice ; libertate a tutulor cultelor (afară de cel oto- 
man, câ contradictorii tractatelor). . - 
„Despre aceste tote, Times, firesce ca un boier mare, 
“vorbesce cu mare reservă şi marafet, şi tote le încheie - 
dicend că Românii "Şi-au făcut şi ei 4 August al lor, 
imitând 'pe Frances! în marea lor Tevoluţiă ; şi Diva- 
nurile nu s'aii arătat de cât ca, Adunarea constituantă, | 
din 1789. Pricepi d-ta că cu acesta va să ne arunce. 
pietre în capii şi să ne facă, de dragoste cu monatr= 
chiele. Cu tote acestea n'are ce face, cocă când vine 
la drepturile, Turciei şi ale nâstre, apucând o dată a 
recunbsce tractatele, acolo, după articolele unde se 
dice că Turcii n'aii voiă să ridice giamii, nică să lo- 
cuiască, nici să aibă proprietăţi în Moldo-Valachia, şi 
după câte dici la pag. 3,alin. 7 la Turci şi Români, 
co adică pretinşii suzerani! n'aii nici drepturile Evreilor 
în ţările nâstre, acolo 6tă cât de frumos face parafrase 

- acestei idei. Iţi traducă numai acest mică fragment 
din acel articol. De voiesci a] ave tot, caută Times. 
din' 24 -Noembre. “



60 - 

Traducţia fragmentului din aiticolul din: Zimes de la 
21 Noembre 1857. E - 

- '„ Previsiunile relative la religiă sunt -coprinse în ar- 
ticolele 5 şi 6, care se exprimă ast-fel: Libertate de 

„cultii în condiţiuni!e stipulaţiilor cu 1. Portă, Stabi- 
lirea, unei autorităţi synodiale concentrând în ea direc- 

„.. țiunea afacerilor. spiritual ale Bisericei române. Tâte 
culturile sub tâte formele lor se vor exercita liber 
în Moldo-valachia, afară de ale religiunii stăpânilor 
sai pretinşilor stăpâni ai Principatelor, adică Turciei ! 

" Este oprit, in adevăr, prin articolul 10 din stipulaţiunile 
de la, 1400, că nici o giamie musulmană nu se va ri- 
dica pe teritoriul român. Acum de vom compara a- 
cesti stipulațiune formală cu pravila politică Şi reli- 
gi6să a islamismului, în virtutea căria ridicarea unei 
giamii pe teritoriul Dar-ul-harb (teritoriul necredincio- 

“Sului) în contradicţiune. cu Dar-ul-Islam (teritoriul is- 
lamismului), este privit ca semni de cucerire, cum pot. 

„ Turcii. să pretindă. cd sunt suveranii țărilor! Acestă 
suveranitate care “ţi refusă dreptul de a te ruga, d'a 
locui sai şi chiar d'a trece liber prin propriele tale . 
State, e în adevăr o ciudată suveranitate. 

o 0x0 

Domnului Gr. Grădiștânu, 

Londra. 28 Noembre, 1857. - 
N 

Amatul meă domn, i | 

Îţi scrii tot 'din pat; mâna abia pot. să mi-o mişci, 
„de înțepenită. 

Te rogi forte mult-fă cum să intre acestă scrisârg 
„în mâna d-lui Moquart, cărui îi serii. tot în sensul -
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în care ţi-am scris d-tale dă-unt-qi. Conservii : copia, 
Şi când ne vom vedg ţi-o voii arta. | 

Nu pot să continui mai mult după ce abia scriseiii 
epistola şi copia. -. ” 

La revedere, . Pe 
I. Heliade. 

  

CACI 

Domnului Gr. Grădiştânu. 

Londra. 1 Decembre, 1857, 

Amatul mei domn, 

Primii a 'sâră memorandum tipărit despre care mi-ai 
scris, dimpreună şi cu o însemnare din partea d-tale, 
Citindu'l de vre-o două Ori, după capacitatea mea, nu 

__Dutuii afla nici o culpă în el, de cât (de'mi va fi 
„iertat a, dice) a redacţiei. Stilul lui mai mult sem&nă 

al unui jurnal de o doctrină „Gre-care, ce voiesce a - 
face proseliți, de cât al unui corp representativi. 
Acâsta ânsti nu e. culpă, de ar av6 acest corp a face 
cu Puteri sai cabinete de bună-creditiță. Omenil îşi 

„ arată drepturile cum pot Şi cum ai învățat ; Şi ori- 
ginalitatea stilului nu face nimici înaintea unor judecă. 
tori integri. Nevoia dnsă este ci n'aii a face cu câbinete 
de bună-credință ci cu Gmenii ce:ele îi trimit, şi care îi 
împingi a fi aleşi, îi îndemni a scrie şi a lucra în tonul 
acesta, și apoi scrierile lor, faptele lor, pînă sunt în 
stare de proiet, pind n'apucă âncy să ia o formă lega'ă, 
sunt deju bucinate prin gazetele germane, englese şi 
otomane și acusate de rebeliste, de nebune, de spăi- 
mentătore, etc. i . 

Aci e rul, "iar nu îri cugetările acestui memoran= 
dum, căci el nu dă afară şi nu apără de cât dorinţele



Naţiei întregi: — Princi străin — uniunea—suveranitatea, 
interidră — guvern representativ cu 0 singură Cameră, 

Ce cere Naţia. de mai mult de un an, ce ait cerut -: 

„Cel ce critică astădi acest, memorandum, ca Racotă 

Şi. alții, de cât aceste patru puncturi din punct în vir- 

gulă ? Pentru ce acum întorcii bandiera, şi vor cucri- | 
„tică acestui memorandum a paralisa şi mai mult 

lucrarea? Singuri Şi-au ales deputați după placul lor, 

singuri cată acum si susţiă. [ră daca ceea-ce ai 
făcut deputaţii e răi, atunci răul nu le vine de cât 
de la sine-le, iar nu de la deputaţi. Fiă cine cum își 
aşterne. aşa dorme. | 

Ai nu apără acesti deputaţi suveranitatea, țărilor ? 

AU nu exprimă dorinţa. generală a uniunii? Au nu 

învederâdă cd ţările nu se pot guverna de cât prin 

guvern representativ după datinele sale? Câte trele 

aceste articole nu sunt după drepturile neprescriptibile 
“ale Românilor, după tractate recunoscute de Turci, de 

Ruși, de Austriaci, ete., în mai multe epoce? De cer 
un principe străin, mulţi Pai cerut şi ei ensuşi am 

dis co acest punct singur desparte popolul României 
şi Moldovei în două câmpuri, şi fiă-care câmp are cu: 
vinte forte tari. . - 

Dificulţatea cea mai mare pentru cei ce dorescii 

principe striin este că. nefiind de ajuns de numeroşi 
şi tari ca să'și realise dorinţele cu armele în mână, 

| ci fiind nevoiţi a vorbi înaintea, judecății, cu tracta- 
„tele pe masă, -nu pot cere acest Mesie fară a călca, 
tractatele pe care se e intemeiaqă a susțină ce! e- -lalte 
trei cereri. 
„ar de aă decis representanţii Naţiei ast-fel, de vor. 
încuviinţa puterile decisia saii cererea lor, atunci țe- 
rile ca autonome pot schimba o clausă din tractatele 
vechi Şi încheia un noii tractat cu Porta garantit 
de cele-l-alte puteri. 

Ei nu pot face nici o critică acestui memorandum -
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- şi nu mă încercii a serie nici un r6nd în contra, celor 
ce l'aii redactat, căci a critica stilul, în nisce momente 
aşa de grave, este, daca nu a imita limbagiul gaze- 

“telor austriace şi englese, cel pucin a.se arăta de 
- pedant ; fiă-cine 'se exprimă cum scie şi cum pâte. 

Franca sai Napoleon acum, de vede cd ceea ce cer 
Românii e drept şi legal, nu se va uita la stil sa mai 

„bine 1a cel ce din sistemă ai în suflet stilul acesta, 
ci la dreptate, la adevăr, şi va susțină drepturile Ro- 
“mânilor pină unde va pute, adică, pind în coprinsul 
legal al puncturilor 1, 2 Şi 4; iar de va, ved6că punc- 
tul al 3-lea al principelui străin nu] pote Susţine după 

„bractate înaintea Turciei, Austriei şi Engliterei Şi va 
lăsa de o-cam-dată tot un domnitor pământean, la a- 
cesta cei ce cerii un domn pământân n'ait de cât a” 
mulţumi ; iar cei ce cer un principe străin nu vor pute 
acusa pe Napoleon că ne-a lăsat în tină la nevoia cea, 
maj mare. A făcut omul pe cât a putut. 
"Iar daca va lua frasele Şi stilul de pretext şi toc- 
„mal frasele şi stilul Gmenilor ce ai plecat din midlo- 

cul Parisului şi ai fost; susținuți şi la Constantinopole 
Şi la Bucuresci de Gmenii Francel; daca va lua, dici, 

faptele, frasele şi stilul acestora, drept pretext spre a 
face pe Români a perde şi dreptatea, celor-l-alte trei 
puncturi, atunci ce nume se cuvine lui Napoleon ? Bi 
nu'| pot pronunța acum, căci ar fia înjura prin. ar- 
vună de mai ?'nainte Cată să aştepte cine-va pînă când 
se vor ved6 faptele. De va fi bună-credinţă în Napo- 

„ leon, eii am speranţă cd vom eşi din nevoi, şi tocmai 
„Stilul ultrat al acestui memorandum vă ajuta a con- - 
trabalanța pretenţiile ultrate ale Porții, ca să viă.lu- 
crurile a ne alege cu ce e drept şi legal. | 

Tăcere dar din “partea n6stră acum dupi faptă. Mai 
"nainte putea fiă-cine a'Şi da părerea, cum se pricepea, 
şi pind la o polemică. Atunci la prepararea, tărâmului 
era una şi acum e alta. Românii cată să tacă acum
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şi să lase a vorbi representanţii lor, De ajuns critică, 
- tună şi înjură gazetele austriace, otomane şi englese. 

“ Înnă dici în scrisâre saii în însemnarea din urmă: 
„fă observaţii, fârd a încrimina, pe toţi, ci pe mus-" 
» Căliții şi austriacisaţii din Divan, ete.“ - 

Acestă expresie mă pune pe drum a pricepe una... 
ticol' ce văduiii alaltă-ieri în. Zimes, cd adică o gazetă 
(mi ce pare Nordul din Belgia) asigură că toți dişii 
ultra-radicali din divanurile” ad-hoc sunt înțeleşi cu 
Austria; că de la, densa iai inspiraţiile de a, lucra şi 
d'a scrie, şi că de aceea Pârta le-a dat voiă a intra 
in ţâră, spre a oferi udică pretexte de a. interveni cu 
oştiri şi a speria, pe Napoleon, făcendu'l a se-căi de - 
protecţia, ce a arătat Românilor, etc. o 

- Apoi cată să scii că Times are doă fece şi aduce lucrurile - 
- din condeiii, ast-felă că după ce relată înadins ceea:ce dice 

o gazetă, vine la prokimenul săi şi dice că acesta nu pte 
fi adevărată, căci Austria s'a, opus şi astădi face cri- 
tică amară Porții de ce a lăsat pe descreieraţii de la 
48 să intre în.țeră, şi alte asemenea, Şi acestea, din 
urmă, nota-bene, le trage- dintr'o gazetă a Vienei, 

„__. Expresia d-tale mă face să. înţelegi că e ceva de 
adevărat; că diplomaţia inemică Românilor s'a, servit: 
Şi servesce âncă cu aceia pe care "i numesce, descreie- 
rați, şi că Times va să acopere âncv acest adevăr, saii 
acest machiavelism. De unde ţi-a venit d-tale acești 
inspiraţie . a. numi pe unii austriacisați, şi cine sunt. 
acestia ? Sunt tot cei pe cari i-am. prepus şi ei de 
-ast-fel? sunt tot cei. pe care îi pune înainte Times?" 

La revedere, SR îi 
a - _ I. Heliade.



OXCII. 

_ „Domnului Gr. Grădiştenu. 

Londra. 5 Decembre, 1857, 

Amatul mei domn, 

Am primit scrisârea d-tale din 2 ale acesteia. Iţi 
mulţumesci de remiterea scrisorir ce-“"ţi-am fost trimis. 
Ne:am făcut amendoi datoria; Ansă nu sper vre-un 
efect, direct. Omenii oficiali de astădi sunt cu mult şi 
forte mult mai circumspecţi de cât cei de acum opt 
Şi noă ani; cu cât merge cu aţat isi mesura spre 
a fi solidari între sine, a, face unul hatârul altuia şi a 
juca, la cărţi cu flegmă, schimbând fără părere-de-r&i 
fii-care partenarul săi sai aliatul săi. Unul ține cu 
Muscalul şi jâcă cum să nu'l vateme şi să câştige în- 
preună; altul ţine cu Nâmţul, şi face tot asemenea, 
fără ca partitul conțrariii, după regulele jocului, să se 
supere. ]6r ce este în jocii pe masă, ce este de per: 
dut saii de câştigat, sunt naţiile, popolii. pe denşii sunt 
ochii jucătorilor cum să'i puiă în posunar; iar de so 
întemplă vre-o cârtă, vr'un duel din causa jocului, 
aceea se face între Gmeni, cum dici ei, rcii-crescuţi, ce 
nu sciii ce va să dică jocul boierescii, şi atunci se în: 
cârcă şi alergă toţi cum să împace certa mai curând, 
după cum tăcură Ja 1856. Me 
„Aşa Omenii acestia nu suferă în joci: sati pe lângă 

dânşii Grrenii-popolilor de cât numai daca acestia se 
oferă a le spune la urechiă sai prin s«mne cum să 
_pâtă sterge ce e pe. masă. De facă nu vorbescii cu 

denşii: se facă cd nu'i cunoscii.: 
Prin urmare, păreri ca ale unor dWalde noi, sai nu 

sunţ de locii- suferite, sai de le vin la socotdlă, le
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adoptă ast-fel cum să nu poţi pricepe nici tu nsu'ţă” 
cum le-a adoptat. - o 

Primire şi înțelegere de fică nu scrie, | 
Rămâne dar la Români a. alege: cine săi câştige 

în joci: Muşcalul ce jocă împreună cu Napoleon, sai 
Nemţul ce jocă împreună cu: Turcul? Englesul stă 

îi 

ast-fel cum oricare va câștiga, el să fii mai folosit. . 
Este dar de desperat? vei dice. Nu atât ca să stăm 

cu mâinele în sân, ci- să ne facem datoria, fiă-care pe - 
cât pote, nu spre a câştiga pe Impărați, co acestia nu 
se câştigă, ci spre a lumina opinia la ai nostri. Con- 
servatorul, daca nu in. tot, în -cele ma esenţial punc: 
turi “Şi-a făcut efectul între Românii ce s'aii deşteptat 
a nu inai recunosce denumirile de suzeranitate Şi ta. 

- salitate ;. a'şi numi Domniele voivodate sait ducate; 
a distinge drepturile şi datoriele ducatelor confederate 

"cu Imperiul Otoman din drepturile şi datoriele pretin. 
: suluj Suzeran, şi alte asemenea. Amândoi: popolii Ro- 
_mâni cu vepresentanţii lor ţin acelaşi limbagii; Stoa 
Dunării a luat cu totul alt drum şi alt limbagii de | 
ceea-ce. ţinea; jurnalele Londrei, cum ai vădut, ai 
cam schimbat mult limbagiul. — Să ne facem dar cât 
putem datoria. din umbră, ca Gmeni obscuri şi necu- 
noscuţi ; cuci, daca din repaosul isolării şi meditărilor 
se află câte un adevăr, acela dat afară, pătrunde ma- - 
sele Şi îşi Qă mai curând sai mai târdiă fructele sale, 
De nu s'a perâut Naţia, n6stră în timpii Fanarioţilor, 
când numai un Lazar cutedă a dice cu fruntea în 
sus că e Român, fâră tâmă că. va fi luat de mojică sai 
„Opincar -cu numele acesta; daca dintr'un Lazar Sai. 
făcut peste vre-o dece ani alţi 20-30 în ambele -du.: 
cate; daca din acestia eşi 48, şi daca, din 45 astădi 
se află peste doă miliâne de 6meni, ce ţin fruntea în . - 
sus mai cu mândriă de cât Lazar, când se nu- 
mesci Români, credi d-ta că se va perde Naţia acâsta, - 
când mai vârtos ajunse a fi. cunoscuti de „ambele
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emisfere, și când popolii toţi faci urări pentru" rege- 
nerarea ei? Ce s'a cuvenit a se face către cabinete, 
sa făcut; s'a aruncat pâtra şi ei au vădut de unde. 
pica. De 'vor întrebu pe cine-va, acela, va r&spunde; 
de unde nu, să ne cătim misiunea. Ma 
Despre ceea-ce di că consilia cine-va pe Caimaca- 

mul. a face, eii dici si nu se încerce nimeni, căci nu | 
"o va, face; pentru-că sai nu se va da nas Românilor - 
“Să aibă şi ei.un re;resentant în Congres, -sai de li 
“se va da acest nus, li se va da să: înțelâgă ca săşi 
"cun6scă singuri cât le cste “lungul nasului, şi atunci 
se va trimite un representant sai ca Arsake Şi I6nide, 
Sai vr'un Dătăios ge Sarsuilă ca să strice înadins lu- 
crurile. * - 

Despre câte îmi scrii că coprinde Le Sitcle, ani fost; 
vădut mai dinainte. Mie mi-a făcut o impresiă bună; 
m'am bucurat de câte scrie în împregiurările de acum, 
şi cu ocasia a vre-o câte-va nebunii ce ai arttat ar 

. nostri, şi cari ai dat inimicilor pretext a acusa de: 
desordine şi cabinetelor ce căuta cu luminarea ast- 
fel de neconşecnenţe. Gazetele nemţesci acusă; cele . 

“turcesci da ha litir;' cele englesesci. miriie; încaj 
cele francosesci bine faci de acopere; şi noi bine fa- 
cem când acum vorbim numai între noi şi nu dăm 

» nimici afary, La 48, Muscalilor le plăcea să ne acuse 
„de rebeli, de socialisti, -de comunisti, Bine ne părea 
când din ai nostri cei din şeră ne acusa, asemenea, | 
şi cei din Paris veniaii a justifica acele acusaţii, cu 
proclamaţii incendiare: şi prin formări de comitete 
democratice şi sociule ? Ce dar -nu ne plăcea să ne facă, 
no& alţii, să nu facem nici noi altora. Acum nu mal | 
e timpul de polemice, a căror eră.era pînă a nu în- 
cepe tergul; acum-e timpul de tăcere şi de acoperire 
ca să nu se mai împuternicâscă cei ce din sistemă 
acusă ;. ca să nu se mai dea upă la moră Nemţilor şi 
Turcilor. Prin urmare Secoiul bine face a dice că tote
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sai făcut după regulă şi cu cea mai mare înțelep- - 
ciune, căci se mai astupă gura, Nemţilor şi Tarcilor; . 
şi pe de altă parte cel slabi de ângeri cum dici,- de va 
fi să înebunescă, pericol nu mal este când îşi. - vor 

„lua patentă de nebuni, şi vor trece între Români ca . 
* Dună. Marinică, principul Zanfir, Și Buleţul. Inţelepţii 
se vor folosi din articole ca ale Secolului şi. vor dice: 

„Să dea, Dumnedeii să fii aşa, că nu fiă cum scim noi! 
Despre câte dici că scrie d. Vaillant din - Moldova, 

co adică se bucură de.câte faci Moldovenii, şi se 
atristă de cum urmedă Românii, că adică unik. at 
început răi şi termină bine, și alţii ai început mai 
binişor şi termină” r&i, sai cd unii "Şi-a făcut nebu- 
niele lu început Şi alţii şi-le facii acum în urmă, despre 
acesta care este. causa ? Unii ai fost împinși la, început 

„de Muscali şi de. Nemţi. şi vădendu-se apoi încelaţi 
şi instrămente Srbe, avură timpul de aşi veni în , 

- Simţiră şi a lucra ca Stan. păţitul; ai nostri maj tari 
de ângeri la inceput, se amăgiră de promiterile Fran- 
gei şi se lăsar a se conduce de cei ce ai venit din 
Franga ca de unii ce credeai că sciii lucrurile de la 
sorginte. Pe de altă parte pretenţiile nedrepte sai - 
mai bine înfumurate şi neghi6be ale 'Turcilor, intrigile 
Nemţilor, 'năspriră pe mulţi, şi după natura luptelor, . 
când dă unul dă şi altul orbesce. Daca ânsă vnele 
din Puteri vor fi cu bună-credinţă, nu se vor uitu la 
câte av făcut din voiă saii nevoiă o mică minoritate - 
ca să condamne 5 miline de suflete. Un jude integru 
nu se ută la. prostia sai la nepriceperea celui jude- 
cat, ci la dreptatea lui, daca o are.- Extremele unora, 

din Români înaintea, unui Areop «gi cu bună-credință, 
în locii de a vitămu causa română, «ii credi că din 
contra 0 va ajuta, căci acele extreme vor servi de 
contra-greutate-la. extremel- Turcilor, şi ajungând a 
se face lucrurile pe jumătate va veni la ceaa-ce este 
legal şi folositor de-o cam-dată. lar daca tâte Puterile



609 a 

  

"Sai înțeles întru a ne sacrifica Turcilor, ca să putem 
îi apoi sacrificați mai facil Şi mai repede sati: Musca- 
lilor sat Nemţilor, atunci tâte nu jocă de cât rolul 
Diavolului ce îndâmnă pe om la rele, şi 6ră el îl 

„acusă de câte l'a ascultat bietul păcătos; îl acusă 
ast-fel ca, după ce-a răpit ondre şi repaos, săi potă 

"apoi lua şi sufletul. | aa 
Vorbindu'ţi ast-fel, amatul mei, nu crede că m'am 

schimbat în bine sai în r&ii. Pâte că dup acestă seri. 
s6re şi după cele precedente, iți vei face vre-o idee 
cd m'am schimbat. Nu; sunt tot acela; adici ținta 
mes a fost şi este linele comun ; Şi când combăteam 
pe nebuni, era spre a nu lăsa să facă răul. Acum 
după ce s'a, făcut ce s'a făcut, de îi apări, este ca 
să nu se facă răul mal mare. Scopul este tot acela.:. 
binele, Midloce'e se schimbă după împregiurări.. Una . 
este, cum ţi-am mai dis, când se preparai alegerile 

Şi alta este acum când representanţii popolului (fiă 
ori-cine va, fi) sunt acusaţi de inimici ca să pâtă acusa 
popolul. | 

M& întrebi, mi se pare, de voiesc st trimiţi lui 
Racotă copii dup scrisârea, ce ţi-am trimis. De ai 
timp, trimite'i copii de pe tote. a _ 
Am priimit Steua Dunării, şi imi place cum serie 

acum. Nevoia şi pericolul inveţă, pe Gmenii încelați | 
când vor a nu mai fi încelaţi. i 

Îmi pare” bine „CO a venit-d. Ledain şi cĂl voiil 
ved€ când voii veni. Stringe'i mâna. din pate'mi. . 

Te “rogi trimite prin ai d-tale acâstă scrisâre în 

+ 

Bucuresci, fără a o francă şi scrie să plătescă Stefan, - 
„Te rogi Anci fă un plicii sub bandă cu „cărţile 
Protectoratul şi Jemoriile şi trimite-le la adresa urmă- 
tore, căci mi se ceruri, Ei n'am nici una cu mine. 

La revedere. ! - a 

I. JMeliade. 

o 
o
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Et aaresa;: | | e o 
n Pour Madame Dora d'Istria, . = 

„A Mademoiselle Sophie Ghica 
| 1 Genăve - 
ă Vinstitut de Madame Zetta Getaz.. 

 OLONI 

Domnului Gr. Grădiștenu. 

London, 1 Decembre, 1S57,- 
7 - 

S 

| Amatul meii domn, | 

- Nisce curse lungi, -ce avuiii.a face după intremarea 
mea, mă impedicară a'ţi răspunde îndată la ultimele 
doă scrisori din 5 şi 6 Decembre. | . 

Am primit plicul de la Elena”), cum Şi scrisorea 
din Viena. Pentru amândot îţi mulţumesci. 

Sunt f6rte neliniștitit că nici din țeră, nici de la Con: 
stantinopole, de la Alexandrescu: Şi Zossima, n'am nici 
un răspuns. . ii . 

Din r&spunsurile cemi faci la preceden:eie mele 
scrisori vădii cu plăcere că în cele mai seriâse chestiuni, 

“tot-d'a-una se întâinesci cugetele şi părerile. n6stre.. 
Intre noi putem analisa şi critica de tâte părţile cele . 
ce se lucredă acum în ţ6ră; afară ânsă, cată să ob- 
servăm acum cea mai mare tăcere. E de ajuns, cum 
îmi scrii, după corespondenţa Belgică, că comisarii nu 
recunoscii de înţelept acel memorandum ; şi dicând că 
e-de ajuns acâsta, îmi pare răi de ce s'a întemplat 

„aşa, ori de unde e causa, şi s'a dat mânuşa. Bine era 
sai ca ai nostri să nu fi oferit pretuxte, saii ca co- 

  

”) Dora d'Istria. . Sa 7
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misarii să fi fost toţi de bună-credinţă şi să nu cate cu luminarea pretexte, sau să le invente şi să şi le creede singuri prin agenţii lor. o | In jurnalele dc aici se scrie că comisarii toţi plecă “din ţâră la 25 Decembre. M6 întrebi daca sper că se 
va- vorbi ceva de noiîn Parlament. Nu se v&d semne 
după discursul reginei şi dupb tăcerea membrilor Par. . * lamentulu. Pe semne nu vor să ne dea nas, Dupd înțelegerea ce s'a urmat între trimisul în adins al 
Imperatorului, d Foult, s'a decis a lucra numai Cabi- 
netele. De ar pute cine-va fi măi în acelaşi timp şi 
în Paris şi în Londra, pe la deschiderea Congresului, 
de s'ar pute, adică, ave midloce pecuniare de alergări - când ici când colo, ar fi de sperat, în timpul Congre.- 
Sului a împinge pe malţi membri ai Parlamentului 
spre a face interpelări, | Ă 

De la d. M.... n'am nici un respuns,, şi nici nu sper . 
a ave. De vor av& ceva dificultăţi în timpul Congre- 
sului, pâte că vor voi să ardă oficiosamente (pe ascuns) 
pre vre-unul din noi. e - 
Acum întră pe uşă plicul d-tale cu dot scrisori din Bucuresci, una, de Ja Andronicii Şi alta de la Russo; 

ideile lor şi supărările lor se asemănă cu. ale nâstre. Îmi seri! pe plic co ieri "mi-ai trimis o scrisâre de 
la d-na Dora d'Istria; n'am luat alt-ceva de cât plicul 

“cel mare de la Elena cu care era şi o scrisâre. De” va 
fi alta afară de asta, s'a perdut, daca nu. o voit priimi adi sait mâine. 

Lu revedere. 

I. eliade, 

P. S. De 'vei primi alte scrisori pentru mine în să&p- 
temâna viitre, nu mi le trimite; ţine-le la d-ta pină, 
voii veni. Sper a pute pleca de aici pe Mercuri. 

Starul de astădi coprinde cd Austria ce a stăruit 
“atâta d'a nu eşi din Principate, şi pe care alţiinc .



Gr 

atata nevoiă at datro afară, acum își pune “tâte pu- , 

_terile spre a, lucra, prin dişii radicali Români întru a 

tulbura, țările, ca împingând pe Turcia să intre cu ar- 

mele, să aibă apoi ea (Austria) pretextui de a interveni 

ca să nu mai i6să.— Venind la Englitera, adaoge că acesta: 

mare alt interes de a susţin6 pe Turcia în pretenţiile - 
el ilegale de cât însinbindu-se ast-fel cu cârdăşia lu 

Turci să pâtă acapara, pe semă. tâtă influenţa în 

"Orient. Acestea, :şi altele. Starul le trage din Nord, 
care acusă pe Englitera că voiesce a domina peste tot, 

continentul, şi face apel la puterile continentali întru . 

a se uni cu Ruşia şi Franca în contra Engliterei, spre - 

a'şi apăra, independinţa. Bine vedi d-ta aci că nu chiamă 

popolii ci monarchii la unire, și unirea cu Rusia. se . 

pricepe de fiă-cine ca ce lucru este. —Râi intr'un a chip 

: frate, rău într'altul. Ă RS 

- 

OLCIV! 

“ Domnu N. Russo. 

! Ă - Paris, 1858, Ianuarie 24. 
7 

„Amatul mei doran, 

După .scris6rea ce ă- am adresat din Lonăra, audind 

că ai să pleci peste Olt, nu ţi-am mai scris. 

- Priimind âns& acum scrisorea d-tale, iţi răspund. 

Îmi serii să via în ț6ră ; voii veni, amatul mei 

domn, dar, cum scii, reumatismul ce lam: avut trei 

ierne la Constantinopol, aci m'a, înţepenit şi maj mult, 

- şi trei qile nu albe, ci nici brumării n'am într”o lună. 

Pind să vii-din Londra la Paris ei sciii- ce am tras, 

şi am zăcut din nuoi alte 20 de dile ;- vre-o câte-va, 

dile funii mai bine şi, cu venirea “d-lui Vaillant, du-
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condu-mă sera la densul şi întoreându-mă nâptea, de 
“la mână pind la gură iar căduii la pat, necum să faci 
0 călâtorie_în miedul iernei de atâtea dile şi nopţi! 

Apucarea mea în partea acesta 'mi-a servit la multe. 
- pe viitor, ca st sciii ce mă&sure să inii spre a reveni în 

ț6ră cum să nu mor de” ruşine, de umilință, şi de fome, 
- Voiă veni ânst în țcră, plecând de aici pe la 15 Mar 
tie românescii. Pind atunci mă apucaiii a utilisa cât 
pot timpul în unul din scopurile ce mi-am propus 
-când ne-am despărţit (din Constantinopole), 

Pentru acesta te rogi însciinţâă-mă cât de curend 
daca d. Duiliu se află în Brăila, şi daca pote a se în- 
sărcina, cu priimirea, unor lAdi cu cărți, co voii a tri- 
mite în țcră înaintea mea cu vre-o 15 dile. Nu sunt 
cărţi politice,. ci 'fârte inocente ; iar daca nu se pote. 

„însărcina d-lui, scriemi. de poți să te afli ucolo spre 
a le luasd-ta sui unul din consâgenii d-tale ce aj acolo. 
„Am audit cd şedi cu D-nii Riureni; spune-le te rogi 

din parte") cd le sunt fârte recunoscător pentru câte - 
au făcut şi faci cu' copilul mei. Nu le-am scris nici-o- 
dată, căci, sciind că aii un institut publică de instrucţie 
şi educaţie, n'am vrut să facii a trece cd sunt în cores- 
“pondenţă cu mine. D-ta ânsă scii din Constantinopole . 
cât îi stimam şi'i consideram ca, nisce buni servitori ai 
Aaţiei *); pentru-că Patrii âncă n'aven, Patria stă 

in legi, în dreptate comună la toți, în ceea-ce este 
o mamă către copii, şi aceea cată şă ne-o facein. A ceea- 
ce. a fost pind acum n'a fost mamă; căci tot ce a 
avut de maj bun şi mai român pin la opincă a per- 
secutat, şi-tot ce a fost mai străin şi mai corupt 
a îmbuibat. Pind acum ce am lucrat ei şi ce lucredă 
alţii aii lucrat pentru Naţiă, - şi ceen-ce” ri s'a dis 

„Patrie, "I-a persecutat de la Paul Jorgovici pînă la 
“mine, şi de lu mine pină.la cei ce vor reuşi a'şi face 

o Patrie veră (2). e 
„. La revedere, ei 

“ T. Meliade.
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Domnului Gr. Gr adtni (la Etretat în 
| „Nor mandia) 

Paris. 1856, Decemb:io 8.- 

Amatul: mei domn, 

Am. primit scrisârea d-tale din prevnă cu cele tri“ 
mise din Bucuresci (a lui Racotă şi a lui Costaforu), 
Am întârdiat a răspunde d-tale, pentru că mă prepa- 
ram a face o scrisore lungă lui Racotă şi să “ţi-o tri- . 
mit a 0 vede şi d-ta; adică atâta am fost de ocupat 
cu revisia manuscriselor ce las la, tipografiă, încât de 

2 do5 săptămâni n'am maj. ardicat capul de pe masă. 
Mâine sper a termina laborea şi a âmbla dupd pasa- 
port şi altele, spre a pleca. Mult, dorescii a te vede şi 

„a vorbi câte nu pot a'ţi scrie, mai *nainte de plecare. 
„De aceea te rogi, serie”mi îndată de poţi. şi de este 
„facil a ne întelni la calea, jumătate între d- ta Şi între 
"mine, ca, să economisim şi din timpi Şi din chieltuielă. 

De se: pâte acesta, însciinţedă-m8 despre locul unde 
să viu, şi dioa în care să plecii la d-ta spre a ne înt€lni, 
Este de mare necesitate a ne ved. Nu'mi placit: câte, 
aud din ţeră şi de cabalele ce se urdescii, 

Vărului Racotă îi preparam, cum i dicii o scris6re 
lungă ; ânsă neavând timp, şi dând di peste qi, acum 
mi-a mai trecut şi necazul şi verva; şi prin urmare 
mi-a, rămas numai dispr eţiul,- ce mă face ai lăsa seri- 
sorea, fără răspunsii. A 

“Eu de intru în „eră ş şi de mă vor lăsa să intru, nu 

mă ducii pentru-că “mai scrii doi-trei 6meni să m 

ducă, ci, după cum scii, pentru- că mi s'au facilitat 
midlocele d'a pleca, prin acei 1500 fr. împrumutaţi de
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la q-l Rost !); şi pentru că căutam a mă duce may 
dinainte la copii şi n'aveam cum sai cu ce. -. 

Pentru ce mă chiamă Gmenii aceia? Ce să le mai 
facem. acum 'nisce Gmenica d-ta şi ca mine, daca nu 
ne-aii ascultat? Co să le representăm, daca o dată 
singuri 'Şl-aii sfăşiat, drepturile şi aii pus pe drumuri | 
vre-o 20 mil de bărbaţi mai integri şi mai inteligenţi 
Şi mai cu sciință de ale. țerei ? Acum nu mai este de 
representat de cât proprietatea, care mai mult de a 
treia parte este a veneticilor, şi nici ei, nici d-ta nu : 
mai suntem competinți -a representa proprietatea. Şi 

- daca aşi fi et unul, nu i-ași da numay ei exclusiva: 
mente dreptul la, alegeri. Când a fost în pericol (pro-. 
prietatei), am apărato cât am putut; acum s'a asi- 
gurat (şi aşedat) pesto ruinele tutulor celor-l-alte drep-" 
tauri și condiţii ale naţiunii. , 

Este mare necesitate de a te mai vede pînă să nu 
plecă, ă 

La revedere, amatul mei domn, şi aştept respunsul 
d-tale pînd poimâne. | Di 

| ” X. Meliade. » 

  

rr 

CLOVI 
. . | , îi | ” 

„Domnului Gr, Grădiștenu (la Etrotat în 
Normadia) | 
Par's. 22 Decembre, 1858 

Amatul mei domn, - 

Ieri am luat scris6rea d-tale din 19, ca răspuns 
la a mea. Astădi răspund îndată la amândouă. 

S = 
. 

1) D-l Rost, precum se scio do toți Românii din Paris, era un 
croitor ce ne îmbrăca pe creâit.—(Grădiştânu). -
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O parte din bagage, cele mai grele, le-am şi expediat 
înainte ; giamantanul cu rufele mi-e făcut şi n'așteptam 
de cât răspunsul d-tale. Desperat de ate ved6, plecii 
poimâine, căci cată să alergii dupi pasaport şi altele, » 

Cate îţi serie. amicul d-tale din. țeră şi câte adaogi 
d-ta mă facii a fi forte recunoscător; ânsă nu este de 

„ŞI face cineva, nisce asemenea ilusii. Una ca acesta. 
_nu se pote astădi realisa, prin Gmeni după punerea la 
“cale a, potentaţilor, ci numai de la Dumnedeii prin 
wre-o minune. Să lăsăm dar lucrurile a'şi urma cur- 
sul lor, şi pe speranţe vane nu pot schimba programa, 
lucrărilor mele modeste şi pacelice. De nu mă voii 
duce prin Constantinopol, riscii de a trece de om fără 
“cuvânt, și de a ave poliţe protestate în urma mea; 
D-ta le cunosci. Speranţele mele . sunt, pentru împli- E 
nirea îndatoririlor” mele, în Bibliă, şi acesta, de nu va 
av6 bine-cuventarea, Patriarchului în nisce țeri ca ale 

". nâstre, remâne sub blestemul unui Baron de Vlidică. 
Şi apoi ce opinie este aceea ce se pote forma sai strica, 
dupd călătoria pe unde se duce cine-va, daca nu e ba- 
sată pe credit în caracterul pers6nei cui-va, pe faptele 
lui, pe.trecutul lui ; daca acestea nu vorbesci, nu sunt 
elocuente să lăsăm pe morți să'și îngr6pe morţii. Vai de 

"femeia, onestă cu bărbat gelos, că acesta îi pune în 
spinare şi pe cel mai slut şi din urmă din domestiti ; | 
şi din. tote fârele nici una nu este mai gel6să de cât... 
Altă dată îţi voii numi fera. | Sa | 

Daca avem un popol ce se pâte influența de calom- 
nii, acestea» tot-dW'a-una vor fi Je la inimici, ce vor putâ 
explica tot aşa de răi şi âncd Şi mai r&ii trecerea 
prin Viena şi Dunăre, ca şi trecerea prin Mediterani 
şi Constantinopole. EU cată mai ântâii de tote acum să 
facii prin propriele'mi midloce a plăti. acei. 1500-fr., 
pentru care d-ta ţi-ai îndatorat cuvântul, şi apol 
voii trece. în țeră nu pentru că scrii doi-trei 6meni,
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ci pentru că este şi a Şi venit timpul “de a fi lângă 
copii, daca nu. mă vor mai despărţi. inimicii, i 

Câte aveam a'ţi spune din gură, nu ţi le pot scrie, 
nu pentru tâma de a fi divulgate, ci pentru_t&ma de 
a nu fi r&ă înțeles, căci scrisul are în adevăr multe 
bune, nu are însă facilitatea desbaterii şi a replicei 
cu lămurire îndaţă la totă întreburea' şi tot r&spun- 
sul. Mai după cât a fost de lămurită “seris6rea către 
St. M. Girardin... şi scil ce explicaţie îi deterd toți. De 
le vorbiam acelea cn gura şi eram de facă a lămuri 
tâte, nu ar fi provenit nici un reu-ințeles, 

De voiă ajunge în țeri, m'am decis a face pe mi: 
tul, nu pentru cuvinte de indignaţie sai de egoism, - 
ci ca să taiit apa de la mâră muşteriilor ce v&d că 
ai început a mă împreşura de aici. . 
„Fiă-care partit se forţă a mă atrage în partea lui 

şi ci respundendu-le îi trimit la Bosler, la Vanghele, 
la I6nide şi la toță veneticii proprietari; le Spuiit că 
ei sunt alungat cu mii de alţii cu mine de a mal 
ave drepturi de român în țera n6stră. Să mă lase dar 
fiă-care în pace s%'mi caut de sărăcie. - 

Amicul din ţeră at nu scie decisia puterilor? Ai 
sciind'o se bizue pe vre-o putinţă de protestaţie ? Şi 
de. este putință, au vor pute face vr'un bine pre cât 
răi ar face cu pretexte de invasii? Nu e nimici de 
făcut; să lăsăm pe morţi să'și ingrope mortul, pe 
proprietari Ssă'şI alegă proprietarul, Nu cd dâră sunt 
inemici al propiietarilor: : îmi cunosci principiile şi 
câte um păţit şi sacrificat spre a ape&ra, proprietatea, -_. 
Ci dicii co“este nedrept, inuman, de a se da, repturi 
numai unei clase Gre-care, ori-care va fi aceea. De ar 
fi excluşi proprietarii, aşi striga tot asemenea în fa-. 
v6rea lor. Naţia nu se compune numai de o condiţie 
de Gmeni 6), Ă îi o 

Cele din ţeră 6că-le-iar cat sunt de triste. A. Ghica 
s'a pus pe capete, de nu va putâ'face a se alege el, 

i 7 , - 

m
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să ŞI. € dea toți partisanii în.favârea lui N. Golescu, şi 
prin urmare face causă comună (cum dice) cu cei de 
la 48. Şi acestia rd cari de la 1840 strigat asupra, 
lui şi i Sfăşiaia pentru - calităţile şi virtuțile ce avea 
atunci, acum dicii că ai venit la” vorba n6stră Şi 
recunoscii virtuțile ce le are. Cum se operâ acesti, 
luminare în minţi ? De unde veni minunea, acesta ? 
Din marea orbire. Atunci şi de atunci pînd la 1856 
fură orbiţi de ură, și acum sunt orbiți de interese. 
tă calităţile şi "vir tuţile îl eşiră.pe facă lui Al. Ghica, 
de cum se determina a lucra spre a lăsa ţera pe mâi- 
nele lor. Am dis or Lirea, Ansă nu m'am exprimat bine. 
Şi atunci şi acum sia forte bine ce faci. Atunci 
Ghica nu mai era posibil, şi Omenii își căuta intere- 
sul, şi ca să fiă bine cu Rusia şi cu Austria Şi cu 
Bibescu sfășia pe Ghica; acum Ghica le dă osul în 
gură, şi Bibescul pote să lil ia, Ghica dar e de mi- 
nune. - 
“La 48 striga: drepturi largi, şi acum 'sunt gata a 

âmbla a se alege cu cele mai strimtoriitâre din vio- 
E laţiile drepturilor. ţărel ; -acum se învoiesci d-lor cu 

mar jos şi de cât, cerul de pământ, de cât regulamentul - 
organici “e care atunci îl. ardâati 6), N 

Să venim la sărăciu mea: - 
Am trimis în țeră Exodul şi Leviticul, am lăsat 

spre tipărire Numerii şi Deuteronomuliă ; cu acestia 
se încheiă Pentateucul. Am rugat pe d. Boerescul, 

te rogi şi pe d-ta a căuta, la câte dece” dile o-dată 
de cor ectură, Prima corecturi o va face d. “Boerescu; 
a doa te rogi so -vedi d-ta, şi a treia mi-o va ti. 
mite mie unde mă voii afla, 

Pe lingă acâsta am promis tipografului - că în lipsa, 
mea i se -va da cinci: sute franci pentru hărtiă, şi ace- 
stia vă rogii s%% faceți d-v. în chipul următor:: 

D. Boerescu va da “Bind lu una sută franci din ce 
va aduna de la” broşure,
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D. Darvari dă pînă la 150 franci, pe cari îi voii tri- 
mite din- Constantinopole. De voii pute face şi. pe 
altul să înlesnâscă pind la 150, se face peste tot . 
100 fr. Restul de 100 franci te rogii â'1 implini d-ta. 
pînd voii ajunge la Tzarigrad. O a 

De credi de cuviinţă, trage câte se cuvin din scri-: 
s6rea,. acesţa şi -trimite o copiă la amicul ce'ţi scrie 
din ţeră spre a"! mântui de ilusiele ce'i face, cum 
pote şi pe alţi chrestini. aa . 

„ Rogi pe d. Petre Grădiștânu simi trimiţă, de are 
la sine, o copiă din Sburătorul, că a mea pe caream 
dat'o lui Danielopulo s'a perdut, că acesta nu mi-a 
remis'o, Il rogi asemenea: când se va înturna în Pa- 
ris, să dea volumul Curierului de ambe-sexe la d-na 
Vernescu, daca nu va veni pînd atunci socul d-ei. îi 

- uredii fericire şi viitor mat bun de cât al nostru în 
“eră şi îmbrăciședă”l din parţea mea. 

Lui Bibi *) spune” şi zi oua, rai, si: sediu, dice 
tata Eliade Şi sărută” mult. Să dea Dumnedeii să ne 

“întâlnim sănitoşi în ţâră. 'Te îmbrăcişedii cordialmente 
Şi te rogi a mă recomanda la suvenirea d-nei Gră- 
diştenu. | 

La revedere. 

- 1. Heliade. 

”) Bibi este fiiul' mei Grigore.. Amicul spunea.o dată de cum 
se făcea căsătorielo la Chio, şi dicea că tatăl fetei strigă po 
strade, mânândi- boi! căruţei în care se afiă fata de măritat 
Ejov zedţua da, ziua, ud ziua, za: = zpăuz. Copilul de câte 
orl vedea pe amicul .Eliade îl gicea aceste vorbe. 

- (Gr Grădişttnu).
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CLOVIL 

Domnului Gr. Grădiştenu. 

Bucuresci. 1859, Iulie 2/4: 

“Amatul mei domn, 

Cu mare mulţumire: primiiti scrisârea, d-tale din 29 
Iunie. Mi-a făcut multă plăcere” progresul ce face Bibi 
“în crescere şi limbuţiă. Aş şa, vedi bine, să mai întrecă 
niţel pe tată-săii; spune'i că tata Heliade "i-a dis să 
puii, căciula la o parte când dice: je suis Ronimaiv, 
moi, sapristi. 

Praci sunt lucrurile degenerate de tot. De se va face - 
pace, spun unii că or să ne dea, un principe-străin, 

„şi unii vorbescii mult de un Czarovici. 
Am trimis d-lui Boerescu vre-o 20 de exemplare din 

Issachar, spre a le da pe la amicii ce suit prenumerat, 
la Biblii. Credând ânsă că pâte nu sunt de ajuns, - 
6Lă mai trimit a-tale 2 sub bandă: unul pentru d-ta 
şi altul pentru d. Petrache, nepotul ; ansă de la No. 5 
în sus pină la 9.: - 

„» Peste vre-o cinci dile ese “şi urmarea anexelor în 
No. 10 şi 11. VE voiii trimite-o. i 
„După aceste articole urmâdă : Doi 1821, Doi 1848, 

“Doi 1859. 
Uniunea, şi Unitatea, 

_ Sclavia presei şi anarchia presei. | 
Libertatea presei. (Se pune între aceste doă rele). | 
Apo, 

“Guvernul şi popolul, 
Propriul şi comunul. 

După acestea vom ved6 ce va maj eşie 
- Amicul mei corespondent. a mai -trimis o hârtie 

(piece) autentică, forte importantă ; ansă păcat că
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simptomele sunt spre a desființa, speranțele şi ale n6- 
stre și ale amicului.. i a 

Sogia imea este forte. simţitâre la câte îi scril din. 
partea dâmnei Grădiştenu, Aşi dori să „sărut ei pe 
Bibi, şi te rogi sl săruţi d-ta, pentru = zuzzzi, 
daca e vorba de : za: îi zpdyua, | E 

D-lor Alexianu, P. Grădiştenu, Ledain, Regnault, | 
Billecocq, stringe-le mâna din parte'mi pină îi va, 
durea. Mai vârtos d-lui Alexianu. Spune” com; pare 
forte rcă că am avut mulțumirea de wl cunâsce. Sciam 
ei ce dicii; vedi bine că'mi pare răi, daca am avut 
mulţumirea al cunâsce şi nu vine mai curând în teră. 

La revedere. 

1. Heliade. - 

CLOVIII 

= Domnului Gr. Grădiştenu. 

Bucurescl. 1861, Februarie 'S/yg. 

Amatul mei domn, 

Am avut multe, am suferit multe, şi în cele după 
urină 0 r&cdlă m'a ţinut în pat, . - : 

Abia putuii, prin nisce mici corespondențe de pe 
afară, reintra în ceva, fonâuri ce aşteptam şi cari sai 
intârdiat din causa paralisării corespondenţei mele. 

Astădi trimit d-tale 700 fr; şi d-lui Emile Nicolas 
alți 1400 franci. 

Nu sciii exact cât facii do datorii, adică a d-lui 
Rost şi a unui negucător de confecţiuni, Cred însă 
CU diferinţa nu e mare, ori în sus, saii în jos. Din 
acesti 2100 fr. vă rogi să plătiți împreună aceste doă 
datorii. | -
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Am plătit de-ună- di alţi 500 fr.' d-lui Mathieu şi 
alţi 1800 fr. d-lui Niculescu. 

După vre-o dece, cinci-spre- -dece dile mai trimit ceva 

„bani dlui Emile şi| rogi pentru nisce comande. Daca 

cu acesti 2100 fr. nu se plătescit pe deplin semnăturile 

„d-v., se va maj lua din cei ce:se vor trimite în urmă, 

D. Zossima, te îmbrăgişedă şi mi-a dis să'l ierţi că 
nu “ţi a răspuns, Tocmai în diua de St. Grigore a luat 

“scrisorea d-tale de felicitaţiuni, *Ţi-am urat din inimii 
- in-acea qi să fil sănătos Şi ferice şi la -anul să fii cum - 

doresci. 

e 

Tata Heliade sărută dulce pe , micul Grădiştenu, şi 
„trimite homagiele şale d-nei Grădiştânu. | 

_ La revedere, - - i 

1. Heliade. = 

P. $. Boierii "şi-au dat mâna cu nebunii. Ei unul 
nu sper nici un bine din acestă unire monstruâsă, 
„pentru-că nici vapsiţii cu roşu nu s'ait albit, “nici spoiţii 
cu alb nu s'a rumenit. - 

. 
4 

CLCIA 

- Domnului N. Russo (la Leu, în Romani) 

Bucure: cl. 1863, Februarie 10; 

Amatul meil domn, . 

Amânăoi. tăcem, de mult ocupați fiărcare i în ale sale. 

De. când nu ne-am mai vedut, sait de când-am venit 

în țeră, ei am lucrat mult, am şi depus mulţi bani 
-S oşi iard din travalii. 

Am rugat pe 4. Teodor Macinca să ţi trimită cărţile 
următâre : o
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Biblia pînă unde s'a tipărit, 
Biblicele, asemenea, 
Issachar, idem. 
Trei periode din Curierul de Ambe-sexe I, fil şi IV, 
Patru volume. din Bibliotheca portativă: Critică, 

Diverse, Morală, Poesie inedite... - | 
Historia pe scurt a Românilor. 
'Te salut din inimă, domnul meili, şi dorescii a te vede. 
Al domniei-tale devotat amici . . 

I. Heliade, 

- 

„co 

Domnului N. Russo, 
7 

Bucuresal, 1866, Februarie 17. 

“Amatul- mei domn, 

Am priimit seris6rea, d-tale cu bucurie. „Acela care 
am fost, acela sunt şi voii rămân6: de aceea nu 
sunt nimica, nici nu pot deveni ceva. Principiile mele 
Şi ale d-tale n'aii trecere. o 

Citesce Unirea. şi Unitatea. | 
Daca mă întrebi judecând dup profesia de credinţă 

-a Revistei Dunării, aceea, este a comitetului acelei re- 
viste, a _redactorilor ei şi a multor din colaboratori 
subscrişi şi nesubscrişi ; ei le-am promis câte-va articole 
ca Legea şi Făvde legea, Legea și Relegea ce o vei ved6 
în Românul, și altele care se vor tipări după cum 
anunţ. - - 

Astădi nu sunt în politică ; căci politica mea nu 
este ca a altora. 

Voiii “muri cu principiile mele, dar nu mai am: pu- 
tere a mai emigra amestecându-mă în politică. 65
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No; din 18 Februarie coprinde . iisciinţarea despre 
 publicaţiunile mele. ACOLO : se văd „aceleaşi principii, | 
aceleaşi doctrine. 

„Neutralitatea mea în cele de facă este pentru: că nu 
pot fi convins că principele străin ne pote face feri- 
ciţi, daca, nu ne vom moralisa noi 66), 

Din inimă îți stringi mâna, şi "ță malumescii de 
întrebare. - - 

Al domnier-tale devotat amici 

pt Melinde R, 

De „CCI 

Domnului N, Russo (Locustenu) - 

E Bucuresti. 1866, Martie 2.. 

A matul mei domn, 

“ Circumstanţele de facă va “obliga 2 pe câți-va'a des- 
” chide un jurnal ad-hoc pentru vre-o trei luni sat şi 

mai mult de va fi necesari, spre a lumina,. de se 
pote, opinia publică, asupra, drepturilor naţiunii. 

Acest jurnal se va da sub numele de Legalitatea, | 
„Xa desvolta şi Susţine credinţele şi convicţiunile ce- 

„lor ce-ai adoptat ş şi susţinut Constituţiunea de la 1848. 
De poţi, vino să iei parte şi d-ta la redacţiă. 
La redacţiă este necesitate; Şi de un redactor, ad- 

ministrator şi casier, care va av6 şi o plată fixă pe 
“lună, afară de dividentul ce va eşi din folse (de vor 

fi fol6se), - 
De poţi să, iei d-ta acestă sarcină, telegrafiaqnal 

un priimescii şi zii, sai un nau pot primă propunerea. 

- Apoi mai pe largi scrie” mi. 

La revedere. : 

1. eliade R. 

,
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CCII 

Domnului Grigorie Grădiștenu,. 
Bucuresci. 1869, Ianuarie 15 

Bunul şi respectabilul meă amicii, - 
Lunga mea tăcere n'a provenit de cat din lungele mele suferințe de tot felul. Nici-o-dată n'am vrut a comunica, nicj amicilor, nici consâgenilor mei deaprâpe durerile mele. De ajuns ai ei Pale lor, si nu maj scie şi de ale mele. De aşi [i foșt ferice, - de ași fi avut a'ţi spune ceva de bine, “(l-aşi fi Scris forte des. - De vom avg 0' pace Şi o stabilitate, Sper în anul ce vine, vrând D-deii, să mi se maj aline suferințele, căci s'a dat âncă din iârna, trecută şi chestiunea despă- „ gubirilor mele în Adunarea, generală. De voit intra cel puțin în a treia, parte a celor ce am perdut la: 1848 „Sper a put6 veni să te mai vEd odată, Sogia mea sutere de noă luni de dile în dureri atroce de reumatism. NI o Ni it Tecomand, preţiosule amice, pe fiiul mei. Dă'i con- siliele d-tale şi Sper că te va asculta, căci a învăţat din mica lui copilăriă a te respecţă, o o Sărut din inimă pe toţi ai d-tale şi te rogi a pre-: - senta respectele mele la buna, şi demna. d-tale. con- s6rtă, Ia Aa . Sa - Te salut din inimă Şi faci urări spre a ne reved6 cu sănătate, | Sai i Al d-tale cu totul devotat amici - | PE 

| „“L. Heliade R, -
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con y 

3 Domnitui A Russo (ăeustăti) 

- Bucurescl. 1870, Martie 6. 

Amatul mei. domn, : - 

Mi-ai Jăsat când erai în Bucurescă yre- o. dece gal-.. 

beni, mi se pare, în .comptul cursului de poesie din 

care ai luat volumul, ÎL. ....:.. 7 | 

" Eşird acum de sub tipar primele pâr “i ale volume- 

- dor II și: II], adică din Anatolida vre-o. sept cantari 

şi Fingal întregi... ..-- | 

_Dupd aceştea. vine. „Divina comedie ; a “ur Dante ce 

e sub tipar, Pythonida sai vocea Domnului i în Israel, 

Dioscrisul NI noua. Apocalypse... E - 

„ÎN. triiti “de” astă-dată d-tale în comptul. banilor ce 

"mi ai lăsat câte trei exemplare din volumul Il; gra- 

“Surele la trei exemplare cuvenite” la volumul I; Chri-: 

- stianismul, Şi Catholicismul. ---- 

Am pus la cale a sc or ganisa 0 Academiă cu mem- . 

„bri în număr de la 25—830 între care, vei fi chiemat şi | 

d- ta, Vom elabora cu toţii un Dicţionar enci yclopedicii - 

. ce'se pote lucra şi tipări în mai: pucin de cincă ani. 

: Colaboratori competenţi sunt - numeroşi Și activi, şi. 

cât, despre spesele tiparului se găsescă în Naţii. - 

Fără aţi artta gratitudinea mea despre devotamen- 

tul către adevăr, şi. consecința în verele principii atât 

literare .cât şi morale şi politice, iţi comunici încre- . 

dinţarea intimă ce am. că din toţi discepolii mei d-ta 

singur nu” m'ai. abandonat . nici-o-cată şi ui rămas ca 

"un alt In amicul, lipit cu capul pe peptul mei. 

Încă o stringere de mână cordială ca tot- d'a una 

şi 1a- revedere. Si 
e A, eliade BR.
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CCIV 

Domnului N. Ruso (Licustânu). 

Bucuresci. 1870, Aprilie 18, 

Amatul mei domn, 

Din, preună cu scris6rea “mea "i-am trimis « Şi Zipo- 
graful Român No. 11 cu apelul ce facii pentru librărie. 
„Aşteptam r&spuns- pentru vre-o persână, care să se 
insărcinede în Caracal cu librăria naţională... 
"Cu acestă . scris6re din preună îți comunicii un 

exemplar. din apel mai explicit, 
Vedi că peatru librăria centrală din Bucuresci las - 

- pentr director locul alb. Causa este că sper ct acesta 
- te yei decide a fi a-ta, “pentru multe- cuvinte : 

1) C5 vom av6 ocasie a elabora împreună . la . Un 
Dicţionar xomân şi la cel encyclopedicii. a - 

2) CU fiind în lista - membrilor unei adevărate Aca- . : 
demii. române şi numele! d- tale, esci necesari a fiin- 
Bucuresci, - 

3) Cd în cât pentru ale intereselor private, direcţia, 
librăriei centrale pâte da un. profit, şi” n'aşi vrea ca 
acest profit să se dea unui străin. 

4) CO fiind laborator şi inteligent din- -natură, esci 

- dator Provediniţel şi d- tale Ensuşi i ați ocupa „postul “ 

„predestinat. . 

Putem face mult impreiiba. | 

- Răspunde'mi curând. n 
Te salut din inimă. - 

Al domniel-tale devotat amicii 

- E I. Meliade R.





NOTE 

„N. B. LOCUSTENU (RUSSO) . 
————— 

I 

Pagina 1. Dup evenimentele din 1848, mulţi Români 
ce luaseră parte în Mişcare, fugind de invasiunea mus-' 
călescă, trecură în Transilvania, unde numiră g delega- iune în persona fostilor membri ai Locotenenţei dom- nesci: Heliade, 'Tell şi Nicolae. Golescu, să pledea, causa română la cabinetele europene. Delegaţiunea ajungând în 
Paris unde se afla o parte din emigraţi, unii din acestia, „vechi rivali ai bărbaţilor populari Heliade Şi 'Tell, se în- 
cercară a însărcina cu acestă misiune alte persâne necu- 
noscute Europei oficiale, și spre acest scop convocard o întrunire, despre deliberările şi decisiunea căria, găsim _ în hârtiile d-lui Grigorie Grădiştenu un proces-verbal des- 

tinat a să comunica emigraţilor din Transilvania, în ur mătorea coprindere: m - 

" Paris. 1849, Taviuarie 29, 
Luni la 24 Ianuarie s'a făcut Adunarea emigraţilor români din Paris, în care s'a presentat dd. Tell şi Heliade - ca trimiși plenipotenţi din partea emigranților din Transilvania, şi ca ro- 

“cunoscuți însărcinaţi spre a lucra în numele Românilor, din- 
preună cu colegul lor N. Golescul. : , a
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Numtrul celor de facă a fost 18: trei Golesci, Heliade, Tell, 

Gr. Grădiştenu, [. Voinescu, Ploşoianu, Christofi, Roseti, N. 

Creţulescu, Paleologu, 'Teulescul Petre, Ionoscul cel micii, Iorgu 

Creţânul, Maghierul . Şi Filipescul, 
D-nil Tell şi Heliade ai spus istoricosco misiunea lor și ti- 

tlul cu care au venit, şi ati întrebat dacă aderă și fraţii din 
" Paris la ceea-ce aii notă rit prin majoritate cei din Braşov ce 
“sunt peste opt-deci-la număr, : 

D. Creţuloscul a propus să so facă altă alegere, și capul lu: 
crărilor în causa ţărei să fiă unul iar nu trei., 

D. Roseti a spus curat €ă nu primesce pe capii aleşi de cei 
din Transilvania, și prin urmare nerecunoscend lucrarea celor 
din Braşov, să e facă ântciui statutele, şi apoi să alegă o altă 
direcţie .de unul sati de mai mulţi, 
Amândoă aceste păreri sati unit într'o singură pr opunere ce 

so arată în alăturata fâie. : | , 
Când sa "mişcat chestiunea dacă cu adevtrat dd. Tell și 

Heliade stint aleşi de cei din Braşov, şi daca alegerea e făcută de 
majoritate, d. Teulescul a gis cd nu scie că sunt însărcinaţi de 
“majoritate, căci d-lui n'a fost la întrunire; a mal dis că cei pu- 
cini din Paris facă mai mult do cât cel mulți din Transilvania, 

“şi apol din preună cu d. Paleologul s'aii unit întru” espresia de 
a so preferi calitatea din cantitate, 

D. Stefan Golescul a replicat că tot Românul și mal vertos 
emigratul are un vot; cd detisia majorităţii din Braşov. trebue 
sa fiă admisă, şi că ad, Tell, Golescu şi Heliade să fiă recunos- 

_enți şi de cel din Paris ca capi ai lucrărilor în causa Patriei ; 
ânsă ca să nu se facă deshinare și ca să nu fiă Drepusuri, Să. 
Se scrie la cet din Transilvania spre a'şi da cu toții părerea ; 
şi pînd atunci, ca să nu stea lucrările, să IMeroge 1 provisoriu 
fostii Locotenenţi. 

Părerea d-lul Golescu] păr ându,se “noindestulatâro s'a făcut o 
altă -propunere. 

D. Ionescu cel june a fost de opini să se recundscă dd. Heliade 
„si Teil ca representanţi numai ai celor din Transilvania, iar cel 
din Paris să numâscă alții, și împreună să compuie o Comisie 
care să diriae lucrările. 

D. Tell a gis c5 cei din Paris sunt liberi a recunâsce sau nu 
numirea celor din Transilvania. De vor numi altă direcţie, ca 
Român va fi privitor, şi la ce va lucra bine și în spiritul na- 
tional, „după punctul săi de vedere, va aproba și bine-cuventa, 
iar la ce i se va păr6 că lucredă răi, :tot-d'a-una va desavua 
în numele, celor co Pau trimis,  păstrândus Şi tot-d'a-una. titlul şi 
misiunea sa. oz Ă
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Dup mai multe desbateri s'a, notărit a se vota pentru pro- 
„punerea dd. Rosetti şi Creţulescul și pentru propunerea d-lui St. 

Golescul. 

Din cei de facă, da. Golescul, Heliade şi Tell mat votat, ca 
“aleşi de cel din Transilvania; dd. Pleşoianul și Christofi sat 

“ abținut ca unil ce ati notărit. cu col din Transilvania ; d-nii Io- 

..
 

„nescu şi Teulescu n'ani vrut să voteze nici pentru o propunere. : 
nici pentru alta. Astfel ai r&mas 11 votanţi, din cari: 9 au: 

„fost pentru propunerea d-lui Stefan Golescu, iar d-nii Creţu- 
lescu şi Rosetti aii remas singuri. | 
„Prin urmare Heliade; N.. Coloscu şi Tell s'au însărcinat pro- 

visoriu-cu lucrarea şi aii rugat do a fi ajutaţi în - lucrări de 

domnii Stefan şi Alexandru G. Golescil “și Grigorie Grădiştânu. 

- În urma acestora, delegaţii S'âi adresat câtre cmigraţii din 

Transilvania cerendule a îi însciinţa categoricii despre urmă: 
torele puncte: 

ID) Dacă domnii Heliade și Tell sunt trimis cu priimirea tu- ii 

tulor celor din Transilvania emigraţi ; 

2) Dacă emigraţii din Transilvania priimescii a se face.oaltă 
alegere de capi, şi ” 

3) Dacă direcţia să so dea... unuia, sati a trel, sati a mal mulţi, 
Pe lingd acesta li se facea cunoscut că orl-ce vor hotări, să 

fia astfel cum să potă Porta intra în întrevorbire cu cei aleşi, 

În- relaţia ce: Heliade. ai Românilor din țeră despre 
activitatea emigranților, 'se osprimă precum urmeză : 

Fraţilor, 

Din diua catastrofei de la 13 Septembre 1848, din diua intrării 
jui Duhamel cu armată tureescă în Bucuresci, am vădut co nu 

"mal era do-o-cam-dată altă speranţă de cât în liniste, în pru- 

„si nu ne-am fi grăbit a eşi din ţeră do cât când am vădut că. 
dență şi în aşteptare. Am şedut âncă câte-va dile în Bucurosci 

intrigele comisarului rus nu se mărgineau numai în încăierarea 
co făcuse a s6 nasce la casarma do la Spirea; ci se încerca în 

numele nostru a întărita popolul şi a face o not mişcare, dân- 
du un caracter ostil asupra Turcilor. Când ne aduseră scirea 
la 16 Sept- că mulţi se încerca a plânta din noii stindardul re-- ( 
generaţiei, şi a strigâ jos căimăcămia Iul Cantacuzino, am vădut 

0 cursă întinsă de mână muscălâscă în paguba țerei şi în aju- 

rr
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torul planurilor moscovite; am făcut a se respândi vorba între agitatori cd noi eram plecaţi din țeră, „şi îndată am şi plecat, * ca să dejucăm planul sinistru al celor co aştepta mult de la 0 no& mişcare atât do_deştrtă în asemenea impregiurări, In Transilvania părerea şi consiliurile mele câtro fraţii emi- graţi nau fost de cât a fi în linisce, a avâ răbdare, a se iubi - Şi-a so ajuta între sine, lăsând de-o-cam-dată ori-ce proiect de organisaţiă şi de no întreprinderi ; pentru că pretutindeni reacţia lua puteri, şi bărbaţii generoşi nu putea do cât să cadă victime, . De câte ori sati încercaţ fraţii emigrați a forma comitete, sati 

nu m'am învoit nici la o măsură nici la alta. Când a fost vorba ânsă de un. comitet, nu politică ci de ajutorinţă reciprocă între - emigrați, do o casă care după puteri să viă în ajutorul celor 

» Sinul familiei ce mat mult de cât tot-W'a-una avea trebuință do 

y 

“neavuți prin subscripții, m'am învoit cu tâtă inima, fărd a priimi să doviă membru acelui comitet, - ce era bun și uman în sine, Și cărui “L-ăr fi dat o altă colâre de ar fi figurat într'ânsul mem. bri. fostului guvern naţional. - 
Cu asemenea cugete, fără a me abate de la nici unul din prin- cipiele Patrioi Şi caro le-am fost profesat și practicat po cât am putut do cum am debutat în lume,. eram determinat a nu mi mai amesteca întru nimici, şi a mă concentra nedeslipit în 

TEgămul şi protecţia tătălui săi. Ast-tel am trăit peste doă luni în. Transilvania, pind la apropierea de a intra Ruşii intr'ânsa, Atunci fraţii emigrați câţi se afla în Cronstadt, propun . d-lui Tell şi mio a-ne depărta, și pe de altâ parte ensrși generalul din Sibil cerea depărtarea nâstră şi a d-lui Maghioru. Novoiţi a rătăci departe de pragul Patriei, fraţii emigraţi din Cronstaat ne deteră misiunea de a no uni cu d. N, Golescul, şi câte tret, ca membrii al unui guvern ales în atâtea rânduri do popol şi recunoscut în numele Porții, să “venim a pleda cansa : Patrici lângă guvernele către care popolul Român apelase prin procla- * maţia sa din 1948 Iunie 9, adică către Germania, Franca si Englitera. - . . E 
Ancd de .pe drum, când am ajuns la Semlin,: vădurăm în ga- zete o. perfidă insinuaţie. O scire falsă, ânsă îndemânatică, co- prindea că emigrația română, sa desparţit în doă câmpuri : unul sub stiudardul lui Eliade, Tell şi Maghieru, şi altul sub al Golescilor; că cel d'ântâiti a plecat să închine ţcra la Austria şi cel dal doilea a rămas fedel Porţi. 

"Noi, adică Tell şi cu, mergeam să închinăm țera la Austria, Și nu sciam cum să ne ascundem de Austriaci, cum săi oco- 
7 

-a recunosce tot pe membrii Locotenenţei do capi al emigrației,
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lim. Străbăturăm în timp de iârnă locuriie cele mal nepracti. - cabile ale Slavoniei, Croaţiei, . munţii Stiriei spre a no depărta de Viena şi a ajunge în Bavaria, de unde prin Francfort și Belgia ne vădurăm în Paris: - ! o -Aci aflarăm pe mulţi din Români! ce fur scoşi din ţâră po " Dunăre sub escortă turcâscă ; aflarăm prin nrmare şi pe toţi Go- lescii căror le împărtăşirom misiunea cu caru n6 însărcinaseră migrații din Cronstadt şi scirea mincinâsă co citiserom în ua- zeto la Semlin. . i In Paris-mal aflarom făcut -şi mai eşit de sub tipac un me: morit .din partea Românilor din Paris, în care figura sub-sem. naţi mulţi din Românit eo lipsia, cum şi 6meni ce nu sar fi cuvenit a figura în asemănea hârtii. Acest memoriii avea ca- lificaţia' de justificativ al Mişcării Românilor. Noi îl vădurăm co cra mal mult încriminativ Mişcării, atât prin redacția sa câţ şi prin numele celor ce nu Sar fi cuventa figura intro cei sub-semnaţi, unii pentru cd nu li sa cerut părerea, ca absenţi, și alții pentru alte cuvinte mal grave, Vedurăm ânsă și nisco seminţe îndestul de fructifere în ură și desbinare, și ca să nu. mai provocăm desbinarea şi mai mult, care aducea scandal, - furom nevoiţi a nu maj face nici: o: observație acelui memoriu, ca un lucru făcut şi tipărit. 
, Nail mult de: jumătate dintre Românii din, Paris _ne recuno- cură provisorii a lucra din preună cu N. Golescul în numele emigrației şi țărer. Câte trel luarom iniţiativa a lucra pe cât ne ierta puterile, nu-ca capi al emigrației, nu ca fosti capi ai unui guvern naţional, ci ca simpli Români. Si ast-fel am sub- "semnat ori-ce act am făcuţ şi pe care îmi, propuiti a vi le face . cuuoscute. 

_ Mica. desbinare! ce vedurom în Paris, am luato ca un efect al unor rivalități copilăresci și inocente, şi în loci de a o con: sidera ca gravă şi fatală, mwam căutat de cât a o anula cu o" stăruire de, împăcare, de suferințe, de tăcere. , Vedurăm apoi o broşuri publicată, la Londra asupra 'Turcilor, și nu făcurăm de cât a 0 considera ca un'efect al unei indige- naţii despro cele întâmplate la casarina de la Spirea, indignație pre firâscă şi bine-cuventatiă pentru -orl-ce român” ce nu scie co acel măcel fu puii adevrat cşit numai“din” nisce creitri ca al unul comisar, al Czarului, faptă adică demnă de Duhamel şi de stăpânul lui, Aşa, cregurom şi astă brogură ca o necuviinţă . copilăresca, şi ne nevoirăn a face pe autor a ii retracta cele | scrise. - - - . i După ce deterăm cabinetelor Engliterei şi Francei lămuririle 

2
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“ce eram în stare atunci a da, ară itând cugetul şi principiele 

Mişcării române, basate pe autonomia țerei şi suzeranitatea: 

„" Porții, ne determinarăm a ne duce la Constantinopole, ca nisce 

„vasali „credincioşi.af Turciei. 
Aci aflarăm mai mult de dout-deci Români emigraţi ce ajun: 

sescrb măi de-odată cu noi, alungaţi de intrarea Ruşilor în. 

'Transilvania. Acestia îndată fură trimiși la Brussa, și not fu- 
răm nevoiți a ne înturna înapoi în Franca pentru că cu venirea 

Iul Graben la Constantinopole, Porta se ata în prediua con- 

venţiei de la Balta-Liman. 

- La despărţirea nâstră de fraţii emigraţi ce ne detosoră mi- 

siunca în Cronstadt a lucra in numele lor, şi pe cari “i mat 

vedurăm pe batel la Constantinopole, ne-am exprimat mai lă- 

murit de cât tot-dauna că la ast-fel.de împrejurări şi cause, 

căpeteniile nu sunt do cât contradictorii şi fatale, aducătore de 
rivalități şi de dosunire; că căpetenia fie-căruia - Român emi- 
grat trebue să fie singură Patria, şi instrucțiile după care va 

avâ a urma să nu fie altole de cât principiele proclamate si 

susţinute de un popol întregii; că fie-care emigrat se cuvine a 

ti un apostol âl adevtrurilor recunoscute de Patrio, şi că în a- - 

"postolatul sărăciei ar fi o batjocură a. n6 mat face capete și 

"câde; şi în fine că nol orl-ce vom lucra, vom face ca simpli 

Români, cum şi ei asemenea sunt datori a face dupy putinţă. 

Un spirit ânst de dosbinare plana vagii şi nedeterminat atât: 

in emigrația 'din Turcia cât şi în cea din Franca. Nu îl consi- 
deram âns&. de cât ca o anomalie naturală a omului când îşi 

perde cumpttul şi nu ma! e în starea sa normală. Eram de 

„parte âncă de a crede c6o ghiară lungă și tot muscălescă 'lu- 

„creadă nu numat în ţeră, ci și intro “iată mână de Gmeni 
svânturaţi . - 

„Ne înturnarom la Paris, Acei Gmeni cari mâl "nainte propu- 

“nea a numi un singur cap al emigrației, al încongiura de o 

aureolă 6re-care, al tracta de Prinţ; saii cine mai scig ce, accias- 

Gmeni, ne deşteptarăm într'o di co formeadă un comitet, nici 

mai mult nici ma! puțin do căt democratici,-abandonând şi u- 
" nitatea absolutistă, şi aureola, şi ori-co principii românescă și 

moldovenesci tot-do-odată ; şi comitetul democratic incepe u 
fulgera asupra Porţi. 

Atunci, veduiă, cată să o dic eu mai ântâiă, c5 aci nu era 

lucru curat, . că. partea cea mal aristocratică a cmigraţiei, cea 

„mail principescă se făcă mai liberală de cât însuşi popolul român 

ce în timp de trei luni nu pronunţase nici o vorbă de democraţie, 

Ce angel sati ce demon era aci la mijloc de făcu acestă minune ?



cnv sa. 

Eto ce. Emigraţia, ast-fel cum era senânată in Transilvania, 

Austria, Franca şi Turcia, susţinea ceea ce susţinuse ţera în... 

tregă, adică autonomia ţerei şi suzeranitatea Porţei. Rusia-prin,, 

manifestul stii din Iulie 1848 ne. incriminase că sintem rebeli. - 

către Portă şi cd vrem să proclamăm o Românie, una tare, in- 

dependentă, Purtarea Petriei nostre, principiele emigrației, lan: 

guagiul ci, nu se potrivea cu încriminarea Rusiei, adică cu po: 

litica el. Ca să se rupă şirul Mişcărel din 1848, ca să degenerege 

adevărata ei fisionomie, cătă să faco pe emigraţi, pe proscrişi, 

pe cel declaraţi de conducători ai popolului, să cadă dintr'o ne- 

“consecinţă într'alta. Aşă 50 încercară mal ânteiu a face o.pă- 

puşerie ridicolă, ași numi emigrația un“singur cap încongiurat 
«do aurcolă; şi acest cap atuncl să fie bun, capabil, om cu “tote 

cunoscinţele unui bărbat de stat, când va fi sai unelta, Wa drep- 

tul a dorințelor muscălesci sati unelta vre unei unelte,ca să: 

compromită, emigrația şi cu dânsa Mişcarea din 1838, şi prin 

urmare tot viitorul erei. Cercard mai intciti din Golescii să facă 

o asemenea păpuşă, apoi din Moldoveni, şi când vădură co nu 

| Teuşiră, atunci inprovisară un comitet democratic, nume lu caro 
nici n'a visat țeranul, nici neguţătorul român ; îa care însă Cza- 

-rul-şi Duhamel tot-d'a-una ai cugetat, câci a calomniat popolul 

de comunist, de inemicii al proprietăței, de bătăiosii şi bătăiaşă 

cu Turci, cu Muscali, cu Nemţi, cu Unguri, pe un popol co n'a- 

vea arme, ce sciu a ţine ordinea şi pacea trei luni, ce respectă 

şi aptro proprietatea, și care nu măi avu nici car, nici boii, nică 

vacă , nică suflare de vită în bătătură, nici mălaiti în sac, nici 

foc în cămin îndată ce veniră apărătorii proprietăţei, Muscalil, 

Aga voia Czarul să ne arate în lume de inemici ai Turcilor şi 

Austriacilor, de comunişti, Aşa se formo şi comitetul gqemocratic. 
„eu trăsnete şi plesnete asupra Turciei. Da 

Am lăsat să facă, nu am intrat în palemiciă, ânteiă ca sănu 

ne mal scie lumea, şi al doilea că bieții Gineni, o mare. parte. 

lucra ca orbi, orice greşală făcea, lucra din nesciinţiă, nici prin 

minte nu le trecea că sunt unelte muscăiesei. Pentru ce să'şi 
pue cine-va mintea cu nisce juni ne'ncercați ? Pentru co să câră. 
cine-va, de la denşi înţelepciune şi încercare "mai multă de cât. - 
mati atâtea capete de boieri bitrâni, co fărd a se indoi, pe tâtă, 

dioa sunt instrumente muscălesci şi unul pe altul se critică;. -. 
pentru cd nimenui nu place ceea ce face altul, pentru că fie-. 

care ride unul de altul, și Czarul ride de toţi, şi Dracul ride şi. 
de Czarul şi de boieri, şi Dumnezeu va cere într'o di .curent şi 

Dracului, şi Czarului şi boierilor. , 

"I-am lăsat, dic, să facă, credend co înt'o di se vor deştepta.. 

| Z
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„Aşa s'a urmat câteva luni, şi la multe adunări numite demo- 
-cratice furăm invitați fârd a ne duce, pină furăm novoiţi 'Tell | -şi ei a răspunde în. scris, cd oricaro--no vor fi relaţiile private: 
-de amicie sati de rudenie le vom ține în viața privată, iar în. 
-adunări şi lucrări formale şi publice nu ne putem aduna şi lucra 
cu Gmeni. de categoriile de mat jos: RR 
_ 1) Cu Români ce nu se țin de principiile proclamate de Popol: 

" “autonomia, țerei şi suzeranitatea Porţel ; Da 
9) Cu 6meni asupra cărora au bani publici şi nu sai supus a da socotâlă despre denşii; a E 

3) Cu Gmeni asupra cărora este prepus de o crimă gravă, dos- 
pro care Mişcarea din 1848 şi. 6menil el-nu pot fi solidari ; 
-1) Cu copii ne verstnici trimişi de părinţii lor spre învețătură, 

iar. nu spre a le ameţi nol capetele şi a le fura timpul preţios 
în dispute ce lor le sunt străine şi țărel de vătămare, 
 Atunet tote individele de aceste patru categori! se pronunţară 
de un câmp, în capul căruia figura cel do categoria Wânteiă ca căpitani şi cel-Palţi ca soldaţi. Generalul lor era şi este Roden 

"care le ţinea firul din Constantinopole și al cărui nune adevârat' îl cundsceţi toţi. | o e 
Dacă spiritul Mişcării din 1818, a fost representat: de Mavru, 7 

de aliaţi! lui, de' copii amăgiţi cari se dic că ar fi tras în Bi- 
bescu, de Gmenil ce n'aii sciut a se respecta po sine respectând 
banii publici, dacă ast-fel de Smeni aii representat Mişcarea iar 
nu un popol integru armat asupra anarhiei, sfişiat de răpirile 
miniştrilor fraţii şi favoriţii Domnilor, stătut de bicele doro: 
banţilor, de un cler asuprit şi insetoşat do lumină, do o. negu- 
ţetorime împilată şi degradată din starea omenescă, de o junime 
generdsi şi plină de speranțe în viitor ; atunci acâstă adunătură 
a emigrației numită democratică de calitate, compusă de inqi- - vide de aceste trei categorii ce n'a făcut nici o dată parte din 
popol nici din Omenii lui, nici din dregătorii_lul,. putea face un 
câmp; almintrelea ânst Pam considerat ca o uneltă din Sciință 
sau nesciinţă a planurilor rusesci, ca o machină al căruia primul . resort era cel din, Constantinopole şi pe lingă care se mai unită 
ŞI câţiva juni cari, amăgiţi îu credulitatea, lor, avurd generosi- 
tatea a'șI sacrifica timpul și repaosul părinţilor întru a se amex- | * teca în cabale şi a'şi abandona studiurile. . Asta fu ttă istoria taimâsei desbinări co Sa audit în.ţeră „că este între românii cinigrați. Ânsă când a fost vre-odati uniro 
intre Omeni! Mişcărei din 1818 şi între sfeterisitorii de bani pu- | blici?. intre că şi între muscăliţi cari până în prediua Mişcării „nu făcea de cât să bată romanismul prin slavonism ? intre ci.
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şi pui de fanarioți a căror. părinţi ai murit şi n'aă sciut să Gică. nici pâine pe românsce ? Dacă a fost. vreodată unire între omeniă Mişcării și între asemenea Omeni, acestă adunătură fatală so. pâte numi. desbinare, iar-dacă nu, emigrații români, Gmenil nos-.. tri, fraţilor ai fost şi sunt uniți. Se 
Ce desbinare dar este în emigrație ? Toţi emigraţi sunt 

şi fugii, se depărteadă mal mult de cât, totd'auna de unelte 
inuscălesci şi de 6meni.ce n'a respnctat Mişcarea, nici pers6na, 

uniţi 

lor, întinându-se cu bani publici, .. -. De la acestă linio de hotar pronunţată s'aii urmat multe din 
partea amăgită tot în sens muscălesci, tot în paguba. Mişcării române, A le nara: este forte pe lungi şi. nefolositor. VE îm părtăşesci numai actele şi câte-va din scrisori, din care ve 
veţi lumina despre cele lucrate, despre doctrinele Gmenilor țe 
rei şi Mişcării el. Tot_ce a lucrat partea ceealaltă n'a fost de 
cât spre a justifica calomniile Rusiei, şi a-înlesni celo întâm- plate în Bucuresci în vera trecută spre a demonstra de bine-. - cuventată șederea Muscalilor în ţeră. 

, Anul. 1850. Decembre 6. : 

Triumvirii însărcinaţi cu pl&darea causei române, de- p
,
 

terd Puterilor europene un memorii justificativ Mişcării: 
„regeneraţiunei, şi după încheierea tractatului de la Balta-.. 
Liman, aduseră guvernului frances următorul protest: . 

Domnule ministre, aa 
"Membriul publicat de noi în Februarie 1849 explică, cu ensuşi 

„textul tractatelor, situaţia Principatelor țărei Românesc! şi Mol- 
- dovei-în raport către imperiul Otoman şi către Rusia. Avein 

- ânse a aduce aminte în dot cuvinte principalele lor disposiţit. 
Libere de bună-voiă aceste Principate Sati pus sub suzera- 

nitatea Porții, reservându'și anume drepturile lor de autonomie : N ” . . 

şi de suverauitate în cele din întru, Principatele ai către Portă 
drepturi şi datorii de vasaiitate : Porta aro asupra lor drepturi 
si datorii do suzeranitate, fărd ânsă să aibă şi dreptul de a. 
atenta la privilegele lor, 

Aceste privilege sunt: . 
1 O administraţiă naţională independentă ; 
2) O putere legislativă naţională.
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Principătele erei Românesci şi Moldovei, ca. parte integra. . 

„târe a imperiului Otoman, mărginindu-se prin hotarele lor cu 

Rusia, suferii consecințele proiectelor de conciste ale aceste- 

puteri, care fără.nici un drept, îşi însuşesce de. la sine privile 

„_=="giul de a se amesteca in trebile ţ&rei cu. un cuget - învederat 

“de a ie prepara spre o incorporaţie. cu dânsa. Aşa în trâctatul 

„dela Riuciuk-Kainargi, Rusia “și-a atribuit de la sine, către 

„Principate tin drept do intereessie, care, în tractatul de Ja Adria: 
nopole deveni un drept de garanţie :. şi în fine la. 1829 în pro- 

tocolul Regulamentului organicii, un drept de pr otecţie. Acesteu 

sunt singurele titluri ale Rusiei: de” a se. amesteca. în trebele 

țerei Românesci și Moldovei. . 

Memoriul nostru din Februarie 1849, protesta asupra oc cupaţiei 

„nelegiuite sub “care gem Principatele. De atunci Porta suferia i 

ca: şi noi de acestă ocupaţiă „atentatorii la independinţa Şi, la 

„integritatea Imperiului Otoman,” : | 
“ Buterile c6 aii susemnat tractatele de lu 1851, mau “putut să 

„se refuse de. facă și ai şi adresat protostaţii, sati mai bine nu: 

“străzi Rusiei, caie pe de o parte a trecut peste densele; iar pe 

” de alta simțind pericolu: unei posiții întinse cu Porta, în mMo- 

* mentul d€ a intreprinde - întervenirea' în Ungaria, a Dus totul” 

*_ în jocii spre a legitini în Gre-care chip fiinţa oştirilor salo asu- 
- pra Dunării și a'si. consolida “influința în. Principate pecare ca 

ori-ce preţ. voiesce a le deslipi de 1 T turcia. Pentru «d nu's cu: 

vine a uita că pe când Rusia infigca inâna în Cri imeea si smulgea. 

„de la Moldova "Basarabia, “ca protesta 'ca şi acuma. despre res- 

i pectul stii către drepturile Porții, *) . reservându'și, - dupo. cum 

speră şi astădi, a'şi "sancţiona concistele inaintea Puterilor Eu- 

„ropel. prin cuventul saii tăria co'co-s'a făcut nu se mai: desface 

” (fait accomplit). In adevăr” o protestaţiiă energică ar put& mântui 

în cele de acum provinciile: Dunării fără nici o-nevoie de resbel. | 
Cât ânsă fâro veste sar urma vre-o. incorporațiii: smulsă de la. . 

- Pârtă,. care stătută” de resbel. şi abandonată de alte Puteri va, 

preferi a se.Jeptda de.acestă umbră. de suzeranitate ce nui dă 

„de cât nevoi şi încurcăture, atunci. una ca acesta nu sar mai 

"pute. împedica de cât prin “resbel, Rusia scie co nimeni nu va 

face resbel pentru o, Moldovalachic, şi de aceea cutegă mult, 

Porta, credem a sci, a făcut tot ce cra în putinţa sa, afaro 

de resbel, spre -a nu veni la nici un fel de învoire. Diri „nenw- 

rocire ânst preocupațiile din intru, linguagiul asigurător al an 

basadorilor Rusiei, şi;:cutegăm a dice, o interpretaţie amăgitore 

Lasă 

  

* Vezi manifestul din Iulie 1545. 

NS
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despre situația Principatelor şi despre cestiunca Turciei, au făcut 

pe” cabinetele Parisului şi Londrei a retusa ajutorul: cerut de 

câtre Pârtă. Aşa acestă Putere, vedendu-se singură şi lipsindu'i 

cutedanța, incheiă o Conenţiă la Balta-Liman, în 18 Aprilie, cu 

husia, pe priciorul unei transacţii, la care Sultan, suntem si- 

zuri, sa opus din tâte puterile. - . 

Tera românescă şi Moldova cs ve drepturile cele mai sacre” 

călcate in picidre. : : 

Prin abusul ce Rusia face. cu puterea ; ; 

Prin lipsa de cutedanţă din partea Porții; . 

Prin abandonul în care o lăsa Franca și. Englitera chiar în 

momentul când acestă neinvoire lua un caracter grav, 

Navem trebuinţă a da decât un repede comentariti Conveu- 

ției de. la Balta-Liman: 

„$ 1. Gospodarii sunt numiţi de - Portă. și de Rusia, fâro a 

«onstilta ţera, pe septe anl“. : 7 

Mai ânteiu nică una din Puterile contract into n "avea + areptul 

«l'a stipula asupra acostni punt. Căci nici un tractat'nu dă Ru-: 

“ siei nici ensusi Porții facultatea de a se amesteca în admini. 

strația tirei, e. 

„$ 2. Regulamentul organicu remâne in puterea sa == Adu 

„nările naţionale unt suspendute.“ 

Am dis mai sus co în nimerul privilegelor: fondamentale ale 

“ principatelor: era.și puterea legislativiv naţională. Acesta se afli 

"învederat violata prin acest paragraf. Consecința acestei m&sure 

este deplorabilă, cul. arbitrariul nu va mal ave frâil, si Rusia. 

va face orl-cei Xa plăcea în Principate. Cele dout puteri con- 

tractante împinseră cutedarea pină acolo în cât nu .hotăriră 

i nici [incal un termen acestei stări ilegale. - ' 

„5 3. Dob comitete de revisie vor fi instituite în Moldova și 

.“Țera Românescă spre a. modifica câte-va pasage din regula: 

n mentul organici.” . . 

Avem a aduce aminte aci cu acest regulament. a fost impus 

„Principatelor, în timpul unei ocupaţiuni armate, cu forţa şi cu 

viclenia, co nici o putere, nici ensuşi Austria ma voit al rect 

nosce, Acest regulament, adevărat biciui al. ţerei este Singura 

causă a Mișcării revoluţionare din 1848. 

Ce voiescti a face acum? Fără Adunare naţionali, fără a 

consulta țera,- unde partitul naţional risipit prin exil; nu mâl... 

e representat, voiescu sub împilarea unei ocupaţii armate, prin 

„nisce comitete alese şi- numite de cutre agenţii ruşi, A procede - 

în dre-cari modificaţi. Ce reformă se pâte aştepta de aci? In: 

vederat, singurul resuitat al acestei mesure va fi de a revoluţiona.
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din noii ţera şi dea o aduce a pune într'o di tâte în jocu in paguba Ensuşi a Porții. | „: A E „$ 4, Oştirile de ocupaţiă sunt hotărite la 20,000 din partea a fio-cărian puteri, pind la întrega, păciuire a Ungariei, şi la 10,000 “ “2 după ce se va restabili pacea,“ - a N'avem de cât a repeta cd nici Pârta nici Rusia n'avea drep- tul da ocupa cu forţă armată Principatele. De s'ar fi întemplat vre-o revoluţie în. contra Puterii suzerane, ar fi avut un curent - intrarea oştirilor turcesci ; iar in cât pentru a celor rusesel nu se pote justifica la nici o întemplare. Revoluţia din 1848 a fost - cn totul în favorea Curţii suzerane. Românii nu voia de cât a se mântui de protectoratul despoticii al Rusiei şi de regulamen-: tul organică impus de acestă putere. . . P6rta, se cuvine a dice, legitimând,. în contra drepturilor n6- - tre, ființa, de facă a oştirilor rusesci, a lucrat in contra inte- resurilor sale proprii. Căci, cată-a aduce aminte că Porta a perdut mai din nainte o parte din populaţiile române prin ce” siunea: Bucovinei la Austria și.a Basarabiei la Rusia. A autorisa astădi ocupaţia - ţtrei Româhneser şi Moldovei, este a prepara calea “incorporaţiel. terilor. române ce ai mal rămas tributare Porții, o N 
„85. Se vor numi doi comisari unul otomau şi altul rus-cu » drept d'a prereghia la aşedarea gospodarilor. Acosti comisari -! » VOr numi comitetele despre care am vorbit.mai sus.“ „De la intrarea Rusilor în ţera românâscă, Porta a luat, crei “dem, o do ajuns "experienţă despre luptele ce sunt nedeslipite "de o- autoritate împărţită între comisarii ruși și otomani, Cei . din urmă nu pot ține, - se înmâiă şi lasă a so împlini voia ce.-. lor dWânteii, şi popolul tributar stă neincotat de facă la Spec-. tacolul de umiliri la caro e supusă Curtea suzerană. Acestă „Situaţiă intră pe cât se pote mai bine în planurile. Rusiel ce „are alt cuget, de” cât a descredita autoritatea Porții, Fără a mai demonstra nulitatea gospodarilor . controlați de acesti co- misari, nu vrem de. cât a arăta urmările deplorabile- ce. es din. acestă măsură pentru imperiul otoman. | 28 6.'Acâstă învoire este pe sâpte ani .: IE | Examinând clausele precedente, am: învederat e acâstă con-. vențio viol6gdă drepturile n6stre fundamentale i o - _1. Cel de administraţiă naţionala independentă, 

2. Al puterii legislative nâționale. - - 7 Pentru-cd nici: un. paragraf nu stipul6dă că aceste drepturi, se vor înturna Ţărei Românesei şi Moldovei, după împlinirea
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: * - ., . termenului convenției, . prin urmare paragraful 6, mare niel 3 însemnare, * * | Aa i . „S 7. Acestă ințoire nu -aduce nici o schimbare 'tractatelor 1 prealabile, a: i ” 

O mai repetăm, nici .un tractat nu dă dreptul de a ocupa cu forţa Principatele, nici un tractat nu iartă Rusiel de a.viola drepturile fundamentale ale:țtrei. Mişcarea română neavând . drept scop de â trage țera de sub suzeranitatea Porții, 'Porta: n'a putut bântui- aceste țeri -de cât» sforțată și intimidată de Rusia. Așa, a afirmă cd'convenţia nu aduce vătămare tracta- telor dinainte, este o curată vorbă fără înteles ? pentru că nici un traetat w'a putut fi citat spre ajutorul aceste convenţii, şi „ acest act aduce cea mai gravă lovitură tractatului relativ la trecerea strimtori, subseninat de puterile 'cele mari, , So cuvine acum a însemna. co nici un articol al acestei con: venţii nu împedică oştirile rusesel stabilite în Tera Românsscă, da intra în Transilvania, şi do a lucra în Austria de po teri-! * toriul-otoman, De dot ori âncă, cu tâte observaţiile” făcute de. - comisarul otoman, ati şi trecut corpuri de oştire din ţâra Ro." mână în' Transilvania. -Ungurii alungându-le, pot şi el transporta, „teatral .resbelulur- pe teritoriul nostru. Ce devine în asemenea impregiurări, neutralitatea 'Turciel- din care no! facem parte în- tregătâre ? Franca ca una.ce a subsemnat tractatele de la 1841, pote ca suferi nisce violaţii atât do însomnătâre ? . Credem cd una -din causolo indiferinței guvernului frances în , cestiunea Trei Românesci şi Moldovel, este şi opinia propagată cu atâta viclenie din partea, inemicilor: nostri, cum că Mişcarea din, Bucuresci a fost demagogică. Avem datorie cotre noi Enșind avem datorie câtre Franca a protesta âncd-o-dată asupra! ace- - ste! acusaţii. . A IE , Revoluţia română ma avut de cât un cuget, singurul cuget . de a răsturna protectoratul rus, «Protectorat ce aduce cu sine aceleași pericole ca, şi demagogia cea mat fără frâu, adico'ură, * „între diversele clase ale societăţii, ură ce Rusia înttrită prin - tâte midlocele Spre a combate și a parâlisa spiritul patriotică şi cu'adevtrat naţional... aa ” . Despotismul şi demagogia, din puntul nostru de vedere, ai în sine “aceleaşi tendinţe 'și aducă aceleaşi novol. A guverna prin terorismu, a ațiţa pe cei ncavuți asupra avuţilor, a călca în. picidre drepturile: sacră. ala proprietăţii şi familiei, sunt dog „practice extreme ” ce Franca, nu pote protege. Noi suntem de- „parte și de una şi de alta, Și cu acest titlu credem că putem 
. . . . 

. . . ' LI 
„. ? . . 

. .
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invoca ajutorul guvernului franges, Si ensuşi când. am seci că 
“Franca Mar put să aibă simpatii către tote causele cu adevă- 
rat juste, tot am av& speranţă în interesul chiar al Francei ; pen- 
tru ed chiar interesele sale sunt compromise în cestiunea Dunării. 

In adevăr Franca are un mare interes în menţinerea integri- 
taţi imperiului Otoman ; Austria are asemenea, şi politica amen- 
durora era de a ncutralisa po cât-so pâte influința: Rusiei în 
Constantinopole. Însă astădi Austria, căutând a se reconstrui 
prin ajutorul Rusiei, incetâgdă de a mai putâ fi rivala ei în Orient, 
Aşa, acum nimică nu va mai împedica influința ce Rusia exer- 
cită între chrestinii supuși otomani, şi căderea imperiulul tureti 

„ devine 'din ce in ce mai eminentă. „ 
“Înţelegem forte bine dificultăţile de a eşi din căile do rutină 

de cinci geci de ani, d'a adopta o not politică demnă do nație 
"mare; ânsă momentele sunt scumpe, numtrate. Alianţa întro 
Austria şi Rusia provenită din resbelul Ungariei, ori ce va dice 
cine-va, ameninţă forte: mult po Franga. Turcia, cu populațiile 
sale chrestine se cuvine a forma aripa dreptă a France. Ansă 
spre a'şi prepara şi face o asemenea aliată, nu ma! e timp de 
perdut. Nu trebuca uita că existenţa şi viitorul Porții sunt în. 
mâna a dece miliâne de chrestini r&spândiţi în- Turcia Europei, * 

Aceste populaţii de dece mili6ne, mişcate, frementate de 
Rusia, îşi mai întorci o ultimă căutătură către Franca. 

" "Purcia înțelege că „numai prin reforme şi concesii pote a se. 
apăra d'o esbucnire, Rusia n'o-lasă a lua iniţiativa. de a face 
bine chrestinilor, pentru că et esbucnirile îi sunt de folos. La 
Constantinopole ambasadorul rus pe do o parte aţiţă -ugenţii 
rusesci prin provincii, predică rovolta asupra curții suzerane. 

Noi vedem, în acâstă linio de conduită, singura nâstră spe- 
"ranţă şi mântuire, singurul midlocii d'a anula convenţia de la 
Balta-Liman ; și, daca vorbim, despre, toţi chrostinii din Turcia 

"esto pentru-că vedem aceleaşi pericole: în care suntem noi ca 
cel mai apropiați de hotarele Rusiei; aceleaşi pericole amenin- 
(ând Bulgaria, Serbia, Bosnia şi celelalte protincii, A 

Daca cred, domnule ministre, că pot săţi fiă de dre-caro fo- 
"los lămuriri-mai cu de-amitnuntul asupra provinciilor. române, | 
" noi ne vom crede ferici a ți lo face. Deocamdată bine-voiesce 

a lua în consideraţii interesele infortunatei nostre ţări po cât 
'acâsta se va învoi cu politica Francei, i n. 

1. Heliade; Tell; N Golescu. 
- Paris, 1839, Iunie 298. 

. pa
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La 10 Noembre 18:19, eliade dete cabinetului engles 
următorul memoriii : . 

“Domnule ministre, 

Cugetele Rusiei asupra Ţărei Românesci şi Moldovei sunt fârto cunoscute, Politica ânsă co ține ca spre a le rcalisa o pre pu- gin cunoscută, şi esto de o maro importanţă a o' denunța îna- 
intea lumil. 

A se înfige ca representantul ordinei şi ca aptrătorul popu- laţiilor chreştine din Orient, a se artta ca amicul Turciei şi protectorul desinteresat al provinciilor Danubiene, acesta a fost - în tot-dV'a-una politica aparentă a Czarului, acesta a fost rolul. 
„cavaleresc ce s'a sforțat a lua înaintea ochilor Europei: | 

A dospi complote, a încuiba doctrine anarchice, a respândi semințe de ură şi do revoltă asupra Divanului, a interveni ca * să stingă—după co sunt mat ânteit bine aprinse —conspiraţiile "urdito de. către nsuşi agenţii sii; acesta a fost de trel-deci do ani purtarea reală, politica neschimbată a cabinetului din Pe- tersburg. : . 
Faptele vorbescă pr6 tare în cât nici diplomaţii cet mal în- demânatici nici scriitorii cel mat neruşinaţi nu mat pot îndelung amăgi opinia. Să lăsăm a vorbi faptele. : La 1821, din sînul Rusiel eso fanariotul Ipsilante, nu spre a . “proclama independința Greciei, ci spre a aduce în Moldova şi Ţera Românscă prada, focul şi măcelul, şi spre a da pretextul de resbel ce incepu la 1828 intre Ruși şi Ture, şi cufundă țtri o Danubiene în ultima miserie. : 
La 1841 tot. Rusia urdi complotul de la Brăila. Spera ca prin acestă conspirațiă” să sesle pe Bulgari asupra 'Tureilor şi să aibă apoi cuvinte tari spre a interveni. ' - În 18483, Rusia începe din noii. ÎI trebuia cu ori-ce preţ un pretext spre a ocupa Moldova și Țera Românâscă. Comisarul „Său, Duhamel, ajutat de numeroşi agenţi, se pune pe lucru și prepară în Ţera Românescă o Tesc6lă anarchică, ca a lul Ipsi- „ lante. Din norocire. Românii înțelegii pericolul şi se scâlă ca 

un singur: om spre a scâpa de machinaţiile perfide alo trimi. 
“ sulul din Petersburg -şi a scutura un protectorat atât de insul- 
tător câtre 1. Portă, şi atât de uricios populaţiei române. 
"Daca vre-o aată a fost vre-o Miscare bine-cuvîntată în prin- 

cipii, legată în miglâce şi mai virtos curată de ori co exces, a 
fost, fără' îndoială, Mişcarea 'Țerei Rromânesci din 1848; căci nu 
fu in adovtr de câto protestaţie de pace encrgică a popu:



G44- E 

„ului asupra” anarchici şi asupra extesurilor de tot felul cu care 

„0 ameninţa. triumful complotării
 musesci. „ASA, Românii mântuiţă 

_oaată de infimenţa mosco
vită, PO loc si proclamară 

ch solemnitate
 

autonomia.
 terei vor, întemeiată

 pe tractate, și suzeranitat
ea ] 

Porţi: Tsi detero 0 Constituţi
e co reproducea

 anticele' Lor Grey 

tari şi făcea a învia datinele lor nationale. Însă tractatele, £ 

„în coprinsul si în înțelesul vor, furo forte respectate 
de denși 

şi tote actele guvernului 
naţional ce își deteserd, fârd'a SC 

„bate din interesurile
. populare» sunt marture de respectul Ce 

vurd câtre proprietate 
şi către ordinea socială.” 

i 

Xoderaţia 
si jegalitatea 

Aiscării Românilor 
furo încuviinţe 

„de trimisul 1. Porti, ESC. S. 'Suleyman-P
asa. Acesta and "ţe 

vucurândus
e de o ordine perfectă şi sustinend 

cu zel dreptu 

naţionalităţii Lor şi ale Turciei tot de odată.. 

_ Ans6 acâstă purtare înţeleptă si fermă î Ţerei Românesci 

putea să placă cabinetului 
de ja Petorsburs

 : pentru €O îl 

“.dică ori-ce pretest de ocupatie. 'rebuia daro (ast cabinet 

tector) să termine odată cu Asemenea 
stare de pace. Prir 

- gemănatice
 uneltiri d. Dubasnel ajunse a face să SC pâsci 

“plorabila încăierare do ln easarma Spirel- etă vamea.. est 

credinţată că acestă luptă absurdă de ş6se mi turci, ajut: 

s6se tunuri, asupra d şese sute soldați român
i mai desarma 

fost de cât resultatul 
uneltirilor”

+ secrete, cabalelor 
nCîne 

„ale comisarului 
TUS; cu tâto acestea servi de pretest In 

| moscovite. 
_ 

"Ruşii intrară În era Română, nu Spre 4 stabili ordine: 

ea nu încetase) ci spre a ocupa provinciile 
Danubiene, 

și 

corpul de ocupaţie cu cheltuiala 
svintura ților Români. 

jutorul acestor ' provincii, Rusia îi ținu zormatele dest 

bate pe Unguri si a propagă panslavismul
 "rusesc într 

Jaţiile Turcici şi într'alo staturilor austriene- 

Catastrofa 
Ce termind lupta Ungurilor, 

ar îi 

„paganda slavo-rusă, daca, spre î continua, cabitnetul Pe 

gului par 4 prelungit agitaţiile de resbel. Alo - moud 

spre asi menţine ocupaţia. Bulgaria” fu pusă în 1 iŞC 

genţi! Rusiei reinodară în Tera Română 
necântenite 10 | 

piraţii. Acum În vera trecută Se descoperi în Bucuresti 

plot ce se pote socoti ca un eap-d'operă de dibăcie' N 

Capil lui sunt cunoscuţi de âmeni ai Rusici. Și scop 

„nu do a provoca 9 pescolă asupra “Purcilor (căci aci 

putea) „ci de'a 0 închipui do astfel prin concursul ul 

rociţi Români
 rătăciţi și prin adunătură 

unui numer 

- simbriaşi al Rusiei. 
dă 

x .- 

erminat
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Acum sar. amăgi cineva fârto do ar crede că Rusia: va lăsa 
populațiilor orientale vre un- moment de repaos. Răspânditi în 
cteriilo greco-slave, ale căror fire tote sunt ținute de .denşii, a 
genţii moscoviți sunt neincetat, ocupați întru a.-sepa' temeliile: 

" imperiului Otoman, şi a faco a cădea în cursa conspiraţiilor şi 
a societăților secrete o mulţime de Gmeni generoşi dintre car 

"cel mai: mulți cred că lucredă pentru. independinţa naţionalită- 
ţii lor, unde în adever nu sunt de cât instrumentele 6rbe ale, 
cabinetul. de la Petersburg, - A 

Ast-fel este starea lucrurilor în Orient, ast-fel e mar virtos 
situația principatelor Danubiene, Asupra: acestei „Situaţii fatalo 

. „ Pentru drepturile astor provincii, ameninţătâre pentru pacea O- 

luarea aminte a câbinctelor, - 

rientulul şi a Europel, esto neaptrat și important de a chiema . - 

Românii proscrist, aceiaşi ce în 1818 s'au fost pus în stare. da 'paralisa mâchinaţiile Rusiei Şi a mănţinea ordinea, şi cari. N "fură alungaţi din Patria lor pentru acestă singură „faptă, nai 
incetat nici de cum da alerga la cahinetele Engliterei, Franţei, 
Austriei şi Prusiei spre a obţine pacificaţia lor, resultat peste putință pe cât va ține influinţa fatală a protectoratului moscovit. 

Tot la aceste puteri Populul român apel prin „proclamația sa din 1818. E 
Tot la aceste guverne, in Februarie 1849, refugiații Români 

isi adresard protestaţia colectivă, însoțită de un memori jus. „titicatif al Mişcării. române. , | O altă protestaţiă din 28 Iunie 1849, adresată în parte cătro 
Franța; şi dată guvernului el, se făcu din partea foştilor tref: membri at Locoteninţei domniare asupra convenției de la Balta- Liman ce viola drepturile Moldo-Valachiei. In acestă protesta. * țiă se află .prevădute şi însciințate ma! dinainte evonimeritele 
ce se întemplară in Bosnia, Bulgaria şi acum în urmă în 'Țera „ Română. " - ” 

Este trist de a avea cine-va a. adoveri că guvernul Franţei 
care din preună eu cele-Valte Puteri a garantat integritatea im- J ) & ! eriulul Otoman, n'a avut âncd timpul de ă studia acestă cestiuno , PU 
capitală. , DE 

Celelalte guverne face-vor ca Republica francesă ? Absorbite 
în cele din întru alo lor, sati incregdendu-se în spusele diploma: 
tico ale Rusiei, lăsa-vor pe urmăşii lui Petru-cel-mare a înfigo 
mâinile in principâtele Danubiene si “a preluda, ast-fel spre des- 2 
tiinţarea Turciei şi pote şi spre dominarea Europe ? 

Un plas cel puţin se'va mai ardica astă dată spre a protostă- . 
In, numele tutulor compatrioţilor sti ameninţaţi în libertatea, 

.
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lor şi in proprietăţile lor, şi fărd nicl un midloc de a face să 
li se audă plângerile ;- în'numele a cinci miline - de “chreştini - 
ajunşi în cea din urmă, miserie, jos însemnatul cutâdă a se“a- 
dresa, din noii la cabinetele europene şi cu o nouă siguranţă, . 
a denunța acest protectorat ca o necontenită conspiraţiă asupra 
naţionalităţi române, asupra suzeranității 1. Porţi şi mal. vir: 
tos, cată a o repeta, asupra intereselor generale ale.Europel.- 

- Este aci o situaţiă anormală, monstrudsă la care o de. mare 
nevoe a pune un termin. Cu tâte acestea, este un midloc legal 
şi fărd greutăţi de a eşi dintreânsa. Acesta e d'a aplica la Prin- . 
cipatele Danubiene, cum şi la fiă-care parte-a imperiului. Oto- - 

. 

man, tractatul de alianță din 1841 ce garantedă integritatea. 
„acestul imperii; d'a aduce aminte Rusiei cd rolul şi datoria ei 
era, nu de a usurpa drepturile provinciilor Danubicne și de a 
conspira neincetat asupra liniştel lor, ci-de.a le garanta auto- 
nomia şi de a.face să li so respecte independinţa administrativă. 
“Provinciile Danubiene, ca parte întregătâr€ a imperiului Oto-' 
man, adresăndu-se la Puterile co ati garantat acestă integritate, 
speră a află dreptate şi protecţid, cuci e vorba de onârea și de 
interesele acestor puteri să facă a se respectă tractatul sub- 
semnat de densele. | - ă 
Ţera Română şi Moldova, puse o dată în aptrare despre în- 

cercările nelegiuite ale unui vecin fârb consciinţă, şi protegiate - 
în autonomia lor, ar încetă de a ma! oferi Rusici o pradă atât 
de facilă, şi mar mal fi expuse spre a deveni câmpul de bătaie 
al resbelului .Jatent (ascuns) al Rusiei în contra Tureiel, | 
„Ânst acestă protecţid ar fi şi mal împilătore daca n'ar avea | 
drept scop să ajungă la soluţia definitivă a greutăților în fiinţă, 
daca n'ar face a se respectă tractatele încheiate între Princi- - - 
pate şi Turcia. După anticele drepturi şi datine ale acestor doă 
ţeri, autonomia lor recunoscută de tâte tractatele, să se puie 
la cale a se ocupă, prin liberă discuţie, de legi proprii a. mul- 
țumi tâte interesele, a asigură fericirea generală. şi a da Eu- 
ropel tâte garanţiile dorite. -  - a IN . 

Ast-fel este proposiţia co 'Târa română şi Moldova (de-ar f 
libere spre a'şi arttă nevoile şi plângerile) ar. cuteză să” înfăgi- 
şezo Puterilor Europei; şi care în locul lor jos-insemnațul îşi 

-ia voia a le-o Supune, sperând că va fi bine primită de cabine= 

, 

tele co se mal inspiră de spiritul Dreptăţii și cari voiese a in- 
temeiă mănţinerea păcii lumit” pe respectul Dreptului gintilor. * 

A Sa aa I. Heliade. 
Londra, 1850. 10 Xoembre, | - ” 

!
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" Aceste memoriuri și, proteste desvoltate și complectate prin « Istoria Mişcării române de la 1548, Protectoratul Czarului, Suve- niri şi Impvestuni ale unui Proscris şi alte publicațiuni şi articole inserate în diferite diare şi reviste,: contribuiră în mod puter- - nici la segterea Ruşilor din ţâră înainte de termenul stipulat prin senedul de'a Balta-Liman. i ” . Ast-fel, pe când o parte din emigranți; forma covitete democra- ” tice spre a justifica, fără scirea lor, calomniile Rusiel că mişcarea * : română a fost socialistă, și intra în complote pentru uciderea - Imptratului Napoleon II liberatorul Italiei și bine-făeturul Ro- mâniei, emigrații-ce rtmăseseră fideli principiilor proclamate. la 1848, unii asudau seriind și publicând opere proprii a lumina , 'abinetele şi opinia publică curopenă asupra mişcării regeneraţi- unei şi drepturilor române, iar alţii îşi dati pâinea de la gură « în tipărirea acestor publicațiuni şi în spese de călttorii po la cabinete a capilor Mişcării expatriati, fâro a aştepta nici o re- compensă, mulțumiți numai” co 'Şl-aii făcut datoria, 

2 | | . 
Pagina 5. 

" Românii” internaţi la Brussa crai: Grigorie "Zossima ; do- 
fraţi Golesci: Radu şi Alexandru; doi frați Ipatesci: Ni- - colae și Grigorie ; Filipescu ; G, Giurescu; G. Vălenu; C. Rac- 
coviţă,. proprietari; Lăzărenu şi Gr. Serurie, căpitani; Duţu. . lescu, profesor ; I5n Negulici, pictor; Alexandru Zane, Ion. Mo- * 
ghieru, C. Pădenul, C. Serghiade şi N. Russo (Lăcustenu), ingineri, 
"Simon si alţii alo căror nume ne scapă. e 

" Colonia acesta 'de exilați forma, un fel de comunitate aprâpe, 
că aceea a chrestinilor primitivi. Din pucinul co aveati, împăr- 
tăşau pe "compatrioții Ipr emigraţi fârd midloce . de existență 
risipiţi în Europa, Însuzi străinii refugiaţi în urma, evenementelor 
de la 1848: Italieni, Unguri, Poloni, păsâii ln Românii din 
Brussa. adăpost, şi erati considerați - și tratați ca nisce fraţi. * 
Un expatriat, fie fost de orl-ce naţionalitate şi de ori-ce Tit, 
era imbrăcişat de internaţii Român ; Și dacă refugiatului ii lipsea, 
pâinea; miea - comunitate Română se grăbea a “1-0 procură 
Gencrositatea şi vechia ospitalitate română, nu lipsa fiilor Ro- 
mâniel nici în exil şi in a lor neavere. : 

2 .
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p Românii di. "Brussa aveati de la „guvernul! Otoman fie-care 
câte 1000.1ci turcesci (377 franci) po lună pentru nutrizhent Și, 
locuinţă, Din. acestă pensiune,: aceia „Care rerăseseră in prin-” 
cipiile proclamate de națiune, trimeteaii o parte în Franca pen-e 
tru tipărirea scrierilor menite a face „cunoscută Europei causa, 
“Română, şi pentru Subsistența membrilor fostuluf guvern în- 
sărtinaţi de emigraţi cu apărarea Mişcării de la 1818 inaintea 
cabinetelor curopene. PE - ! 

. Numele contribuitorilor se artă în comptul de mal” jos în- 
cheiat de 4 Gr. Zossima, | , . 

Pentru i imprimarea Memoriilor asupra Mişoării Române şi pentru - 
gdiarul „Positivul.“ A dat: 

A „ | - Le! parale . 7 . , ,. Lei. ! CE 

  

„Filipescu, „is ., „n 8000. 
e BOSSIMA e e 9120 - 

Serrurie e OO |. 
Russo. o 1080 
Duţulescu. e 21000 * 

“LăzărGnu e a + 1000 

  

  

aj 

    
„Giurescu... 600 |” 

Ipatescu. . ae 500 | , 
Neguliei e 400: 

i. Dă 10.850 | 10.800 — 

, | , . 

* 4 . .



Zossima , 
"RUSso « 

Ipatescu Gr. 
Nesulici . 

Duţulescu ” , 
Serrurie |, 

Filipescu . 

În tot pe Tânuarie 1849 a 
Po Februarie . . 
„ Martie fără a. Filipescu 
„Aprilie 

„Mal, . 
. Iuniti, fârd ad, Ipatescu și Duţulescu . 
„ Iulie, fârd a. Negulici, 
» August 

2 Septemyrie o. 
"m Octomvrie .., 

    

„domnilor Heliade ŞI Tell 

Lei 

  

'300 
250 
9 
- 

200 
200 - 

200, 
200 

  

1.550 
„1550 

1350 - 
1350. 
1350 

„950 

150 

150 

750, 
750 

11.100 

  

. Pentru tipărirea „PROTECTORATULUI:: 

. Let Let parale | 

Zossima . 1150 
Russo . 

560 Ă Serrurie . 
435 „ Negulici . : 350 - 

Duţulescu, ., 350 
Ipatescu , 250 : 
Filipescu, 

200 , | 

2.295 3.295, — | 

Contribuţia permanentă lunară pentru subsistenţa 

  

Le! parale 

  

11.100 —     ”



. . . e . , 

. . . 

pi Lei! 

Negulici, Zossitna, Serrurie și Russo. „15720 

  

Abonament Ia fola „SEPTEMANA' . 

Le! parale | ” 

  

  
  

" Adică lei tureosel dob-deci și cinci de mil not sute trei- 
deci şi parale, dot- deci. Cu acest chip sunt desfăcute 
socotelile dintre mine şi confrații contribuitori pen: 
tru banii primiţi de mine 

  

Fraţii Golescii ..!'.. 1002 | : 
De la toţi confrații pentru 12 “abona: - E | 

monto la: LIGA POPOLILOR . . |. 

655 20,___655 20 

„În tot let turcescr: A E , 25.930 20 
afară de unele sume răspunse d'a areptul prin 

poliţe de cei-ce ati voit să subviă la plata dato- 

riilor făcute cu tipărirea „Suvenirilor şi impre- 

siunilor unul proscris“ şi alte publicaţii. 

Din acoşti bani ei parale 
Sa trimis d-lui Heliade la Paris, în 2200 franci 9900 . — 
Transportul lor 782 — 
'Tot d-lui Heliade îu 708 franci și tot pentr u tipăriri. 3136 — 
em în 696 franci . Ce. „8182  — 
Transportul lor: " 185 — 
Primiţi de'd. Heliade prân d. Gr. Gradiştenu. 180 — 
TPrimişi în Grecia d-lui Tell în socotâla părții. sale . - 

- din contribuţia permanentă... . 1... | 1100 — 
“Idem d-lui Tell prin d. Plegoianu | 1500 — 

Spre acoperirea sumelor ră răspunse de Românii din 

Brussa, pind astăgi mai are să ia d... Heliade, 
(pentru care i S'aii scris. de a trimite poliţe a 

se plăti aici căci noi nu avem midloce să”! tri- , 
"mitenn)-, aaa 0 | 5903 — 

Da 19593020 

1852, Martie 5. . . „Gr. Zossima *
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Heliade, autorul publicațiunilor “celor mai însemnăte şi Memoriurilor date Puterilor europene, adresându-se, către- “internaţii din Brussa, ale căror nume se v&d mai sus, “cai ce aii contribuit, bănesce la pledarea, causei române în: * străinătate pe arena publicităţii, le gice : 

» Amicii mei şi fraţi, , 

. 
. . . . .. ..  . .. . . . . . . 

„ Dacă Franca cunâseo astădi mat bine 'de cât în 1848 națio- nalitatea română, Mişcarea. sa, principiile sale, aspirațiunile sale către viitor, Patria nu e datăre acestă bine-facero do cât abnegaţiei vostre, generosității vâstre, Vol aţi dat tote speselo publicaţiunilor , proprii alumina opiniunea şi a salva într'o qi România. , . . a Umili osteni necunoscuți, voi ați combătut fârd ambiţiune, aţi. suferit exilul, sărăcia, miseria, şi ați împărţit pâinea vostră Spre a subveni la treuinţele pe cari causa comună le cerea „ Susţiitori devotați de la începutul Regeneraţiunel, vol ați servit Patria ca cel d'ânteii inaintea primejdiei, Si ca cei din urmă înaintea ambiţiei. Fără Nici un nume în Mişcare, voi n'ați avut alt-scop de cât dea trece de marţiri necunoscuţi ar Re- generaţiunei române. Ve adresed acestă serisore spre a vă " exprima Yecunoscinţa mea și a face cunoscut: posterităţii de- Yotamentul vostru, marile vâstro satrificiy şi modestia, vâstră, * Respectaţi"nai entusiasinul, el este un tribut ce ve datoram. a Mulțumită oferirilor vostre patriotice, intrigile Czarului s'au făcut cunoscute Europei, Națiunea nostră îşi atrage din di în di simpatii puternice şi respectabile, și Ruşii ati fost în«fine goniți din sântul nostru păment. 
! „ Poporul a făcut Mişcarea ; inamicii, agenţii lor şi amăgiţii lor au falsificat'o, şi prin sacrificiile vostre bănesci, am reuşit | a'0 presenta lumel curată, nobilă, gencrâsă, aşa cum s'a făcut - în ondrea unci naţiuni ce merită o sârtă mal bună,“ 

"N'am fi vorbit de aceste neînsemnate sacrificit- ca exi- laţii din Brussa, în neaverea, lor, ai făcut pentru causa, „sacră, daca, inamicii Mişcărei regeneraţiunei nu ar fi adus Omenilor.de la 48 cele mai odiâse calomnii. 
Perspectiva celor ce Sai sculat la, 1848 pentru drep- 

o. 
. 

*



  

turile Naţiunei Şi: libertăţile Poporului, era temniţele, e: exi-. | 
lul, proscripţiunea, perderea posiţiunei lor sociale şi averii. ..:..- 
lor, jar nu mărirea şi înavuţirea. Revoluţiile sunt ca Sa- .:: 

„ turnu: ele îşi mănîncă copii ; cei maj devotați ap rasei A 
ai lor remân pe câmpul de luptă. Ei o sciaii acâsta, şi --: 
cu tâte acestea, ati intrat în luptă 'cântând Marsiliesa. As. 

"menea Gmeni nu se scâlă ca să'şi apropie averea publică 

„ci ca, săşi dea, sângele lor pentru cucerirea, drepturilor 

Naţiunei şi mărirea "Ţărel. a. , 

. * , : , . 
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La. 1846 Martie 95, Heliade concepuse . vastul plan al unei 

Bibliotece universale în limba română de operile celo maţ alese -, 

în tote ramurile sciinței ale popolilor civilisaţi antici, şi mo- . 
derni, | 

La acâstă lucrare face alusid marele bărbat când gice că daca 

a* împlinit ceva din câte a promis patriel a fost numai „cele 

ce începuse înaintea mişcări! dela 48 şi pe „care „evenimentele. 
de atunci ']- -au silit a le părăsi. .* * 

. - - Lă 
. . - 

* „o, Pagina. E 

Bânii ce at r&mas asupra 6menilor de la 1848 în graba“ 

eşirei lor din ţ6ră, sati intors thesaurului public pinorla un 0bol. 
O parte dintr'nșii erati apuntamentele acelora ce ocupaseră 

i, ,



funcțiuni. în timpul guvernului național. Reacţia ciocoiască voia să nu ţină în seatmă nici o chieltuială făcută, în' cele tre! lun! "alo mişcării populare. , . 
O scrisâro din Bucuresci adresată în anul 1850 unuia din -emigrânţii români co se afla la Paris, vorbind de socotelile Divanul obstesc luate expatriaţilor, dice: , 
mea Tot acest “respectabil Divan, v&dend în. socotelile „Vistieriel figurând suma do 1,200,000 lei cheltuiţi în timpul guvor- nului revoluționar în trebuinţele Statului, d-nil I. Manu, S$. Băr- cănescu ŞI. Văcărescu sbierati că acel bani să se plătescă din stările omenilor mișcării, Acestă propunere s'a pus la, vot şi fu adinisd cu o majoritate de un glas; să incheie dar jurnalul cu „Moto : sc se resticniscă bărbaţii rovoluțiet ! Manu, .că mare Pos- telnicii, supuse îndată decisiunea la întărirea Domnului, Stirbei 'Tespunse: „Acesta esto o lucrare de Gimenl fermecaţi. AȚI uitat "„Zaparta ce aţi primit acum dol ant de la Inalta Portă întru Ş nâcâsta? Acel uuvern a fost legitim, recunoscut de Turcia şi. n felicitat de Consolil Puterilor străine. E tot atâtea şi când aţi „ Cere să se vindă starea Domnitorilor „Alexandru Ghica și.a „ fratelui moi George Bibescu ca să se despăgubescă Vistieria, „ de chieltuiclile Statului făcute in timpu lor, . » Acest Obşteseu Divan ce ne rechiemă în: aducerea aminte Synedrinul care judece şi condamnă pe Christ; acâstă autori- tate substituită de străinii vechei nostre Obstesci Adunări, atât de scrupul6să cu banii publici când era vorba'do Smenii popo- rului de la 1838, votă suma de 16,090 ducați: primului comisar” al Rusiei, și osebit 20,000 ducați pe fie-care an sub nume do - “pensie ce se trecea în socoteli ca dobîndă a unul imprumut de 6,000,000 lel ce nu există, dar pe care îl inchipuia spre a 'aco- : „Peri jafurile şi risipele acestei bande de lotri ce .so numeati . “ „membri aY Divanului. Obştescii“ pusă în' capul erei do prato- slamnica Rusic, . . - | e RR La 1819 Decemvrie 30, d. I6n Ghica scria din Constantinopol „lui [. 1. Filipescu, între altele : ne ee se « Terra (numal Mun-: " tenia) a contractat către: Rusia o datorie de 16,000,000 lei, şi. po fie-care lună “acestă datorie cresce cu 3/4 din “milion pen- 

tru întreţinerea ostirilor rusescă. (trimise de Țarul să sugrume 
libertăţile române şi.sii ne răpescă arepturile). Acâstă datorie, 
pind la primă-vcră se pote urca pină la 20,000,000 .... O parte 
din datorie va fi plătită” din averea proscrişilor ale cărora ve. , - i . . . , a u nituri s'au şi sequestrat pin la stingerea unel sume 6re-care..,. 

„În brogura lul CQ. D. Aricostu imprimată la 1878, găsim la 
pagina 93 urinătorele : „... Căimăcămia (ce a venit : după Miş-. 

.



  

„carea regeneraţiunei) a cheltuit în 1848 din paragraful chiel- 
tuelilor: extraordinare, suma, de lei, 117,840, parale 19; iar Căi. 
măcămia şi, Vodă-Stirbeiu, pe auul 1849 ati cheltuit Iei 700,000 
ce ambele sume fact lei 817,480, plus 782,230 Iei, parale 16, 
luați din paragraful chieltuelilor meprevedute, coia-ce se urcă, în 
budgetul pe anul 1819, la suma de lel1 „040,630. Și banil chieltuiți 
de 6menil Mişcării regeneraţiunel au fost pentru emanciparea 
Popolului şi asigurarea Autonomiei, pe când acelea ale guver- 
nului Reacţiel . Sai întrebuințat spre a umili România în 

„0chil.lumii, a paralisa mişcarea ţărei cu ocasiunea  resbelului 
din Crineca, a o sărăci prin jafuri meşteşugite şi a o. îngreuia 

- cu 14 „619,172 let chieltuelile ostirilor de ocupaţid. 

7 și 8 
Pagina 9. 
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Afară do cele -trei „opere principale : Protectoratul Czarului, 
Suveniră şi. împresiună ale unui proscris, şi Memorii asupra 
Mişcării regeneraţiunei române, scrise în limba francesă, care . 
ai contribuit colosal -a lumina opiniunea curopână şi cabi- 
netele asupra istoriei, instituţiunilor şi. drepturilor nâstre, şi 

- asupra, uneltirilor Rusici în ţirile, române, Heliade a scris şi: 
- multe articole în diversele fot de publicitate” francese. : Înainte 
de 1548 Gmenii de Stat europeni credeati cd 'Țâra Românâscă şi 
Moldova ati. fost încorporate la Rusia. la 1812. Mişcarea de la 
1848 şi scrierilo publicate in Franca do emigrați, ne-a făcut | 
cunoscuţi lumei civilisate. Demascarea Rusici o săntem datori 
în cea mal mare parte, şerierilor lui Heliade. Un om, mal bine 
dis un geniu, Sa luptat cu autocratul unui imens imperiu de, 

"80 de miliâne locuitori şi a învins, Protectoratul Czarului” a. 
fost trântit la „Păment în 1848. -



» 
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+ "Heliade a rtmas pind la finele_vicţei sale fidel marelul'prin- cipiii al suveranităţii Popolului pe.caro o numesţe Deniarchid, . Consecința sa in principiile democratice, "l-a făcut să combată la 1866, ca representant al Națiune, monarchia ereditară cu caro Constituanta a inlocuit guvernul electiv co exista de la fon- darea Domniatelor, | „. Discursul stu profeticii, pronunţat cu acestă ocasiune în Adu- narea constituantă, îl găsim prelucrat, şi publicat precum ur: medă': 

„„ Domnilor, -. 

„ Ca mandatar al: ţerel mele, am datoria sint argt părerea asupra lucrurilor ce se tratâgă în Adunarea, de astădi. + „Cestiunea de la ordinea, dilei este una diri cele mai insemnate şi mai vitali pentru Națiune: ne aflăm într'o Constituantă!; se vorbesce de o Constituţiune și de un Domnii pentru România Națiunea, saii mal bine cei ce ai putut, aii făcut o r&sturnare . căria apol i s'a dat numele do revoluţiune. Nu desaprob faptul. po cât a fost necesar; dar lucrul cel maj grei âncă nu este “terminat. Am dtrimat; acum trobue să reedificim. Aci so cere matură cugetare, să cere să ținem multă socotâlă de trecut, de împregiurările presinto și. de aspiraţiile viitorului ca să pu: tem face ceva, solid spre a nu cădea din răii în mal răi. Gân- diţi-vă bine că suntem trimişi de Naţid ca să dăm o Consti- ” „tuţiune a căril durată va depinde de drepturile popolulul -su- veran, Să nu ne grăbim a face lucruri ce după câți-va ani să fim siliti a le desaprobă sai chiar a lo dirima "n ACel co conducii Statul, at o existenţă dependentă de Con- stituțid. EI trebuescii tot-d'a-una a emana dela Ţ6ră prin con- cursul legilor, şi nici un individ întrun Stat nu pâte fi pus mai presus de legi, Nici unul din drepturile popolului nu-trobue a -. îi înstrăinat unet caste, unci familii, sai unul individ, Aseme- nea lucruri nu sc faci fârd a fi pedepsite mai curend sat mai tergiă, fărd a da nascere la nuoi desordini şi porturbaţiuni so- - ciale. Înţelegii forte bine în cotro înclină spiritele d-vâstră ; in- țelegii că toţi “să fi venit aci cu 0 opinid formată, şi "mi-ar fi prea greu să vă convingi: dar datoria m& îndemnă ca să nu „ ascund nimicii din aceca co cred a fi bine.



1 Voiţi a “aduce Domn străin şi dinastie ? „Acestea sânt nisce 
inzrabiuar în legile şi obiceiurile ţtrei nâstre, Să inovăm, ânsă, 
în bine, iar nu în ră. Să nu introducem aceea, ce ar țrebui e 
neincetat combătut ; căci va fi germene a unci revoluţiuni. Yoiţi 
a urcă pe thronul țărei pă un străin căruia săi daţi ţera moş- 
tenire din tată în fiu? Nu ve jucaţi cu viaţa și fitorul unei 
naţiuni. Eă nu pâte fi moştenire de cât a ei nsăşi, „Părinţii 
nu nat sânt liberi adi a înstrăina libertatea fiilor lor.“ 

„ Dinastie şi Domn? străin, cu dreptul ce am de a îi stăpin - 
pe a mea părere, îmi propuri de a 16 combate că un ce fatal din” 
tâte puntele de vedere, Nu sânt nici din cei ce susțin dreptul * 
divin, nici din aceia cărora le placo anarchia; sânt din cel 
ce țin la tradiţiunile străbune, perfectibile în progresul binelui 
şi al folosului. Daca alegătorii mei "mi-ar fi dat o împuterni- 
cire imperativă ca să votedii dinastie şi principe străin, nași fi 
avut curagiul ca să iau o sarcină contra convicțiunei mele 'și 
nvaşi fi retras; dar stnt incredinţat că ei m'ai lăsat în a mea 
voinţă, fiind siguri că nu voii „lucră contra intereselor țăroi. 

„ Permiteţi- mi ca să încep mal ântâit cu dinastia, şi în com- 
baterea ce'i voii face mt voit servi de fapte și.voiu arăta că, 

„vea este nu numai un. rii ci şi o absurditate, Voi stabili mât 
ânteiu patru punte principale j pe care apoile voi desvolta la rând. 

"1. Dinastia la nol este contra tradiţiunilor; : 
2 Dinastiile aii causat tote Wa: „una sufer ințe şi nenorociri na: 

ţiunilor ; . PI 
3, Dinastia oste o usurpațiune a proprietăţii naţionali ; 

„+4. Dinastia este contra principiilor $ șI aspiraţiunilor către care 
țintesce lumea modernă, ! 

, Înainte de căderea țărei sub jugul Panarioţilor,, Națiunea 
prin obstesca sa Adunăre îşi alegea Domnul pe viață "Şi Tâs- . 

„Pundstor de faptele sale. Au fost forte rari aceia care ai avut. 
"fericirea să moră pe thron. Daca el avea dor de țeră, se înde- 
„letnicea câtre fapte frumâse şi' se arţta demn de înalta lui mi- 
siune, ţâra menținea alegerea făcută asupra ]ui. Când el lăsa, : 
un fii în care Națiunea. putea av6 incredere, acel fii se pro- 
clama Domn: prin voința tutulor iar nu prin dreptul de succe: 
siune. Daca: un Domn, de şi ales pe viață, da dovedi vătă- . - 
mătore intereselor erei, era incapabil sa tiran, Tera îl de 
throna ca. să dea locii altuia mal bun, Atâta: ai fost de 
„întelepți s și „iubitori de ţeră strămoşii nostri în câtn' au lăsat nici» 

, , . 
.
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un moment ca să li se usurpe 'acest drept de către vre-o fami- lie. Usul a data ast-fel âncă de la Începutul „domniatelor .du- nărene; şi Qacă s'a inrădtcinat, acesta se pâte atribui, parte cir- „ Cumstanţelor in. care ne găsiam, parte că Românul e făcut ca să privescă în - Domnul ţerei pe cel:mai inalt funcţionar al - Statului, iar nicl-de-cum că este picat din cer sati este moştean al thronulur, Da 
„În secolul Fanarioților, Turcia, usurpase dreptul de alegere al Românilor, Şi numia Domnit d'a dreptul după bunul stii placi, „ Când acest secol de uimilire se sferşi, (ra reintră în dreptu- rile sule ; Națiunea incepu. a'ŞI alege singură pe Domn din si- nul sti, şi Turcier nu'f remase de cât dreptul de recunâscera, conform capitulaţiunilor antice, Se introduse deprinderea ca tim-. pul domnie! să fie limitat. Do şi acesta, se făcu de câtre străini, dar Națiunea o primi ca conformă cu datinele strămoşesel şi cu principiile democrs tice ; căci nimeni nu impedică Națiunea ca să realâgă pe Domn, când. da probe de bună-credință.. ctre țâră, "» Mosnâgul nostru de la sate iH numeră pe degete câți Domni s'au schimbat, când Pentru el, România a r&mas aceeaşi, şi “I Tespunde: „Apa curge, potrile remân.: Cu alte cuvinte : pers. nele treci, iar legile și deprinderile naţionale rămân. Nicl-o-dată Românul nu va voi să priccpă co mal este şi dinastia; fiind-că el scie, din moși din strămoși, că „era acesta nu este. moşia Jul Vodă, 

. : n Să vedem acum care ar fi folosul ca o Națiune să'şi încre: dintede viitorul oi unei dinastii, şi. acesta este al doiloa punct asupra câruia vă atrag atonțiunea, Istoria omenirii este o dramă în “care cel ma! infanul şi mal scelerați actori sânt dinastiile, Tote resbelele şi tote nenorocirile c8 ati îndurat naţiile, nu se. datoredă de cât acelor capete corogate, care mâţ toţi "şi-au ris- de sârta popolilor, ati răpit munca văduvelor şi nutrimentul or- fanilor. Îmr va fi de ajuns. ca să citedu câte-va eri şi câte-va, evenimente, spre a vă convinge de acest adevăr, Deschideţi pa. &inile pline de sânge ale Angliei, şi veți. găsi la câte, resbele civile şi internaţionale n'a fost. supusă acoa țeră, din causa di- nastilor. Fie-care dinastie își celebră inceputul prin-banchete de sânge și prin ospețe de jafuri.. Fie-carg ramură «4 aceleeaşi dina: Stil pândea a rtsturna pe cea-l-altă, ca să puie mâna pe acel loc inalt, numit thron, şi pe acea pradă, numită naţiă, Mergeţi la Hastings, "Beashy-Head şi Sherifimuir ca să, vedeţi 6sele a mit de 6meni sacrificați de câpriciul dinastiilor, Priviţi lupta! fratri-. - cidă dintre Yore şi Lancaster ce sfâşiă pe Anglia în timp ag 
. 

. y 
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30 de ani: Aceleaşi scene în Germania, asemenea în n Spania; ace- 
-Jaşi-lucru în Francă, şi peste” tot unde dinastiile sati încuibat. 

„Citiţi resbelele de succesiune ce ati fost causa atâtor des- 
inări Şi certe cumplite între Franca $ şi Spania, între Germania 

- şi Italia, între Spania şi Neapole. Vedeţi.apol cât a. suferit 
națiunile sub 'cuventul cd dinastia cutare are dreptul de stă: 
pânire asupra cutărui popol. Ca exemplu găsiți în istorie Belgia, 
Olanda, Normanâia, Italia și altele. Ensăsi Franca a fost sfe- 
şiată mal multe secole, . căci provincii întregi depindea“de co- 
rona Angliei. A trebuit să curgă riurl de sângo' spre a se face 
unitatea naţionalt. Pe când Anglia devastă Franca pentru cu- 
tare posesiune a dinastiei, Franca incendia Spânia pentru ace- 

„laşi cuvânt, şi Spania prădaItalia.: Se sfeşiau popolii, se ucideaii 
fraţii intre ei, şi: iote acestea pentru pofta dinastiilor! 

„ Exemplele sunt pr6 depărtate: să ne apropiăm de presinte, 
Cele mal frumâse ţtri ale Europei sufer âncd de acestă bălă, 
de şi fie-care pătimesce în deosebit, fel. “Franca astâdi pare fal- 
nică şi omnipotentă subt o dinastiă, dar alte dot conspiră în întu- 
nericul nopții, şi. mâine să le vie bin6, Națiunea va, deveni tea- 
trul luptelor dinastice. Spania lângedesce umilită sub despotismul 

“unei dinastii cu dreptul divin, şi actuala regină a trebuit cu 
prin foci şi sabiă să usurpe thronul altuia din acecași dinastie 
“şi acela adi conspiră; Mâine Națiunea să decretede căderea ace: 
stei dinastii şi s'o înlocuiască prin alta nouă, turburările vor de- 
veni mal mari, Naţiunile: din imperiul 'austriacii se sbuciumă 
de atâtea vâcuri fără să fi putut căptta un moment de repaus 

spre: a'si consolida naționalitatea, legilo și limba; căci orl-ce 
progres. pe acâstă cale ar vătema meschinele interese dinastice. * 

„Et folosul co dinastiele âi adus şi âncd aduci popolilor. 
„ Cu cât mai fericite ar fi fost acele naţiuni, când marele fune- 

ţionar al Statului ar fi fost electiv, numescă-se el împerat, 
rege, voevod, duce sati preşedinte, a 

» Vin la al treilea motiv. 

„A da unei” dinastii, din tată în fiii suv er anitatea, este a în-' 
streina” o proprietate .a Națiunii, este a usurpa, un drept al po- 
polului, este a dânatura lucrurile. Cine-va nu pote să servescă la 
doi Domni: ast- fel este aci. A" fi națiunea suverană, a fi în ace- 
eaşi vreme și un individ suveran cu: dreptul de a transmite 
moştenirea" descendenților sti, acesta cti nu înțelegii cum sar 
putea împăca. Una din dot : saii Națiunea este suverană şi Dom- 
nul nuinal un representant 'revocabil, săi EI este suveran şi 
Națiunea numai: „0 proprietate a-lul. Ca să fie 'do& suveranității 
esale, ar fi o "aptă continuă între ele „Pentru ânteietate, Pote 

+ - La 4 
- , Rua 
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cd spre a Je impăca, vă închipuiţi că suveranitatea naţiuni! este permanefită, pe când a priniulut funcţionar este provisoriă, Daca “esto asa, pricep. Dar atunci pentru ce dumnea-vâstră luaţi adi „hotărirea, în numele Națiunii, ca după un Domn: bun, iubitor do ţeră și capabil, să urmedo fiul sti care va fi un stupid, un încapabil saii un tiran. Natiunea, care este “în adever suve- rană, cată să dea acestă funcţiune celui cu merite persovale, iar nu celui cu meritul de nascere. : " A » Se va respunde ce Domnul n'aro nici o putere . de a face ru, co între EI şi Națiune este un compromis, adică Constitu- țiunea. Apoi dacă este aşa, atunel puneţi pe thron o statuă "fără suflet, fird ânimă, fără ambițiune ; puneţi acolo un vițel de aurcare să fie fărd voință şi permanent, să n'aibă nici tată nici fiii, să fie o închipuire a suveranităţii ; eve, pe cât timp el. : va îi om, nu pâte fi infalibil. “Cât pentru inviolabilitate, legea este una pentru toţi. Să ne inchipuim că punem adl un Domn căruia, tot după hotărirea nostră, are să urmede fiiul stu, ne- potul sti şi aga mal încolo. N a Să las. că not, Națiunea de adi, nu putem a no aroga drep- tul color viitori, adică al Națiunii de mâine; gar să 'ne închi: puim cd Domnul, vedendu-se cu atâtea drepturi, Îi vine pofta să desființede “Compromisul ce există între El şi Națiune, şi, -puind pe popol sub Picivre, să devie păstorul unei turme. Nu este aşa că Națiunea atunci are dreptul ca s%] arunco şi să pună pe altul 2 Acesta va imita pe cel Wântâiu ; Natiunea va. repeta. Veţi dico cu Popolul contractedă. cu dinastia pe timpul cât ea pută fi de înteles, Asa .să fie; dar cum numiţi acesta, "căci cu ât5 cum 0 numesci, Ac6sta se chiamă c5 apa revine la matca ei, cum am dice dreptul națiunii de a alege 'şi dăto- ria Domnului de a fi ales, reales, Și după densul ensuşi fiiul stu, N ânsă tot în acest mod. Suntem de acord nu este aşa ? Deose- hirea este numal £u prin ceea-ee faceţi dunea-vostră, Națiunea. va fi expusă neîncetat la comoțiuni, la resturnări ilegali şi ale. - geri anormali, po câna după cum 'dică eii, Națiunea va fi în lege; căci, atât Scoterea cât şi alegerea marelui funcţionar, se va face la timpul hotirit, în liniste și bună-înţelegere; “n Ajung la punctul âl patrulea, a » Trebue să recunbsceţi iipreună cu mine, că lumea a fâcuţ paşi gigantici, şi că omul tinde neincetat către progres şi per- fecțiune, fie ca on, fie ca cetățian. Adeveratele credințe au în- ceput a lua locul prejudițielor de altă-dată, Naţiunile at-inceput -a se ințelege între dânsele și nu se mal lasă la discreţiunea Şi capriciul unor capete cornate, - :
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„Sa inventat o machină care să reconciliede thronul-oreditar - 
-Î cu.demoeraţia, sati mai bine, suvefanitatea popolului. Acâsta 

este constituţionalismul. Dar lucrul nu va râmâne aci. Ideile 

se agită: neincetat şi omul nu se va abate nici un deget din, 

direcţiunea ce”! arată adevărul, o 

„ De şi pe o treptă mal mică, luptă âncă, durcqă intre Thron 

şi "Națiune, pentru-că thronurile mai ajuns a se convinge că: 

naţiunile sunt ma! pre sus de.thronuri' Și cd ele există. din 

grația popolulul, 

„ Constituţionalismul este. numa! un armistiţiă, popolul. tinde 

. 

a av6 mat mult de cât armistițiu, el doresce pacea .şi acesta  - 

va îi atunci când rivalul s&ă va fi cu desăverşire învins, 

„ Ca să vă demonstredi că dinastia: este contra aspiraţiunilor 

la cari tind poporele, n'am trebuinţă ca să mă serv cu ţera 

n6stră, căci. slavă Domnului, noi am sciut a ne feri de prejudiţiul | 

dinastici, ci voii lua alte naţiuni unde acest prejudiţii are adunct 

rădăcini, “şi cu tite acestea Gmenii s'au  desmeticit și ved co 

- este ceva contra naturel. -  -: 
„'Trecii cu vederea. încercările ce ati făcut neincetat popsrele 

spre a'şI recâștiga drepturile cuvenite lor, şi-pe care le-ai pordut, 

din copilărie prin jucăriile oferite de dinastil. Voiii lua, de exem: 

plu, evenimentele mat general! şi recente tot-d'o-dată. Îmi va fi de 
ajuns ca să analised pe 1789 şi-1848 în stmânţa si în fructul . 
lor. Aceste dou lupte n'a avut un resultat decisiv dar totuşi | 

a smerit îngomfarea potentaţilor.. 

„ 1789, parţial prin fapt; dar general prin innucnţă și mân: 

tnitâre consecinţi, el L cel ânteii a rădicat glasul şi 4 dis: Na 

lux şi: desftenar re, suzend din spinarea. popolului, înconjurat a | 

'"Jingusitori, „de corupți şi de jefuitori; acel individ care_ese nu-. 

"mal. la dile de paradă şi însoţit de suitarii, trece prin midicul 

unul. popor desculţ,  flâmând şi. osândit ignoranței. Vegurăti 

apoi acel popol: de giganți, cărora numai libertatea şi drepturile 

, lu %-a putuţ însufia atâta vitejiă, ca să înfrunte în tâte părţile : 

"„ _despotismul. şi. pe sclavii lui. : - 
„ Națiunea francesă învinse atunci .dinastia, pentru un mo- 

ment, dar prejudiţiul dinastict âncă-nu părăsise pe toţi. Erdrâa 

“naţiunii, unită cu ajutorul dinastielor din afară, puse i6râşi sus 

aceea ce popolul aruncase în pulbere cu atâtea sacrificii, Munca 

ânsă n'a. fost perdută. în zadar ; sămânța aruncată n'a fost ni- 

„micită de vermi ;: popolului nu i s a putut răpi sustul libertă- 

" Ții şi- amorul drepturilor sale. -. îi 
„In. 1818 progresul democraticii încercă din noi pulsul: s0- 

4
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„Cial, ca să afle daca naţiunile ai căpătat vig6rea cerută spre a, spulbera în vent 'dinastielo picate din cer, Curentul . revolu- . ționar a. fost spontane şi aprâpe general în totă Europa, Spiritul emancipării plana, peste naţiuni, și tote, ca-un singur braţ, rădicaro pumnul contra asupritorilor. Dinastiele nu că- dură, dar perdură mult din- prerogativele de pind aci : națiunile nu se curâțiserb indestul de obiceiul dinastic. So na! făcu un - pas, căci din acea luptă naţiunile câştigară, pe când dinastiele păgubiro, ME - i - „ Semenţa aruncată în 17189 resări în 1818: âncd pucin şi * pomul-vă deveni mare, 'âncă 0 vreme şi el îşi va da fructele. Peripeţiele și luptele continuă; lumea nu stă pe locu şi va merge - pină va desființa şi acest rău obiceiti, cum a desființat multe altele, 
Pa n Acestea am avut de vorbit asupra dinastiei. “n Pe când cele-l-alte națiuni cari ai avut'o se silesci ao goni, noi cari n'am avuto nicl-o-dată, ne Sirguim a O introduce. A- „doptăm ca bune, datine ce alţii le Iâpădă ca rele. Privim înapoi, în 'locă de a privi înainte.. Mergem ca racii, ne afundăm in pă- ment ca sobolanii, în locă de a sbura 'ca vulturii. ” „Dar că mă mângâi în speranța că nu to buruienile prind rădăcini în pămentul românescă, ” 

, 

n Domnilor, . e 

„ Să revin la principele străin, coc! cele mal sus dise sar potrivi chiar când dinastia ar fi naţională, cu atât mai .nult când.d-v, voită a aduce una străină. De unde şi prin ce s'a mal născut şi acestă idee de principe străin ? Nu sciă, dar sciii că este ceva râă și vătemător, | | a Stingendu-se în Anglia dinastia Stuardilor, vine la thron o. ramură de Hanovra; mat „târdiu “Sucuia, încoronedă şi ea pe E un străin; asemenea face Grecia, asemenea -Belgia. Aceste state recrutard pe marii lor funcţionari ds la străini, cu' tâte co s'ar fi putut: mai lesne găsi între al lor, „Povestea vorbel: . pasce icrba ce cunoscl. Aşi fi mal înțeles pentru Bolgia şi Gre: cia, nisce state din noi create. de şi chiar ele nu ar fi trebuit să se blamede singure de la început. Astăqi, nici una nici alta, haide şi noi principe străin ca să nu rimânem mal pe jos. Se mal putea ierta acâsta în vremile. trecute, când naţiunile aveati | mai. puţină cunoscință de drepturile lor şi când o dinastie -se | impunea prin cucerire sau prin influențe de. rudenie ; aşa; de 

2 .
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exemplu: Plantageneții în “Anglia, Habsburgii. în Germania. și 
Bnrbonii în Spania şi la Neapole; „dar în “timpii de adi. este. 
o anomaliă, 0. absurditate, 

NE doclăr dar contra principelui străin, întemeindună po. 
dod cuvinte. forte puternice : - po LL - 

nl. Străinul va aduce cu sine infiuința străină. 
9 Naţiunea se „desnaţionalisedă,. își vatemă interesele. ev vi- 

tale, când ar. căta să se consolidede prin eu ânsăsși, 
„Vi sa urât cu principii . naţionali, dar nu aveţi dreptate, 

coc progresul ce națiunea a făcut de 50de ant încoa, în parte . 
se datoredă şi lor, Dacă după 1821 Românilor. lt-ar fi-plesnit, 
“prin cap ca săși aducă un principe străin, era să cadă din Scila 
în Caribda, lucru ce se va întempla cu acestă ocasiune. Am 
aplaudat când era, intrând definitiv în drepturile. sale, a ales 

- în 1842 pe George Bibescu, și pe cât: el a lucrat bile. Am 
“ aplaudat asemenea, când el a cădut din causa relei sale pur- 

tări. Nu dică nimici despre Stirbei: de şi ot capabil, de străini 
a fost pus, de străinta fost scos. Am aplaudat la suirea pe 
thron a lui Alexandru Cuza şi âned mai mult la unirea țărilor 
surori şi la atâtea îmbundtăţiri sociale, dar n'am desaprobat căde- 
rea, lui, când el devenise incapabil de a mai face bine. Individii 
ai cădut şi cad, dar Xaţiunea trăiesce ; are destulă viăță î în vi- 
nel sale, şi a arttat destulă maturitate a se conduce de sine, 
fără concursul străinilor. Avem destui străini în eră :.nu mai 
aduceţi âncă unul -în capul ei. Posiţiunea nâstră politică și” 
ecoerafieă ne îndemnă să ne ferim cât de mult de străinism. 

„1 Dar aud. o voce 'sbuindu'mi- de Divanul ad-hoc. Sciti' că 
Unul: din cele 5 puncte era Domn străin; ânsă era 6re în pu- 
terea Divanului: ad-hoc ca să schimbe datinale acestei țări si 

“să facă pe România. a: lua altă direcţiune de cât accea ce ir 
conveni? Faptele aii probat contrariul. Cele-lalte patru. puncte, 
ca bune, s'au realisat, de şi nuad-literam Convenţiunii din Paris, 
ci: ad-libitum Națiunii, autonome. Ca să fi promulgat Conven-' 

__ţiunea aci, ar fi fost să fugim de Regulamențul organică'al Ru: 
- siel ca să dăm pesto Regulamentul organicu al Europei. 

„ Sa cerut principe străin în 1858; de atunci pind adi naţiu- 
ea. a avut timpul ca să chibduiască de tr&buesce a fâce acest 
pas, sati 'a'l părăşi: pentru tot-d'a-una. Și nu cum-va : d-vâstră, 
aveţi mai puţin drept: de a constitui :de cât Divanul Ad: hoc ?. 

. Sunteţi trimiși aici de Națiune fără nici un amestecii exterior, 
„Îărb nici un .comisar extraordinar. Esto toemai momentul ca să 
„daţi țării adevărata Constituţiune naţională şi liberală , ca să con- 
solidaţi aceea ce România a cerut în 1548 şi a câstigat în 1859.
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„ Credeţi “ore d-vâstră că străinul ce'] veți pune pe thron va ave mal: multă milă de ţeră de cât un Român? Temă mi-e să nu perdem in câţi-va ant tot ce am dobendit de la alungarea Domnilor greci pină. adi.. Cari vor fi altarele -co el'va av6 să „apere în acestă țeră ?. Care va fi căminul unde'el să ptă dice : "aci n'am născut ? În ce “parte a acestei ţeri vor fi. mormintele străbunilor sti pentru cari $ă pună pept contra dușmanului u6-- mulul românescti ? Înţelege-va el legile acestei ţeri?. Privi-va „el cu plăcere moravurile acestui popol? Audul săi pricepe-va dulecța acoster limbi încântătâre?, î . ie „O! cât mă îndoiescti de tâte acestea, Şi mult 'ml-e frică de calul lu Ulis, pe căro Troianil Vaii întrodus în cetate cu atâta pompă spre ruina ler? . . . . = FitI sizuri că acela care nu sa născut pe acest păment și nu este din acest nem, nu'si va pune nicl-o-dată viţa în pe: ricol. cu să le apere; ci mai lesne va trăda acest nem şi-acest, pămnent pentru vicța sa, pentru mărirea sa, pentru ambițiunea sa și pentru nemul stă, Şi să m&' credeți: co esto aşa. Pri- viți alo naturei eterne legi: când pe o mumă o înconjură tâl-" harii, cine, daca nu fiiu-suii, sare s'o scape, pe când cel cari n'o cunoscii, facu pote. chiar “senin prădătorilor -a n'o ierta cu: nict'.. un. preț, E , ii e a „ „Națiunea va fi isbită şi amenințată de influența străină și de unde adi e liboră și suverană pe 'tot' ce! aparține, se bagă de bună voie la stăpân. Acel principe pe care'l veți aduce, de Taţi lua chiar din cea mai de jos clasă socială, este periculos: - - - cu.atât mai mult de'] veți recruta de la vro-una, din-familiele domnitore, , a , a » Este rii principele străin €nsuşI atunci ând am admite a fi Italian sau Frances, nâmuri generose și rude de aprope cu Noi, nemuri cari au simpatisat tot-W'â-una do. poporul româ- nescu, țEri ce nu se învecinâdă de lovii cu no ca şa. fi avut vre-o-dată gălcevi cu "ele, Va fi cu atât mat răi când va, firger- man sau slav, popdre cu care ne invecinăn, și cari nu numar “Că nu ne-au: voit binele” nici-o-dată, dar ne-ati despoiat pe cât ati putut,( Şi când din nefericire ar ti chiar din aceste nâmuri, aţi _trede dre ca sângele să se prefac în apă, că.el are: să ţină „mal mult la frații ser canvenţionali de cât la cei legitimi, Și mal mult la patria adoptivă de cât la cea primitivă, către care ÎŞI va av6 neincetat privirile indreptate și care îl'va atiago-ca un > magnet, fiă inăcar pustietate şi sărăcia acolo, pe când aci ar fi. un popol generos şi munți de aur? o. ca „ Influenţa ce va exercita în țeră va îi politică, şi ânco, ce este D . 

D 
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mai “dureros, - va fi socială, Va f politică, căci. acea - dinastia. 
acel Stat de unde va fi el, va câuta să ingerede în orl-ce mod 
în“ trebile Statului nostru, şi România va ajunge în stare de 
provinciă, iar principele în stare de procânsul. Un moment nu'mi 
faci ilusiune că ar av6' un caracter de fer, ca să respingă ha- 
tirul rudelor pentru nsmul în care se va socoti ca-un căletor 

“şi nimici mal mult, . - , 

„ Infiuinţa, va, fi sociali, căci mândria : sa “naţională nu'l. va 
permite a lăsa o iotă din apucăturile nâmulul: său, W'aţi pute 
inchipui ca să primâscă cu plăcere. un pahar .de apă din mâna 
“unui Român ? că "i-ar plăcă ca să fiă inconjurat de RomânI ?. co 
„ar put contracta o căsătorie —când ar fi fâcai, —cu o fiică de! 
român ?- Limba lui se va vorbi în- palat. În religia lut se va în- 
china el şi copiii săl, S&rbătorile Iul şi ale străbunilor sti, vor 

-fi mal celebrate de cât cele naţionali, Pe cel din nemul stii va 
- căta cu încetul cu încetul ca săi chivernisescă, fie în funcţiu- 

" nile lul particulare, fii în ale Statului. Linguşitori şi curtesani 
"se vor găsi destul ca să facă concesiuni *şi să'l încuragede 
“pe acestă cale... .- 

„Nu ne-am: depărtat mult de secolul Fanarioţilor, - ca să nu 
ne. ăducem aminte de. cele ce erai şi “se petreceaii sub acel 
principi străini. Sunt unul dintr'acei cari S'ati născut în acel ne- 
gru veci. Eram june când Domnu Tudor deşteptâ Națiunea şi 
Națiunea sfărimo lanţurile ce o ţinea în robiă şi întunericu. 

- Sci cât a luptat acel eroii contra străinismulul ; sciii cât a 
luptat cel cari ai venit după dânsul. Urmele ai fost atât 'de | 
adunci în. cât s&rmana Romăniă nici adi nu 'şl-a spălat . vest. 

- mintele cu desăvârşire, şi eto că ventul o ameninţă cu o noi 
„pulbere, cu'0 noă tină, 

n Dorazilor, 

A Când mam pronunţat ci: națiunea se va desnaţionalisa şi | 
vătema în interesele vitale. am cugetat profund şi int simţ dator 
a desluşi acesta. Acel străin nu va ave nici un scrupul a atrage . 
în târă tot soiul de străini şi-a le da drepturi ; nu va cun6sce. 

„si nu va înţelege bariera ce există între un pămenten şi um 
„venetici. Pe el nu "1 va .dureă inima când cormerciul, industria: 

şi exploataţinnea vor căds pe mâna străinilor. Din contra, 

pote, va incuragia decadenţa a tot ce este național. Şi „când din 

nenorocire el vă fi german, nu va perde pici o ocasiune a în- 

lesni împămentenirea Evreilor, ca înainte-mergători, pentru a 

germanisa. România. Şi pentru co veni vorba despre Jidani, âr 

- . ,
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trebui să ne ferim de acest nâm care a. bântuit tte ţările în care sai încuibat. Străinul nu va negligia de a ingera şi a so folosi“ de finanțele Statului, căci aci este nervul vital, cărul rum. pendu-se echilibrul este imposibil a. se evita o catastrofă socială. n Se va r&spunde cd el are să jure pe o Constituţiune, din. care nu se va abate fără a fi pedepsit ; că el va domni, și nu Ya guverna, St de,Dumneddei ca să fiă aşa, Dar când va fiun om viclen și cu intențiuni Tele, nu se va mulţumi. numai a domni, ci va sci să Şi guvernede cum îl vor povețui interesele lui personale, fie direct sati indirect. N „ M& bucur când vă ved uniţi cum sunteţi astăgi, dar acâsta pote s'a întemplat numai prin forță lucrurilor, Aceia co se chiamă conservator și aceia ce se chiamă progresist; actia-ce se chiamă privilegii şi aceia ce se chiamă libertate, v& aud vorbind în. acelaşi fel, de şi nu sciui de aveți acelaşi gând, Dar co mă pâte - asigura cv măine, nui va veni vremea ca să vb desbinaţi iarăși în d05 tabere şi să vă luptaţi pină la sânge, spre a intra în graţia străinului ? EI va sei ca se profite, usând când de o parte când de alta. i | Di . „__» Afară de acesta este cunoscut că în fie-care ţeră există un element apăsător şi care, perdând din prerogativele trecutului, „va căuta heincotat -ca să le revendice, Aceia-nu vor socoti în: "tru nimică umilirea naţiunii . pentru menținerea orgoliului lor., Când acel principe va îi dintr'o ţâră, unde feudalitatea âncd n'a perit, unde boieria se îngrozesce la numele democraţiei, fiți si- guri că lupul nu'si vă leptda năravul împreună cu perul, ci va, căta a aduce lângo sine po taţi aceia, cari urăscu deoşteptarea popolului. El va tinde a'şi întări suveranitatea prin dreptul di- vin, uitând cdi s'a decretat, prin dreptul şi prin voinţa națională, _» Este ânst un lucru de care eu nu mt pot mira îndestul. Cum ? Nu se mal Băsesce nimeni adi ca să apere drepturile - popolulul suveran ? Unde sunt acel democrați, cari au luptat “atâta pentru libertate şi egalitate ? Mu uit în tote părţile ca să ved vre-unul' protestând contra, reabilitării privilegiului, — coci este un privilegiă'a decreta domnia unei familii pentru veci.— Către tine m& adreseglii, pârtiaă liberală, care prin faptul de adi retractedi și desființedi tot ce at făcut de la început şi pind acum. Mai pute-veţi pronunţa. „ națiune suverană “ când suvera- - nitatea națiunii 6 instrăinați vol înşi-v& ? Luaţi bine aminte ca . 
să nu ve sinuicideţi, sat prin ușurință să vă reduceți singuri 

„la neputinţă. Ca individi-v& prevestescii acesta, căci întru cât 
- privesce principiul, el este” neperitor, şi vor veni alţii ca să.



-. 606. [ ae - 

  

î 

Pi 

„Sustie stindardul naţional. Dar lăsaţi acelora cel puţin mul: 
țumirea de a se făli cu predecesorii lor.. e 

-- „ Pâte voiţi a face numaf: o încercare, alegend un principe 
străin. Aşa vă nai ințelegii, Dar uite, eu, ca să mt legii cot la 
cot şi .apol să incerci pe Stan necunoscutul, ca 'să vtd de 'mi 
dă brânci de ripă saă ba, vedi acestă glumă n'aşi face-o. 
» Îmi ponieniţi de Bernardote, Acela era un fiiu de negustor: 
veți găsi.abia unul la miiă asemenea lul dintre .ce! încoronați. 
D-y., dupo cât vta,vreți a culege din Europa ceva mai procopsit. 
A! dar îmi daţi de exemplu pe Leopold; vă opun şi ei pe Oton: 

n Acestea am: avut de dis, ' PI | 
-» În resumat, Sunt contra dinastiei şi a principelul străin. Cred 

co am arătat în destul cuvintelo mele, și române la d-vâstră ca să 
cugetaţi matur la cele ce aveți a decide adi, Faceţi ast-fel ca ăcestă 
di să nu fiă trecută între dilele cele negre. X'am pretensiunea de a 

“fi profet; profet este tot omul când, puindu'șt singur frânghia de- 
eut,.să scie cel aşteptă, dar “mi-am, exprimat părerile mele. 

“ u De "mtaţi spune. co. națiunea va trimis aci cu mandat im 
perativ ca să votaţi dinastiă şi domn străin, vas r&spunde ci 
nu este adevărat: națiunea nu'și voiesce nici-o-daţă recul să, | 

n România, wa ales -ca pe cei mât inţelepţi și nai cu price- . 
pere din sinul seu şi.v'a lăsat voiă: liberă a decide despre ale |. 
ci destinate. De socotiți că este bine a aduce un principe străin şi . 
a decreta tot d'o-daţă domnia şi pentru descendenții săi, faceţio ; 
gondiţi-vt ânse. bine'să nu faceți un lucru ce abia să'l desfacă -. 

- generaţiunile. viitâre. Lucraţi asa ca bleștemele posterității să 
- nu vă turbure repausul. mormintelor, când nu veţi mai fi. Cât: 
pentru mine nu. numai cd n'ani curagiul, dar simţ co. paşi'mi 
se împotriveseii şi mânile îmi! tremură numai, când &Ondescti a. 
da votul meâ ca să arunci ţera în prăpastia necunoscutului, Mă 
Ocărâți, me credeţi un visător și smintit; vâd risul pe'fețele d-v6s- - tre ca recompensă & bătrâneţeloi mele, dar să nu vie O di când 
să ve aduceţi aminte. de cuvintele mele și sim dați dreptate. | 

„n Atunci 'cel pucin să veniţi ia mormentul 'Xisătorulul de a-- stădi. Or-căt veti striga spuindu'm) că adevir a dis glăsul mei, 
Gselemi nu v&.vor r&spunde..Eu nu voii “mat fi, ci veți. găsi 
scris pe o lespede: „ Unul din cet de la 1818. a „1675 Dumnegeul României: va'- povățui, că tot-d'a-una. pe. 

„Popolul şăii ce este. de facut în ora.pericolului.“ 
: - * 

- 
Acestea erati îngrijerile marelui bărbat la 1886, când detrona- 

„torii. Domnului român. luasers în nână frenele ţtrei şi impu- 
neau Națiunii un plebiscit şi o constituantă. Dar în starea în 

.



care se afla: minţile în acea epocă, glasul vatelui. român fu: perdut în pustie. Timpul ânsă s'a însărcinat să dovedâscă . că un om, pe care vulgarul îl considera de visionar, pentru” co cuteda a se opune torentului ce tera pe “6menil ţerei. aşa diși 
politici către ideea principelui și dinastiei străine, singur a vădut mail bine de cât totă lumea. Citiţi tâte articolele de (iare, tote «riticile, tote publicațiunile, eşite: din pena şi -din judecata 
scriitorilor și desamăgiţilor, fiă liberali fiă conservatori, dela 
1866 încoa, și veți vedg cine, în ceca-ce privesce dinastia și 
principele străin, a fost în adevtr, și cine in ercre? Nu. maj 

“mult do cât în dot-deci de ani numirim atâtea desastre aduse” 
de monarchia ereditară străină, dintre care amintim : perderea 
Basarabiei deslipită de la sinul Moldovei sub domnirea vitregă. a Beilor din Fanar, retrocedată României sub Doinnii “români 
electiv şi relatii de Rusia cu ajutorul Germaniei sub princi-'. pele ereditar din casa germană ; înstrăinarea suveranităţii te-: ritoriale asupra Dunări! române, pusă prin consimțimentul Ger- maniei sub. autoritatea Austriel ;: impunerea, prin îndemnul tot” al Germaniei, invasiune) semitice, premergttore colonisărel pă- |. mentului românescă cu străini; spolicrea țirer prin concesiuni oncrâse, ca construirea şi rescumptrarea căilor ferate, spre îna-. . vuţirea principilor şi ducilor scăpttati din Germania ; depose-! darea statului de do-spre-dece mari moşii, încununate cu păduri” seculare, în folosul corânei română în aparenţă, al stăpinitorului străin în realitate, cu al căror. venit, germanul aşedat pe thro- nul țerei, își va dpropria multe moșii particulare din cele mal, întinse, pe care Siatul ar putea să le cumpere spre - a le dis- tribui, prin despăgubire, muncitorilor români fără pământuri, puși in neputinţă de a se împroprietări pe domeniile Ensuşite -de rege.. Acumulânăd moșii linge moșii; câ avere personală 
a-sa şi a neamurilor sale Nemţi, cu sumele fabulse 'prove- „nite in “tăierea codrilor de pe domeniul cordnei şi prin explo- „atarea feței și subfeţei acestui domenii de mai multe mit de 
ectare, într'o jumătate de secol, o parte însemnată din pământul român și străbun va trece in posesia regelui şi urmaşilor sti. 
Atunci suveranii de alt sânge, sedetori pe thronul României, vor 
fi avuţi peste m&sură ; dar. ţera se va afla în starea Egyptului 
Faraonilor, despre care un distins economist, d. Rougier dice: 
„Opulenţa templelor, mormintelor și. palatelor, şi comorile. ce: - 

_€rau grămădite intr'insele, nu profita nimici naţiunel.: Aceste 
avutii constituiaii apanagiul dinastiei domnitâre; caster aristo-. 
cratice şi castel sacerdotale. Muncitorii crai excluși... Inainte 
de avenimentul regilor străini, numiții Păstori sai ZIyksosi, lo- 

1.
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" cuitorii Egyptului erai proprietari, După. invasiunea ţârel, ânsă -- 
„de nomadii Chananeeni,. unul din regi,. în. timpul unei lipse. 
mari, sub ministerul jidovului Loseph, le acapară pământurile 

„dându-le -grâă spre a eşi din fomete. Ast-fel pământul Egyp- 
„ tului deveni domeniul Faraonilor hyksos. Tot aşa, de la isgo- 
nirea de pe thronul.ţărei a Domnilor indigeni, pămentul româ- 
nescu începe a trece la stăpânitoril de alt neam, la regii hyksosi 
ai României, întronători ai regimului personal -prin aducere de . 
ministere, luate nu din partitele politice cunoscute şi cu sim-. 
pathii in naţiune, ci — prin înlăturarea, Constituţiei — din indi- 

„ vidualități- isolate, fără rădăcini în țeră, cu idei medievale şi . 
cu principil cosmopolite, care formegă camarila Palatului, fapte. 
din care nu pot să decurgă de cât primejdii sociale şi politice. 

. „Et5 ce va să dică principe străin, rege, ceşar sau faraon. cum 
Yeţi voi să'l numiţi; tă Ia ce duce dinastia ; &t perspectiva po- 

“polului, căruia i se impune un.monarci cu drept de moştenire. 
Schimbarea formei guvernului a fost 6 grezelă politică; un 

principe european de altă stirpe de cât cea “latină, 6 un pe- 
ricol naţional. ” i | 

| Posteritatea va judeca -pe 6menii'de la 1866 care ai între- - 
„Prins un jocii de hasard. Pote că el aii cregut, că vor nemeri un 

„Leopold sau un Bernadote, dar norocul nu le-a servit. Ori cât 
> de bune ânsă ar fi fost intenţiunile lor, ei aveati dreptul: să 
pună națiunea pe o carte de jocii.., - e 

- | + 

1. | 
Pagina 14, LR 

"Românii internați in Asia mică, n'aii putut intra în ţ6ră pind 
Ja resbelul Crimeii. EI ânsă -au contribuit in exil pentru susți- 
nerea drepturilor Patriei mai mult de cât ar fi putut să facă, - 

"dacă sar fi aflat în ţ6ră, sub baionetele muscălesei. - j 
> 

- - Na. 

19. 
Pagina 1. 

Între numerssele scrieri date publicităţii de Heliade, sânt ş 
cele următore: Românii; Galeria, agenţilor ruşi în România ; 
Clerul e pretutindeni acelaşi ; Grecia din. punctul de: vedere al Po- 
polilor; Alartirologiul, a i e
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Pagina f.- o 

Menioriul compromiţător din Revue de Deux Mondes este al | lui Alexandru George Goleseul, 
. 

+ 

1-4 e 
"- Pagina d, | 

Stefan Golescu este bărbatul cu care s'a făcut ruptura din causa memoriulul lut A. G. Goiescu, publicat în fâia rusofilă: " Revue de Deus Mondes, 
» 7. 

15 

e Pagina ££, 
Între fondatorii marelu diar: Liga Popolilor, sânt şi Românil din Brussa, ale câror nume se menţionedă în epistola cu care nemuritorul Heliade termină Istoria: Regeneraţiunii române, * 

16 
Pagina 18 

În qiarele:: La Semaine, Le Cridit, La Dâmocratie, La Repu- - blique şi altele, se scriau articole, unele de Heliade, altele de Francesi subt indemnul lui Heliade, tratând cestiunea română și pledândă causa Naţiuner cu spesele internatilor din Brussa, "" Exilarea acestor Români, dar, cerută de Ruşia prin. trimisul “el. extraordinar generalul Grab, sa întors în contra ei şi în fo- - osul ţării prin patriotismul exilaților, „Totul pentru Patria, nimicu pentru noi,“ era devisa Omenilor ce aparţineati genera- 
țiunil trecute, Astădt totul a schimbat. În timpul în care trăim, abnegaţiunea se numnesce naivitate ; devotamentul pentru eră, nebunie. Forma guvernămentulul a vițiat simţimântele române. 
În Roma antică, stirpea 'Catonilor sa stins cu. căderea repu- 
blicei. Caracterele . nu pot inflori sub monarchil, Moravurile se . 
depravedă. Statul nu. se mal conduce de Cincinaţi, ci. de lacheil 
și lingusitorii monarchului,, Ca să pâtă cine-va fila putere 
trebuie să abjure credințele sale, să se facă unslta abjectă a 

. 

" stăpânului, 
,
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Pagina .. 

La început, toți internați Români din Br ussa, Subseriseseră 
o contribuţid mensuale pentru susținerea membrilor fostului 
guvern al Mișcării şi. pentru tipării1 în ale causcl; dar mal pe 

„urmă, parţea boierescă dintre denşii şi.cei co țincaii de boieri, 
despărţindu-se de :6menii din popol, li S'a întors banii co. dede. 
soră, rtmâind între contribuitori elementul “popular. -Acestia 
ai făcut pentru causa României mai mult de cât toți boierii 
“emigraţi, precum cei 12 pescari au făcut pentru christianism | 
mai mult de cât toţi fariseii Iudeii. 

_ 18 | 

- Pagina şi. 

“Am arătat co Românii din Brussa aveati de la Portă pântru 
întreţinere fiă-care câto 1000 Iei turcescl mensual. Negulici cu fe: 
-meea sa, cu care trăia: în concubinagiti, primia 2500 161. Fami- 
liei lui Heliade, compusă din septe membri, i se- făcuse 2000 
lei (câte 480 lei de fiă-care).: Negulici, excitat de socia sa, — inspi- 
rată de la ambiţioşii care ura pe. acela to în eră fusese sufle- 
tul Mişcării române, &r în emigraţid aptrătorul causei oi dinaintea 
Europei, —nu ierta acestui bărbat nici atei 420 161 c6 se cuvenia pe 
“sema sa; ar fi voit să] radă perind de lipsă, Atâta crudime, 
probegă că Negulici nu mai era în starea sa normală. Pind când 
temeea sa nu venise âncu în Brussa, undeel era internat împreună 

„Cu NOI, "l-am .vădut îngenuchiând inaintea portretului ci, ca un 
pelerin înaintea imaginei, "Madonei şi v&rsând lacrimi. El era 
în stare să sugrume un inocent numa! după o vorbă a femeil 
sale, Pasionat pind la. delir de femeca sa, invidios -în: contra 
Smenilor superiori, nu ne mirăm că a adresat marelul Heliade 
scris6rea ireverențidsi și injustă, publicată de Aricescu. Inteli- 
genţa şi rațiunea omului celui mal ecuilibrat îşi are eclipsele 
sale. În ultimi ani a! vieței lui şi când seria acea filipică că- 

-tre Heliade, Negulici era un om căgdut, Să învinovăţim ori 
sil plângem ? Femeea -sa era unslta inimicilor omului care 
singur în străinătate demască pe: "Rusia; şi Negulici care locuia 
subt acelaşi acoperișiii cu aceşti inimici era instrumentul fe. 
meii - sale, i : po - 

, . A .
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Pagina 63 . 
Între Românii care ai suferit pentru causa țerii, afară de cei menţionaţi în Martirologiul român imprimat la Paris de Heliade, “sunt si alţii. mulţi pe care autorul Martirologiulul nu "a cu- noscut, precum: C. Codr&nu, profesor Ja scolele din Romnicul- Vâlcii, care a fost adus în -Bucuresci încărcat de lanţuri și | flagelat de cazaci, pentru crima cs voia rezenerarea țeril sale; George M, Riureanu, (fost profesor tot la Râmnicul-Vâleit) si C. Zaman, „bărbați devotați ' causei „poporului, care rechiămat pe vechii tribuni ai Romei, însărcinați de guvernul Mișcărit, în 'cualitate de comisari, a propaga—cel d'ântâiu în județul Vâlcea "Și cel d'al doilea în Dolj — armonia între locuitorit muncitori şi proprietari şi a menţine ordinea în contra agenţilor anarchiei, prin care Ruşii voiau a intra în ţâră. Toţi acesti apostoli ai Păcii. ati avut! partea lor de suferințe, toţi au primit botezul martiriului, ” 

a 
21 

E Pagina 18 , 
La.1848, uneltele consciente -şi neconsciente ale Rusiei din ţeră şi juniy neexperimentați, ce veniau din străinttate- de prin cluburile socialiste, propagat o resculare care trebuia să în-. « „cipă deschidendu-se ocnele şi dându-se drumul condamnaților , entru crime “ordinare, spre a face „lintr'enşii soldații Rege: 

, , 
Di neraţiel, Națiunea condusă de Heliade, a opus Revoluţiunil vio- lente Miscarea de pace, basată pe principii, al căril cuvent de ordine era: Respect la persâne, respect la proprietate. Foloşe generali, în paguba nimenui. LA Heliade, dar, şi celor de credințele salei Națiunea este datore paralisârea unel zavere de ucideri şi: de pradă, şi țintuirea Muscalilor tre! luni la fruntaria ţere!, prin ordinea și -armonia menţinută de mișcarea de principii-a popo-: lulul român. | . ” 

e Da . >
 

| A Pagina 50... e LE Nimeni şi mai ales Negulici, care s'a umilit la Turci cerând şi obținend o pensiune pentru întreținuta sa, nu putea, pentru fapte scusabile unei mame de cinci copii, să inculpe-pe soţul 
4
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ei câ n'a oprit'o de a solicita de la Puterea care proscrisese pe 
capul familiei, existență copiilor et, a căror avere devenise prada 

-oştirilor“de invasiune ale aceste! Puteri și -ale aJiatel sale. Dar 
Negulici nu mal răţiona cu capul stii şi numa vedea cu ochi! 
săi: el devenise sclavul supus şi ascultător al unsi femei, care 
la rândul se conducea. şi ea de alții ce o făcuseră unslta intrigi- 
lor lor. Împutările unui sfemeiat, degradat pind în punctul de 
a face înjositârea “pentru el meserie de bucătar al concubinel 
sale: şi a servi la masă ca cel din-urmă fecior de sofragerie, 
nn pot să atingă p6 acela în contra căruia Sunt îndreptate. 
aceste imputări, pentru că ele sunt fructul unei minți maladive, 

„28 

24 o 
Pagina 141. a. - 

Multe din scrisorile 'cele ma! importante, adresate de Heliade 
„ Românilor din Brussa, nu se primiaă de dânşii. Heliade, care 

” cunoscea de ce sunt. capabili inimicil sti, so plângea căi se 
“împedică corespondenţa. Noi consideram acesta ca o bănuială 
nefundată: nu puteanr crede cd răutatea. menilor pâte merge 
așa departe, Venind în ţcră, găsim unele din acele scrisori pu: 
blicate de C..Aricescu în “scrierile sale, cu menţiune că i-ati fost 
date de d. Alexandru Christofi, amicul domnilor Tell şi Ple. 
şoianu * Numai atunci he-am convins că scrisorile ce: nu nie 
veniaii la Brussa, nu se, rătâciaii 'ci se sustrageai de la postă 

"de adversarii autorului acelor epistole. Ma a, 
„ Sustragerea şi' distrugereă unor serisor] care coprindeaii multe 
învăţăminte, multe adevăruri, istorice, politice, sciințifice și _li- 
terare, era o perdere pentru! istoria . evenimenteior de la 1848. 
şi o faptă pe care lăsăm altora” de a o califica, 

- Pagina Hi, | 
Sunt “lucruri care nu se pot “spune, şi dacă s'ar- spune nu 

se pot crede, atât de mult sunt eşite dir firea a 'tot ce omul 
pote să'şi. imaginede de. monstruos şi crud din partea omu: 
lut. Sunt ânsă şi adeveruni ce mu se pot tăc6, în interesul 
justiţiei, care cere ca cel prigonit să fie răsbunat în - timpul 

“şi în locul în care s'a. comis prigonirea. "Bărbatul care, 
pentru geniul său şi în consideraţia luptelor lui de aprâpe 
0 jumătate de secol pentru rădicarea,. ne&mului românescii,
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a fost respectat şi idolatrat de un popol întreg, în 'oxil a fost tratat nu numal cu nesocotinţă, dar şi cu ultima crudime de "col mat 'de aprope al săi. Lucru dureros! am:v&dut pe. marele Heliade la Chio în starea „aprope a unui. prisonier, captiv în. propria sa casă şi atât de săraci, ca un anachoret. Cine" fă- cuse acestă posiţiune tristă ? Nu voii, numi pe autor; mărturi- sescu numa! cd, după cele co m'am încredințat prin mine-en- su'mi printr'o şedere de dos stptămâni în Chio hingo Heliade, - tot ce acest. bărbat a scris "despre situaţia sa în timpul exi- lului & curatul adevăr : un adevur Sfeşiitor, dar din nefericire adevărat, - 
| 

26 

Pagina 155. 

„Pensiunea familiei Heliade do la Porti s'a făcut po când capul ei cra în Paris, pe numele d-nei Heliade, şi în tot timpul s'a primit de densa. In mâna soculul,- chiar după venirea Iul in Chio, n'a intrat nici un ban de la Turci, Este prâ adevărat dar co Heliade pe sâma sa nu avea nici o intreținore de la Portă, , Acesta se va părea un paradox, atâta lucrul eso din regulile firel. Și cu tâte acestea faptul & cu rigurositate exact, 
1 

21 

Pagina 137, 

Heliade, în timpul sederii. sale la Paris, fu în relaţiune şi în .. amiciţie cu mulţi bărbați celebri al Franciei. Proudhon, Esqui- ros, Victor Hugo si alţii, sant din numetrul acestora. 
> 

E 28 . 

Pagina 220. 

Alianța “Turciei cu Franca şi Anglia, şi neutralitatea Austriei, 
Heliade le-a providut şi le-ă anunțat mai nainte de a se gândi 
cine-va la,un resbel intre Portă şi Rusia. Intr'acâsta, mal ales, - 
se deoschia Heliado de cei-l-alţi menit politici al ţării. EI ve; 
dea, departe, lucru co acestora şi vulgului le lipsia,
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29 De 
Pagina 228, 

Predicerile lui Heliade s'aii împlinit cu o exactitate matema- - 

tică. Ruşii at intrat în ţ6ră fără declaraţie de resbel, și deaci 
Sai apucat să tractede cu Porta pe cale diplomatică. Tactica 

Rusiei era de a nu face resbel 'Purciei, numai să rămână pen- 

tru tot-d'a-:una în Principatele române. Scopul acesta şi: lar fi 

ajuns pote in „starea de slăbiciune şi de decădere a imperiului 

Otoman, care 'nu cuteza a st misura singur cu o putere ca 
sea mostovită. Franca ânst, aliându-se cu Anglia, Wa stricat 
planurile. Vulturul auralian a fost silit să lase prada. Salv area 

nostră” o suntem datori Francei. 

„30 

| ., Pagina 229. 

Scrisorea de care se vorbesce, este datată din Chio la */ 
lunii 1858. :N'am publicat'o, pentru caracterul ei cu totul intim. 

Prin'ea Moliade arată traiul sei amar, intrigile inimicilor lui 

împinse pin în familiă, şi. "şi manifestă durerile cele peste 
măsură de mari. Rămâne d-lui Grădistenu, către care este adre- 

sată; să facă cu densa întrebuinţarea ce va crede. Sint consi. 
deraţiuni înaintea cărora omul se înclină și tace, 

- ” 31 

| Pagina 229. | 

Epistola d-lui Grădistânu e privitâre la complotul din 9 Iuliu 

1393 do lu Opera comică, urdit în contra vieţei împtratului 

Napoleon "IL. Împăratul se prepara atunci a face resbel Rusiei 
spre î o segte din pământul nostru, pe care'l ocupase la 

30 uniti în scop de a nu mal eşi; şi când not trebuia să ne 

tiă scumpă vicţa unui potestat, care venia să ne scape țera 

și naționalitatea de peire, se găsiau Români: a atenta la 

“dilele aceluia, de a căruia existență. depindea fiinţa n6stră că 

naţiă liboră şi a face trebile colosului de la Nord. Erau aceiasi: 
Smeni care la 1848 serviat fără. scirea lor pe Rusia“ în ţsră, 
tramând înlocuirea lui Heltade și Tell la guvern cu Odo. 

bescu - şi Solomon, „uneltele Czarului; si toi ei continuaii 

a aduce aceleași „servicii, afaro din țeră, imperiului cotro-



- 675 A 

pitor de popoli şi distrugitor de naționalitițt, dând Mişcărit nostre candide o culdre de sânse, tot-ă'a-una fârd să'si dea semă de consecuințe, fârd: să scie ce faci. . 

32 
+ . 

, Pagina 253, „- . Da 

Intre Gmenil care în tot timpul emigrației şi exilului ati apt- rat cele dos 'mari principii proclamate la 1848 de Națiune — -lutonomia erei Vasată pe tractatelo lui Mircea şi Bogdan, şi Suzeranitatea Porții —şi între cel ce Sai abătut de la aceste prin. cipii, cra natural ca Turci să facă o distincțiune; şi dacă Porta în resbelul ci în contra Rusiei n'a voit să ntilisede pe acesti din urmă, cine e do vină de cât neconsecința lor? | „Omenii acestia Tati avut nici 0 politică ; ei ati fost că o navă hasardată pe ocean, fără busolă în voia venturilor. Omul politici, anal "nainte de tâte, trebug să fii consecuent cu sine şi cu principiile pe care le-a proclamat, * A proclama unele principii şi a susține altole, nu & trebă. de om politici, ci de descreierat, A proclama la 1848 respectul tractatelor țerei cu imperiul O. toman, şi apoi a so rădiea în emigraţid în contra legăturilor “n6stre politice cu Turcia, legături care ne-au salvat naţionali. tatea in curs de cinci secole ;.a striga în ţ6ră Autonomia şi Su- zeranitate, şi a subscrie şi publica afară, fară timp, acte de o Româniă mare şi indipendentă, spre a da dreptate lui Neselroa - care, prin manifestul seu din duliu, ne învinovăţia de asemenea idel, ca să întărite in contra nâstră pe Austria și Turcia si să justifice intrarea “armatei ruse în teră, acesta nu se mal nu: mesce politică, ci curată copilărie, Puterea nâstră nu era la 1848 de cât puterea morală, puterea tractatelor; a rupe tractatele ora a distruge şi nimici singura putere de care dispuneam. . Şi aceia ce nu-înțelegeaii acest lucru se numiati pe sine omieni de stat, iar bărbatului care a dat Miscării regenerațiunii direcţia care a dus'o la Tecunoscerea ei de Curtea Suzerană șia rădicat Ruşiei orl-ce pretext de invasiune; omului prev&dttor, care „tot-d'a-una a predis evenimentele cu mulţi ani înainte de a se implini, i-ai tăgăduit eualitatea de om politici. Resbelul Crimeii veni ânst si lo arate co dacă cut-va lipsia acestă cualitate, oră tocmai lor care, de 1a 1818 pind la 1854, străbătuseră t6tă gama neconsecuinţelor, admiseserd şi abandonaserd pe rond tgte prin,
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cipiile;: imbrăcişaseră şi renegaserd una : după alta tâte credin- 

tele, în cât resbelul, co:se făcea ca să salve ţera de ocupaţia 

muscălâscă, ii găsi compromisși și imposibili de. a servi patria. 

33. 
„Pagina 264. - 

Golescil chiar în lagărul lui Omer-Paşa r&maserd ceea ce în- 

" viţaserd în emigraţid : neconsecuinți principiilor de la 1818..A- 

câsta a făcut pe genaralisimul otoman să adresege lut Stefan 

Xolesen următorea Serisore:: 

Domnule, a - 

„Am citit epistola ce "mi-al: adresat la 8 Martiu. Dureros : 
„Îml este.a vede co stăruiţi a nu.- ințelege “nici natura eveni- 

"montelor. politice, nici sibnaţiunea mea, nici propriole d-vâstre 
„interese, 

„Vorbescl de calomnii în contrăţi, care nai existat nicl o 

„dată ; de este vorba de acăsațiar 'sunt actele d-vâstră: pu- 

„blice şi chiar epistola d-tale care v& acusi, de neconsecuinţă. 
„Chiar insu'ţi mărturisescl că profeseqi principii contrarii a: 

„celora ce popolul Român. a manifestat, vătemătâre patrici 
„d-vostră, contrarii guvernului met, și proprii numai a seconda : 
„planurile neamicului comun. - 

* „Ori-ce idee devine rea când nu este aplicată la timpul și la 
, pocul seu ; devine îi urmă o sorginte de calamități când se 
„adoptă ca- principii ; căci din false principil'nu resultă de cât 
„consecuințe în infinit mal false ș și mal vâtemătoare unele de 
„cât altele; 

„Lubesciut ţera d-vostră, domnule. şi interesul cot port este 
„care în aceste momente critice, na făcutsă dorescii armonia 
„între Gmenii cari trebue a o servi. Tot acest interes mt 
„Sforţă a depărta din afacorile seri6se pa Gmenii cari ati comis 
„inconsecuinţe vătemătore ţării. . 
„Am dorit unirea între d- -vostră și 1 an .vădut, din 'nenoro- 

„Ccire, de cât o ură profundă şi Grbă în contra 6menilor care 
„Vaii dat în tot-Va-una consiliuri bune, . Ă - 

„Fiindcă nu pot lucra -contra , intereselor guvernului M6U, | 
„Nici contra. țiitorulul ce. aşteptă „Patria d-vâsiră, îl faci o 
„datorie sacră de a ruga pe toți aceia cari ati venit de cât 
„niumai-ca să încurce trebile, neascultând de cât pasiunile și.
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„propriile lor interese, de a .bine-toi să respecte ocupaţiunilo „mele şi si, se retragă unde le va plăc6; ânsă .afară din co- „Prinsul taberil mele. pu i | 
„Sunteţi liberi, d-lor,-de a pleca, şi ve urez o patriă fericită, . 

“ ! 
Omer. 

„9 Martiu 1854, Sumla.e ' 

3, 

- Si Pagina 264 
Ursa Nordului, nesăţiosă de prade, pusese o labă apisătro po peptul României slăbită de dominaţia de o sută de ani. a „principilor străini și de un protectorat care” opria respiraţiunea. Domnil pământeni veniţi pe străbunul thron al țării abia de 'câți-va ant, nu avuseseră timp s'o întromede. Resbelul între- prins de Turci, în unire cu Francia şi Anglia, so făcea să scape " Latinii de la"Dunăre din ghiarele fiarei ce se numia Rusia. Era dar de interesul și de datoria Românilor să “alerge în tabăra otomană do Ja. Șumla, destinată a arunca pe huşI peste Prut şi a le smulge Basarabia, răpită la 1812 prin vendarea capilor oștilor musulmane, Românii proscrişi,: exilați, venird din tste - părţile a so pune la disposiţia generalisimului Omer-Pasa. Sco- pul lor era ca intrând în țeră să formede' un corp quxi- liar de armată română, după exemplul Piemontelui, cu care să incrgă în Crimea în ajutorul aliaţilor, ceca' ce s'ar fi făcut dacă nu intervenia Austria, seculara nostră inamică, Spre acestă | trebuință Heliade fusese chiemat de la Chio în tabăra otomână cu titlul de Bepresentaut a? națiunii române şi cConsiliar al ge- ncrulisimului, în cele co so atingea despre România. Generalului Maghieru i se scrisese să vină de la Vicna, şi beizadea Grigore , «Mihail Sturdza era cap al 'corpului de genii musulman de pe. lingă maresalul. Din acest corp, Gui, făcând. parte. ca inginer, am fost însărcinat” cu repararea fortificațiunilor do la Riotez. Rioi din Balcani şi cu construirea unul noii fort. Aci "mi seria. ilustrul mei maiestru acele epistole care respirat iubirea sa 

pentru mino și a sa îngrijire părintescă, ce. rar un învăţător a 
avut'o pentru elevul stu; aci el imn! da nuvele despre cele'co 
se petreceati în politică şi do mişcărilo armatei aliaţilor ; aci, 
venia de mă vedea, însoșit de căpitanul Lăzorenu şi de iuncărul 
Mălenu (acum. maior în retragere) sai de venerabilul preot 

„Radu Sapcă şi de căpitanul Deivos. Misiunea mea în Balcani 
împlinită, Heliade a venit. la Riotes-Kioi cu beizadea Sturdza,
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care trebuia „Să vadă lucrările săvârşite, spre a ne înturna 
” impreună la "'Cuar tirul general din $umla, Kioteş-Kioi este ase- 

dat pe o vale, de undo, ca să mergă cine-va la Sumla, ce este 
situată pe câsta nordică z a Emului, urmâgă să suie muntele. He- 
liade, ca poet şi ca om genial, găsia tot-la-una să aplice ori-cării 
sitmații citaţiuni potrivite spre a rechiema 0 suvenire. Aşa, 
când după evenimentele de la 1848, emigraţi! români refugiați 
în Transilvania trebuia să părâsescă acâstă țeră la intrarea - 
oştirilor muscălesci şi să trecă uni! în Germania, alții în Franca, 
alţii în Turcia, Heliade recită, la ultima cină ce avurom în- 
preună în Siviiă, următârele versuri, ce mulţi din 'comeseni le 
"audiserom în ţră âncă fiind copil: 

EX, Arghire, lungă cale, 

Lung! necazurile tale! - 
Nededat cu cale lungă, : . 
Late voF să te ajungă ! 

Cu. "acesta el depingoa starea, de: suferință a a emigraţilor pe 
care, in lungul lor exil, departe do ţ6ră, urma să Y» ajungă multe. 
-nevol. - 

În Balcani, când din valea închisă cu. fortificațiuni de la Rio-- 
teş-hioi, grupul care plecasem către Şumla, „apucasem' calea 
munţilor,. Heliade, contemplând câmpiile - ce rimâneat la pi- 
cidrele nostre, dise:. 

Se suie munţii 

Şi se cobâră câmpii. 

Acesta era un verset din psalmii regelui- profet. 
Urmându-ne drumul pe munţii acoperiţi de păduri, intrarom . 

într'o selbă do. aluni; Heliade rechiemă în amintirea nâstră 
versurile următâre ale poetului popular necunoscut: 

: Ce'mi e drag mie pe lume i 
Potecuţa din pădure, 
asternută cu alune. 

Tmaginaţiunea lui Heliade - era fecundă, memoria sa prodi- 
gi6să și repede, 

35, 

u _ Pagina 265. 

Nu scim dacă e adevărat că emigraţii ce părăsiserd tabăra 
lui Omer-Paşa ai: midlocit la ambasada austriacă din Constan- 
tinopole 'să câră depărtarea din ţâră a.lui' Heliade; ceea ce 
scim ânst, fâră teamă de a fi desminţiţi, -este co în urma eva- 

“cuăril: pământuilui - românescu 'de armata: rusă. și repatriarea
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emigratilor, dintre toţi Românii care au luat parte la'-eveni.: . :: mentele din 1848, numa! Heliade n'a fost suterit de austriaci ” a remânc în țâră. După cererea cabinetului de la Viena, el a fost chiemat la Constantinopole sub pretext de o misiune ce in realitate era o nous expatriare, de unde nu s'a“'mai întors in patriă cât timp sai aflat în Principate - Soldaţii Caiserului ce Înasero locul cazacilor Czarulul. Strmană Româniă! şi mai sermană 'TPureiă ! Calmucii și Teutonil îsi disputaii ţerile puse de > bună voie sub supremaţia imperiului otoman, o dată puternicni, iar acum în decădere! La 1818, Muscaiil proscrisesero pe He-" liado ; la 1834 Nemţii îl reexpatriau. Am însoţit pe apostolul și martirul român, în acest al sei al doilea exil, care a durat pent, la 1859, De co Musealil şi Nemţii păstra atâta înverşunare in contra unui bărbat care, la 1848 și în tâtă vreniea e- migrării sale, remăsese în legalitate, când 'suferiati pe acci Români care, în timpul Mișcării, puseseră să ucitlă pe Domnul țerei, şi care afaro din ţeră s& amestecati in comitetele socia. . liste şi propagat o Românii-Mare, de la Nistru pin la Misa? . Dovadă că stâncele de granit, de care se lovesci imperiurile co- tropitore, sunt numaL Gmenii legalității, Tudor a fost fatal Fa- narioților şi Heliade protectoratului rus, pentru că în loc de a se scula in potriva Turcilor, ai. cerut ajutorul lor în contra străini. “lor. Domnirea Fanarioţilor şi protectoratul nefast al Rusiei au fost, spulberate nu prin puterea armelor, ci prin a tractatelar, Românii ati făcut două mari revoluţiuni, remâind în legalitate, Revoluţiuni de acestea pacetico nu sunt pe &ustul . Puterilor cuceritâre. Omenil care se pun în capul Mişcărilor de principil şi le conduci, sunt adversarii cel mal periculoși al unor aseme- - nea Puteri. Eto de ce tâtă vrăjmășia Nemţilor şi Muscalilor se „€concentrase numai asupra capului unui om, cel mat ncofensiv, ca rămas în legalitate, dar printracâsta tocmai cel mal redu: tabil. Tudor a fost ucis de Fanarioţi, -Heliade de dont ori exi- lat de Nemţi si de Muscall. Acestea sânt titlurile glori6se ale. acestor doi Români, Fiă ca alţii să imitede exemplul lor! 
1 

36. 

E o Pagina 265
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97, . 

Pagina 268.: 

ş. Pagina 284. 

Ieliade chiemâna pe oneralui Maghieru la Sumia, cugetul lat 

duce inaintea Sevastopolului. Dar Maghieru, “părăsind Viena, 
-remase Ja Constantinopole, unde'şi perdu timpul adresând Porții . 
memoriuri peste 'memoriuri şi tractând cu ea d'a diplomat, rol 
care cra. puţin potrivit unui “soldat, Rolul acesta îi convenia 
Austriei, care n'ar fi voit să vedă pe Maghieru. în capul unei 
armate române, SR . 

39, 

Pagina 281. | 

“Generalul Maghieru era să vină de la Viena însocit de fiiul 
stu, atunci student. Heliade.il corisilia să nu'i întrerupă studiile, 
amestecându'l în politică. Politica se: cuvine minţilor mai ân- 
teiă luminate prin instrucţid şi  copte prin experienţă. Acest 
adovtr e necontestabil. La 1848, junii, veniţi de prin uviversi- 
tățile străine, mândri de învăţătura lor, nu sciurd să facă ce- 
vă mai bun de cât să complotede în contra 'vieţei Capului 
Statului şi si prepare o zacerd, dupi care oștirile' muscălesci 
inşirato pe Prut ar fi intrat a doua Qi în ţeră spre. a restabili or- 

"dinea. Bărbaţii maturi, instruiti la scola încercării, cu studii 
aduci in istoria patriei, singuri ai sciut să: oprescă trei luni 

„ soldaţii (zarului Ia porțile ţări, dând Miscării populare o di- 
recţiune legală şi menţinena ordinea în contra propagandei și 
asmuțirii agenţilor Rusiei, care prin desordine voiaii să înles- 
"nâseă  acestel puteri un pretext de invasiune. Ete pentru ce 
Heliade consilia pe generalul Maghieru să vină noinsoţit de copii 
ce ati nevoie să mal înveţe âncă multe. Junii care ani trebu- 

„ință de sfaturi. ai adesea pretențiunea de a da sfaturi, care 
„ducă de multe ori la desastre sau cel pucin la neplăceri. 

. 
era, ca si al tutulor, emigraţilor, de a înarma pe Românt: şi al -
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40. 

Pagina 269. 

Locurile sânte au servit numa! de: pretext misiunii genera. lului Mencikof la Constantinopole. Scopul Rusiel a fost împăr- tirea Turciei, şi pentru acesta ca a făcut resbel. Cu Viena, cabinetul de la Neva era înteles. Acesta nu mal & un mister, Se da imperiului habsburgic Serbia cu provinciile turcesc dp po lingă Adriatica; Rusia lua Moldo-România, Bulgaria, Rumelia şi S6 aşeza în Constantinopole nu ca proprietară, ci ca deposi- tară, dicea ca; şi ca să atragă în acestă întelegere și pe An- glia, îi oferia Egiptul, care deschidea ' drumul la Indii şi - Creta. Dar Anglia s'a aliat cu Franca spre ă susține po Turcia. Acesta nimicind planul Urset noruului nerăbdătâre' a se vods la Sânta Sofia, Cabinetul de la St. Petersburg s'a gondit că tot sar. folosi tu ceva dacă, ocupând milităresce Principatele ro- mâne cu promisia către Turcia de a nu'i declara şi face resbel „ar rămân6 pentru tot-d'a-una într'ensele. Atunci Austria dicendu'şi că de ce nuw'și ar apropia ea statele latine de la Dunăre, a dat să în- telâgă 'Turcilor co aceste state tot fiind perdute pentru denşii prin “posesia pusă de Ruşi peste ele. arîi în interesul lor de'a av6, de vecini mal bine pe Habsburgi de cât pe Romanovi, şi a cerut de la Porta săi cededde Principatele ca -s'o scape de invasiunile periodice” moscovite făcute în tările tributare el, făgăduindu'i . „ în schimb alianţa sa. O asemenea bine-facere fiind mai prejos de priceperea mărginită a Tureilor, cabinetul din Viena u po- vețuit şi chiar constrins Porta Otomană să nu recunâscă dreptu- rile Românilor; spre a “i înstrăina de 'Turci şi a'[ apropia de inamicii lor -comuni, şi a inchieiat o convenție spre ă ocupa mi- 
lităresce tera, în aparință pentru a,sili po Ruși să icsă din âa, | iar în realitate a protege retragerea armatei muscălesci din 
Principate şi a împediea pe aliaţi de a face resbel Rusiei în 
Basarabia la fruntariile Poloniel. Citind cine-va tolegramele am- 
basadorului Angliei la San-Petersburg, sir George Hamilton Sey- 
mour, către “lordul John Russel ministrul do externe al An- 
glici din 1853, cum si scrisorile lordului Palmerston din acelaşi an 
către lordit Russel şi Aberdeen și telegrama D-lui Drouin ae 
Lhuys către d. de Bourjueney, ambasadorul Francici la Viena _ 
din 1935, rimâne uimit de perfidia atroce şi lașă a Austriei - 
si de prostia nemărginită a Turcilor- cărora, după ce nu mal 
ati eroismul secolilor trecuţi, le lipsesce și inteligenţa. Sclavi 
umil! ai Rusiei si Austriei, ce la 1853 - erati înţelese să re- 
înoiască în Turcia drama” Poloniei, ei a vrut să fie tiranil 
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*-popelilor do sub sceptrul musulman, cărora de li sar îi recu- 
; noscut drepturile lor antice, ar îi devenii cel maj neinvins scut 
“a imperiului. ” 

a 
- Pagina. 392. 

” în starea lucrurilor de la 1854, unirea ţărilor române sub 
” suzeranitatea imperiului. Otoman, cu. recunâscerea deplinei lor 

" autonomil şi drepturilor lor suverane, conform vechilor trac- 
tate cu acest imperii, Heliade o găsia. preferabilă unel in: 

„dipendenţe. îndoi6se negararitată de Europa. Aceste ţări de 
atâtea ori invadate de oștile puternicilor vecini, do atâtea ori 

„închinate de boieri, câna Austriei când Rusiei, ca să scăpe de 
sub jugul 'Turcilor, pentru că în.ignoranța de atunci a timpi- 

„lor, ei nu sciată c6 acest jug al păgânilor e mal puțin g greu de cât 
- al crestinilor, ele “şi-ar fi perdut fiinţa politică dacă nu s'ar fi 

/ 

Pi 

aflat sub suzeranitatea imperiuiui Otoman, sub care, not ca indi- 
vidi am suferit multe nedreptăţi, dar ca naţiune am existat, cu 
religia n6stră, cu legile nstre, cu limba nâstră, cu datinele şi cu 

„autonomia nâstră, pe când state mat puternice de cât not ai 
fost sterse din -charta Europei de acele puteri co se numesc 
ehrestine:; Indipendenţa este şi trebuio să fii scumpă unul po- 
pol liber; ânst indipendenţa în viaţă iar nu în mârte, indipen.- 
denţa, născută nâtural, pe care o aduce timpii şi împrejurările 
favorabili, a căril garanţie de durabilitate se: găsesce unde-va 

„în spiritul secolului sai în interesul statelor celor "mari. 

aa, 
PN Pagina 428. | 

Heliade a avut darul fatal al Casandrei. Când la 1855 el 
“prevedea ocuparea Bosniei şi Hertegovinel de oştirile austriace, 
„era tractat de băsmitor; la 1879 era considerat de profet. Adevărul 
o co pătrunderea sa era extraordinară. În comparaţie cu acest 
geniu a căruia politică ne-a atras amicia Turciei şi ne-a câşti- 

“pat sprijinul Europei, contimporanii „sti români, cu care a lu- 
crat la mărirea ţărel, sunt ca acele, virfuri carpatino care, ori- 
cât sunt de înalte, nu ajungă altitudinea Ceahltulul sati a Ca- 
raimanului, Asa în Mircea, între contimporanii sti, Mihaiu şi Ste- 
fan intre at lor, Asemenea Sent sunt Sloriile naţiunei lor. In- 
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Se 653 | E că d - 
vioiaţi, calomniaţi, Pporsecutaţi de contimpuranii' lor, sint apo- theosați de posteritate, care dă fiă-căruia ce .este al sti, fără părtinire. 

: 
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Pagina 429, . Ă 

Bănuie'ile lui Ifeliaq de inţelegerea dintre Rusia şi Austria | de a împărți, de nu se va put intrezu imperiul tureti, cel pucin Moldo-România intre ele, când resbelul continuând ar fi nenoro-! cit pentru aliați, era întemeiate. Po când prin tertipurile cabine- tului de la Viena, armatele turco. francoenpleze erai relegate în: Crimeea dinaintea murilor Sevastopolului; oştirea austriacă, bine nutrită în Principatele române şi avend deplină libertate de ac- țiune, n'ar fi avut—dacă pacea nu- so admitea pe punctele pro-” puse de Austria — de cât să trecă Dunărea. să mârgă asupra Con. stantinopolului, şi de aci să dictede condiţiile păcii cu deslipirea țerilor române de Ja imperiul otoman. Ca să nu icsă desonorați din acestă luptă de surprindere, aliaţii ar fi fost nevoiţi să în- cepă un Tesbel de naționalități, sa restabilâscă Polonia, să chieme Ja indipendență Finlandia, și ţărele deosehitelor ginte “din Austria; dar atunci aliații ar fi rădicat in contră-le pe Prusia şi Confederaţia germanică. Ideca acesta da de gondit cu drept cuvent Franciei şi Angliei. O conflagiaţie universală Ar fi fost: o calamitate De aceea aliaţii ai primit o pace care nui satiss- - făcea pe deplin, dar care le salva onârea, şi da îndărât pe Rusia cu dot secoli. Basa operațiilor oştirilor aliate ora Principatele române. Dar ar fi putut elo să înaintede în Basarabia si de acolo in Polonia, când aveai la spate pe Austria co închiese un pact cu Rusia, card după spusele impiratului Nicolae către ambasadorulă engles acest pact nu maiera un secret. Rusia și” - Austria aă fost tot-d'a-una ințeiese la împărțiri de popoli. Chiar după resbelul de la 1879, aceste cumetre sau învoit ca una să permită celei-l-alte a relua Basarabia, şi acesta din urmă să îngădue pe cea dW'ântâiii a ocupa Bosnia şi Herţegovina, | iar Angliei, ca să tacă, săi dea Ciprul. Sâ-nu ne amăgim, dar: tote resbelele întreprinse de Rusia şi de Austria sai făcut nu pentru liberarea, ci pentru subjugarea popolilor şi stingerea, naționalităților. Dacă Români! trăiescii ca popol autonom, acesta, - sunt datori politicei de prevedere a lui Mircea cel mare. Legă- turele târilor nâstre cu imperiul otoman le-a salvat fiinta po- litică, | -
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Pagina 430. | 

“În tipul ocupației ţerei. de. oştirile ruse, Heliade nu vedea 

scăparea n6stră de cât numai într'o strinsă amiciţie între 

"'Tureia şi Frane a Si într'acâsta, ca în tâte,nu s'a încelat. Fără 

să cunâscă înţelegerea dintre Rusia şi Austria în privința îm- 

părţirii „ferilor nostre, el prevedea că din "partea - acestei din | 

urmă puteri nu ne putem ascepta la nici un bine, la nici un 
"ajutor. 

AD - 
.. . DE - 
„Pagina 450. 

„Intre 'Pudor Vladimirescu— acest Masanielo român capul Re- 
"voluției -de la 1821. si I6n Heliade-Rădulescu, sufletul “Mişcării 
“de la 1848, există multe puncte de aseminare. Tudor s'a rădi- 

cat să scape pe "Român! de domnirea Panarioţilor ; Heliade s'a 
sculat să salve țera de protectoratul Czarilor, amendoui res- 

pectând Jegăturile cu Turcia şi invocând tractatele încheiate do 

mării nostri Domni cu Sultanil. 'Pudor avu a combate za: 

vera ce venia din Rusia; Jleliade” paralisd revoluția ce se ur. 

dia de aceeași putere. ui Vladimirescu popolul îi aa titlul de 

Domn. în convorbirile și în cântecele sale, el îi dicea Domnul - 

Tudor; Heliade făcu parte din locotenența domnâscă, recu- 
„noscută de Turcia, Franca şi” Anglia prin representanţii lor. Ca 

semn de comandament, Tudor purta o căciulă 'de hârşiă cu 
fundul de postav alb; Heliade, presentându-se trimisului Porții, 
Soleiman-Paşa, ca ales al Națiunii, avea o mantiă albd. Tu- 
dor muri asasinat; Heliade fu de dou ori expatriat. Tudor 

avi Macedonski şi Prodani; lui „Heliade nui lipsird Anitil și 
Melitii. 

Căciula lui Vladimirescu şi mantia lui Heliade aii avut bâr- 

fitori. Mârtea celui: d'ânteiii şi indoita oxpatriare a celui d'al-. 

douilea, n'a avut imitaţori, De ce, când nu sunt emuli, se gă- 

-sescii defăimâtori ? — Pentru că e mult mal facil a fi cine-va 

“Thorsit de cât Achil. Dacă colârea albă este simbolul distine- . | 

"ţiunii, acsstă distincţiune era naturală şi legitimă” unor bărbaţi 

care aii-condus Națiunea în împrejurări asa de grele şi care 

„ati fost investiţi de densa cu o parte a suveranității ei. Pot 
“invidioşii să atribue acestor doi bărbați aspirațiuni la domniă, 

„ceea ce nun e o crimă, dar nu pot să stergă din istoriă marile



  

şi mântuitorele lor acte patriotice. Martiriul lui Vladimirescu” şi Suferințele lul Heliade au fost la înălțimea devotamentului: și iubirel lor de patria. ŞI acesta a făcut intr'ânşil cele mat - mari figuri ale timpului lor. : i 

46. 47. 48. 49. 50, 
Paginile 535. 370. 376. 379, 456, 
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Pagina 537, ” | 
Austria, ca să țină pe nedrept Lombardia, a perdut la Sadova 

egemonia legitimă asupra Confederaţiunil germanice; "Turcia, 
ca să'si arâge titlul co nu Pa avut nici-o-dată de suverană -a- 
supra țărilor nsstre, a perdut. și pe acelea de: suzeranii. Dacă, 
la 1858 "Turcia ar fi fost condusă de Gmeni politici, ar A vădut: cd în starea de decădere în care ajunsese, nu putea “Să mal re 
siste potielor de cotropire ale Rusiei, de cât schimbând 'ra- 
porturile politice cu ţările creştine de sub sceptrul ei. Ce mat adăsta acest imperii ale cărui puteri erati sleite ? Asupra Mol: 
do-României e! nu avea de cât e suzeranitate nominală ; ca și 
terile române, Serbia era aprope indipendentă ; Bosnia şi Her- 
țeovina neincetat în revoltă, provocari amestecul puterilor din 
afară si separarea lor de imperiul otoman; si Bulgaria și.Ru- 
melia nu mai voiau să supârte un-jugu po care propaganda 
panslavistă le arăta co e lesne de lăptdat.. Rusia se folosia, de 
nemulţumirile acestor naționalități spre a se faco stăpână pe 
posesiunile musulmane din Europa, şi poprele de sub “Turcia 
comptau pe Rusia ca să dovie indipendente. In acestă stare do 
lucruri, ce trebuia să facă 'Purcia ca să pună îrcu nesaţiului de. 
cotropiri ale colosului moscovit ? Ca să nu fii desființată, faptă, 
la care urma sa ajungă fără dor şi pote intr'un timp apropiat, 
ea trebuia să creede o Confederaţiune de State: unele indipen- 
dente ca Moldo-România şi Serbia, aliate cu densa, şi altele a. 
utonome sub suzeranitatea sa, .ca cele-l-alte populațiuni de re- 
ligiuno* creştină, legate prin interese reciproce de .apărare în 
contra avidităţii. şi dorinței de dominare a puternicilor -in- 
periuri vecine, Dar Turcia n'a avut bărbaţi do stat mari. Do a-:
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ceca cu a-perdut, fără ca statele de sub suprematia și sceptrul 
ei, devenite. unele neatârnate iar âltele autohome, să fi câştigat. 
mare “lucru, când, de subt o supremație de drept, ati trecut subt 
alta de fapt, şi când ele sunt neincetat amenințate în existenţa, 
lor naţională de o cucerire, mai ânteiii: pe calea economică: 
și mai târdiu pe a armelor de stirpele cele mari slavă şi teu-*€ 
tonă, exemplul avendul înaintea ochilor: Crimeea și Polonia. 
Să îi creat Turcia Confederaţiunea Balcanică, imperiul Otoinan 
din Europa nu s'ar afla astădi în starea în care ajunsese ini: 
periul bizantin din timpul Paleologilor; România n'ar fi perdut 
„Basarabia și n'ar fi în pericol: de a fi colonisată cu sermani ;- » 
„Austria n'ar fi încorporat la imperiul săi Bosnia şi Herte- 
govina, şi nu ne-ar ameninţa cu . suveranitatea, el asupra Du- 
hării române, -: . a 
„Ceea, ce ânsă n'a făcut 'Durcia la 18780 pot face Statele 
dunărene şi balcanice astăţi, ele se pot confedera ca Statele. 

“ Unite din America, şi e de. interesul lor tutulor să se conte- 
derede, singurul midloei prin care pot să'şi apere indipendența 
și să'si conserve naționalitatea. - a : 
Salvara acestor ţări, trebue să se scie o dată, nu se află în 

principii Suropeni şi în dinastii, ci în uniunea lor, în ajutorul 
reciprocti ce'si vor da. Ele vor fi tari şi afară din primejdie, numai 
când vor forma un imperiii de state libere şi independente, dar 
legate între denselo, de 1a Carpaţi pind la Archipelag, avene 
ia gurile Dunării o sentinelă : Comisia europeană, cr în Carpaţi 
şi Balcani nisce fortărețe naturali, lucrate de Cyelopi. 

52 

Pagina 540 | . 

Desbinarea emigraţilor români îşi avea începutul âncu din 
țeră. Se scie că au fost doui 45: unul ce se prepara de Rusia 
prin uneltele ei inconsciente, şi altul pe care il făcea Ţera. 

“Capii celui d'ânteiti eraă : Mavru, Odobescu, Solomon; corifeii - 
celui d'a! douilea erai: Heliade, Maghieru,: Tell, Grădişteanu, 
ajutati de toţi Românii iniţiaţi în mişcarea națională, luminaţi 
asupra planurilor Rusiei. . i 

- Golescii,- Rosetti, Brătianii ce veniati din străinătate cu cre- 
dința câştigată; de pe acolo că mişcările sociale nu se pot face 
cu. apă de roză, când v&dură in capul Curierului Român 
redactat, de. Heliade moto acesta: Urescăi Tirania 7 Mie “frică de 
Anarchiă, se. înăspriră în contra celui ce da de scire -naţiunei, 
care se afla sub tiraniă, să se ferâscă de anarchiă, coci ei prin
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anarchiă comptau a inaugura revoluţia. Cuvântul de ordine: Respect la persone, respect îa proprietate ' din declaraţia de prin- „€ipii a Mişcării, le resturnă planul care era ca să inc6pă revo- luţia resculând pe proletari în contra proprietarilor. si deschi- “end ocnele criminalilor, Opunerea lui Heliade la fapte teroriste era calificată de denşil ca o slăbiciune. Nemulţumiri se iscară chiar înainte de a isbucni Mişcarea. Dupt „AMişcare,.- 6menii cu apucături revoluţionare, căutari a inlătura po Heliade, Teri și Maghieru. EI se ințeleseră cu Odobescu, capul garnis6nel, să, arestese pe acesti trei 6meni populari, cr denşii să midlocescă prin partisanii lor a se proclama, alt- guvern, în care Odobescu, să ia ministerul do resbel, | | 
Ori cât suntem de dispuşi a nu presupune nimtnul inten- jiuni. vinovate, întrebăm : când se scia de tâtă lumea și când ensuşi Odobescu spunda fârv sfială că el nu va face de cât acea-ce i se va ordona de Rusia pe care o slujesce, cel ce il Susţinenii și lucrai să] aducă în minister, eraii el atât de naivi, in cât să nu vadă că făceaii trebile muscălesci ? Cer ce ajutasi în umbră pe Odobescu să restârne guvernul legal, aclamat do Națiune, căruia Domnul Ţerei abdicând îi încredințase condu- cerea - Statului, nu dovediati printracâsta CD, Voirid: a servi Națiunea, serviau planurile Rusiei? Cum? O parte din mem: rii comitetului revoluţionar, înţeleși cu uneltele muscălesci cu- ” noscute, să conspire în contra celel-l-alte părti a colegilor lor, era acâsta leal, cra în interesul Mişcării, era in interesul 'Ţe- Tel, care tocma!l ca să scape de protectoratul apesătot al Ru- siel se sculase ? Lăsăm istoriei, lăsăm posterităţii, să judece, Nu băânuim pe nimeni de trădători al ţerei lor, nici chiar pe Odobescu şi Solomon ; patriotismul Golescilor şi Brătienilor, este necontestabil: . dar un patriotism necondus de ințelep- ciune, de inteligenţă, de inveţămentul co se câştigă prin stu: diul istoriei sati Prin pățire, este de multe ori ma! Vătemător. de cât lipsa de pâtriotism. Omenil acestia, la 1818 și în tot timpul emigrației, ai fost buni patrioţi, dar ră politici ; el au tăcut necurmat trebile Rusiel pe caro 0 urai. Astădi chiar, aborend colosul de la Nord, ca să complacă Germaniei, îl ser-- Yeseui înlesnindu'i pretextul de a ne face rit, Ce folosesce țărei iubirea de patriă a omului care nu are tactul politici ? A rădica pe vecini în contră-ne, în timp de pace şi făro nici e causă; dovedesce o minte maladivă, Numa! patriotismul luminat folo- 'sesce unei țari, | ”
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Pa agina 519, 
. 

"Bucovina şi Başarabia sunt părţi rupte din Moldova. Solici- 
tându-se de lă Puteri unirea Principatelor danubiene, Heliade 
arta dorința ca unirea să se facă coprindendu-se şi “părţile lor 
râăpite de Austria și "de Rusia. Eraă ânsă Români care voiati 
unirea cu ori:ce preţ, fiă şi fără retrocedarea Basarabiei și cu 
un domn numit de Turcia, ceca co ar fi fost unirea în mârtea 
politică.  Alegend între dot rele, Helinde gicea că e mai puţin 
rău ţări fracționate dar autonome subt o suzeranitate nominală, 

„cum se aflati atunci domniatele române de la Dunăre, de cât 
unite dar puse subt o “suveranitate reală şi apăsătâre, A ne 

„. sinucide pentru dragostea unirei, Gt ce nu se pâte înţelege 
din partea unor Gmeni care sunt presupusi cd at studiat îs- 
toria popolilor., La o-laltă 'erau cetăţile grece sub Romani; 
Transilvania, 'Temişora, Crişiana, Maramureşul, ţtri române, la 
o-laltă sunt sub sceptrul Habsburgilor; dar acesta, ce le folo- 
sesce ? Este adeverat cs locuitorii lor. “trăiescu ca popol; dar - 
actsta este dre îndestul? Unul popol ca şi unui individ nu 
e de ajuns a trăi; el are neroie de a exista. Si a exista estea 
trăi politicesce din viața sa proprie, ca popor autonom şi liber- 
cum at trăit Românii din România şi Moldova în decurs de E 
mai multe secole, fără ca aceste ţări să fi fost unite, dar fără 
a înceta 'de a fi state guvernate de legile lor, avena adunările 
lor generale naţionale, religia lor domnitore, capil lor cu drep- 

„tul de a face resbol şi a încheia, - “pace, care sunt prerogative 
alo suveranităţii unei națiuni, 

sasa 

59 

Pagina 583 

Do multe feluri surit nebuniile Gmnenilor; dar nebunia de a 
se crede —cel apucat de densa— descondentul unui potestat, sau 
un mare diplomat ori un faimos reformator, felul acesta de 

.
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nebuniă presintă casurile celo ma! dese: nu e popol cu re. care cultură care.să nu-'ȘI aibă specia, acesta de nebuni. Ro. mânia are şi ca po al sti, dintre care unii, credendu.se Draconi, propun reinfiinţarea spângurătorilor; altii Napoleoni, certi introdu: cerea majoratului in instituțiile nostre egalitare.S: nebunii acestia, sunt admiraţi de alți nebuni. Omul la caro face alusie Iloliade se numia Tache Străchinescu. Străchinescul era om ca toți Gme- -nil, se aila numa dominat de o nebuniă : el își închipuia că se co- bară din Michaii Bravul, şi avea pretensiuni la thron după dreptul dle ereditate. Putea cine-va să” spună că în ţcra acesta nimică n'a fost de moştenire de cât numele de familiă ; că thronul n'a fost al nici unej familii, ci al Națiunii care Pa dat celui maj meritos ; că chiar sub domnia Fanarioţilor dreptul do creditate era necunoscut, Străchinescul nu vrea să scio de acesta ; el vrea să fiă moştenitor al thronului cum era descindent al luj Michait Valorosul, și pace. Norocul Nemţilor a fost că a murit. Carol 1 şi nepotul, mostenitorul “stii presumptiv, ar. fi avut de lucru dacă trăia Străchinescu. Si drept vorbind, un moştenitor al thronului ai nu o de multe ori un Străchinescu, un Piperofago un Han-Tătar, un Chimiţă, un idiot sai un smintit ? Dup Marcu- Aureliu, n'a urmat Ja thron Commod? Giermanicu n'a născut pe un Caligula? Daca Româri! nai avuţ po tronul Jor Chimită, Piperofagd, Caligul, Commodi, acssta a provenit pentru cs tro- nul român n'a tost de moşteniro al tutulor smintiţilor Şi mon. strilor, ci a aparținut Terer. Numai de la 1866 el a devenit eri- tagiul unei familii, care a început a domni Pprintr'un fel: de Shylock. 
, 

“ 
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- Pagina 589 au Străini! ai căutat în tot-d'a-una a se folosi de groştlele nystre, spre a servi Scopurile lor. In atentatul do la Opera, comică, diarele englesesci, spre a agrava învinuirea Românilor, „implica şi po alţi Români, precum în atentatul do la 18:$ în contra vieței lui Bibescu de câţi.va tineri nosocotiţi, adversarii nostri implica po toți Gmenii Mişcării, - i Mult râi ati făcut causel Naţiunil actele imprudente ale im- : prudenţilor de'la/1818. si daca, Mişcarea” poporului român a. avut resultato muiţumitâre, - acesta, a fost numai graţiă _6me- nilor acestey MiŞCĂrI care s'a ținut în legalitate, po care ne:: experimentați și fugoşii îl arăta de roapți a conduce o mi $care populară, fiind-că se opuneau faptelor lor nesocotite şi compromitătâre, | 
Da 

| - " 44
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Pagina 613 
Este un. adevăr trist “cb aceia ce saă numit patrioti, ati: des- 

prețuit și persecutat pe toți fil cci bun! ai patrici. și au mărit 

si inavuţit pe străini. EL ai rădicat po thronul ţerei un Iohen- 

„zolern fârd să fi săvirşit nică o faptă mărctă, dar n ar fi suferit 

- să so,suie pe el un Vladimirescu Acesti” patrioți, susțiitori ui 

străinilor.si dinastiilor lor, uită suferinţele seculare ale Ro- 

mânilor îndurate de la străini; uită că tot co ne-a înălțat nu” 

ne-a venit de la acestia, Rev oluțiile politice și. sociale de la 1521 

„si 18148 care nedii adus unde suntem, nu s'a făcut de vre-o 

* dinastiă şi cu atât mal pucin do străini, ci de Români în con- 

tra străinilor, Nu dinastia nemţcscă a făcut resbelul glorios de 

la 188, ci dorobanţi! români, coboritorii ostenilor lui Mircea, 

lui Stefan, lui Vlad, Ii Mihaiă: Fiilor ei era este datore tot - 

ce sa făcut bun si mare, şi străinului tote mutilările, tote ştir- 

„birilo suveranității nsstre și tâte despoierile. Si. cu tâte aco- 

„stoa, în “ochii Românilor degeneraţi, fanarioților: rom; inisați și? 

m 

lacheilor, Românul nare nici un merit; străinul arc tâte cua-. 

 lităţile; el este prâ-inălţat, adulat; lui i.so atribuie tâte .me- 

ritele, co nu le are, de stirpea ciocoilor şi robilor. 

3 
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Heliade a fost partisanul unei Ropresentaţiuni naționale. largi, 

compusă din tâto stările societăţii, şi partisan al unei aseme- 

nea. Representaţiuni a rimas pind la imârte. Sa indienat "dar 

când a vădut cs în Divanul „ad-hoc sunt chiemați numai pro- 

prietarii de pământuri și de acarete ; co numai pr oprieiatea imobi- 

liară vor potentaţii să fii represent ată într'o Adunare chiemată 

a arăta, pisurile şi dorințele Xaţiunei întregi. La 1848 sa dis, 

- Respect la proprietate, Resvect la persâna. Să dăm drepturi pro- 

-prietarului imobiliar, dar. să nu excludem de la densele pe
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muncitorul cu brațele şi po muncitorul cu mintea. Oro muncă nu _esto şi ca o proprictate ? Ore un năttrăi milionar pre- tuiosce' mai mult de cât un bărbat erudit? Sciința, arta, nu sunt şi ele o avere? să espectiim po cel co arg păment, căci pămentul reprezintă, munca și intelienţa ; dar să respectă : de o potrivă și pe cel'ce face piunentul fructifer prin lab6rea si sudorea lui, și pe cel ee posedă o artă, o sciinţă; pe cel co lucreda cu mintea, cu spiritul, cu gcniul “stu, Shylock, care prin vocea lui Naiata, a condamnat pe lisus a fi pironit pe cruce ca pe.un alt Caucas, Shylock, geniul usurei, propriotar al maj multor domenif, să fiă alegctor, bine, Dar' un Praxitel, un Ra. fael, un Omer, un Mirabeau, un Fiftel, posesori at artei, al ta. lentului, ay geniului, să fiă exclusi! Etă o monstruositate, + 
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Omenii care la 1818 subscrisesoră Constituţia ce decreta Domnia electivă, împroprietărirea locuitorilor fără pămenturi, representațiune națională largă luată din tâto clasele socie- tății ; acciaşi Gmeni, la 1866 Februarie 11, uniți cu reacționarii, după ce dotronară pe Domnul român Alexandru I6n ÎI, pentru crima co împroprietărise dos milisne de cultivatori şi lărgise votul electoral în contra voinţei Parlamentului oligarchicti, pro. Pagau ideea stabilirir- “monarehicl creditare în persâna unul principe străin! Organul lor de propagandă cra Rezista Dunării, Neconsecuinţa “acestor Smeni, caro în emigrație strigaserd cd relele ce apasă omenirea nu Yor inceta de cât în diua în care cu mațele celui din urmă călugăr se va spândura cel din urmă monareh și, in teră, lucraii la întomeiarea, unei monarchii străine ereditare, nu na mirat; mâknirea- mea a fost când am v&dut pe Heliade scriind in organul de propagandă monarchică, ală- turi cu aceia ce Pai persecutat în tâtă vicţa sa, şi ale căror idei sciam cs nu se împacă -cu ale sale. , Aptsat moralicesce do Schimbarea ce presupuneam în prin- cipiile sale, “t-am adresat o scrisâre, arttându'j cât sunt de 
Ss
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„desolat do a'l ved6 in comunitate de vedori cu aceia caro 
voiescii să ne întârcă mai îndărit, de cât în epoca fanarioţilor. 

La acestă scrisore îmi re&spunde magistrul meu risipindu'mi- 
temerile, - - 

INCHIEIERE, | 

Dator aşi fi s'acoper 
Iar nu să: defăimez 

Pe'ces, bun neam cu mine, 

Dar grei, frate, ohtez, 

Istoric sunt, mam frate, 

Nam rudă, mam vecin. 

Stăpîn am p'adevirul, 
Ia cată să me'mchin, 

Zilot Românul, 

Vorbind de 6monil de la -1849 şi do faptelo lor, n'am fost 

dominat do vre-o pornire do a mă face acusatorul implacabil 
al unora $i apărătorul orb al altora; n'am dis și n'a lăsat 
să so întelâgă nicăiri co unii au avut numai defcete și alţi 

numai cualităţi, coci aşi fi fost nedrept. Bărbaţii epocci aceleia, 

cu tâto erorile lor, cu tâte imperfecţiunile inherento naturci 

omului, toți -aii merite necontestabili, toţi au dreptul la 

recunoscința 'Ţerei, pentru-că toţi ati pus mâna la dărimarea 

părţilor putrigăi6se ale vechiului edificiu social şi la recon- 

struirea societăţii de astădi, unii: cu mai multă muncă; cu mat 

multă înțelepţie şi pricepere, 6r alţii cu mai pucină. Dar între 

luptătorii cărora România cste datore rădicarea ei, Heliade e 
“cel ma! vechii şi mai inteligent; el a depus mai mult devo- 

tament şi mai multă abnogaie; a lucrat mai mut, a a sacrificat 
maj mult, 

O Miscare socială menită a regenera o' naţiune, nu se pote 

“produce, saii dacă se produce o trecitire, efemeră, dacă nu e 

precedată de o revoluție făcută în spirite, singură durabilă, 
fiind-că are rădăcini în consciința ţărei. Heliade prin scrierile 
sale poetice, istorice, filosofice, morale şi religiâse, a contribuit 

mal mult de cât toţi din pleiada de publicisti, contimporanii
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sti, a da Naţiunei consciinţa : de sine Şi a prepara acestă revoluție în spiritul generațiunii do la 18:18, premergătârea ma- rel MiscărI sociale şi politice de la acea epocă. La 1818 dar, Natiunea n'a fost inspirată și progătită, de cel ce veniati din comitetele socialiste, din lojele nrasonice din străinătate, ci de adevărurile propagate cu mulţi any înaintea Mişcării, de pro- fesoril nostri și de scriitorii nostri din ţcră prin foile publice, dintre care cele mal respândite, cele maj citite erati Curierul Român şi Curierul de ambe-sexe alo nemuritorului Heliade, De omul, ânsă, cel care a făcut mai mult pentru tera sa, pentru neamul său, scriitorii de astădi vorbesc mal Pucin, sati - dacă unii se ocupă de densul, esto ca,să”i tăgăduiască actele incritorii, sai să[ inventede fapte do care este străin. Și aci e părtinirea şi nedreptatea. «Dar Omenil trecu şi adeverul remâne, posteritatea impartială, nepătimașă, va da fic-căruia, co este al stii, Când cotoriilo nu vor mai fi, meritul se va arâta, în tâtă strălucirea lui, 

. j e 
Yinelo notelor 

%
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HELIADE. SCHISORHA Sa DIX 26 MARTIU, 1553, 

Necesitatea si salutea ublică . 
sunt cele dot prime legi ale Sta- - 

, tulur. 

FERRAND. - 

Resvelul din 1533, intrepi ins de Alexandru II ințeles cu Au. stria si de- care Anglia nu cra străină, avea :de scop împărțirea Turciei. 
Ă . 

În timpul acesta Românii, în Hecunoscință de urdirile diplo- matiei, cereaii indipendentța Principatelor, - | Heliade care cu un an înainte prevtduse resbelul și spusese pentru ce se face, și care sciu cusetele urmaşilor Caterinei IL asupra țerilor române, nu putea să nu se ingrijască “de 'coca ce ele ar deveni când, în starea precarie în .caro să află Eu- , ropa, neaternarea po care ar obține-o nu ar fi ţiusă la adăpost . de poftele de cotropire ale puternicilor vecini. i Acest adăpost, după ce s'ar.îi rupt legăturile nâstre cu Turcii ; el nu” vedea de cât în suirea pe thronul român a unul prin: cipe din familiile domnitore ale Europei. e ! Consiliat de „aceste temeri a adresat epistola, de la 28 Mar . tii 1835, care face un contrast cu tot co a: scris pen atunci 
în privința formei de guvernăment a țărei, “ „„Rigoristil au numit acesta înconsecuinţă. | | Omul politicii îi dice necesitate, . ” Și necesitatea, precum a dis Forrand, esto una din' primele ” lei ale Statului. 
„Să dăm definiţia acestor cuvinte.
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Imconsocuința în principii, este abaterea unui om de la cre-| 
dința sa politică, făro ca acestă abatere -să fie cerută de un 
interes general, de o trebuinţă publică. - , 

Când ânsă abaterea se face spre a se salva un drept al ţirel, un bâno omnium al societăţii; când ea e comandată de o ne- 
„Yoio de Stat, se numesce şi este summa necessitudo, suprema “ trebuinţă, SR a ” 

Acestei trebuinţe s'a supus autorul scrisoril de la Martie câu- 
tând a pune ncatârnarea Statului sub scutul unei dinastii euro- , 

-. “pene; în lipsă do altă garanție. 
i e 

Dar atunci, ni se va obiecta, caro esto deosebirea între acest 
bărbat şi întro Gmenii Qin Divanul ad-hoc şi de la 1856, care 
ati cerut şi ai odus-un Domn striin ? 

Deosebirea este enormă. i . , 
Mal ântâii un exemplu, : 
Ptolemeu II, regele Egiptului, pune de omâră pe frate-siui ca 

să'și asigure thronul. Brutu, consul al Romel, subserie sentinţa 
de m6rte a fiilor sti pentru a conserva Republica. Causele care 
"au făcut să ica, aceste decisiuni crude sunt diferite "dar efectele. 
sunt aceleaşi: amândoi puteai să înlăture uciderea, şi ai lăsat 

_Să se facă. Însă unul ca tiran, cel-l-alt ca magistrat; unul pe 
„o bănuială şi întrun interes personal, cel-l-alt pe probe temei- 
„nice de trădare şi în folosul general ; unul comiţend o crimă, 
cel-lalt făcând un sacrificii, | ÎN 

- Oricât de identice, dar, sunt resultatele, între acesti doi o- 
meni este o deosebire. : ' 

O asemenea deosebire există între bărbatul care a scris epi: 
“stola de la Martiu, şi între membrii Divanulul ad-hoc şi Consti- 
tuantei, = - . | 

Cel dântâii, uitându-se pe sine, nu s'a gândit la un principe 
străin de cât spre a asigura indipendența Statului român, la 
cas cândi Sar fi dat în situaţia, de atunci nesigură a Europei, 
şi când Rusia începuse un resbel ca să'şi aproprie o parte din 
țările supuse supremaţiei imperiului otoman. E ! 
„Motivul care a împins pe cei d'al-doilea să solicite şi să caute | 

cu merinde în disaci acest Fet-Frumos, a fost: pentru unii, spâ- 
ranțo de a reinvia timpil feudal, întemeind o monarchie eredi- 
tară; pentru alţii, scepticismul politică, produs al desnervărit - 
sufletelor; pentru: cea mai mare parte, lipsa de stimă de el- 
înşile, co rădică încrederea în sine; pentru toţi, invidia şi ge- 
losia ; pentru nicl-unul grija de a garanta ţera în contra lovi- 
turilor din afard. :
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Si, ca să nu.se crâdă că calomnicm, să nu se dică cd inven. tăm, să ascultam pe Comisarii străint trimişi în 1857 de Cabi- notele curopeno spre a se informa do dorințele Românilor. „Causa pentru care Românii cer un principe european, (ice unul din acesti comisari, este că nu vor Să vadă o corână ere- ditară pe capul unuia dintre denşil, fio acela chiar dintre fostii Domn! ai ţereli - - i 2 Alt Coinisar serie suvernului "stii ecle următăro : „An ascultat pe Români în privința Domnului străin, şi âtă co Spun: „Am „fost asa de maltrataţi în timp de atâtea veacuri ; inamici! din „afară si din întru aă contribuii atât demult a no demoralisa, „a nimici în noi orl-eg instrucţie, ori-ce educație, ori-ce simţi- „ment patriotică, în câţ nivelul nostru moral și intelectual s'a „coborit .. Ne trebue energie, sciință, experienţă de guvornă- „ment, și nimeni din nor nu lo arc, Asa, avem trebuință do un „0 din afară, superior tutulor familiilor nâstre domnitore şi. „partitelor co ne Sfăşie, -asa în cât, deprins cu comanda şi cu „Ordinea, și liber de orl-co nepotism, do ori-ce influinţă, do co- aterii, să stabilescă în teră domnia logir.ă , Ast-fel, 6menil din Divanul ad-hos și din Constituantă, cerea un principe Curopean, nu spro a asigura fiinţa politică a Statului, ci pretextând cd er sunt ignoranți, corupți, fărv vigore, lipsiţi «de simțimentul patrioticii, netrobniei de a guverna, și lo trebue un Nero, un Sardanapal, sati cel Pucin un Hangiarliu, un Chahin-Ghirai, spre a'i conduce, pentru că aşa îl povâţuiau înte- resele lor, pentru unii personali, pentru alţii do clică! sat do castă ; iar stupidilor, spre ai amăzi, le vorbiati de fol6se obstesci cd un străin nuinal, luând în posesie puterea suverană, va face să dispară coteriile, să nu so mal audă de lupte de partite; co- rupții să so moralisede, ignoranţii şi venetici să, devină bărbaţi luminaţi şi patrioți, virindu-le în cap sciința si în inimă patrio- tismul cu făcăleţul. i . ” : Oro acestea sunt cuvintele scrisorii de la Martiti ? | „De ce e vorba în acea scrisiro? Da bunbtatea principiului monarchieii ?— Nici de-cum. Da superioritatea intelectuală şi cul- turală a Domnului european asupra suveranului român ?—Nici a cesta. Do simțimentul iubirei de patrie mai desvoltat la un străin do cît la un indigen ?—Si mal pucin. In țâră, în exil, întors în patrie, cântătorul faptelor mărețe ale ilustrilor nostri Domni, n'a.pus nici o dată guvernul crc litar inat presus do guvernul * colectiv, nici inteligenţa, capacitatea, aptitudinea, moralitatea, nobilitatea neamului unui Romin mal prejos de cât a unui 
pi
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strain, nici guvernarea unui principe de altă ginto mâi bună 
de cât a unui Domn pământean. . IE 

E vorba de moralitate ? Dar un străiv, fie cel mai mare su- 
veran, nu ne pote moralisa, de nu ne vom moralisa noi înşi-ne, 

Și apoi, un suveran, fie de ori-ce neam, nu co fiinţă supra- 
naturală, cum îi place Astuţiei a'1 arăta și cum îl crede Stupi.. | 
ditatea ; nu e o natură perfectă,' nu e lipsit de viţii. Are siel - 
defecte, neajunsuri, și ânco îndoite de cât ale unui particular: 
neajunsurile firei omultii şi defectele stirpel sale. Şi daca co. 
rona pusă pe capul sti e ereditară, une orl principele e un Lau- 
dovic II al Bavariei sai un Wilhelm al Olandei, alte ori un 
Commod sati un Caligula, rare ori un Titu satiun Mareu-Aureliu; 

" iar daca c şi venetici, adese-ori este un Shylock, ” 
ici . 

Afară de acesta pentru autorul scrisorii de la Martiu, idea unui 
principe străin este un accident, când pentru 6menii do la 66. 
este o sistemă, | 

Când Heliade a scris cpisola din 1855, Sovastopolul nu se luas6, 
nu se scia de sorta reşbelului, nu crai cunoscute condițiunile 
e se vor puno la închieicrea păcii, nu venise tractatul de la 

„Paris din 1/4 Martiu 1836. as 
In urma acestul tractat, şi mai ales după Convenţia din 155, 

situaţia politică a țărilor nostre sa sthimbat ; existența nâstră 
naţională s'a asigurat ; chiczăşia pe care'la 1855 "o aveam, . 
dupy 185 find asigurată, Ileliade, pentru care principele străin 
NU cra un scop, ci un midlocu-—o punte aruncată de un urmărit: 
peste o prăpastie ca să scape decei ce'l urmărescii, pe care. 
după ce a trecut o distruge—şi dihâstia străină efectul unei 
cause ce încetase la 1858, n'a mai considerat Domnul european ca: 
o necesitate, pentru - că causa (care era temorea de cucerire 
încetând, a încetat și efectul : trebuința de dinastie străină), 

Cine a citit Biblicele imprimate Ja 1558 şi Eauilibrul între: 
sAntithese publicat de la 1859 pind la 1869, a vedut că după. 

„ Convenţia din Paris, autorul acestor scrieri a părăsit ideca de . 
un principe străin, ce n'a trecut prin mintea sa de cât ca un 
meteor, şisa redevenit bărbatul care a fost pind aci: atletul 
in contra, străinismului şi formei de guve'năment monarchice 
ereditare. ” - 

Nat făcut tot aşa: şi Omenil din Divanul ad-hoc şi de 'la 1866. 
pinv la 1837, protectoratul apâsător al Czarilor, nu lăsase pe Ro-: 
mâni a se cunssce de ce sunt capabili. Acâsta justifica dre-eum 
neincrederea lor în ei înşile. De la 1858 pină la 1866, ânse,. 

e 
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totul se moditicase: resbelul din Crimea care a adus atâtea fo- l5se Românilvr se terminase cu glorie; se inchieiase tractatul de la Paris care retroceda României o-parte din Basarabia cu gurile Dunării si care punea Principatele subt garanţia colec- tivă a Puterilor. calof mari europene; so ficuse unirea țărilor surori subt un Domn român ales dupe vechile n6stre datine ;. prin Statutul de la 2 Iuniu 1$64, desvoltător Convenţiunci de la Paris din 7 Septembriui 1838, Românii intraserd in tote “drepturile lor suverane, recunoscute de anticele lor tractate în- chiciato “cu Porta; moşiile monăstiresci, aşa dise înc“inate. Locurilor de Tos, care formati aprope'a treia parte din pămentul terei, se luase din mâinile străinilor protegiati de Rusia ; se improprictărise doc Iniliâne de cultivatori români fără pămen- „but, care de ar mul îi fost lăsaţi în starea de proletariat de „mai nainte, nu scim daca, dup stabilirea monarchiei ereditare ve a despoiat Statul deo parte din cele mai intinso domenil 
ale sale, ar mai îi fost împroprietăriți şi nu ar fi ajuns a îndura sorta locuitorilor “din Irlandia : ţcra se înarmase ca în timpii 

'slorioși ai eroicilor nostri Domni ; suveranitatea Turciei ajunsese a fi numa nominală ; indipendența nsstră existând de fapt, cea 
«lo drept era numal o costiune de timp. Dupd atâtea acte mari savirsite în asa de scurt timp subt un suveran indigen — ceea, ce cra o probă evidentă da vitalitatea, inteligenta, capacitatea şi patriotismul Rominilor, şi care spulbera ncexactităţile și insanitățile debitate la 1857 de oamenii din Divanul ad-hoc către. Conmnisarii” străini — mat era ore necesitate de un Srab pe thronul (rel 2, | A a 
"Pote. co aducend un străin, omenii acestia stai gândit la Indi- 

pendenți si la Regat. Dar Românii ai nu arotaserd umcă „co ei 
posedă tot ce trebuie unui popor ca să existe, să fie liber și să devie maro fară să aibă nevoie de lighine străine ? . | 

Si apoi, Regatul și Indipendența le faci; nu principii străini, 
ci timpii și împrejurările ; le faci literatura și istoria unei țări Ro- . 
satul si Indipendența le-a ficut şi Serbia o țeră de patru ori mal! 
pucin: numerâsă în populație de cât noi, cu un păment de trei 
ort mal micii de cât al nostru, și avend în capul ci un Domn. 
indigen, care în resbetul cu Turcii a fost bătut şi țera lui a scăpat 
de cucerire numai mulţumiţi intervenției cabinetelor europene, 
ueca ce dovedesce că alți agenţi lueredă la neaternarea popo- 
lilor do cât aceia co ne placo nout ai arăta ; co mâna Prove- _ 
dinței este trebuincidsă atât-eât şi energia și. devotamentul po- 
polului care aspiră la mărire; cd dacă un Milan sat un Carol 
sa intemplat să domnescă în timpul în care a advenit un mare" 

- . ă - , .. . 

+ .. 
A
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eveniment, nu va să dică că acel eveniment Pai preparat sai 
Vai croat ei; .nu însemnâdă că fără denşii evenimentul acela 
mar fi ajuns. | . Ă 

Şi apol operile care 16 facă monarchil în pisma spiritului Na. 
fiunei, nu sunt durabile. Napoleon I a creat imperiul ântciu, şi 
Napoleon IIL a făcut imperiul al doilea în contra: vointei ţărei 
inteligente ; și unde sunt acele imperiul? Co folos ai adus 
Franciei? - , 

Cu sai fârd un străin pe thronul român, resbolul de la 1877 
cu tote conseenințele lui, s'ax fi făcut.- Coca ce nu s'ar fi făcut 
ar ii fost perderile ce România a suferit in teritoriu, în bani şi 
în dreptu având un străin in- capul el. , 
„Pentru ea, dar, un principe european, n'a fost un progres ci 

un regres, Ac6sta a spus'o la 1866 de Ia tribuna Constituantel 
bărbatul pe care răsturnătorii do Ja 11 Februariu Paă numit 
nebun. Experienţa ânsă s'a însărcinat să dovedâscă că adeve- 
raţii nebuni crai cel coant credut cd un venetici, numal pentru 
că e venetici, pâto să facă prosperitatea unul popol ; că un străin, 
fie de po Spree, fie do po Bosfor; numescă-so principe sati bei; 
german sai fanariot, tot străin este, tot un fel gâhdesce Ro- 
mânului, aceeaşi ură îl pârtă, cu aceeaşi nemilostivire îl despâie. 

Dacă cel ce, de la 1818 pind la 1955 +şi de la 1853 pinv ia 
mârtea, sa, a combătut pe străini şi dinastiile ereditare ar trăi 
astădi, ar întreba pe Gmenit de la 1866: de când ţera ateo di- 
nastie străină, este ea mai bine de cât în trecut? De 25 de ani 
de la suirea pe thronul ci a unui principe european, nu î,s'a stors 
mal multe 1niliâne de cât a fost prădată întrun secol de beit 
din Fanar? EI le-ar dice: la 1857, cerând de la Puteri un Donin 
străin, aţi susținut -că printr'ânsul veţi scăpa ţera de nepotism; 
dar concesiunile oner6se, smulse de stăpânitorul venetici mini- 
strilor prin amenințare și Parlamentelor prin presiune şi co- 
rupţid, spre a înavuţi rudele sale, nu este nepotismul cel mai 

- propudios ? AţI dis cd subt acest străin legile vor fi o puţere; 
şi acum spuneţi daca ele domnescii, daca coteriile nu sunt în 
fl6rea, lor şi nu guvernă prin cea mai, flagrantă violare a Pac- 
țului fondamental? Basarabia perdută ; Dobrogea menită a îi 
colonisată cu germani şi colonisându-se clandestin po fie-care 
di prin toleranța, criminală a guvernelor; suveranitatea asupra 

„Dunării române dată Austriei ; încercarea— amânată iar nu aban-! 
donată — de a se crea în Statul român un stat german prin 
Convenţia consulară cu Germnnia, impusă de Capul străin al Sta 
tului, din causa căria a trebuit să cadă un guvern şi un partit 

„de la putere, ai n'a arttat pericolul la care este expusăţera . 
. 

s . .
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prin aflarea pe thronul ei, fără nici o trebuință, a unei dinastii străine, pe care” poporul român este neroit să o priveghiede qi și nopte spro a nu i so Ssustrago şi scamota una câto una din libertă= tile lut în profitul ei, și din drepturile lul în folosul celor de o stirpo cu densa? Dar bărbatul care o jumitato de veacii ne-a învețat să nun încredem străinilor, nu mat esto; ţtrena lui să repausă in cimitirul Mavrogheni, extins din amintirea celor cărora, le-a dat consciința de sine și de drepturile lor, neuitat ânst do ina- micii gloriei sale care, după ce în viaţă M-ai tractat operile de utopii, după inortoi lo tăgăduiesci, inpăunându-se ci cu dânsele, 

Or-care sunt schimbările co tempestele politice aducă în opi- nia unut om, Heliade “S-a terminat cariera, politică precum a inceput'o: apărând Suvernul electiv şi combătând străinismul, acesta este necontestat şi necontestabil. 
EI a inceput la 1818 cu gramatica limbei române, care cra stcurea ce se punea la rădcina străinismilor, și a terminat la 1S66 cu discursul pronunțat de la tribuna Constituantel în contra străinului, 

j Cât din bărbații politici ai țerei au rtmas fideli principiilor lor ? Pe câți nu "I-am vedut devenind din partisanil cel mal sgomo- toși al Republicei democratice și sociali, susțiitoril cei nat docilt ai Monarehiei creditare! N "am dis partisanii înflăcăraţi al Republicei, nici susţiitorii devotați ai Monarchiei, pentru că nici o dată mai fost nici unn nici alta, ci tot-d'a-una aă întors cojocul din cătro a bătut ventul, când Ieliado a r&mas acelasi în midlocul pre- facerilor politice ca o stineă de granit, care sfidâdă uraganele. „Câte pene competinte n'am vedut vendendu-so pe un blid de linte, când pena ilustră a nemuritorului magistru ra fost pusă de cât în serviciul tere sale; ca a cântat eroii nostri, a biciuit vițiul, a înălțat virtutea. şi dintr'un gerg a făcut o limbă uni- tară. Câte frunţi n'am vedut plecându-se pentru onoruri, pentru avere! Pruntea sa ns a remas sus şi curată de ori co pată. Si în acesta IIeliado este superiorul contimporanilor să. Luptele sale ai fost de uriaz, constanța lui de martir. : Acesta nu pot să 'I-o ierte adversarii sti; acesta îl îndrăcesce,. Dar dujmanit se duct, 
Si adevărurile ce cl a propagat r&mân, 
Si serviciile co el a adus patrici român. 

   



, 
Toti celce au luat o parte activă în evenimentele de la 48 

, sciu co Programa constituțională a Miscării Române. esie 
pera nemuritorului THeliade-Rădulescu, D. I6n Ghica, în pismu 
istoriei, atribue acestă programă regretatului Nicolae Bălcescu, 
spre a ilustra cu densa pe membri Comisin: ci executive din care 
d-sa făcea parte, şi indată a si găsit un istoricii lendemănă,” 
pe pugin scrupulosul d. Gr, "Tocilescu, spre a acreuita fabula co 
Bălcescu, ajutat de luminele colegilor: sti din Comisie; este 
autorul Programei marei nâstre Aiscărl politice si sociale de 

S la 18:£, . , 
In interesul Istoriet, Adevărului si Justiţici venim să dove- 

dim falsitatea aserţiunilor acelora care, după ce ai negat lui 
Heliade, cât a trăit, inteligență, geniu, sciinţă politică, merite 
literarii, vin dupo mortea lut asi însuși operile sale spre a se 
glorifică cu densele. 

Mal nainte ânst. de a ajunge ln probe, să reproducem Pro- 
grama e principii de la 1815, spre a face apoi o comparație 
intre aceste prin ipii şi principiile omenilor din Comitetul Revo- 
luţionar si Comisia executivă, şi a, judeca arborele de pe fructe: 

Etă Programa. constituțională a memorabilsi nâstre Miscări: 

IN NUMELE POPOLULUI ROMÂN 

„Dumnezei e Domnă si s'a arătat noi; 

„bine este cuventat-cel ce vine în numele 
„ Domnulul,* 

Să Respect câtre proprietate, — Respect câtre persâne 

FRATILOR ROMÂNI, 

Timpul mântuirii nsstre a venit; Popolul român se deşteptă 
la glasul trombiţei ângerului mântuirii, şisi cundsce dreptul 

-Seu de suveran. Pate vot, pentru că vi se vestesce libertate.vot



IS 709 + 
DINARS 

N 
Popolul român se scolă, se armedă, si nu spre a se lupta o clasă „asupra alteia, nu spre a rumpo legăturele sale de relaţii din a- “fară. ci ca să tiă în trei si în respect po voitorii de reu ai feri- cirii publice Slrizarea Roinânilor e strigare de pace, strigare de infratire, La acestă mare faptă a mântuirii, tot Românul are - dreptul do a fi chicmat, nimeni nu este scos afară; tot Româ- nul e un atom a] întregei suveranității a Popolulul: sătean, me. seriasu, neguțătorti, preot, soldat, student, boicr, Domn, e fiii al Patriei, și, după sfinta nostri credință, e și mai mult: e fiu al lui Dumnedeu. Toţi axem acelasi nume de român. Acosta - ne infrătesce si face să încetedo tâte interesele, să se stringa tote urele. Pace dar. vot! Libertate vos! , Sculareu acesta e pentru binele, pentru fericirea tutulor stă-" rilor societății fărţ Pilguba vre-uneia, fără paguba Ensuşi a niej "unici persâne. Nu se cuvine a perde cei mal mulţi pentru cei mal puini, coci este nedrept; nu se cuvine iar a perde cel mal Pusini pentru cel may mulţi, coci esto silnică, , Popolul” român, in cât catre cele din afară, nu superă pe ni: meri, respectă tâte Puterile şi cero a respecta și ele drepturile lui stipulate prin-tractacele lui Mivcoa si Vlad V, recunoscute de tâte tructatele incheiate apoi între Inalta Portă și Rusia. si protestă asupra. vii caril fapte ce s'a fâcut în protiva acestor tractate. Popolul Român voiesce cu 0 voință taro asi păstra noa-! ternarea administrației sale, neaternarea legiuirii sale, dreptul seti suveran în cele din năuntru, şi române în aceleaşi legăture şi mal strînse prin haminelo veaculul cu Inalta Pârtă, Acestă voință o legală, e pe credinţa tractatelor, și nu e în'paguba ni- menul, _ . ! 

Popolul român lepădă un Regulament, care esto în protiva drepturilor sale legislative și în protiva tractatelor ce'i recunoscu autonomia. — Acestă lepădare este Ensuşi în folosul Inaltei Porti co va fi arbitrară din preună cu Franca, Germania şi Englitera, cărora Românii 10 reelami judecată şi ajutor la orl-ce asuprire ce li sar face, 
| : . Popolul român decretă şi hotărasco responsabilitatea mini- strilor și cu un cuvent a tutulor funcţionarilor publici ; și fiind. e) neresponsabilitatea nu este drept al nimenul, Dic de mo- stenire, nic de învoire, prin urmare nimeni nu perde nimicu şi hotărirea Popolului o sfântă, E 

Popolul român voiesco.o Patrie tare, unită în dragoste, com. pusă de frați, iar nude vrăjmași; prin urmare decretă, după vechile sale datine, aceleași drepturi civile și politice pentru tot Românul. ! ! “ -



TO 

  

Cine nu voiesce acâsta e vrăjmaşii al fericirel publice, e un 
alt Cain ucigător de-frate în sînul mame! nâstre Patril. 

Popolul român va să dea dreptate, şi dreptatea ca lul Dum- 
nedeu. Dreptatea nu sufere a purta numar săracii sarcinele” ţ&- 
rel şi bogaţii să fiă scutiţi, Prin urmare decretă contribuţie ge- 
nerală după venitul fiă-căruia Acesta înavuţesce Patria, și o 
Patrie avută e în folosul tutuler şi pria urmare în paguba, ni- 
menui. Acesta chiamă pe toţi la aceleaşi drepturi şi datorii în. 

_tito Patrie drâptă, înfloritore şi care cu tot dreptul nu va mai 
pute suferi control străin. 

Popolul român dă înapoi la tâte stările dreptul cel vechiti de 
a av6 representanți în generala Adunare ; decretă do adi ina- 
into alererea largă, liberă, drâptă, unde tot Românul are drep- 
tul dea îi chiemat şi unde numai capacitatea, purtărea, virtuțile 
şi increderea publică săi dea dreptul de a fi ales. Acesta pe coi 
buni, pa cei drepţi nui păgubesco întru nimici, și Românii ai fost 
tot-d'a-una buni. O sciii străinii şi-o scie proverbul cel vechiu : 
„bună fer, rea tocmeală“, Acâstă decretare nu e în paguba ni- 
menul, va să schimbe nu:mal tocmla. 

Popolul român decretă tipari liber, cuvântare liberă, adu- 
nări libere spre a vorbi, a serio cele de folos, spre a arăta ade- 
verul. Adevărul, ideile, cunoscințele vin de” la Dumnedeti în fo- 
osul general al Gmenilor, ca s6rele, ca aerul, ca apa, și prin 
urmare sunt proprietate universală; și daca se cuvine a fi ro. 
spectată ensuşi proprietatea par iiculară, cu atâta mai vîrtos este 
sacră şi neatinsă proprietatea universală. A înncea adevtrul, a 
stinge luminele, a împedica fol6sele, prin împedicarea tiparulut, 
este o vendare câtre Patrie, o apostasie către Dumnedeii. Liber. 
tatea tiparului nu pote pâgubi pe nimeni de cât po fiii întunere- 
eului. 

Popolul român voiesce pace, voiesco tărie, voiesce garanţia 
averilor sale materiale, morale și politice; decretă dar guardă 
națională în care tot Românul se nasce al er soldat, tot Ro- 
mânul e un guardian al foricirel publice, un garant al libertăţi. 
ler publice. - Acesta nun păgubesce pe nimeni de cât po conspi- 
ratorii asupra drepturilor Patriei. 

Popolul român chiamă tâte stările la fericire, recun6sce fa- 
cerile de bine ale comerciului, scio că sufletul lui este creditul, 
care nici o dată ma vrut să în „inlesnescă sistema trecută. Do- 
cretă dar.o bancă naţională, ânst cu fonduri naţionale. 

Popolul român, în generositatea şi evlavia sa, se închină l0- - 
curilor sfinte, şi va trimite de acum înainte la sfântul Mormânt 
și la alte agediminte religidso unt-de-lemn, tamoie, făclii şi
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ensusi bani spre ținerea de Ssc6le, de preoţi, spre lauda lui Dum- nedeii ; și tot Spre adevtrata laudă a celui ce s'a răstignit, spre desrobirea celor Săraci, decretă ca prisosul veniturilor monăsti- resci să fiă al ţărer Spre desrobirea şi ajutorul celor săraci; şi recla- mă moşiile monăstirilor închinate a le scâte de subţ ari-ce mân- cătoric; Popolul român dă luţ Dumnedeii ce este al lui Dumne- dei, şi ia do la farisei ceea co nu este al fariseilor, ca să dea săraculul care e fratele Domnului. Actsta nu o în paguba Ro- mânilor, ci spre inântuirâa lor Şi lauda sântelor locuri, „Popolul român imparte dreptatea de o potrivă la toți, și dreptatea o dă Pentru toţi. și mal virtos pentru coi săraci, Sa. Tracii, sătonir, plugarii, hrănitorii orașelor, fiii Patriei cei adovă. rați ce ai fost defăimați atât do îndelungă cu numele glorios de Român, co aă purtat tote greutățile TŢerir prin munca lor de atâtea veacuri, au lucrat moşiile Și le-ati îmbunetătit, a hrânit 0 strămoșii proprietarilor, pe mMoşil lor, pe părinții lor, pe acesti proprietari ENSuși, şi au drept inaintea generosităţii proprietari. lor, inaintea dreptății Patriei, iși cer o părticică de pământ în- destul pentru hrana familier și vitelor sale, părticică rescumpă- rată do atâtea veacuri cu sudorile Jor, Ei o cer şi Patria le o dă; şi Patria iar, ca o mumă bună şi dreptă, va despăgubi pe fiă-care Proprietar de mica părticică ce o va da săraculul co nu are pă. mentul seu, dupd strigarea dreptăţii, după glasul ovanghelie, după inima cea frumâsă a Românilor, în care ati aflat parte străinii în tot-d'a-una, necum frații lor, hrânitorit lor, tăria lor cea adevărată. Claca dar, şi acea infamă iobăgiă, se desfiin. tedă; lucrarea la lucrul drumurilor so desființedă ; Sătânul fâro păment se face proprietar și tăriă neînvinsă celor mal avuţi în folosul tutulor și în paguba nimenul ; vistioria va des- Păgubi pe toți. 
! „Ponolul român, după vechile sale drepturi, voiesce ca Dom- nul, în caro esto personificată suveranitatea acestui popol, să fiă tare prin dragostea publică, drept, luminat, voitor do.bine Patriei, bărbat integru ; şi ca să] Potă aflu Ja alegere ast-fol decretă, după vechile sale drepturi, a'1 căuta în tote stările so- - cictății, în totă Naţia, iar nu într'un numer mărginit de Gmenţ, Domnia nu e drept de moştenire a nici unei . familii, Domnia este a Patriel. Ea o.dă celui ce va socoti do cuviință, dintre fiii sti. O asemenea alegere stringe şi mal mult legăturele nostre cu Inalta Pârtă, pentru-că per pucinele persâne ce se "pot in- fluinţa în paguba Inalter Porţi şi a Popolului român, , j » Puterea suverană purcede do la Dumnedei şi în totă țera se atlă undo-va. In Țera română este în Popolul român ce are 

45



108 | - 

dreptul dea numi po capul cel mal înaltal Patriei. Prin urmare 

Popolul . având dreptul suveran pote revesti cu dânsul po ori-: 

cine va socoti de cuviință şi pe câţi ani i so va părâ că! este 

mii do folos. Aşa dar decretă ca Domnia să se dea celui ales 

. -numal pe cinci ani spre a “se tăia rivalitățile şi urele îndelun- 

gate, şi spro a pune o emulaţio între cetățeni a fi buni, întregi 

şi folositori Fatricl ca să tragă încrederea publică. . 

„Popolul românleptdă de la sine orl ce titlu ce i sa în- 

_trodus prin corupție de la striini în protiva vechilor sale da- 

tine. Domnul este ales unul dintre cetăţeni, și după domnii 

vemâne îar cetăţân fiii al Patriei. Domnul nici n'a fost nici nu 

este princii, domn o tot cetățenul, domn e și capul țerei. Asta 

c titlul cunoscut de toți Românii. Vorba de pringi e cunoscută 

numai de cei co sciă din limbele Europei. Vorbele de prâinăl- 

ţat, prâ-luminat, sânt nisce traducţii din limbagiul fanarioţilor 

iubitori de titluri. 

„La multe trebuinţe ce are Patria acum pentru despăgubire 

“și atâtea cheltuieli spre înaintarea Patriei, Popolul român nu 

mai pâte da Domnului o listă civilă atât de mare, și snai vir- 

tos că și fărd acâsta vede că esta de neapărată nevoiă ca Dom: 

nul să d6 exemplu mai ânteiii do simplitate și de vicţă cumpstată. 

„Vorbele nobil, nobilitate, sunt necunoscute între Popolul ro- 

mân. Fapta asemenea o şi mal necunoscută, căci nimici n'a fost 

de moştenire în ţâra acâsta, nici rangii, nică titluri, de cât pro- 

prictatea şi numele familiei. Popolul român decretă, dar desfiin: 

țarea tutulor rangurilor titulare ce nu ati funcții şi a căror nume 

nu aduce a-minte de cât nisce timpi do barbariă şi de servilitate. 

„Popolul protestând asupra măsurilor arbitrare si nelegiuito 

de a se pune o taxă la învățătură, de la care săracul, orfanul: 

fiiul văduvei o scos afară protestând asupra relel cugetări de a 

degrada şi a ucide naționalitatea prin scâterea limbei naţionale 

din scâle, decretă o învăţătură pentru toţi egală, progresivă, 

integrală pe cât va fi cu putință dupy facultățile fiă-căruia și 

fărS nici o plată; decretă în Bucuresci o scolă politechnică, 

câta o universitate în Bucuresci şi Craiova, şi câte un liceii 

cum şi pensionate pentru amândouă sexele; câte uni liceu” 

asemenea şi ună pensionat în fie-care judeţ; câte o sc6lă nor. 

mală în fiă-care plasă şi- câte o scâlă incepttore bine intocmită 

în fiă-care sat, Decretă sciinţele ca şi pnă acum în limba pa- 

triei, şi cultura și înflorirea acestei limbe dupd natura şi dupd 

origina el cu litorile salo atât în cărţile profane cât şi în celo 

sacre, cum “şi întroducerea literilor în tote cancelariele. 

„Despre acest capitol al învăţăturel, guvernul va fi dator subt 

Cc) 

o... 
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a sa răspundere a pune cea mal activă Stăruință spre a se înfi- inta agedtmintele de educaţie Publică ; si precum nu se pâto lăsa nic! un chreştin a se nasco și a muri nebotezat, asemenea nici un fiii de cetățean, din câţi so află adi în virstă de 12 ani şi câţi se vor nasco de acum înainte, să nu r&mâio neimpărtășit deo invățătură, cocă pe densa se întemeiadă viitorul țărei şi Punerea în lucrare cum şi garanţia cea adevtrată a aşedimin- telor Patriey, 
| „Popolul român Icpădă de pe sine neomenia şi ruşinea de a - țin6 robi, și declară libertatea Țiganilor celor particulari. Cer co au suferit pin acum ruşinea ptcatului de a av6 robi, sunt ier- taţi de Popolul român; iar Patria, ca o mumă bună, din vistio- Tia sa va despăgubi po orl cinc va reclama că a avut pagubă din acestă faptă chreştinescă, 

” = „Popolul, decretând o dată drepturile civile şi politice co le-a avut în tot-Q'a-una tot cetățenul, declară că tot Românul e liber, tot Rominul e nobil, tot Românul e un domn. Prin urmare de adi inainte dosființedă ori ce pedcpsă cu bătaia şi rumpo în obrazul godilor ori ce biciii și orl ce vargă ce dogradă demni- tatea cetătenului. Bătaia dar se rădică de la ori ce dregttorie şi cu atita mal virtos din reudurile soldaţilor, , „Popolul român de şi nu cunâsce ființa podepsel cu mârte, ânst pentru co adesea prin judecătoriile criminale, judecătorii do siste- ma cea vechie ati cutezat a da afară nisco sentințe de morte, făro să fi putut a se pune in lucrare, Popolul decretă, desființarea cu totul a pedepsei cu mârtea, atât în lucrare cât şi în” sentinţe, „Popolul român ve&dena intrerumperilo salo de relaţii cu Înalta, Portă, mat virtos dela 1828 incoa, vădend că representantul sei la Ccnstantinopole e un străin, reclamă AŞI avo relaţii d'a drep- tul cu 1. Pârtă şi representant al sei la Constantinopole ân- susi dintre Români, - 
„Pe scurt, Popolul român recapitulând decretă ; 10. Indipendința sa administrativă şi legislativă pe temeiul tractatelor lui Mircea și Vladă Y şi ncamestecii al nici-unol puteri din afară în cele din întru ale sale, 
25, Egalitatea drepturilor politice. 
3. Contribuţie genorală,. - 
40, Adunanţă generală compusă de representanţi ai tutulor stărilor societăţii. : 
5%, Domnul responsabil ales pe câte cinci ani şi căutat în tâto stările societăţii, 
6%, Impucinarea listel civile — ardicarea de ori-ce midlocii de 

coruimpere, 
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0 Responsabilitatea ministrilor şi a tutulor funcţionarilor i în 

funcţia ce ocupă. 

80. Libertatea absolută a tiparului. 

9%, Ori ce recompensă să vină de la Patrie prin representan- 

ţii sei, iar nu de la Domn. 

100. Dreptul fio-cărui judeţ do a'si alege dregttorii sti, drept 

care purcede din dreptul Popolului întregii de a'şi alege Domnul, 

110. Guardă naţională, 

1920, Emanciparea mânăstirilor închinate, 

190. Emanciparea clăcașilor ce se facii proprietari prin despă- 

gubire 

- 140 Desrobirea Tiganilor prin despăgubire. 
159. Representant al ţării la Constantinopole dintre Români. 

169, Instrucție egală și întregă pentru tot Românul de amten- 

doă sexele. 

170. Desființarea rangurilor titulare ce nu at funeţii 

180, Desființarea pedepsei degrădătâre cu bătaia, 

199, Desființarea atât în faptă cât şi în vorbă a pedepsei cu 

mortea. - - 
200. Aşedeminte penitențiare unde să se spele cei criminali 

de păcatele. lor și să i6să îmbunitățiţi, 

210, Emanciparea Israeliţilor şi drepturi politice pentru ori-ce 

compatriot de altă credinţă, 

920, Convocarea, îndată a unei Adunanţe generale extraordi- 

nare constituante alese, spre a representa tâte interesele sau 

meseriile naţiei, care va fi datâro a face constituţia ţerei pe 

temeiul acestor 21 articole decretate de Popolul român. 

„Acestă Adunanţă va lăsa în mostenire viitorimit constitu- 

ţia acesta, și va fi datâre âncăao încheia printr”o legiuire prin ” 

care neaptrat la fie-care 15 ani, din dreptul seti să'şi al€gă po- 

polul deputați extraordinari cal, venind în adunanţa extraor- 

dinară, să întroducă reformele cerute de spiritul epocel. Cu 
"acesta se impedică da acum înainte vrednica de plâns nevoiă. d'a 
se cere reforme cu mâna armată, şi vor fi feriţi copiii şi strănepoţit 

nostri de 'necesitatea în care s'a aflat astădi popolul român. 

„Aceste decretări vin din glasul general al țerei; sunt drop- 

tun vechi ale ci, sunt după legi, sunt dup5 tractate. Inalta 

Portă, atât în generositatea cât şi în interesul sei le primesce. 

Rolul Rusiei este dea ne asigura drepturile când ar fi călcate 
Qin afar, şi mai virtos când voim a ne reintregi întrensele. Când 

ea ni se va împotrivi, va dovedi lumil inţregi că a avut gând 

rtă asupra nbstră şi asupra Turciei, — Archipăstorul ţărel le 

va binc-cuventa, dacă este păstor după legea lui Christos; va 
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subscrie decretul acesta în capul tutulor, de va voi să ne mai păstorescă și de va fi pttruns de duhul Fvangheliei.- Domnul țerei nu pâte sta contra, pentru că este Alesul CĂ, și nu pote impedica acestă faptă fără ași atrage numele de trădător al . tărel si rebel către Inalta Portă, e „Boierii waiă nici un cuvânt a nu primi, pentru că nu perd nimici, și mal virtos că prin invoirea lor vor da hunil o dovadă de frumosul suflet ce caructerisă tut-d'a-ună pe cei mal mari ai Ţere). Strămoșii nostri ne-au asigurat cu sângele lor o Pa- trie. Misiunea boierilor esto a statornici dreptatea cerului, drep- tatea Evangeliei într'ensa ; misiunea lor- do astădi are şi inal mare pret inaintea lut Dumnedeti. 
„Xeguţătorii, meseriași, sătenii, bine-cuventă decretele acestea; le reclamă, lo cer, de si n'a avut pin acum glas, le-ati cerut cu ochif, cu mâinile, cu tâte mişcările, fard a seâte o vorbă, dup cum cere mutul ars de scte, apa, după cun: cere cel astupat, cel înocat aerul, i - 
„Frați Români! Soldați carl sinteţi fii şi frații nostri, pri- vephiati a ține buna orenduială, pentru cd datoria vostră a. cesta coste, Nu ascultați ânsv când voitoril nostri şi al vostri de re ve vor porunci a da în frații vostri şi a vo intina mâinile în cci co se seslă pentru binele vostru şi a! părinților vostri, Pu- nerile la cale, legiuirile cele noul ale Popolului român. vă înal- ță Ja trepta de om, Cesființeda vergele de pe spatele vostre cu care eraţi socotiți în starea vitelor; v5 înalţă la trepta de a Put6 şi vol a vă face oficeri când veţi merita ; și uşuredă, dati drepturi părinților și fraţilor- vostri, Când veti lăsa puşea din mână, de adi înainte vă asteptă o Patrie, iar nu claca şi biciu] dorobanţului. Cel ce vă vor da porunci a face foc asupra fra: ților vostri, însemnați -cd aceia nu sunt Români, sati de vor fi, sunt venduți si vă vend zi po vol ca să mergeţi a împl6 san. țurile cu trupurile vâstre, bătendu-vs în potriva voitorilor de bine al omenirej! | 

, . nOficeri români! Camaradii vostri din Europa v'ai dat exem- plu. Europa luminată e cu ochii deschişi asupra vâstră, AȚI în- cins sabiile spre a țin6 buna orinduială și a vă lupta asupra vrăj- maşilor Patriel. 'Țineţi buna orinduială, şi vol pricepeți ma! bine de cât soldații vostri și cunâsceți pe adevărații vrăjmaşi ai Pa: trici. Scâteţi săbiile, faceţi-le să lucâscă inaintea s6relul drep- tătil şi al libertăţii Patrier. Et calea cea mai glori6să în ana- lele Patriei vi se deschido vot. Fericiţi-vă c5 vaţi aflat în cipul camnradilor vostri în acâstă gi mare ce a venit dela Dumnedei şi care, intrând în eternitate, sa va intăcişa iar ina- 
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intea lui Dumnegeii cu. misiunea sa împlinită şi cu fruntea în- 

coronată, de numele vostre ca de nisce stele. de mântuire Po- 

polului român. Iar -daca, capil vostri vă vor comanda asupra fra- 

ților vostri, maveți să ascultați decât glasul Popolului suveran; 

frângeți-vă săbiile înaintea orl-cării comande vtrsătâre de sânge, 

"Nisce asemenea comandanţi vor fi însuflaţi de duhul lui Satan. 

Și el asemenea a fost un căpitan în cetele ceresci, şi îngerii 

păcii şi ai dragostii îl smulseră aripeie ; smulgeti și vol aseme- 

„nea spaletele din umerii. ori cărul căpitan trădător ce va. co- 

manda să se verse cea mai mică picătură de sânge. 

„Cuvioşi egumeni, protopopi, preoţi, voi împliniţi locul Apo- 

stolilor, şi astăgi se proclamă nisce legi pe temeiul Evangheliei. 

Este sarcina vâstră, datoria vâstră a eși cu crucea în mână şi 

a pecetlui cu dânsa tunurile şi țevele purtătore de morte. Chri- 

stos a înviat şi s'a doborit mârtea şi robia, Vol trebue să spuneţi 

lumil cd este Antichrist tot omul ce faco mârte asupra frate- 

lui secui, tot omul ce mal voiesce robia, tot omul ce mare milă 

de săraci, de văduvă şi de orfan. Luaţi vestmintele vâstre, ar- 

mati-vă cu crucea şi cântați psalmul 108 în potriva ori cărul- 

vindetor al Patriei, 

„Boieri! Vol aţi fost generoşi cu străinii, “i-aţi primit. "i-aţi 

hrănit, “i-aţi avuţit, “i-aţi chiemat a se împărtăşi de drepturile 

vâstre şi nu veți fi voitori de reii pămentenilor fraților vostri, 

nu veţi face ruşine Patriei în străinătate ; nu veţi suferi. a se 
pune o pată poe numele vostru; nu veţi lăsa un blestem peste 

copiii vostri, nui veţi osindi a so rușina de numele ce le veți 

“lăsa în moştenire. Daţi din frumosul vostru suflet fericirea fra- 

ţilor vostri, fărd paguba, vâstră, căci Dumnedeui vă va da însu- 

tit, şi aşedămintele cele nuci și drepte, pesto curend vor în- 

deci veniturile vâstre. Cu toţii întindeţi mâna a închiega tâto. 

clasele societăţii într'un singur corp pe caro. săl putem numi 

fâră ruşine Naţid. . 
„Cetăţeni in general, preoți, boieri, ostaşi, neguțători, mese: 

riu$i, de orl-ce trâptă, de ori-ce nație, do ori-co religie, ce vă 

aflaţi în capitală şi prin oraşe, Greci, Sârbi, Bulgari, Germani, 

Armeni, Israeliți, armaţi-vă spre a ţin6 buna orânduială şi a 

ajuta la fapta cea mare, Patria este a nâstră. şi a vâstră, Vot- 

vă place a şed6 într'ensa şi ea vă priimesco. Sistema cea ve 

chie nu v'a chiemat şi pe vol la masa de obşte, De adi înainte 
o masă avem cu toţii; un ospiții de frățiă ni se întinde ; ace- 

leaşi drepturi vom avă cu toţii. - N | 

„Şi voi, o bine-cuventatţi săteni, frați at lui Christos ; munca 

vstră, pâinea şi vinul se prefacii în trupul şi in sângele Domnu-
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lui; voi sunteti fiii cerului, fiit păcii și al țerii; voi sunteţi hră- 
nitorii nostri; voi ali plâns și vt veţi bucura, voi ați însetoşat 
de dreptate şi v& veţi rtcori; pe vol va fericit Mântuitorul lu- 
mii. Fericiţi sunteti şi în lumea acesta şi în ceal-altă. Staţi 
dar la locul vostru, că diua a venit; cătați-vă de câmpurile vâstre 
ce vi le dăruiesce astă-di Patria, care ride înaintea vostră și ve 
chiamă la fericire. Jar pentru c& duhul rtului, Satana, pote să 
inal aţiţo ore caro vrăjmaşi ce ve pismuiescti mântuirea şi feri- 
cirea, trimiteţi din fii-care sat câte un preot cuvios şi câte trel - 
inşi imputerniciţi a v& cere dreptatea ce vi se cuvine, Drep- 
tatea v'o dă îâtă lumea cu mâini pline și cu lacr&milo în ochi, 
Iar preoţii vor citi blestemele sântului Vasile spre a goni duhul 
reului din ţcră. : 

„Măria Ta, Domnule Ales al Ţirel! Plânge popolul român cu 
durere co te pomenesce în urma tutulor, şi ese la Maria Ta să 
to pul în cap. Patria te-a ales, te-a avut fiiul et cel mat scump; 
guvernarea ţi-a fost problematică: te-a! arătat în ochit Patriot 
şi al lumi ca fiiul risipitor din Evangelie. Vino inapoi 'şi va pune 
Patria inel in drepta ta si va înjunglia vitolul cel gras. Nol nul 
cerem curent, pentru că esti fratele nostru, esti Român. Cuvân: 
tal îl vei da înaintea consciințer Mărioi 'Tale, inaințea lui Dum: 
nedei. Nu scim daca câte al făcut, le-al făcut do bună voiă, ori si: 
lit. Acum e timpul să areţi lumit că al fost şi osti Român; acum 
e timpul să faci să se spele cele trecute, şi să nu lasi fiilor un 
nume Yestojit. Patria te reclamă de fiu, oa își rumpe vestmin- 
tele, işi bate peptul şi alârgă şi într'o parte şi într'alta cerând să 
nu picră nici unul din fiit sti, să nu se verse nici o picătură de 
sânge do Român, Patria uită tot : fil dar al oI, după cum ea vo: 
jesco să te aibă în cap la acestă mare faptă. Fă o pagină fru- 
inosă Istoriei române. Nu'ţ! face copiii a se ruşina în sinul Fran- 
cei do tatăl lor; na lăsa țera fără cap în asemenea împrejurări 
în prada intrigei ce ar put6 aduce anarehiă, căci atunci, val 
noă ! şi de tre! ori vat Mărie! Tale! 

„Frati Români! Nu v& temeţi de nici o putere nepravilnică 
de din afară, căci s'a dus timpil silei şi ai dreptului celui mai 
tare. Tineţi numai buna orenduială în întru, Întrarmaţi-vă în 
guardă naţională spre asigurarea drepturilor vâstre şi spre a 
forma cruciata infrăţirei claselor în întru, cum şi a faco parte 
în cruciata infrățirii naţiilor în afară. Adunaţi-vă cu toții sub 
steagurile Patriei. Celo'trel culori naţionale vă sunt curcu- 
beul speranţelor. Crucea co esto d'asupra lor va aduce aminte 
husiei cv e creştină. Crucea se va pune pe hotarul nostru, şi 
Rusul nu va călca în ţsra nâstră, fârd si calco mal ântâiii cru- 
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cea la care se închină, De nu seva sfii de somnul acesta, vom 
trimite înainte'i nu arme ce nu le avem, ci preoții nosiri, bătrânii 
nostri, mumele n6stre, pruncii nostri, care însociţi de ângerul 
Domnului ce'i păzesce pe cel ce se scâlă în numele lut, vor ţipa 
şi so va audi pind la marginile pămentului c6 Românii nu le-ati 
luat nimică, că et nu' vor în țera lor. Vor pune preoții Evanghe- 
lia pe care se întemeiagă legile nâstre, o vor pune în- calea lor 
ca să calce pe densa și să viă să robescă un popol ce tot-d'a- 
una "i-a fost voitor de bine, făcttor de bine în reshoiele lui. Ru. 

"sia pind acum s'a dis ct este chezaşă a drepturilor nostre. Noi, 
in strigarea nâstri, nu cerem de cât drepturile nâsire, și pro- 
testăm ma! dinainte la Inalta Portă, la Franca, Germania si. 
Englitera asupra ori cării invasil în pămentul nostru ce neva 
pismui fericirea și ne va cotropi independința nostră din întru. 

„APOI popolul român declară astăqi în faca lut Duygnedei 
şi a Gmenilor că, dacă proclamația sa se vede pretutindeni în- 
suflată de spiritul Păcii, dacă ei nn vorbeseu întrun ton ame: 
ninţător și se ţin pe drumul legilor şi al tractatelor, acesta 
învederâdă caracterul lor cel pravilnicii, si sufletul lor co do o 
potrivă adoră libertatea șia lor și a altor naţii, ce, voind ase în: 
tregi în drepturile lor, scie a respecta po ale altor naţii, Acesta 
îi face a vorbi ast fel, iar nu frica: căcl sunt o naţid mai mult 
de S mili6ne suflete, şi la orice. invasie din afară co lo-va 
ameninţa libertăţile, fiă-care va sci aşi aptra vetrele, şi străi- 
nul,.în cele după urmă, la ori-ce nenorocire, va pute cotropi nu- 
mal pămentul dacă va dormi Dumnedeii, iar nu și 6menil. Nici un 
“Rnmân nu va mal trăi după mârtea independinței Patrie! sale, 

- „Fraţi Români! Respectaţi proprietatea şi personeole, aduna- 
„ți-vă cât de mulți, armaţi-vă cu toţii, ânst imitați pe fraţii vo- 
stri Transilvant. Vedeţi cum se adunară atâtea miriade fără să 
se facă cea mal mică larmă, cea ma! mică neorinduială. N'aveți 
nici o temere de cât temerea de Dumnedei, şi atunci voă cu a- 
devtrat vi se va cuveni a striga fără ruşine: „C5 cu nor este 
Dumnedei !* | | 

„Cu noi este Dumnedei,fraţilor; în numele lui sculaţi-vă, şi 
ângerul r&sbunării dumnedeasci va stinge pe tot vrăjmaşul. şi 
va dobori şi cal şi căltreţi ; carăle si armele lui vor fi risipite 

„ca pulberea şi planurile lui împrăștiate ca fumul. 
„La arme Români! la armele mântuirii!“ 

Documentul acesta, presărat de la început pin la sfirşit cu 
frase şi versete reproduse din cărțile 'sacre ale Bisericei nâstre, 
dovedesce ci modelele po care le-a copiat autorul stă sunt: 
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Moisi legislator, poet şi moralist al Evreilor, si Christ fonda. torul religiunii celer ma! egalitare de pre păment; €! mal do- vedesce că aplecarea celui ce Va scris a fost către studiile re- ligi6se şi politice, și a sa menire de reformator, 
Cari ai fost dascălii lu “Nicolae Bălcescu şi chiemarea lui ? „EI, dice d-nul I6n Ghica, era înclinat la studiile istorice, şi mai ales la partea militară a istoriei. Autorii Iul de predilecțiune crau: Plutarchu, Tucidid, Tacit, Cesar, Gibbon., 
Aşa fiind, cum i s'ar potrivi lui, istorici profan o programă de reforme scrisă în stilul viblicu co"! era fârte străin ? In stilul acestă, dintre toţi autorii români ar epocel regene: rațiimei, seria numat lMcliade; în acest stil e scris Issachar şi mâl tâte operile sale. 
Să examinăm proclamația. N 
„Pace vo&!“ este cuventul cu care Christ a salutat pe disce- polii se, când s'a arătat lor după inviere. . 
„Popolul român dă lul Dumnedeii ce este al lui Dumnedei, și ia do la farisei ce nu e al fariseilor,“ esto o imitație după respunsul dat de Iisus jidoviler care veniaui a/lispiti de trebuie să plătescă tribut imperatulul Romei, cărora el le-a dis: „Dati 

Cesarului ce este al Cesarulul: şi lul Dummedeui ce este al lut 
Dumnedeu.“ 

Expresiuni ca acestea nu se găsescu în autorii pe care "I-a studiat Bălcescu. 
Co Proclamaţia de principii do la 1818 este opera lu: Heliade, 

asta o probedă pind la evidenţă nu numa! identitatea de stil 
cu ccle-l-alte serieri ale sale. dar şi identitatea do vederi, de 
simțimente şi de principi! exprimate și susţinute prin acele scrieri 
pubiicate înainte și dupd 48. . 

" Căderea protectoratului moscovit &. o cugetare a lui Heliade 
câre nu datâdă numal de la Mişeare. In Michaida, el pune în 
gura Mitropolitului Enthymio următârele cuvinte ce sunt o alu 
siune directa la Ruși: 

„E rău a fi cu Turcul; ci iasmă & Creştinul, 
Ce'ţi declamă legea ca să te tragă în cursă; 
Cordelle ue mătase uşor Sncolăcite 
tie te sngrumă 'ndată cât vrel să scap! din ele. 
Eşti prins şi te t1oghite; “țI-e şters din cartea vieţer, 
Şi tnsuşt al tt nume.—0O fit! cuvântul este 
A scutura jos jugul ga nu'l schimba pe altul 
dial grei si mal durabil.“ 

Intărirea legăturilor cu Turcia, este iară o politică a sa precon-
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copută. inainte de 1848. Tot în Michaida, Heliade face să vorbescă 

Logofetul Issar în modul următor: 

„D'o fi să scăpăm astăzi, 

Ca să cădem iar mâine, schimbând mereă la jugury, 

Saii să întindem mânu cerşind când ici când colo 
Scutire şi protectii, ma! bine, fraţi! cu “Turcul, 
Mat bine jugul aspru. Deviă totă era 

Un paşalic în formă: cică tot mal al d'a cred: 
Că poţi scăpa o-dată Să sciți că Turcul scade 

Cici legea 11 € orbă ; atunci Chreştinul neted 
1şI ia cele perdute.« 

Scriind istorie, filosofie, morală ; pnrificând limba de străinismi, 
răntând faptele de arme ale străbunilor, după omul vulgar Heo- 
liade făcea literatură și, cel mult, era poet, adică visător ; dupo 
bărbatul cugetător, Heliade făcenu literatură facea politică în- 
naltă. Alungarea slovelor din scriere şi a curintelor erotice din 
vorbire, era o faptă politică do supremă însemntiate. „TOtă li- 
tera (ce inlocuia o slovă), dice Heliade, era o semânță de nâ- 
tionalitate, şi tâtă vorba Gomână și străbună) apărea ca un Sspec- 
tru (susţiitorilor graiurilor striine).“ | 

Dar nu numal identitatea de stil a programei de la 43 cu serie- 
rile lui Heliade. şi identitatea principiilor serise într'ensa cu po- 
litica bărbatului acestuia probedă cd canu e fapta Bălcescului, 
ci şi desacordui între principiile scrise întrensa și principiile . 
membrilor Comitetului revoluționar, dintre care- Bălcescu făcea 
parte. 

Cuvântul do ordine scris în capul programei Mişcării era: Re- 
spect la proprietate— Respect la persâne. Acest cuvent de ordine 
fiind în contradicție cu teoriilo socialiste ale unora din membrii 
Comitetului revoluţionar, respect la proprietate nu putea să 
recomande Bălcescu care,' în Comisia executivă, era delegatul 
acestui Comitet ai cărui membri cei mai influință, ca C. A. Ro- 
setti şi alții, erau pentru desființarea proprietăţii. Respect la 
persone, iară, nu intra în vederile acelora care comiteati sati to: 
leraă atentatul la vicţa Domnulul 'Părei, po care programa îl 
chiamă să se pună în capul Mişcării, 

„Xu e bine să perdă cei mai mulţi pentru cel mai pucini, căci 
e neurept; nu e bmno iar să pârdă cer mal pucinl pentru cei 
mai mulţi, coci e silnică.“ Acâstan'a putut s'o dică de cât cel 
ce, inainte de isbucnirea Mişcării, a pus în fruntea Jiarului stă 
moto: Urescă Tirania.—Frică'mi e de Anarchie. In adevăr, a pă- 
gubi cei mai mulţi pentru cei mai pucini, e tiranicu ; a:păgubi 
cei mai pucini pentru col mai mulţi & anarchică. Principiul acesta 
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nu, puteaui să] serie membrii Comitetului care proiectaserd rădi- 
carea glotelor și deschiderea temnitelor. 

„Representaţiune naţională compusă din tote stările socie- 
tăţii.“ Orl-care ar fi fost opiniunile lui Nicolae Bălcescu, el n'ar 
fi pus în constituție o Representaţiune aşa de largă, de 6re-co 
colegul stă din Comisia executivă, d-nul 16n Ghica, voia o „Adu: 
nanță compusă (2xccutivii) din representaţii proprietarilor, corp, 
dice d-sa, care coprinde boierii şi burpghesil.“ (Să se vedă bro- 
sura'intitulată :* Dernitro occupation des Principautes Danubien- 
nes par la Russie, par G. Chainoi (Ion Ghica), paginea 15,20). 

Articole, dar, ca cele coprinse în programa constituțională de 
la 48, nu crai de gustul nict al membrilor din Comitetul revo- 
luționar, nici al delegaților lor din Comisia executivă, şi ca ast-fol, 
ele nu puteau să fie scris de vre unul din acesti membri. 

, Pa 

Actsta so vede și din mărturirea unor bărbaţi demni de tâtă 
credința, care ati luat parte activă în Miscare şi care. ca actori, 
sciu co a lucrat fiă-car. din Gmonit ee atunci, anal bine decât 
d. Tocilescu carâcu totă pretensiunea d-sale de istorică, se vede 
co na citit nimici din cele ce s'ati scris de Gmenii de la 1818, 
ocupat cum este de istoria timpilor fabuloşi şi preistoric, 
unde a păţit'o ca astronomul care, tot citind ce se petrece in 
stele, a cădut în grâpă. 
Extragem din scrierile inedite ale d-nulut Gr. Se, Grădiştenu 

unul din actorii principali at Miscărit, pasagiul următor: 
„Cu două luni inainte de mortea lui "Tell, se aila cine-va la 

densui cu d-nul Nicolae Rucărenul. So vorbia despre cele de 
la 48, şi po când Tell începuse a da deslușirile ce i lo cereau, 
bătă la uşă un străin şi intră în cameră, Tell qise atunci per- 
s6nel ce însocia po d-nul Rucărenul : „Rucărenu îți va spune 
tot aşa de bine ca si mine,“ -: 

Ecă ce dice d. Rucărenu: 
„ Li 1818, în luna lut Mai, mă aflam la Giurgiu pentru 6re-care 

„ interese, Acolo era in garnis6nă maiorul Tell cu batalionul săi, 
„ Cunoscendu-m& de mult si ne avend cuvânt a se teme de nins, 
„me pofti la dânsul şi, din una în alta, îmi disa : Scii că se faco 
„ revoluție 2—Sciu, ii respunsci,—De unde o scil ?—Do mult, de 
„ când s'a format Societatea Literară din Bucuresel şi cea din 
„ Paris care numa! de literatură nu sa ocupat comitetul 
n EI, ce pe ascuns cra un comitet revoluționar. —Dar spune'mi 
„ce pretind de la mine?—fct co: să vii în DBucuresci, când te 
» voit anunţa, cu vre-o doui trei sute de munteni de al tti ar- 
„ mați..—Spune'mi mai ântciu, te rogii, caro vă este programa ?-- 
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„ Programa nâstră este scurtă ; n'are de cât patri articole: 1, 
„ Rădicarea glâtelo-; 2, Impărțirea pământului... — Destul, pro- 
„ Tupsel ei : le cunoscii. Dar spune'mi în trec&t, domnule maior, 
„ do unde să icii arme, do unde pulbere. şi plumb ? Scil c9 sunt 
„ venător, şi dtunădi n'am găsit in tot Câmpul-Lung nici 50 de 
„» dramuri de pulbere. Apoi de unde iar să iati banit” necesari, 
„ Pentru întîmpinarea chieltuielelor dei ntreţinere a acelor două 
n trei sute de 6meni, cel puţin pină să ajungem în Bucurescl 2 
„ Acum să venim la articolile ce'i spuseşi, Ta să cercetăm punc- 
„tul ânteiă. Rădicarea glâtelor. D-ta ai cunoscut, cred, po Tudor,— : 
„ Forte de aprope.—Ei bine, scit respectul şi temerea ce aveati 
„ pandurii de densul. EI cu al sti împedicaii oxcasele ce comi- 
„teau Arnăuţii, Sârbii, Bulgarii și Grecil lui Tpsilante ; mal scii 
„ ErOŞI co, în cele din urmă, rigurâsa disciplină ce voi să ţină Tu- - 
„dor, se slăbise, şi când se presentâ căderea lui, chiar panduri! 
n St se detoră la excese, fârd en autoritatea lut 'Tudor să mai 
„ potă influința asupra lor. Permiteni, domnule maior, să to 
„ întreb, când se va rădica glotele la no, când se vor da arme 
„ ttranului incult, cine va fi căpitanul care să impună acelor 
» SIGte disciplina cuvenită, asa ca să nu vedem sângele curgend 
„ Siroio prin sate şi prin orase ? Și Dumnedeii scio atunri dacă 
» furia lor nu va căd€ pâte chiar şi asupra nâstră, cari voim 
„Să le facem bine. Âncs ceva, domnule maior. Vedem la Prut, 
„60 mil de 6ste muscălescă. Stai re ele acolo de florile mă- 

“„Tulul. sai aşteptă o asemenea mişcare la noi ca să trecă Pru- 
“„tulsub cuvent că vin ca protectore să impună ordinea ? Oro 
„astă faptă a lor nu ercdi co ar fi immediat aprobată de tstă 

“„ Europa ? Nu ne-am săturat de invasiunile muscălesci ? Pentru 
„ numele lui Durânedeii! Să judecăm o dată și cu capul nostru. 
n Xu vedeţi pe ce clină ați pus? Nu pricepeți co în loci să 
„ faceti bine ţărei o dați de prăpastie ? Credi d-ta, domnule ma: 
» Î0r, co îimpirţirea pămentului, desființarea“proprietăţii MICĂ, ră- . 
„ dicarea gl6telor, şi, ca consecință, spargerea caselor publice, 
n S8 pot face fără omoruri, fârt despoieri, fărd sărăcire de lume ? 
n Care sunt 6menii, spune'mi, cu care te-al afiliat? 'Teil respunse 
„ CO în comitet sunt: Ion Ghica, Russet, brătianu şi mulţi mi- 
„ litari.—I6n Ghica, domnule maior, Russet, şi Brătianu poţi să'mi 
„ Mărturisesci d-ta cd sunt 6meni de talie ca să conducă țera 
„ în asemenea rtsturnări ? Cino'1 cunâsce ? Co valdre intrinsecă 
n at ei? Unde le sunt cunoscinţele ce urm6dă a ave Gmenii co - 
» Se pun în capul unor asemenea mișcări ? Ei am stat cu Russet 
„Si I6n Brătianu în Paris, şi n'am v&dut nici pe unul nici pe 
„cel-l-alt pe la vre-o şeâlă, Se adunati cu conspiratorii şi cu tur- 

4 
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„ burătorii de meserie. Pune mâna pe consciință si mărturise- „ Sco'mi de poţi astepta ceva bun do la acesti Smeni, Acum st] „ Spun şi cti d-tale una, Aro să so facă o ast-fel de revoluțiă în n teră, Actsta nu va cşi nic din sociotatea literară din Bucuresci „ Sau din cea din Paris, nici din comitetul de la Mavru. Pro- „ Brama el este cu totul alta, şi in capul cl esto un om care, = Prin munca şi strădania dul, prin inteligința sa, prin scrierile - n Sale, prin simtimentele lui de român, Sa făcut cunoscut şi se „ bucură de increderea lumei la nof. D-ta îl cunosei: ţi-a fost 
„ dascăl șiţi esto amieti, Spusuri-al lui: co-te-ar amestecat cu 
n Omenil ucostia ? Vrei să faci rovoluțiune şi te pul alături cu 
= Omen cu care n'ai avut a face nici-o-dată şi pe care nu'i cu: 
» NOsci, nu le scii trecutul de cât de soitarii şi de ofițeraşi de 

„ duzină. Cum al putut face una ca acesta ? 
n Discutarom mult, și în fine maiorul îmi (iso o vorbă pe care 

» 0 avea ca stereotipată do câte ori se convingea do un adevir: 
» Deta al dreptate. Lucrurile ânse, adaoso el, sunt pre înain- 
„tate şi amânare nu se mai pOte face. Dar ascultă-mă : (so trase 
» la scriitoriul stă, scrise un bilet şi veni cu dânsul la mine) 
„ Primesce acost bilot și, fiind-co pleci chiar astădi la Bucuresci, 
„ dăl, te rogă, lul Heliado ; dar lul în mână şi cum vel ajunge. 
n Lite, citescel şi vel vede că de şi va căd6 în mâna, poliției, 
n are să te compromită. Biletul coprindea următârele vorbe: 
„ Sunt venit în Bucuresel. din întemplare; dorescii să te văd, 
„ dar mt aflu bolnav, te rosu vino pind la mine ca să ne ve- 
» dem.“ Apoi maiorul îml (ise: „dacă IMcliade nu” va avâ de 
n Cheltuială, înlesnesce'i d-ta. Să ia o trăsură şi să, pleco îndată ; 
„Să tragă drept la doctorul Sebeny, Spune"! câte vorbirăm şi” 
„ Silesco să viă cât mat curgud la Giurgiu“, ” 
„Am Plecat, şi la 10 Maiii, la 12 ore, am fost la Heliade. El 

» era închis în tipografie și tipăria singur proclamația mişcării - 
„ Ce voia să facă, Bătul la usă, imi declinat! numele și fut pri- 
„ Mit. Dedel biletul şii spusel câte vorbiscm cu Tell. După ce 
„Citi biletul îmi disc: „Nu ă cu putinţă să es din Bucuresci: 
n toți birjarii sunt al politici, unii plătiţi, alţit ameninţaţi. 

„ Meliade n'apucâ să termine, continuă d. Rucărânu, când bătu 
pla uşă un servitor si, intrând în tipografiă, anunţă că d-na Ma- 
„Tia Bălăcenu doresce să'l vâdă, Ieliade puse programa în po- 
„ Sunar și ne urcarăm în salon, Am venit inadins, dise d-na Bă-.. 
n lăcânu, ca să to dojenescii pentru că nu misci. Se prepară o 
n Yevoluţiune, se fac adunări şi d-ta nu to vedi nicăiri, Să'ţi spuii 
„ drept, domnule Heliade, ei nu to mai cunoscă! Heliade, as- - 

“cultă mult şi apoi r&spunse: Unde st fac aceste adunări ? De 
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„Se fac la d: ta, nu n'a chiemat şi n'zi dreptul să mă dojeneser; 
„dar do se vor fi făcend pe la alţii, pe unde 1 mai vădut 
„ Dici-o-dată, sai pe la persne cu caro scii co nu sunt în re- 
n laţiune şi nu împărteşescii principiile şi dorinţele lor, atunci 
» în locă de dojană mt aşteptam la laudă din partea d-talâ. Dar 
„ pentru co mi-al făcut oncrea veni. să mi întrebi de ce nu mă 
n Mişcu, cct proba cea mal bună ci nu staii cu mâinile în sin, 
„ci Jacred şi eu cu amicii mel!“ Sil citi proclamația. D-na Bă- 
„ lăcenu remase uimită, apol se sculă şi, imbrăgisând pe IHe- 
„ liade, îl diso: „Nam audit de la cer-l-alţi ce aud de la d-ta. 
„Acum pricep. de ce nu to aduni cu denşii. Deosebirea este 
„mare; Dumnedeii siți ajute! Aşa mai întelegi şi ci că se 
„ pote fate o revoluțid cu speranţe de isbutit.“ 

-Apol manuscrisul d-nulul Grădiştenul urmedă: 
„ Intre acestea Tell fu bănuit do Vodă Bibescu; se aduso î în 

Bucurosci şi, graţie intervenţiunei lul Banov, un oficer muscal 
remas în ţcră şi inrudit cu Bibescu, fu liberat și nedat în jude- 
cată, Cu ocasiunea acâsta, Tell vidu pe Ieliade, se înţelese cu 
densul, şi apoi se duso la comitetul de la Mavru să îndemne 
pe amicii sti să se unâscă cu Heliade, spuindu-le că fără den- 
sul nu se pâte face vre-o mişcare... . Nicolae Golescu fu in 
sărcinat să vedă pe Grigorie Scarlat Grădiştenu şi prin acesta, 
să caute a întâlni pe Ileliide. Grădiştenul dise Golescului co- 

de va fi să se facă înţelegere întro fraţii Golesci și alţi ca denşii, 

promite a, interveni. Dar dacă cred că Heliade şi amicii lui vor 

consimţi să facă eausă comună cu cel afiliaţi cu sufletul şi cu” 
nima la comitetul muscălescii, se înc6lă, pentru co amicii hui 
Heliade, și el chiar, nu vor admite nici 'o dată programa comi- 
tetului aceluia. Au lucrat și lucrâdă în contra ci. Gwlescu pro- 
“miso că el și frații lui nu vor fi cu Gmenii do rea credință, şi 

co daca programa lut Heliade va fi mat bună şi mal românescă, 

ei vor admite-o şi vor rumpe cu cel-l-alţi, Grădistenu duse chiar: 

în dioa aceea, pe N. Golescu la Heliade. Ca să nu fie văduți de 

Smenil politici cari mişuiai împrejurul casei lut Heliade, apu- 

card spre Plumbuita, şi apoi peste câmp se apropiard. de casă, 

şi când se încrodinţară că despro partea aceea nu era nimeni, 

săriră peste împrejmuirea grădinei şi intrară, Heliade nu se sfii 

să spuie Golescului că el şi amicii lui prepară o mişcare şi co 

sunt gata a o începe; dar co diferinţa intre vederile şi princi- 

piile lor şi ale acelor ce se adună la Mavru care îşi iau inspiraţiu- 

nile lor de la Duhamel, este aşa de mare, în cât el crede că nu 
se pote face înţelegere sinceră „D-ta, adaose Ieliade, și frații 

d tale veţi primi programa nâstră, dar cel-l-alți se vor face nu- 
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mal ev o primescui. N, Golescu rugă pe Heliade să mârgă cu 
densul să vedă pe unii din al lor; dar el se scusâ că esto forte 
ocupat şi rugă la rendul săi pe Golescn să viă la densul cu 
frate-stii Stefan și le va spune cum înţelege el să se facă Miş: 
carea. 

„ă doua di sai a treia di—nuni aducii bine aminte: — Stefan 
și Nicolae Golescu se duseră la Heliade, şi acesta le citi pro- 
grama sa, Golescil sărutară pe IIeliade şi jurară co nici el nu 
vor face vre-o miscare cu altă programă. So hotari diua când 
să citescă ]Ieliade programa constituțională în adunare. gene- 
rată, şi la ora fixată Heliade se duse la Go'escil ca să mârgă 
cu dânşii la adunare. Aci, unit din membri — şi avem nevoo 
sii numim—sc încercară să facă obiecţiuni și să ccră schim- 
bări. IHeliade le declară cs acea programă fiind făcută după do- 
rințele amicilor siă, el nu pote schimba o îotă măcar; cd do- 
spre actsta vestise pe fraţii Golesci, şi că niumal în pu'erea asi- 
gurărei ce dedeserd acestia că şi ei nu vor admite altă programă, 
amici! sel au consimţit să'l lase a veni la adunarea aceea. Ste- 
fan şi Nicolae Golescii o tăiară scurt declarând că de nu.se va 
incuviinţa programa co se citi, else retrag. Se puse la vot pro- 
grama si fu primită în unanimitate.“ 

Intre afirmaţiile d-nilor Ghica şi Tocilescul, adică ale Pasiunit 
și Ignoranţei, și probele co culegem din naratiunile d-nilor Gră- 
distenu şi Rucărenu, elevi al scâlci din care a eşit acea gene: 
rațiune care, prin virtuțile ci, a râdicat România unde se află, 
nu mal stăm la îndoială. 

Unul istorică, ca să merite numele ce'l pârtă, îl trebue trei 
Jucruri, între altele: să facă studii adiinel asupra faptelor ce na-: 
redă ; să posede cultul adevirului; să aibă stima de sine. Dacă . 
istoricul nu posedă cultul adevirului, și despre cele ce scrie w'aro 
de cât ide superiiciale, devine un făcător de legende; dacă ii 
lipsesce stima de sine, ajunge o marfă de vendare. Omul care 
se stimă, nu minte, nu se vinde. 

Aro d. "Tocilescu vre-ina din cualităţile morale trobuitâre unul 
istoricui ? - | 

Ca să no încredinţăm cino şi ce este omul care vrea să acre- 

ditede că Programa de la 1838 nu.e opera lul Heliade, repro- 
ducem următârele aprecieri despre densul, alo diarulul Adererul 
de la 27 August 1889. 

Et cum se exprimă acest organ: 
„âvem dinaintea n6stră o-broşură purtând titlul Istoria Ro- 

mână, cu naraţiuni, întrebări şi resumate.— Editură prescurtată 
pentru sedlele primare de ambele sexe de Gr. G. Tocilescu, pro- 
tesor la Universitate. 
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- „Cine-va ar pute crede după acesti frumos şi pompos titlu, 
mal cu sâmă după numele autorului și calitatea sa de profesor 
la Universitate, că acestă carte didactică trebuie să fie cea mal 
desăverşită pentru a cresce pe copiii nostri la căldura iubirel de 
patrie. 

„Amară înşelăciune ! 
„Totă cartea nu esto alt-cova de câtti o “complectă falsificare 

a istoriei trecute şi cea mai sfruntată linguşire pentru Dinastia 
actuală. Coci, din- 160 pagine care o compune, 20 suntii consa: 
crate Regelui Carol şi restul de 120 pentru tâte vecurile din : 
trecut, i : 

„Suntem siliti a releva un singur paragraf din scârbsselo lin- 
guşiri ale a-nului profesor universitar Gr. Tocilescu, fird voia 
nâstră, numa! și numai spre a'l denunța țărei, ca un om peri- 
culos care, profitând de situaţiunea sa, caută să infiltrede in 
mintea tinerilor generaţiuni cele mat omoritâre dintro viţiurI : 
„linguşirea și minciuna, ” 

;D. Tocilescu atribuie fără cea mai mică ruşine Regelui, cd : 
„a făcută toti ce "I-a stati prin putință pentru desvoltarea pu „terilor -morale şi materiale ale țărei, pentru rădicurea biscricel 
„române, răspândirea invăţămentului în tâte clasele, întroducerea 
„unei justiții şi administraţiuni lune, a ordinei şi economici in 
„finance, pentru îmbunttățirea agriculturei, îmmulțirea căilor de 
ncomunicaţiune şi înființarea institutelor de credit, pentru orga- „nisarea în tine a-armatel.“ . 

„Se psto mal mari neadevăruri de cât acestea ? 
„Ţera scie cd biserica nâstră a decădut și că biserica papistaşă 

sa rădicat; a : 
„Inveţămentul publici a decădut, după propria mărturisire a 

„Q-nulul Sturza, fost ministru al secolelor; 
„Justiţia se scie cu prisos e pe inocenți "1-a pus în temniţă ; iar pe tilhari şi omoritori, cari se închină Palatului, îl lasă liberi; 
„Administraţia, declaraţiile M S. câtre veterinarul neamţi, 

Freytagi, esto cea mai Pipăită dovadă de cum a regulat'o Regele ; 
„Ordinea și economia în finanțe este încailea de poimină, da- 

torăm nemților aprâpe un miliară ; - 
„Imbun&tăţirea agriculturei sa manifestat prin răpirea color 

dout-spre-dece mari moşii ale ţărer; 
„Căile de comunicaţie, lui Strusberg şi lui tata Ambron să le 

trăiască memoria spre vecinica pomenire a „căilor de călttoria 
banilor românesct în pungile nemţescl“; 

„Institutele de credit pune vârf celor-l-alte şi i 
„Cât despre armată, mulţumită lui Dumnegei, cu ea este com-
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pusă pină adi numa! din români neaoși şi nu credem ca vre-unul să fie mândru pentru alţ cuvent, de câtii pentru că este Român, „Xe oprim la acestă paragraf din scricrea d-lui Tocilescu şi trecom la partea comercială a lucrului, asupra căreia, atragem atențiunea d-lul ministru al Cultelor, D-nul Tocilescu şi-a permis să pue po scârța cărții sale data anului 1890, cu scopul de si: Sur spre a'sI atrage mustorii falsificând data aparițiunii cărții. „Dacă un profesor universitar face ast-fel de comerciă, no între- băm cu groză, co pste învtța copiil do la cl? 
„Români !- băgați do scină ca nu cum-va copiii vostri să se Qtrăvescă citind cartea, d-lui Tocilescu,“ , . . . . 
Ce temeiii se pâto pune pe ascrțiunile unui om caro falsifică, sub ochii tutulor, istoria contimpurană a ţirer, cu cea mal sirun- . ' tată nerusinare ? 

” 

Am luat parte activă în Mişcarea de la: 1843; am fost internaţ la Brussa impreună cu Radu si Aloxandru, frații lui Ștefan și Nicolae cu Golescii, venerabilul preot Radu Șapeii, cu d. Gr. Zos- sima, Nostorul cmigraților din Brussa, cum și cu alţi Români ș nVam aflat în relaţii cu toți corifeit Rovoluţici nâstre. Do la acele evenimente memorabile sint patru-deci de ani trecuți, şi în acost indelungi timp, po nimeni, pin la publicarea de acum doi trei ani a unora din scrierile d-lul Ion Ghica, nam audit tăgădvindu-so lut Heliade paternitatea programei Miscării ; d. Ghica numar s'a găsit ca, între frumosele și mult gustatel!e d-sale povesti, să ne spună şi po actsta, tot atât de adeverată ca şi basmul cu slugerul Matak BA 
D-nul Gr. Grădistenu, al cărut culţ pentru adovtr esto dus pin la extrem, şi Nicolae Rucărenu un stoici, spun că autorul proclamaţici esto Heliade. Chiar Radu şi Alexandru fraţii Go- lesci. amicii lui Nicolae Bălcescu, Alexandru Zanne amicul d-lui Ion Ghica, şi alții, pe caro în diferite rânduri in conver- saţiunile nâstre “i-am audit glumind asupra unora din termenii 

  

1). Despre acest Matak, citim în „derivat de la 90 Martiă 1591, următârea seri- sore desmințătore a d-ner Elena Ciocârdia, născută Matak : ” „In numărul stimabilului d-tale ziar de la.97 Martii, (reproduceţi o poveste de d. Ion Ghica) sub titlul: Moravuri de altă dată (în care) se pumenesce între al- tele de slugerul Matak că ar fi fost vendut în glumă, ete... 
„Am onbre a se comunica, domnule redactor, că pe timpul de care trateză (a- cel basmâ), părintele mei Matak n'a fost sluger, avind rangul de paharnică si funcțiunea de Armas-mare, si n'a fost subiectul une! asemenea farse. Na pâte fi nici confusiune de persână, de 6re-ce pe acel timp nu esista de cât ua singur | 

Matak în ţeră la not... 

, 
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programei Mişcării, recunosceati c6 este opera lui Heliade, Asu- 
pra cuventului de ordino: Respect câtre persâne, ei făcea glume: 
când unii dintr'enşii întelniau pe stradele strimte ale ve- 
chiel reşedinţo a Sultanilor asin! încărcaţi cu materiale, şi tre- 

"buia să se dealao parte, striga: Respect la persone, Enunrcieri 
ca. coa următâre: Folâse generale fără paguba nimenui, partisanil 
d-nului Ghica şi al lui Bălcescu le găsiai absurde, Ridiculat 
opera şi voiaii so disereditede, dar nu tăgăduiau pe autor, 
Programa da la 48, aducând aminte vechiul adagii român: 

Bună feră, rea tocmâlă, spune că Mişcarea'se face sproa schimba, 
„tocmela. Acest cuvânt, remas de atunci” proverbial, tâtă ţera 
scio ci s'a is do Heliade, De câte ori. n'am audit, în deo- 
schite părţi ale 'Țerer vorbindu-se: „Bine a dis Heliade : Bună 
jeră, vea tocmâlă !* 

Este dar de tâtă lumea cunoscut că 5 Constitutia, care a venit 
să schimbe toemla, este opera lui Heliade, 

Bălcescu care în numerâsele sale scrisori publicate de d. I6n 
Ghica, nu uită a menţiona tot ce ela lucrat ca om al Nis- 

„cării, nu spune nicăiri că proclamația de principii ar fi fapta 
sa sai a “Comisiunii executive din care el a făcut parte. D. 
Alexandru Odobescu, care a scris prefaca la Istoria Românilor 
sub Mihai- Vodă Viteazul, enumiră tâte scrierile lui Bălcescu de 
la 1848 pin la mârtea sa, şi între aceste scrieri nu amintesce 
nimicii despre Programa constituţională, care în sine esto o operă 
însemnată. Scrisorile lui Alexandru G. Golescu, colegul lui Băl- 

"coscu din Comisia executivă, iar nu atribuie acestei comisiunt lu- 
crarea Programel, ale cării principii ai dobândit dreptul de cetate 
Ja Islaz pe pâmentul. Olteniei în dioa de fa, Iuniii 1848. 

- O întrebare d-nilor Ghica şi Tocilescu : 
In tâte scrierile. publicate de la 1859 încâce, IIaliado a spus 

în gura mare ca să audă voitorii lui de bine şi mal ales voitorii 
lui de ra, Ghici şi  Tocilescil, că Constituţia marei Mişcări 
române” esto opera sa; că ca n'a cşit nici din Comitetul revo 
Juţionar ce se aduna'la Mavru generalul muscălesc, nici din Co: 
misia executivă a acolul Comitet, ci 'din casa sa de la Obor ;. 
că Comitetul revoluţionar avea şi el programa sa, care coprindea 

“principii diametralmente opuse; şi Heliade a trăit pînă la, 
1874 De ce în timp de mal mult de dou deci de ani, cât s'a 
aflat el în viaţă, d-nii Ghica şi Tocilescu ati tăcut ca pescil? 
De'ce m'aii protestat, de ce n'a desmințit atunci? De ce în 
timpul” acela n'a scris cele ce înaintedă astădi dupu trei dece- 

"nil de la prima publicare a sericrilor lui Heliade, și după şese- 

Lă 

 



  

123 ——— 

spre-dece ant de la mârtea sa dacă programa constituțională cra opera Comisie executive ? D-nul Ghica scie că cine tace "Tecunâsce. Astădi Heliade a trecut dintre cel vit, şi resbo- lul ce i'se face e neomenos, pentru cd el nu ma! pote răspunde: Si când resbelul are de țintă o spoliare, & şi scârbos. Se întâm- plă unor morti cd dup ce ati fost coboriți în sepulcru, sunt deseropați şi jăfuiţi de vestmintele lor, singura avero ce le mal remăsese după morte, "Heliade a avut sârta acestora. Acelaşi lueru s'a intemplat lui Alecu Russu care a fost Jăfuit de pocma sa: Cântarea României, în favoraa tot a. lu! Nicolae Bălcescu, de acelasi d. Ghica. - | O! lăcomiă omenescă! O! ură implaeabilă, care. nu uiţi po adversari nici după a lor morte! 
- Și d-nul Ion Ghica, şi regretatul Nicolae Bălcescu, posedă destule opere meritorii spre a nu mal fi avuţ trebuinţă de pro: ducţiunile altora. Fapte ca acestea din partea unor bărbaţi, pen- tru care ţera mar trebui să aibă de cât admiraţie, sunt deplo- rabile 

- 
Cu tote “sforțările fostilor membri din Comisia executivă do a'șI apropria bunul altora, Istoria, nu cea făurită de d. Tocilescu, ci cea nepărtinitâre, va conserva printre seculi lui Alecu Russu Poema sa Cântarea României, şi lui Heliado opera sa Progra. ma Constituţională de la 15, operă incepută de IIeliade cu Con- stantin Golescu în Societatea literară şi continuată cu I6n Câm- p:ntnu în Societatea Filarmonică, po când d-lor I6n Ghica şi Nicolae Bălcescu nu le venise timpul a se ocupa de destinele, ţerei; iar d. Tocilescu nu eşise âncs din Nirvana: 5, Si Din Societatea literară, eşi Societatea secretă aj căril primi membri furo: Constantin Golescu, I6n Heliade şi Stanciu Căptţinenu, După mârtea sa, Constantin Golescu fu inlocuit cu In Câmpi- nenu 2). Ideile și principiile susținute şi propagate - de membrii acestei Societăți, care în urmă fu sporită cu boiori români, e- rată: ]. Căderea protectoratului esclusiv al Rusiel,. şi garanţia colectivă a Puterilor Europei; II, Egalitatea tutulor Românilor. înaintea legii; II. Emanciparea Țiganilor; IV. Contribuţiune generală ; Y. Responsabilitatea ministrilor; VI Libertatea tipa- Tului ; VII. Regencrarea și respectul tractatelor cu Turcia ; VIII, Instrucție generală gratuită şi integrală a fiilor Româniel ; IX. | * Emanciparea monăstirilor închinate; X. Confederație cu Mol- dovenii şi alţi popoli vecini, respectându-se autonomia fiă-căruia ; 

  

1, Issachar, pag. 62, 69, 7î—79, 2). 78. 3), S6.. A 
* 

. 

 



  

“XI. (Articol pivotal), spre punerea, în lucrare a acestor principii, 

ordine, tact, timpul necesar şi prudența Î, 

Ore nu aiurâdă d. Tocilescu când dice că. principiile de 

mal sus sunt produsul minţii lu Nicolae Bălcescu şi colegilor lul 

dn Comisia executivă? Omul acesta, care a scris Istoria Da- - 

ciel inainte de Romani şi ne spune co sa întâmplat pe atunci, 

nu scie ce sa petrecut în România înainte de 38! Siso nu- 

mesce'istoricu ! ll ia cu o îndrăsnâlă no mal pomenit de teme: 

rară frumâsele şi românescile principii ale Socictăţei secrete e: 

jaborato de fieliadi, Câmpineni, Filipesci, Cantacuzinesci, Bălă- 

ceni şi alţii, și le face: pesteş lui Bălcescu si d-lui I6n Ghica, 

care ai alte merite de cât acesta! Dar peliţa acestui lacheă al 

Palatului gi adulator al 6menilor do la putere saii cari crede 

dânsul c6 vor ajunge la putere, & do tovar! 

In Issachar, pagina 107; Heliade întrebă poe fostil membri al 

Comitetului revoluţionar: „Care principii de la 43 susținoţi și 

“„ profesaţi ? Pe cele din Constituţia proclamată la Islaz ?—Ânsă 

„Când ati lucrat la densele? Când nu le-aţi combătut, parodiat, 

„ paralisat și degenerat şi în ţâră si în străinitate?2 Când aţi 

„fost amici celor ce le-ati elaborat, le-ai profesat, le-au „procla- 

„mat și susținut şi conservat 2% | : 

Şi în Biblice, pagina 67, dice: „De la 1848 închidendu-mi-se 

arena literară cu închiderea Curierului Român, fuiu aruncat in - - 

arena politică. Dovisa mea fu: „Uresci, Tirania — Mi-e frică de 

dAnarchiă !* In contra 'Tiraniei ce abhoram, proclainai libertatea 

prin pace: „Pace vot! Libertate voi!“ In contra Anarchiel 

opusei ordinea: „Respect la »persne, respect la. proprietate.“ 

In contra nedreptiţii şi violenței opuse! justiţia ca echilibru 

între condiţii :. „Nedrept este ca cel nai pucini se, împile po cei 

„maimulți; violent ânsă este ca cel mai mulţi să împile pe 

„ Cel mai pucini.“ Una era abus de inteligență, alta abus de forță, 

Prin aceste principii. spre a dărâpena și tirania si anarchia, 
m& sculai contra protectoratului exclusiv al Rusiei, căci de la 
densul venia, și tirania şi anarchia; de la densul şi împilarea, 

nepedepsită a Româno-fanarioților, şi zazerele ipsilantice, şi cn- 

suşi programele incendiare şi comuniste de la 1818. Aşa strigai, 

şi strigai eu singur: Jos protectoratul abusiv al Rusiei, şi chie- 

mai do arbitru pe Franca, Englitera și Germania dinpreună cu 

Turcia.“ , 
Acestea, le-a scris şi le-a publicat Heliade pe la 1863, în faţa 

“țerei şi a amicilor şi inamicilor st: Echilibrul între antithese, 

- Biblicele, Diversele sunt de faţă spre a atesta acâsta. Si co au 

1) Issachar, pag. 63. ” , 
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făcut adversarii Iul Teliado? — Nici unul ma negat lucruri cu. noscuto de întrega 'generațiune ce a luat parte la evenimentele de la 1848. -Ensuşi d-nii Ghica şi Tocilescu, cu tâte îndrăsnelile d-lor ati rămas mu cât a trăit Heliade, Şi dacă vorbeseiă astădi, stint destul do inteligenți ca să scie cd cu o flâre nu se face primăveră : cu un manual de scârbose platitudini ale d-nulul Tocilescu, nu se pâte acredita o hăprasnică, neruşinată min- ciună ; dar cunoseii d-lor iară adagiul că „un netrebnicii aruncă, o pâtră în apă, şi o miio do înţelepţi nu o pot seste, 
Dacă, Nicolae Bălcescu şi Al. G. Golescu ar fi în viață, sun: tem siguri cd ar desaproba fapta necalificavilă a colegului lor din Comisia executivă, d-nu Ghica. Clio, ar da focu lăgil er cu pergarmene, videndu-le descreditate şi batjocorite de un fiiu nedemn ca d. Tocilescu, al cărui cult pentru adover este egal cu un zero colosal. linguşirea și Minciuna, 6t& cultul omului 

acesta, 
, 

Domne Sânte! Dacs Istoria contimpurană este aşa de măltra- tată, ce trebue să fiă do Istoria antică pe mâinile unor asemenea Spahii at condeiului! 

ERRARE HUMANUM EST. 
In luptele sale literare şi politice, Heliade a avut mal multe feluri de inamici, Pedanţii Și descreeraţii, demagogii şi anarchistil, theocapilil şi atheii, czarismul şi caisorismul nu "I-au dat pace : cât a trăit. Pedanţii, mar cu scmă; care se sforțâdă să conserve și să ro'nviede în vorbire cuvinte străine întroduse şi lăsate de 

invasiuni, spre a ţin limba, în stare de gergi şi a o împedica de a deveni limba unitară a tutulor Românilor, nu ?l-dă iertat 
nici după msrte. Există ânsă un soiti de 6meni care, fârd a fi | dujmani, ?i-aii făcut din râtceire nedreptatea ce inamicii sei "l-ai prodigat din invidie. Acestia sunţ indiferenţii. Nu” învinovă- 
im : crrare humanun est, dar nici nu'! scusăm. Omul indiferent, „ne fiind dominat nici de ură nici de iubire, este incapabil de a 
comite rtul din calcul, dar nu e scutit de a'1 face Qin uşurinţă, 
Ne având nici simpatii, nici antipatii, nu se interesâdă a cer- 
ceta de tote părţile subiectele po care le iractâdă şi, dintr'a. 
ccstă lipsă do cercetare, judecata lul e supusă rătăcirei, eroril. 
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Apoi ororea, de şi involontară, facă tot atâta r&ă ca şi calom. 
_nia, şi? cel ce o comite este un fel de zoil fat scirea lui, 

O asemenea erore venim să distrugem „astă. 7 
După evenimentele de la 1818, Heliade fu însărcinat de emi- 

grați să pledede causa ţerei la tribunalul Europei prin scrieri pro- 
prii a lumina opiniunea publică. Pentru tipărirea şi respândirea 
acestor scrieri ânst, trebuiati bani, Românii internaţi la Brussar 
subscriserd o contribuţiune lunară spre acest scop şi produsul 

„et îl încredințară bărbatului căruia i se dedese misiunea a a- 
ptra Mişcarea şi a susţine drepturile ţerei înaintea Cabinotelor 
ce se inspirat de dreptate. 

Despre întrebuințarea sumelor ce primia, Heliade da compturi, 
de și nu i secereaii, părerea lui fiind că tot omul ce mănuiesce 
bani publici e dator a da socotelă de el. N 

Aceste compturi de care tratedă multe din scrisorile din exil 
ale sale, ati avut nefericirea să impresionede defavorabil pe unii 
6meni din specia indiferenţilor, care, în înţelepciunea lor, ai 
găsit că ele trădedă un defect al autorului lor: marea sa pre- 
ocupare de bani. 

Preocupare de bani! Pentru cine ? 
Eta ceea ce mar sci să rtspundă aceia ce n'a veguti în scri- 

sorile lui Heliade de cât compturi. 
Omenii acestia, nu fărd cultură, at foiletat serisorile părin- 

telul literature! române, şi ceea, ce i-a impresionat mal mult, 
au fost socotelile. Altceva mai buri n'a găsit în ele Din în- . 
vățământele filosofice, politice, morale, religi6se, nu le-ati. r&- 
mas nimici în minte; ei au trecut poste,ceca ce e instructiv 
în Gpistolile lui Heliade şi sau arestat la compturi. Ast- fel mu-! 

„Scelo treci” peste florile odorifere şi cadpe locurile comune. 
Si unii din acosti omeni sunt conducători de institute ale In: 

str acţiănii, publice! Intro cârte pe care o are subt ochi, cine- 
va trece peste '"banalităţi şi nu notedă de cât o frasă frumâsă, 
0 maximă folositâre, o idee mare sai genersăă. Și omul este 
ca 6 cakte, Mirceă-cel- Bâtrân, Stefân-cel-Mre, Michaiti Brâvul 
au avut și di defecte, dar posteritatea nu se uită de cât la cuali- 
tăţilo lor? cu faptele Jr Intraculose se laudă şi lei iai i de exemplu; 

Prea multă, prooctipare de „bani! - 
Dâr care din emigrăţi “ai 4 av ea. “acestă preocupare ? 
Cităm: dini: 'scriorâă' anulu 4 ln Ghica întituilată : Amintiră din 

Pribegia după 1846, urinătărelo ” . ! 
* Alexandru GQ! Golescii călre d, Ion Ghica. Oiară: să punem în lu- 

crare planurile nâstre. când n” avem bani ?,. : Să trimitem Gmeni 
în ţâră a adună bani (pă. 8283! - 

+ 
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Cinei sute galbeni pe care “I-am adăstat n'aii venit, şi do ar veni, ce să facem cu el na! ânteiu ? Abia ar ajunge pentru chel- tuielele co le-am făcut pino aici, Ne trebue cel pucin 2000 44 pen- Ă tru publicitate şi altele Ip. 95] | 
Am v&dut pe Ubicini ; ne-ar fi de maro ajutor, dar trobue bani. [p. 102). 2 | E timpul ca să facem ceva, dar mavem bani. In al d-tale compte-rendu, am observat, nepotritivi, ca să nu dicii alt-fol (p. 762. Ser, 4). - 
Aicolue Golescu citre Soleiman-Paşa., Alergii către Excelenția- Ta ca un fiii către părintele stii, aţi spune starea critică în care mb aflu împreună cu toți compatrioţii mel ce locuim Pa. risul. Suntem fard bani ŞI oxpuşi a fi închist (pentru datorii), Te rugăm să midlocescl la guvornul Majestății Sale Sultanului să ne împrumute pe aceia din no! caro avem moşii în eră, eu o sumă cât va crede; iar pentru acel ce nu ati stare, să facă cu denşil 1 act de pietate trimiţendu-le atât cât să se potă nutrie (p. 203, 204), _ - Xicolae Bălcescu către d,. Ion Ghica. Vtd că treci în socoteli pe scma mea banii co "ml-ar dat mio şi lui Bilăccnu, C'est don: ner gain de cause & nos ennemis ca să dică co ne-am înţeles ca să oprim banii pe semiă-ne..... Gondesce-te cum s'o potrivi ; 

coc) eu socotesc co Comisia numită (de emigrați) ne za cere socotelă de intrebuințarea banilor. Tu trebuie să artți cd banii acestia "i-ai depus în Casa Emigraţiel de aci, şi că V-ati între: buinţat cum al socotit folositor (p. 492). 
Deo ce nu cauţi a dobindi ceva parale do la Turci? Stavila cea mare la tâte lucrările nâstre & banii. Acela care va câpcta baui pentru causă, îi va face cea mai mare slujbă . (p. 430). Ă 
Tu esti tare gata a face planuri fârd a te gândi că pentru executarea. Jor trebuescii bani. Cum săi căpttăm ? Altmintrelea, 

tote sunt de prisos, şi de geaba a mai incerca întreprinderi, 
(p. 459) 

Socutâla o voit înfăcişa mâine. Am fost şi sunt contra ideii 
do a tipări atâtea socoteli, căci cu acesta nu putem de cât a ne face rit. (p. 161). : 
Când aşi pute să tragi po Tudorică, Balş încoa, Paşt sili să 

ne fie de folos, cum şi a'l face să dea bani. (p. 467). | 
Nu "ţi am trimis âncă svcotela subscrisă, din pricină cd Du. 

mitru Brătianu rădică 6re-care obiecţiuni seci. Hârtia ânse€ n'a 
eşit din mâna mea. (p. 492), | ID 

Voim să vedem ce mai putem face cu Moldovenii, și de la 
cine putem seâte ceva bani, (p. 582). : 

, 
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„Nu "mi-ai trimis bani ; lipsa m'a oprit dea zori tipărirea cărţii (p. 509). a 
"Ţi-am spus do ma! multe or că alt migdlocii ca să trăim n'a: tem de cât de la Turci, Să căpttăm cu împrumutare, -dacă nu 

alt-fel. Golescil ati făcut propunere la guvernul turcescii şi nu 
-le-a dat ni un răspuns. Altmintrelea nu putem nici a mai trăi, 
Caută a ne seste din nevoe, Moldovenii au făgăduit şi nai fă- 
cut nimici. (p. 533, 531). - 

Sunt trei luni de gilo de când în tâte scrisorile tale citescii 
acestă frasă: „îti trimit prin postă bani“ şi bani nu mal văd. 
(p. 539. 

Fii văd că este pesto putință a organisa cova şi a face cova 
cu 6moeni (ea Rosetti, Voinescu, şi alţii) pătimaşi şi invidioşi în 
mediocritateu „lor, Aveai dorința. de a călttori la Londra Și pu 
sescră ochii pe 4000 lei trimiși din Brussa cu o destinaţiune 
specială. Nu le-am dat, și a început a ne înjura, pe mine şi 
pe tinc, po facă şi po din dos (p. 566). Ă 

D-nul Iu Ghica către Nicolae Bălcescu. — Românii de la, Brussa, 
sunt seci de tot. Le-am propus să contribue, și mi-ai r&spuns 
cum co mai ântâiii să le spun ce am de gând să facu cu banii 
col vor da, dacă acea 'cheltuiniă e de folos. Aşa dar i-am lă- 
sat dracului (p. 345). 

+ 

Din acestă corespondență, vedem că preocupați de bani au 
fost toţi emigraţii, ar corect şi curat mal mult de cât toți a 
fost IIeliade, căci cl a venit cu socoteli fără să i se câră, când 
adversarii săi n'aii voit să lo dea chiar când li sa cerut, 

Și cu tote acestea, 6menilor epocel, Gnsuşi celor mai nepă- 
timaşi, impresiunea deplorabiiă ati făcut'o nu col ce Sati opus 
a da socoteli, ci cei ce le-ati dat; nu cei necurați, ci cel can- 
did; nu cei ee închină lui Beol-Zebuth şi tutulor „cetelor. lui 
pe cei co cer compt do intrebuinţarea banilor lor, ci pe cei ce 
recunoscu contribuitorilor dreptul de a sci ce e face cu 0bo- 
lul lor! a 

Co timpuri şi ce Gmeni! 
O genoraţiune caro nu'şi 44 scma de lucrurile despre care 

vorbesco, fiind-că nu le-a studiat, e o genoraţiune de medioeri- 
tăti,, o generaţiune care prin nesciinţă hulesce Christi şi glo- 
rifică pe Barabi. “ 

Posteritatea va fi mai dreptă. 
Preocuparea do bani a lui Heliade ca şi a tutulor emigraţi- 

lor nu cobâră po aceia ce ati acâstă preocupare când nu e pen- 
tru ci ci pentru a put pleda causa 'Ţerel în străinătate, ci "1 
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înalţă. EI au cerşit nu ca să trăiască denşii, ci spre a faco să, oxisto Națiunea, susțiindu'i în străinttate drepturile cu spese costisitore. 
7 | Petro Eremitul cerşia do la Puterile chreştine liberarea sân. tului Morment, 

Daniel corşia desrobirea Neamului seti captiv în Babilonia. Promeltheti fura focul cerescă spre a însufleţi pe Gmenl. Degradate Și criminale fiinţe, dupo 6menil epocei, toţi acesti cerşitori şi furi sublim ! 
Heliado în tâta viața sa a fost ca unul din acestia. 

La 1816, el, voind a da naţiunii o Bibliotecă universală, adres Românilor următorul apel: 
- „De vre-o dot-deci de ani incepu a se audi în tâtă România Literatură ; mal inainte nicr înțelesul nu't era, cunoscut ; ânsă co avem in comparațid cu alte neamuri? Unde ne sunt căr- țilo ? Carr no sunt maiestril, ca să potă cși discipoli! ?--Maes- trii Românilor fură Grecil; maiestril Europel furs Greci, Ro- | “manii, Italienii, Trancesii, Spaniolii, Germanii, Engiesit —Inţe- legem nol limba lor? sau făcutu-i-am ca el să no vorbescă, în limba nâstră ? 

- „ă înțelege o naţid mal multe limbe esto mal anevoie ; a se traduce mai mulţi şi varii autori într'o limbă este mai cu pu- tință ; si acesta din urmă mi-am propus et, cugetând a da naţiunii un inceput de Binliothecă universală. , nCu traducția autorilor (neamurilor luminate) limba nostră, trecend prin tote domenurile cunoscinţelor umane, exprimând ideile tutulor seriitoritor celebri, va legiui vorbe, frase Şi ex- presiuni, se va lăţi și întinde în tâte laturile orizontului sciinței şi, făcendu-se capabilă a exprima orl-ce cugetare, va deveni limba viitorului României și se va înfăcişa splendidă şi radiâsă literaturer naţionali. / , ” „Ya întreba âns6 cine-va: Bine, întreprinderea este bună şi mare, pote; spre împlinirea el ânsă e necesitate do mari spese. undo sunt fondurile ? — Fonduriie întreprind&torului sunt și ai fost în tot-d'a-una în inimele bine-cugetătorilor Români, O dată era mal puţini să cugete bine, acum sunt mat mulţi. Acestia, sciu să judece; vor aprețui întreprinaerea și vor alerga spre aducerea el la îndeplinire. Generositatea lor 0 va judeca po- steritatea, 
»Voiti deschide o subscripţie de câte dece împărătescr pe an; voii da pentru acesti dece împărătescl câte 21 volume; -Yoii ruga pe d-nil abonaţi a se subscrie pe cinci aul, ca să 
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potă eşi cel pucin autorii antici clasici. YVoiit mendiea, ca să. 

- Jicit ast-fel, luminarea şi mântuirea Naţianii.& 

. 7 

"Daca IMeliade a menâicat. pentru mântuirea neamului stu, 
pentru sine, pe sema sa n'a cerut şi ma primit dela nimeni 

nimică. 'I Sa oferit onoruri, avere, de cei ce at voit săi căstige 

pentru causa lor, şi lea respins cu desdemn. | 

emoriele inedite ale d-lui Grădiştenn narcdă un fapt care 

r&spunde îndestul clevetirilor de soiul celor de ma! sus, profe- 

rate de nesciinţă la adresa unui bărbat, 'a -cărul desinteresare 

de sine a mers pin6 la abnegaţit, Etă ce citim: 

„Propaganda aprinsă ce facea Heliade (a 1848) in contra co- 

mitetului format de Duhamel, împedica silinţele - acestuia. Ele 

se zădărniceati po tâtă diua. Mişcarea, sai mai bine dis za- 

vera, te voia să facă nn avea risunet în ţeră. Mavri, ruso- 

lavrii, îl incredințaserd cd lucrul era lesne, și el vedea co nu 

merge inainte. Care să fiă causa ? Dubaimnel voi să afle, şi se 

convinse cu omenii sei maveai trecere de cât pe la nemulţu- . 

miţi şi pe la derbedel. Neguţătorii, partea sănitâsă a ţerel, 
junimea din sesle, proprietarii mari și mici câţi nu erai Ro- 
mâno-Fanarioţi, ci curaţi Români, le întorcea spatele şi, prin 

mahalale, mulţi din propagandistii lui fuseseră huiduiţi și dați 

în brânci pe uşă afaro. Caăto, dar, să puiă mâna pe vre-un om cu 

vâdă printre neguţatori și prin cele-l-alte clase neinfeudate po- 

liticei muscălesci. I-se spuse co Heliade e causa pedicelor. ce 
întempină propaganda comitetului sea; că facea şi el alta în 
contra Mişcării plănuite de densul. şi. co piara și Gmenii cuni 

58 cade aveau mare consideraţiune pentru el. 

„Se duse atunci la Bihescu şi'i spuse cb Heliade uneltesce să 
turbure liniştea terel şi urdesce o revoluţiune. Ceri să se facă 
perchisiţie la densul şi să se arestode. Bibescu numi 0 comi- 

siune compusă din Ion Manu și Mandolache Arghiropolo,. și 

” dete ordin să se calce casa lui Heliade. Duhamel chemâ pe Ion 
Manu și] insărcină să sperie cât se va pute mai mult pe He: : 
liade și, in cele din urmă, să: se silcscă al cumpăra. Ii dete 

spre acest. sfârşit si o sumă mare de bani..Unil spuneari 12 mii 

de galbeni. Comisiunea călcă casa, făcu perchisiţiunile putin- 

cigse şi neputinci6se şi, neputend afla nimică contra lui He- 

liade, Arghiropolo începu a'l amenința cu totă urgia Impăra- 
tului Nicolae. Incredinţându-se ânst cd amenințările nu pot 
prinde, lăsă pe Iancu Manu, şi el sa retrase. Manu încercă a- 
tuncă midlocul propus de Duhamel. Heliade se r&svrăti şi dise: 
„De ai găsit la mine probe de conspirator, fâţi datoria; acest 
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» drept îl al aStădI în casa, mea. Dar să mă credi de om'de - » Nimic și sa cutedi de a mă cumptra ca să deviu instrumen- „tul celui ce complotedă în contra existenţei ţărel mele, oh!. » cocone Jancule, asta o pre mult și &st drept nu ți] dau, Sciti n ânse că esti poruncit de alții ca să'mi -facl aceste propuneri ; » aceia nu mă cunoscti, dar d-ta, care aj trăit din copilărie cu n»ihine, de ce să te incarci cu asemenea misiune Era mai „ demnă de coconul Mandolache Arghirorolo: Nu to pofteseii să n ESI din casa mea, după cum ași avâ tot dreptul. Ii place să » cred âncă că n'al avuţ un minut ideea ci mă ver pute cum: „ păra Du-te, dragul met, și spune lul Dulamel ct nu pentru = Prima Oră mi Sa făcuţ ascinenea propuneri de stăpânul lu, » ȘI dacă el mare Sciință de astea, să întrebe la Consulatul mu- n Scălescii. Nu sunt om de desordine, nu conspir; dar daca Rusia „ SE va incerca să facă în (eră vre-o inişcare, precum sciu că » uneltesce una, atunci voiti* face și ei alta în contra el cu „ Românași mer!“ 
„Manu duse lur Duhamel: r&spunsul lui Heliade, şi raportă . Bibesculul despre resultatul nul a] cercetărilor facute. Geno- ralul museal ceru de la Vodli-Bibescu depărtarea lui Heliade din teră. Bibescu îi Tespunse co daca Excelenţa Sa are probo de culpabilitatea lui JMeliade și daca, prin urmare, câte”! spune crede | cu sunt adevărate, îl va da în judecată ca su fiă pedepsit după lege, iar a] depărta din țeră fără a fi judecat, sar îintărita spiritele şi mal mult şi Sar comite o nedreptate, Duhamel so facu foci andind do darca în judecată : judecata ar fi dat pe facă și unoltirile hu, şi, fiind cd nu era el de surda general. muscal și trimisul Imperatului Nicolae, bătu din picior şi ceru să se depărtedo Ieliade cât mal curend din tcră, Bibescu pofti la masă po P. Poenaru, pe Simion Marcovici, po alți profesori "si pe Heliade. Din una iu alta. le gise că lumea este îingrijată do aprinderea ce se. vedo în spirite şi mal ales între junimoa din scâlo; că astă observațiune i s'a făcut şi de generalul Du: hamel şi că este de datoria profesorilor „a calma, spiritele sco- larilor și a le inspira simţiminte de ordine şi pace. II poftesce dar. a priveghia junimea si a lua mesurile cuviinci6se. Apoi a- dresându-so către IIoliade: „Cer şi do la d-ta, domnule He. „ linde, îl dise, aceeași purtare ca do la unul care, prin profe- » Siunca d-tale de publicist, esti in contact cu junimea şi cu. a Partea cea mal mare Şi mar matură din societate. Relaţiile . » d-tale intime” cu. neguțătorii Şi cu masa proprietarilor, te „Pun în posițiune a lucra cu folos spre menţinerea bunei o- . „ Yenduiele. Sciii că Gro-care: spirite se frementă a no turbura 
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„liniştea fără să se. gondescă la ce ar expune era. Aşi puto 

„lua mâsuri în contra lor şi a! pedepsi cu 10tă asprimea Ja- 

-„ gilor; dar nu voiescii să daii ocasie a se crede că în adevăr 

„ Suntem şi nol coprinsi de-spiritul co: domnesce astăgi în alte 

„pări ale Europei. Mal sciti âncă că nu toți Românii vor să dea 

„ţera de prăpastie şi să adeveredoe ponosele se ni se pun în 

„ Spinare do vecinii nostri. Dar posițiunea mea mă silesce să 

» împedici ori-ce încercare de resturnare.“ 

„Dup masă pofti pe Heliade să rămâie cu dânsul, că are săi 

vorbescă în particular, Ii spuse cd Duhamel “i-a cerut alunga-. 

rea sa din ţeră pentru că lueredă a turbura liniştea, şi c6 se 

vede silit cu mare părere de rtii să consimţă cererii lul Du: 

hamel. Heliade rtspunse că în adevtr lucredă a face o Miscare, 

dar ca să paralise po ceca ce voiesce să o facă: Duhamel. Va, 
să arate odată Europel cs ţera nu este cu sufletul: si cuinima 

închinată Muscalilor. In fine Bibescu îl îndemnă a se retrase 

pentru 6re-care timp din ţeră si, ca să nu'sI-o ia asupră Du- 

hamel, să ceră a se duce în Italia pentru cercetări filologice, și 

cl îi va da midlocele necesare pentru acea călătoriă. Heliade 

fâcu acestă cerere în scris; dar în locu să se ducă în. Italia, se 

duse peste Olt, unde se înţelese cu Magherul și cu alţii, apol 

"trecu în Transilvania, şi de acolo, sub cuvent de bolă amenin- 

țătore în familie, se întârse în Bucuresci.“ 

In exil, unde se afla în cea mai crudă neavere, Heliade ră- 

mase acelaşi om demn ce înţeră desprețuise oferirilo Ţarului, 

Pe când el, proscris şi neavut, primia ajutore de la internaţii 
din Brussa rtmaşi fideli constituţiei decretată de Popol, refusa, 

p6 acelea ce'i venia de la cea-l-altă parte de internaţi, care profe- 

sat alte principii. Martoră e epistola acestora publicată în 

scrierea d-lui Iân Ghica întitulată : Amintiri din Pribegie (pa- 

gina 859), 

În călătoria mea în capitala Franqei am v&dut un. sigilii pe 

care se afla sculptat un lei uitându-se într'o oglindă, şi jos ur 

mătorea inscripțiune: 'Toujours le mâme. | 

In t6tă viaţa sa Heliade a fost acelaşi (toujours le mâne) : 

mil cu ai sel şi cu cel umili; mândru cu cel de-alt neam do 

cât cel românesci şi de altă credinţă decât a Tărel. 
De a cerut şi de aprimit,el a cerut șia primitde la ai nea: 

mulul seii pentru neamul stii, nick-odată pentru sine şi do la 

străinul dujman al Perii. Ela cerut pentru naţiune, pentru 

drepturile ei. Ce a luat a dat ţerei, șia dat tot-d'a-una mal 

mult de cât a primit; a dat din alsâi, din labârea sa, din 

4 -



rao 
ido 

veghierile sale, din ceea se na avut, po când alții mai dat din ceea ce le-a prisosit. 
Averea lui Jeliade a fost avere naţională. 'Tot ce a produs geniul stii, inintea șa, labârea sa, a fost a] Națiunii. A Teascurile tipogratier sale ati fost deschise junilor literatori. Câţi scriitori talentați dar neavuţi nu “Şi-au tipărit într'ânsele gratis operile lor! Po câți juul nu La incuragiat Heliade și le-a corigiat stilul! Cu câți n'a împărțit orele sale! Foile lut publice: Curisrul Român şi Curierul de „Imbe-sere, deveniseră proprietatea Românilor. Xa fost începător in cariera literară, ale cărui scrieri să nu fi aflat în colonele acestor foi ospitalitate. Cât de stupidi trebue să fie aceia care nu pricep cd omul care pune avutul sâni şi timpul sei la disposiția compatrioților lui, nu e nn om închinat aurului! Ce orbire pe acer 6men] „tare vtd un materialist în bărbatul ce'i jertfesee al seu lumi- ării şi măririi patriei sale! : 
Nict-o-dată nu ne-am asteptat la imparțialitatea şi drepta- judecată a celor ne-buni; dar cram în drept a spera un gram de justițio de la cel ce nu sunt răi, . Musele care ati inspirat po ilustrul Proscris, n'a fost u- celea co a plăcut individiei a lo arita şi po care crassa igno- ranţă le-a credut; ceea ce a inspirat pe acest nemuritor băr- bat a fost Românii, a fost popolul român, a fost nâmul sui o dată glorios ; aut fost descendenţii Mireilor, Stefanilor, Yla- ditor, Rareşilor, Michailor. Acesta o spun operele sale, o spune el în următârea cântare : 

O vor, ce vă adăpaţ:, 
Cennotaţi şi vă scălda(r, i 
la Dunărea suverană, 
Dâmboviţa dolofană, 
Cam şi'n archon banul Olta 
Șin marele vurnica Argesă, 
Și'n vel logofătul Nomnică, 
Şin pandurul mei de Jud, « 
si polcovnicul Buzea. 
Vol din Romnicul- Sărat 
Ce cazac! ați botezat,a 
NaşI de mucă lur Sovarot 
Barzii lut Trandafirof; 
Argeşen!, Câmpulungeni ; 

Vol livenţii inel Oltenr — 
Strănepoti de Roşiori, 

De fustaşi şi Verzizori ; 

Vot, bâdiţă Mo!dovent, 

Scumpil mel Bsarabeni, 

   



  

A! Siretulut copil, * 

Cilsraşi de bidivil, : . ” 
Moşoroiă ce vă culca! 

Şi Morilă vă sculaţi —. 

Wei ați fost “Musele mele 

„Vol conducătore stele, 

Et musele care au inspirat şi ai condus pe Heliade, iar 
nu metalul vil sai onorurile efemer re, pentru care alţii își vend 
şi sufletii şi familie” şi patrie. 

Heliade a avut mulţă invidioşi, pentru cd "I-a întrecut în u- 
! niversaltatea sciinței și înțelepciunei, pentru că a fost popular 
prin multa“ iubire şi serviciile aduse ţirel și nemului sei, care 
la glorificat, și pentru vastul stă genii. Seriitoril de foilet6- 

„Ne, rimâtorii (să nu se confunde cu rimătorii), se silesci să! 
uite în elucubraţiile lor de o qi; istoricil-lachei îl menţionedă 
numai ca; să'i impucinede meritele, adversarii ca săi tăgădu- 
iască geniul. Nebuniă! Lumina no pot ascunde norii fugitivi. 

In timpul exilului Heliade a scris şi a imprimat: 
-. Protectoratul Uzarului. 

Memoriuri asupra istoriei. Regeneraiei române. 
Suteniră şi împresiuni ale unui Proscris, 
Biblia şi Biblicele. 

FEquilibnul între „intithese, 

A dat cabinetelor europene memoriuri arătând drepturile ţă- 

_T&, şi protestând în contra ocupaţiunii ruse şi senedului de la, 

Balta-Liman. 

A publicat articule în diarele francese ; Enropa Democratică, 
" Pressa, Scptemâna, Liga Popolitor, Positivul, Timpul, Reforma, 
Creditul, Democraţia bacefică, Republica, Vocea Popolului, Eve. 
nimentul şi altele. 

A explicat într'o broşură şi prin diare Constituţia română 
din 18, justificând fiă-care din articulele ci şi dovedind că ele. 

“nu sunt o inovaţiune, ci tote ai existat de la Radu-Negru și 
do la Mircea-cel-Mare, 

A publicat în Londra broşura: intitulată : : Les Tuves et les Rou- 

mains, care determină presa englesă, si mai alos diarele: Times - 

și Star a schimba, pentru ânteia dată, vorba suzeranitate în” 

expresiuni ca : supremație Jederală, supremație fendală, alianţa, 
-Şi a combate pretinsa suzeranitate a 'Purciei, cerenăd compt Tur- 
cilor despre tractatele nâstro pe 'care le-ati sfeterisit. 

Făcut-aii criticii sel râti-voitori şi criticii superficiali socotelă 
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câți bani s'a dat de internaţi! din. Brussa şi alț emigrati in aceste tipăriri, și cât a costat tiparul, hărtia, legatul şi portul acestor scrieri la 6menii de Stat, la mombril Parlamentelor, la literați, la diaristr? 
a Daca sar fi făcut socotela, s'ar fi vădut co contribuția emi- graților n'a acoperit de cât o parte din spese; cs, aşa fiind, în caseta lut Heliade nu numai n'a reinas nicl o centimă din ajutorele făcute de exilați, dăra trebuit să se scotă dintrânsa spre a ce împlini deficitul. , Impresiunea defavorabilă, dar, a unor Smeni ce nu şi-ati dat ostencla să cercotede, provine dintr'o ilusiune de optică. Ceoa, co vid acesti 6meni facil a se pronunţa, este un miragii care dispare cu cât so apropiă cine-va de locul unde se pare că 2] exista. Omenil din popol munescii acest miragiti : apa morților, expresiune tărte nomerită pentru morțil-vii ce se adapă din a- semenea miragiuri, spre a blasfema ceea ce ar trebui a bine-: cuventa 

C5 Heliade a avut o parte în actstă asociație în care inter- naţii din Brussa ari pus bani [din ceea ce aveau), iar Heliade şi bani (din ceea ce mavea), şi muncă. nu o de tăgăduit, dar di- videntul material din acesti întreprindere, cuvenit părții puse de Ileliade, să nul aiba nici inamicii lui, 
Să lăsăm ânst po Heliade a descrie singur partea co a pus. „In străinstate, dice el, ei veghiam cu dilele si cu nopţile, și în doi aul cât sedui în Paris. nic] Luvrul, nici Pantheonul, nici Grădina Plantelor n'am vedut cu ochii ce mi se întunecaii scriind şi copiind de câte dece ori câte se tipăriră, ca să se potă face lumina despre ale țerelor nâstre, 
„L6tă paginca costa timp şi spese, şi spesele so făceau din pâinea amară co'ml lipsia și aceea. Obolul.nu'ml lipsia pentru tipografie, îmi lipsia ânsb pentru cele mat necesarii, din care nimică nu'mi amăra sufletul ca lipsa hărtiel si a luminăril. „ătunci şedeam în al treilea plan sau etagiu ; acum a dat Dumnedeii de nvam may înălţat, tipărind Biblia : acum şed in al cincilea au dessus de Ventresol, caro pe românesce curat va să dică în al septeleae, ” 
Un om care nu posedă căte-va bucăţi de monotă ca să MCrgă să visitede ceea ce un mare Oraş, in care se afla cu şoderea are mal vrednici de vădut; care -tot din neavere locuiesce la al 

şâptelea cat, și căruia” îl lipsesce pinv şi lumina, omul acela nu 
se pote dice că cheltuiesce în lux şi în petreceri obolul pri. 
nit de la patriotismul fraţilor ser de suferințe. 
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„Dintro viață de apostol: şi de martir, calomnia și ignoranţa 
a făcut o viaţă de sibarit. 

Fariseii și scribii Iudeei ai persecutat și ucis materiahmente 
pe profeţii ei, Fariscil şi scribii României ai prigonit şi căutat 
să ucidă moralmente pe bărbaţii cel mari al „Națiunii, 

Fariseii epocel au detronat pe cel mai mare Domn român al 
secolului din urmă : Alexandru Ion Cuza. | 

Scribii s'au coalisat a cobori po cel mat croicti atlot al româ- 
nismuhui, Ion Heliade-Rădulescu, de pe piedestalul unde l'a ri- 
dicat geniul seii, meritele sale, luptele sale, patriotismul seu. 
Muncă zadarnică, muncă de Sisyphe. 
Heliade, hărțuit de învcțata companie, îmi reamintesce pe 

Gulliver în era piticilor hărțuit de o drâic de:pigmei. 
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„O LĂMURIRE 
: 

—— 

Stcua Dunării, foie publică, care înainte de unirea țerilor su. rori eşia în capitala Moldovei, "l-a făcut, distinsa On6ro a se ocupa do mine, criticând schimbarea * numelul mei do Rusu -în acela de Ruse. Nam respunsii atuaci ca să nu încopit'o po- lemică co m'ar fi sustras do la ocupatiunilo mele. Astă-di ânsă, eu ocasia imprimării scrisorilor din exil ale nemuritorului IIe- liade, socotesc că o timpul a da o lămurire, Schimbarea, acesta, nu o un capricii al mot; am găsit a- ceste numo de la părinți sai mi vai dat do împrejurări, indi- * pendent de voința, mea, cu tote co moşii mol sati numit L- custeni. 

In actele sale private tatăl incii s'a dis Rusu. De undo?Nu sciti. Pote după miami-sa născută Rusântscă prin alterarea a- costul nume; sati pote după numele popolului rus co, pe a: cele vremi forte aspre, presentându-so ca aptrător al cresti- nilor în contra crudimii sectarilor lui Mohamet, Români! luati din iubire numele aşa dişilor” protectori ar lor, saii cel puţin schimbati finalele numelor românesci, în finale rusesci : asa, fiul unui popă se subscria Popovict ; asa vedem pe Radu fiul lui Radu Golescu în scrierile sale subsemnându-se Radu Ra- dozici, Numele românescti do Poposcu şi do Golescu, li se pă: Tea mai pucin sonore sai mal triviali de când se afla gene- ralt în armata rusă ce se numiati Miloradovici, Miscarea de la 1818 ms Săsi purtând numele răpitorilor Ba- sarabicl. ” 
Iustrul Heliade, gelos cum era de neamul seii, a considerat cd un Român se degradi avend numele unui norod abrutit de tiranie, pînv când acesta nu va deveni popol, scuturând de po grumaâdul sti jugul despotismului. EI dar a făcut o modificare ! 

|] 
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în numele meti, înlocuind po a final) prin 0. Și la 20 Lunii 1949 

"mi-a adresat la Brussa din Paris următârea scris6re : 

„Frate Ruso, 

„Ii dai acest nume, căci câți carte scii ai învâțat'o singur 

ca şi Rousseau; şi apol mi se pare ci te profanedi numindu- 

to Rusu. Rusul o un sclav; sistema despotică ce apasă pe 

Ruși îi face dotestabili: când vor fi liberi, nu vom mai ave 

pentru co ai detesta; sunt şiei men! şi creştini. Pind atunci 
primesce dela mine acestă schimbare şi fio ca o profeție, dacă 

nu ca să ajungi pe marele filosof in geniii, cel pucin în spiri- 

tul şi simţimentul de egalitate, de omenire şi de ondre. 

„Imi place şi me stimiu norocita'ți stringe mâna şi a te nu-. 

mi frate. Scris6rea d-tale îți ondră caracterul, a plăcut tutulor 

fraţilor cărora am citit'o. - 
-- „Serii de uuire şi stimă reciprocă. Ea singură no mângâie în 

străinătate; cei uniţi suntem şi vom fi uniţi de aceleași prin-: 

cipie, Fraţii Golesci, Grigorie Grădiştenu, Pleşoianu, Christoti, 

Aristia, Theologul; ne vedem mâl tot-d'a-una, 'se înțelege că 

şi cu noi trol: N, Golescu, Tell și Heliade; cel-l-alţi sai dos- 
părțit; după co aii fost destulă vremo constituțional, acum sai 

ales cu cualitatea să fie democrați, desprațuind o biată cantitate 

ca. noi de vre-o sută do emigraţi şi deo ţeră intrâgă co geme. 

„Co frumâsă simţire și fierbinte "mi-a desteptat expresia d-tale 

când vorbesci de d-na Goltsca şi te exprimi cu vorbele: „Ma- 

ma d-nilor Golesci şi a nostră a tutulor.“ Dar, fraţilor, bună si 
mare mamă aveţi, română si la chip și la inimă. Ea a făcut șia 

inspirat acesti patru voinici, şi rabdă ca o spartană dorul de 

mamă “cu cea mal maro rosienaţie. Să vă trăiască mama asta ;: 

şi respectul ce îi sunteţi datori săl arătaţi prin dragostea co- 

piilor dumneaci, 

„Din Transilvania am primit câto-va numere ale fâiei E.rpa- 

tvialul. D-nul Boliae redactorul ci şi Părintele Ion, ne servescii 
causa torte bine prin acea fâie; însă, scii ce? si pentru densa 

ati putut tăce, D-nul Ghica scrie în Paris, luând'o în bătaiă 

de jocii, ridiculând pe Boliae cu batalionul sacru și ardtân- 

du'l- că a furat idea lui Bălcescu ? (După d-nul Ghica numa! 
Bălcescu şi d-sa avoaii idei şi genii (Aota mea), Adică trebuia 

să stea col din Transilvania, să nu serie nimici pind nu va 

cere voie saii nu vor veni acel ceai luat în monopol şi patria 

şi corespondenţa 'şi lucrările. [n loci să le mulţumin: celor ce 

se ostenesc şi ne servesc causa cu atâta curagiu şi demnitate, 
îi ia în ris! Ce mieşorime! Să dea Dumnedei să fie numai in- 

! vidie şi micşorime de suflet, iar nu şi trădare, 

Salutare şi frăţie, | Heliade.
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Seris6rea, actsta, sustrasă do la postă, ca multe alte opistole ale lu! Heliade adresate Românilor din Brussa, o găsim Tepro- dusă în scrierea d-nului I6n Ghica intitulată: Amintiri din Pri- Vegia după 1818, Pâginea 718, 

Inturnându-m& în patrie, am luat românescul nume de fami. lie al moşilor mel, documentat în atâtea acte aflate prin hâr- tiile tatălui mei, dintre care menţionăm pe acestea: I. Ordin datat din 1787 Iulie 20 al Domnului Nicolae Pătru Mavrogheni în următorea; coprindero: ne e. (Dăm cartea n6- s Stră) „boierului Doimniet Mele Grigorie Licustânu biv logofăt „ Zavistier, pe care 'l-am sorinduit Domnia Mea judecător ln „ Dolj să aibă a, căuta tâte pricinile de judecăţi alo locuitori: „Or, ... iar po col co nu s0 vor mulţumi de acolo, să lo dea „la mână Sorocii în scris cu di orinduită spre a veni la Di- p Vank 
II. Insemnare, din 20 Ianuarie 1822, a mătuşel mele Dumitra. na, de hârtiile remise cumnatului sei Constandin Rusu, între caro sunt trecute: „patru cărti ale strămoşilor; una de ban „Mare, una dc vistier mare, una o postelnic mare, una de » logofât mare.“ Aşa so exprimă mătuşa mea și adaugă: 10 „Carte a socru-met Grigorie Lienstânu de boierie...“ Apoi dedesubt subscrie unchiu-meti Constandin Rusu co lo-a primit, Tată-mei îmt spunea adesea că noi ne coborim din Dan Vi. stieru şi Radu Logofstu, Eram copil atunci și nu înțelegeam ni- mic despre ceca ce voia să'ml spuiă ; aceste cuvinte âns& 'ml-at remas gravate în meomoriă, Nu sciii pe ce timp vor fi trăit stră. bunil mel; dar po un Radu Logofitu îl găsim în timpul lui Mihaiu Bravul în consiliul acestuia şi luând parte la curățirea Ţerei de 'Turei. Numele sti e menţionat în Jichaida, cântul al Il-lea, . 

- 
Mai păsescti : 

” 
UI, Suplica dată la 1829 Septembrie 24, do tată-meă cătro Domn în coprinderea următore: „+... Jăluescii şi mă rogi milostiviril » Inăltimei Tale co Şi cui dupe starea mea sunt fecior de boier „ din nemurile cele vechi, şi în partea locului unde mă aflu cu » locuinţa, la tâte vremilo de nevoie apururea am slujit ţărel şi n pămentului prin foci și cuțite cu capul a mână, când toţi se » trăgeaii, păzindwst capetele lor,.... având şi ei patru po- „ Slujnici aici la moşia mea Leu-de-sus sud Romanați, şi din „ Vremea asedemintelul ot letul 1814, mi sati dat în dajdie...e corend ai-so reda acol poslujnici. Pe care suplică se sub-semnâdă. „Barbu sin r&posatul Grigorie Lăcustânu biv ftorit logofăt,“



Pe suplică' esto. pusă apostila următore : „D-ta Vel Visticr, să 
teorisosci jalba acesta.“ Ă 

“In resbelul Ruso'Turcii de la 1807, ispravnicii judetelor Ol- 

tene de pe marginea Dunării, fugind de frica Turcilor sarhatu- 

rilor limitrofe, tatăl meu a fost numit; vechi! de ispravnic al 

districtului Romanați în locul titularului Vulturescu, caro pără- 

sise judeţul, având singur curagiul a servi ţtrei când Turcii 
din "Nicopole şi din Rahova treceau Dunărea ca inamici șia-, 

„jungeat pină la Craiova şi pină la “Slatina, La acele vremi în- 

fricoșate face tatăl meti alusie în suplica sa, când amintesce 

do foci şi de sabie, şi de acei slujbasi înalţi al Statului, caro 

părăsiai, posturile lor, păzindu'şi capetele. La 1822, după Ro- 

volutia Domnului Tudor şi intrarea 'Turcilor în ţ6ră, tătăl meu 
fu închis în Craiova do silisturul împroună cu. căpitan Horcă 

ca rovoluţionari, do unde scapă într'v n6pte întunecâsă sărind 
do Ja al doilea cat din casele Bibescului unde era deţinut, iar 

Jorcă a fost trimis la Vidin şi tăiat: acolo, 
Am menţionat aceste acte spre a atesta ci Locustinu e nu- 

mele istoricii al familiei mele, iar nu spre a mb făli cu perga- 

- menele de boierie ale moşilor imoi, fiind-că boicria la noi nici 
0 dată n'a însemnat nobilitate. 

Nemuritorul IIeliade dice în -Michaida : 

„Mărimea cea română a. fost numai în nume 

"si face omul singur şi înstilluri ce posedă 
Pe întrega demnitate şi numai pe persână. 

. . ” . . . . . . . . . «. Ă . . . . . . ... 

Boier e meserie de aptrarea feri, 
Jar nu nobilitale; căci nobil tot Românul 
A fost în tot-d'a-una ca Cetăţean de Roma. 

Vahitatea titlurilor mam avul'o nici-o-dată. Mi s'a conferit 

gradul de comandor al Coronei României ; am fost numit mem: 
bru al ordinului Sttoa României în gradul asemenea de coman- 

dor, fără a le briga, dar decorațiilor acestor ordine nu le sciti. 

nici forma, nici colrea. Nici o dată m'am pus pe peptul mei 

alt semn de distincţiă decât medalia de monitor general, când 
mă aflam pe bâncile scâlei sub neuitaţii profesori: Gr. Pleşo- 
ianu, Stanciu Căp&ţinenu și Florian Aaron, iar în mişcarea Re: 

generațiunii României Cocarda tricoloră cu feţele curcubeu: 
lui ce simbolisa speranţele nu ale unui om, ci ale Națiunii. Aci 
s'a mărginit deșertăciunea mea, :Boier ia, adică profesiunea de 
apărare a Tăroi, a drepturilor ei, a, libertăţilor ei, a instituțiu: 

nilor el domocr atice străvechi, oțiu de la, străbunii mel A paterni ; ; 

Pi
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mobilitatea o am do la moşii mei materni, Mami-mea a fost fiica unul moşnen de la tcră din. bresla Cumpenaşilor, A fi cine-va moşncn în România pe timpul bunilor mamei mele, când Româ- nul, dupv legile conservatrice alo ţărel de atunci, avea precă- „derca să r&scumpero da la străini pămentul român ; când, cei de altă religie nu aveati dreptul să'şi aproprie îmmobilo rurali ; când 'Furcilor 10 era interdis de a posede immobilo ensuşi ur- banc, a fi cine-va mosncn trebuia să fie Român din moși în strămoşi pînă la legionarir romani, care cuceriră Dacia şi o pra- făcură în Ţera Romana. Şi cu acest românismii mă mândrescii. Acestă, vanitate o pormisă orl-cărul om. 
Divinul Platon a dis: „Mulţumescti doilor că mam născut Ilelen iar nu barbar“, Dece nu ne-ar fi iertat și no acest or-: goliu național? Acestei mândriy naționale suntem datori erois. . mul arttat de ostenil nostri po câmpiile Bulgarie, Adaugo-so la acestă mândrie și Simțimentul iubiroi de patrie co însufleția pe străbunii nostri, şi Românii vor fi ncînvinşi, 

„"Dămurirea do mat sus eram dator să o daii Stelei Dundrii,



Cei ce ail luat parte la, imprimarea, acestei cărți, 

” Religia omului nu e adesea de 
cât recunoscința sa .si amorul 
stă (Massitlou). 

Nu putem termina notele ce am pus la Scrisorile din Exil ale 
" bărbatului, care fu sufletul Mişcării de Ja 1838, fără a arta gra- 

titudinea n6stră acelora ce aii contribuit, fie cu fapta, fie cu 

cuvântul, la imprimarea lor, N 

Epistolele ce publicăm faci parte din literatura română : şi 

litoratura este actul stării civile al unei naţiuni. Numele ace- 

lora ce vin în ajutorul ci, e drept să fio săpat pe lespodi ne- 
peritâre. Cât: am fi nol do recunosettori acelora, ce ne-ar fi lă- 
sat memoriuri despre starea socială şi politică a Românilor do 

la Aureliii pînă la deşertarea Dacioi traiane do barbari. Câte. 

va.rânduri scrise despre evenimentele petrecute într'o ţâră sub 

ochii autorului, sati privitoro la stabilirea unui adevăr istoricii, 

sunt preţioso pentru generaţiunile viitâre. 

Cartea pe caro o dăm publicităţii, ca tote serierilo de felul ci, 

este un monument. Porsânele, cărora datorii rădicarea acestui 

monument, sunt: 

Grigorie Scarlat Grădistenn, fost director la Departamentul 
de interne, unul din corifeil Mişcării de la 1815, pus pe lista de 

arestăte a; Domnitorului George Bibescu, unul din membrii de” 
putaţiunii care, după reeşita -Mişcării, merse la Constantinopole 

din partea Locotenenţe! —Domnesel si arate dorinţele Popolului 
român Sultanului, Arestat şi închis la Cotroceni de Fuad-Paşa,
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apoi proscris împreună cu Meliade și alții, în exil fu unul din. ; scriitorii co Sustinură causa țerel prin prossă, 
Grigorie Zossima, fost prefect, fost vice-inspector al Caran- tinelor, luă, parto însemnată în Mişcarea regeneraţiunii, fu întor. » - nat cu alţi Români la Brussa în Asia, după cererea generalu- “lut Grabbo trimisul extraordinar a) Rusiei, unde contribui pe- cuniar mal mult de cât ori-care exilat la imprimarea, scriorilor lut Heliade ce pleda causa ţâro! în străinătate și luminat o- pinia publică în Europa asupra mişcării române. Yenind în pa- tric, începu scrierea şi tipărirea memoriilor sale intitulate: Bio- grafii politice ale menilor Mişcării naţionali de la 1818, care, când vor fi terminate, vor arunca o mare lumină asupra cve- nimentelor aceler epoce. 

I6n (Matheliă) Rîurena, tost director al Liceului şi Intorna- tului Matheiti-Basarab, fost inspector general al secolelor, mem- bru al mai multor instituțiuni de cultură intelectuală, autorul Dibliothecei de lectură Bentru tinerimea de ambe-sexe (compusă din 20 mici volume), caro L-a atras aprobarea tutulor scriitorilor celor mal însemnați al țărei, pentru stilul şi limba al6să în care sunt scrise şi care se apropiă mult de o viitre limbă unitară a Românilor din tste provinciele; a tradus Geometria (după Blanchet) în colaborare cu EI, Angelescu ; a dăruit 280 vo- lume bibliotecei Liceului nMatheit- Basarab“, 
Preotul Cosma Moşescu, fost catechet la sc6la de fete din Brăila, actualmente profesor de clasa IV şi director al scâlei pri- inare de băieţi; autor al mai multor cărţi didactice şi de litora- „tură, bisericescă, aprobate de Ministerul Cultelor şi Instrucțiunii publice și de sântul Sinod; a tradus din &recesce în limba ro- mână frumâsele predice şi panegirice -alo fericitului Helie- Meniate, predicator şi cpiscop al Cerceij şi Calabritel din Pelo: pones, 

George Demetrian, maro comerciant, fost representant al na: țiunii în Adunarea Legislativă. Bărbat iubitor de cultura nea- mulul sei ; cu un caracter de granit, 
Nae Popp, mare proprietar, mare comerciant, representant al ț&ril în Adunarea Legiuitâre. Unul din acet Omeni caro vo- ioscii ca țcra lor să fie prosperă, care sciii co ca, ca să fio avută, trebue ca muncitorul să fie avut, şi care luptă pentru acesta, ” 
Nicolao 1. Maxenţian, inginer, unul din cei mat activi ai Comi- tetului Vâlcean din 1854 de propagandă pentru unirea țerilor 

A



    

  

ai membru al mal multor societăți culturale. Lucrarea sa, 
AZ 
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ivitâre la procisiunea calendarului tie este destinată a     

    

  

“16 B. Athanasiade, ni în Drept, fost president de Tri. 

» bunal, autorul cărţii: Prescurtare de legislaţiune pentru usul sc6- 

lelor de -adulţi alo Societăţii pentru învcțătura Popolului român, 
membru'al acestei Sociotăţi, membru fondator al Societăţii et- 
nografice poliglota din Milan, 

Alexandru C. Mălânu, maior în retragere, Avem de la densul 
un manuscris de ovenimentelo de la 1851 şi de Gre-care fapte 

alo emigraţilor români din tabăra turcâscă do la Şumla, pe care 

Je nar6dă ca martur ocular, interesante pentru istoricii ca po- 

vestite de un om imparţial, ncamestecat în luptele politico şi 

nepasionat. 

I6n 8. Rădulescu, dirigintele „Imprimeriei moderne! Gr. Luis, 
preşedintele Societăţii tipografice Gutiemberg, membru alu mai 

multor societăţi de cultură şi încuragiare a industriei na- 
ționale, 

"Toţi aceşti bărbaţi sunt de sedla lui. Heliade, scâlă nu de 

"căştiguri personale cu ori-ce preţ, ci do sacrificiti ; do aceca ci: 

ai puciui imitatori, Căci, precum dice poetul Văcărescu: 

“La fapta bună 
Pugini sadună 

Dar, i 

Mult pot pucinii 
| Buni împreună | 

Puginii buni uniţi, facă mai mult do cât râii, or cât de mulţi 

ar fi. Acesta e un adevtr co a trecut în proverb. 

Avem biografiile birbaților de mai sus, pe care le vom da 

la reimprimarea tutulor scrierilor lui JIeliade, când se va face 

şi viața acestui mare apostol al românismulul. 
x 
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