SCRISORI INBDITE ALE LUI IONICA TĂUTU
DE
DANMĂNUCĂ
De o mareînsemnătatepentrucunoaştereacît mai adecvatăa drumuluiparcurs
de literatura şi cultura română la începutulsecoluluial XIX-lea,IonicăTăutu
rămîneîncă un ignorat.Spre o mai bună cunoaşterea lui, ca şi pentrua contribui
la definireaprofiluluisău şi al epociisale, publicămin paginileurmătoareo parte
din corespondenţarămasă de la el. Ordineaurmeazăo cronologieaproximativă,
întrucîtmultedin texte nu sînt datate; indicatiipretioaseoferă,nu totdeauna,doar
continutul,filigranulşi grafia.
Prima scrisoaree adresatălui TeodorBalş. acesta îi solicitaseunele păreri
asupra politiciipe care urma să o ducă În calitate de proaspătvel-postelnical
Moldovei.Era probabilo sugestievenită din partea lui Ionită SanduSturzaînsuşi,
ceei'!c' ar explicaşi aluziadiscretăa lui Tăutu referitoarela ingratitudinea
regilor;
În acest caz, ea I-ar viza direct pe domn,a cărui lipsă de fermitatea fost cauza
expedieriilui Tăutu la Constantinopole.
De aici - tonul sufif.ientde evaziv al
scrisorii: comisulse fereşte de rolul de consilierintim, din pricina căruia fusese
îndepărtatdin patrie.
Cu multăplecăciunemă închinşi sarut cinstitamrna dumitale.
îmi era negreşito datoriedintreCelemai mari ca scrisoareame cătră dumneata
să fie înaintede ce elin1-i noemv.,prin care dumneatavoieştibine a-mi face atîta
cinsteşi pre care eu am priimitcu adîncăsupunire.Dar pentruca să-miierti tăcerea, dumnetaştii c!ulqiUl1S
că o scrisoarecătră un meghistan,fără o pricinăhotărîtă,
miroasăadesăorla măqulirl,patimăurîtă sufletilorcurate.Eu sînt stăpînitde această
frică atîta, incit dacă tăcerea este o vinovăţie,mă mărturisăscvinovatcătră multe
persoane.Şi nu poate fi bucuriemai maredecît a me cînd,prin pricinace dumneata
ai voit bine a-mi da, scăpat de grija aceştii frici, poei a mă adresa dumltalecu
toală slobozănie.
Căci,în adivăr,nu este decît numaiîn aceastălume netedă că să poate găsi
un adivaratprietesuq,In treptele oamenilornu sînt decit nişte legături Intimplătoare, precumUJlinteresatare tovarăş un politic împărechet,un boier - măqulitori, un prinţip _. curttzam,numai sîngur omul vertuos poate ave prietini.Şi
istoria ne spune că Totequsera împărechetlui Catilina,Mesenaera curtezanlui
Octavie,Aticusînsă era prietinlui Chicheron,
An. linqv. ist. Iii., T. 19,p. 189-197,laşi, 1968.
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-----------------Dumnctaîmi cei prietesuqul
, aşa dară, dumneata,din lumea ce treptoasail
sotietăţii,ai făcut.un pas vîrtos în lumea ce netedă li firii, care stnqurăpovatuieste inimaomuluifilozof,Eu mă fălescde o cerire ce îmi face atîta cinste şi mă
fălesc cu atîta mai mult, cu cît cunoscrărimcaei in opstirneaoamenilor;rărimo
din a cărie pricinaun mare poet a vccului trecut au strigat şi un mare prinţlp
(Frederic)au poftorit:
Amitie,don du Ciel, plaislr des qrsndesâmes,
Amitie,que les rois, ces illustrestnqrets,
Sant assez rnalheureuxpour ne connaîtrepas. (Henriacle),
Prietesuq,dar ceresc,il sufletemari plăceri,
Prietesuq,ce-mpăratti,nemulţămitorislăviţi,
Pentru-ilnu-l pute cunoaştesînt dcaqiunsnenorociti.
Asa dar, de vremi ce dumneataîmi Iăqăduiesti,cu sint eu ce mai desăvirsită
cinstire.
In lumea('c netedă tl firii, el dumitalecurat prietin,
In lumea ce treptcasă a sotletăţii,a dumitaleplecată slugă.
(ArhiveleSioiutn;laşi, Fond Documente,
Pachet126,doc, 304).
II
Dumneataai inceput,eu am răspuns.Dar oste piste plecareme dUră dumneata
ca să sufăr aceastăplăcere il. corespondcntici
i pentru llceeamă grăbescil începe
eu, Ci]să răspunzidumneata.Cu cît Însă mi-arfi mai dulcesă întrcbuintăzglasulîn
locul pcnii,cu atita dorescace zi şi cu atîta ceesurilepăn atuncomi sil vor pih\?
lungi.Eu m-arnîndatoratsă încep, dar materieeste aşa de mare, aşa de duioasă,
aşa de răshlrată,încît uimit.singur nu ştiu Caresă-i fac parte dintăi.
Materieccrcspondentiei
de astăzi.pentruun moldovannu poate fi decit lucrurile patriei sale, însă nestiintalor între noi este opştsască,pentru ca în loc de
înştiinţărisă intrebuintămdizvăliresocotinttlor.Eu socotesccă asupranoastră este
osîndalui Tantal,pentru că fiiră armi,fără a gîndi măcar şi fă.răa fi părtaş, am
cîştigato biruinţă.Dar cu mini<cirjicti Oareo vom pute ţine? Un domnpatriot,supt
prilejulmilostiv
irii unui împăratblînd,vre să ne facă o hrană opşteascăşi de un
satlu lung; noi Însă, mai lacomi,gindindnumai pentru astăzi, alergămla bUrjuI
cel vechi şi vrînd a apuca tot, muşciiD1
vînlu.
In vremevechi,adesaoripatrie ave trebuin.ţăde noi şi, viteji precît şi licniti,
strămoşiinoştri llU se legănau decît între plug şi între arme. Ei sămănatrofdle,
cu sîngilemărturisăsuplJnirecătra Poartă şi brăzd;apămîntul.Astăznu ne pla.ce
arhHecturalor şi hopurilebrăzdăturiice au lăsat Ellor mînă v:injoasă
I n8 supără
molăciu118
Însuş în leagănulbutcii. Părinţiinoştri mai încoaceau deşchisnegustorie.Tot reI ce avE>moşieiş fiice o datoriesă aibă cîrduri,cirezi,turme şi herghelii.Ei ţinea ]J<lrtedin călBxim!Evropiişi îi hrăne norodul,ei ne-au dat
cabinetutinumile de plugari,nume singuraticşi cuviinciospentru toţi. lăcuitorii
pămîntului.Noi jnsă, mai gingaş,rllai dclicaţi,am aflat supărătorigunoiulvitelor,
lemn stărpit. Am năimitmoşiileli! tot cel ce fără cuget pute să pricupascămai
mIjitsudorileliicllHorilor.
CE'idintîi orîndatori.nu fost streiniişi dud la dînşiine-am
deprinsşi.Iloi 11,id{) cu sînge răce datoriileomeniriipe jJtvclnicul interesului,mo
înc,"puta negutaşi noi unul de la altul sudorileaHuie.Orîndatoriisăraci,vremcJ
nici şi pe un loc precupitau fost cei.dintăipri.cinuitori
de cădereopşteştiinoastre
neguţiUorii.lnsă aceasta au fost politica gingăşieinoastre şi măcar că..i videln
i'op.rava,
ne întreclma () urma. Acum.un strein caTenu ne cUllonşleare
11aşteptade li! noi ceva nmi mult.El poate zice; "mqldovE;l1ii
ştiu iconomie
ţilar lor; vrPlllecale pwtQc.suieşte
aflărUeşi iscodirilei·au agiutata·i pute
îndreptare,Stl'einiicu caw s-au amestecatau trebuit să le ÎJJ1prumute
tot
lor au mai de iscusit.Şi <)răsturnare
in vremile-au dat o ispiti?Ci'.>l,
într-uncbip,Il-ar fi putut-ocîştigadecît la un numărde vecuri.MoldovEmH
dar,
ar zice acel strein, trebui să fi luat acum nişte pasuri foarte incuviin'iateM
1 ş-aI
alergd 1d noi să se inveti:!,precum odinioaraiubitorii a.lergil.la Eghipet,unde
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vecurile!) ispita într-eqiutîndu-să,
răsăde,creşte şi hrăne ştiinţăleşi meştesuqurilc.
Darnoui,care ne cunc.astem,
dacăne-aumat rămasace bărbăţiesă ne căutămmăcar
cîteodatăin oglindă,nouî ce ne rămîneoare CIcredecă vomlăsa în moştenireurmaşilor? Fără îndoiCllă
nimicămai mult decît ruşine că să trag din nişte părinţi cari,
cu CIlor dejqhinări,crescîndin copiiilor un norod de vrăjmaşi,le-au dat învăţăturile prigoniriişi carii, cu a lor nounire,gătesc cădere UIlUi.
neam statornicit
de vecun.
Sufletuldumitaleeste destul ele simtitorpentru a jăli Împreunănatie care,
cu toate îngrijirileunui domnosirdnlcşi patriot, însă nu conteneştea să sfîşia
cu arma ncunirtipre ţărmurace osăbeşteprapastiede cîmpulticnit, unde săcire
vremiiar pute aduna rodirl de fericire.Si doar pentru a face o dizvălirea isprăvilor CE'neinvoiresocotinţilornoastre găteşte urmaşilor,îmi trebui il scrie cu
slove de lacrămi; ele curg acum, intristare mă obosăşte.pentru aceea las CII
aceste isprăvi,cornutede giudecata.dumitale,să fie materie răspunsuluicu care
nădăjduiesccă mă.vei cinsti.Mărturis
ind ce mai adîncă cinstirepentru dumneata,
eu sînt, precumam fost şi voi fi, al dumitale
...
(ArhiveleStatuluiIaşi, Potui Documente,Pachet 126,doc. 232).
III
Izbucnindrăzboiulruse-turc,Tăutunu mai reusestesă rcvlnă în (ară şi trimite
unora(linprieteniisăi o scrisoarede împuternicire
pentrurezolvareaincurcatclorsale
afacerifinanciare.
Pentru dt.ruuealuispăl. CostachiLipan,dumnealuispat. RăducanulBotezat
şi dumncalutspăt. GrigoreCarp,Cu plecăciunemă închindumnilorvoastre
I
Dupăce de doi ani acumnecontenitmi-amcerut de la domnianoastră,slobozănleme din slujbade alee, abie am putut-ocîştigaîn aceastăprimăvară.Dar tocmai CÎndmă găt.isăm,scosăsărnşi teşchereauadrumului,pusăsămşi o parte din
lucruri în corabie,intrasămşi eu ca să le asăzi, atunceatocmaiau venit vestea
stricăriipăcii,după care, oprindu-sămerqirea,mă văd stlit il rămînealee şi, instreinat de patrie,de rude, de prtetini,de cunoscuţişi departede toate ale mele.a-mi
aştepta deschidereadrumuluide la potolirealucrurilor.RăbdareI Acest fel sînt de
multe ori slujirepentrupatrie, măcar că multepatrii nu obicinuiesca le cunoaşte
şi n-am nici o nădejdecă a me va fi discretă.Cu toate acestea,ca un fiu al ei,
ca unul ce mă trag dintr-ofamiliecare, în vremeavechi,supt Stefapşi supt Bogdan, au slujit-ocu atîta credinţăşi s-au însemnatnumileîn istorrişi în docurnenturile mai a tuturormosinusilor
nostri,'afluşi eu carescareplăceremăcar a răbda
pentru dinsa lipsă şi. înstreinare,dacă nu-mimai este în mînă a o sluji şi a-i
face binilece ar fi îngăduitvremealiniştii.Acest fel au curs rămÎnireme aice şi
slflvălui Dumnezeu,
mă aflu În toata liniştea păn acum şi am loc a· o nădăjdui
intocmitşi dp acumirlilinte,Intrebuintăzvremeaîn cetit şi în scrisuri,cu care pe
de () pflrteimi fa.co zăbavă,pe de altă parte o nădejdecă vor pute aduceîntr-ozi,
r:ltlnrl.nsuşldnd nu voi mai fi, şi limbiinoastreşi natiei.o parte măcardin folosul
ce eu j-1 doresc,;,iae care, de vremece păn acumÎn literaturăn-are nici un rînd
măcar scris, dumneavoastră
ştiţi pre bine cîtă trebuinţăare. Grăbescdar il vă
Înştiinţade stare me, ca sa n-aveţi pentru mine nerăbdareaşi îngrijireaci sentimentulunui adevdIdtprieteşugau trebuit să vă însufledeodată.După linişte sînt
furtuni.Dupăfurtuni-linişte. Asăminedupă pace acumne aflămsupt război; după
război110vomaflanegreşitîntr-ozi iarăşisuptpace; aceastaeste o pravilăstatornică
şi atît de deprinsă,încît tot omul o ştie. Aceea însă nu este cuprinsîn hotarile
ştiinţei omineşUşi care adesăol'Îscoate amăgite chipzuielilecelor mai iscusiţi
politici,cstt vremeilviitoare,măsurade la o epahi păn Iii alta, A o spuneinainte
negreşitnu pot nici însuş acei ce poartă în mîni răzoareleacestorîntîmplărimari.
Aceasta.mă face sii vă scriu acum cit poci nwi prc larg asupra treburilormele
de acolo,ca să ml <libtrebuinţăCIvă scrie aeles.Căci nu pot fi decît:de multeori
pre n"priincioasăcorc.pondentiaîntre persoanece să află în hotarăle Il osi1bite
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stăpînirivrăjmăşuite,oricît de nevinovatăde ar Ii, Pravililestaturilorsînt mreji
întinse opstcste,în care să întîmplăadesăoria căde şi cel nevinovat,şi aceasta
este in privireca să nu scape vinovatul.
Păn acum eu am avut rugati a să Însărcinacu căutarea trebilor melc de
acolo pe dumnealuispat, RăducanulBotezatulşi pe dumnealuispat. GrigoriCarp.
Acumrog să voiascăbine a să însărcinaîmpreunăşi deopotrivăcu dumnealor
şi
dunealuispat. CostachiLipan,Eu nu leg aceea ce mii de impreqturărlcit de mici
În cursulvremiipot dislega,şi nu zic, precumar fi silit a zice un administrator
opştesc,ca tustrei să lucrati totdeaunaîmpreunăşi ca lipsa unuia să facă zădarnică aflareade fată a celuilalt.Prietesuquln-are trebuinţăde acest fel de mahine,
Damoscu Fintiasnici.au avut altă legăturădecît pe aceea a inimii lor şi aceea
este ce mai tare. Eu mă incrcdintăzla tustrei dumv.şi la fiiştecaredin dumv,deopotrivă.Las deopotrivăîn mîna.a tustrei şi în mina fnştecăruiadin trei totul trebilormele.de acolopăn la vinireme, pentrucă Iiiştecaredin durnv,este un alt Bu,
Incit, cînd împregimărilevreunuiadin dumneavoastră
îl vor sili a să dipărta de
trebilemele,poate1 şi cînd îl vor îngăduia să apropie- poate.Atîta numaivă
rog, ca tustrei 5ă nu vă dipărtatitoti Într-o vremi.Interesurilemeli, ca a fiistecăruia, să inchei Întru il ave a lua şi a ave ii do,
A LUA:am venitulduqhenilormeli din Eşi; venitulmoşieimele Brîndeştişi
CItivabani de la dumnealuicomisIlie Cherqhel,Deci dau asupra dumv,strîngerea
şi chipzuireachipurilorcu care să strînqă aceste venituricît va fi în cuviinţăşi
in putinţămai mult.Să inţăleqecă dumneavoastră
veti voi bine il mijlocitotdeuna,
Incitvă veţi indămăna,ocrotireşi uşurinţabletilorlăcuitoria satuluila nevoilelor;
şi că, asărnine,veti ave supt a dumnevoastre
umbrirepe polcv.VasilePopovici,care,
in oricechipde va fi pusă la cale căutaremoşiei,să IlUconteneascăde a lăcui acolo
şi de a ave supt il lui grijă lucrurilece am la casă şi la moşie.El este om vechi a
casii,om a trebii.Totdeaunaam fost mulţămitde dînsulşi este de a me datoriede
a-i fi mulţămitori.
Aşa dar, vă rog ca dumv,să voiţi bine a începeprin o îuchlerea
sămiiveniturilortrecutede cînd Iipsăscdin Moldovaşi păn acumşi apoisă punetla
cale toate,în chipulcevet socotimai bun,A DAAM: l-i. Pentrucumpărareapărtii
din moşia Comănesti,in Bucovina,pe care dumnealorverii mei o au de vîndut.
Prietini!In vremice sînt strimtoritde alte nevoi,care mi-ar da dreptateil vinde
din cele ce am, iar nu a mai cumpăra,vi să va păre poate disăntatacest interes
de a lua moşia din Bucovina.Ertati-mt-I,vă rog, acest interes! El nu-mi este de
speculatieci, in inimame, el este o ispravăil evlavieifieşti,atîta de mare, încît
aş primi să mă strimtorescde o sută de ori mai mult şi să nu-l pierd. Trei sute
de ani această.moşieau fost a neamuluinostru; ea este o baştină strămoşească,
Decinu mi-ar fi de puţină durerea o vide înstreinatăfără inturnare.Pentruaceea
eu vă rog să-mi socotitide sîmtitcareaceastăpricină,încît să nu o lăsaţi uitată
şi spre plata moşieisă întrebuinţaţi:I-I. cîţi bani VOrfi rămasdin Veniturilecele
păn aCUIll.
a dughellilorşi a moşiei; 2-lea, cîştiul sfîntuluiGheorghea dughenilor
şi a moşiei;3-1e.cîştiul lor de la sfîntulDimitrie;al 4-1e.banii de la dumnealui
comisIlie Gheorghe!;5-le, venitulîIl511Şi
a mo;;iei ce să va cumpăra,pe cîţi dni
veti socoticu bani Înainte.Pentrua căria rînduialăa cumpărăriişi puniriila cale
jumv. vă veti pute sluji de agiutoriuldumisalemoşuluiIlie llschi,cumşi de a dumisale conselcriuluiIoan Duca, căria (,;te destul să-i scricţ pentru mine Cii să-I
aflaţi gala.
2-lea,Pentruplata datorieice ·am a da dumisalecămin.CostuchiPisotchisă
întrebuinţaţilot ce va prisosipiste cumpărătura1110şiei
Însămnatemai sus şi tot
venitulce să \a aduna de la sfîntulDimitrieşi înainte,păn să va plăti după sînct
(sau după sîneturi,căci nu ţin bine minte).Spunetişi dumisah1
punireaa cale a
aceştiiplăti.
3-1e.De la dumnealuiIoan Mavromateau luat răposatulfratele meUcel mai
mare500(saumai mulţi,căci am uitat) împrumut.însă eu am dat chizăşiecu amanet.
Fratelemeu au murit,făr a pute să plăteascăbanii, din pricinatulburărilorde la
1821..
Eu am riimasplatnic.Din acei bani,s-au plătit o parte, cîţi s-au putut sclipui;
pentruceealaltă,st(jllîncă hirtiilemoşieimeleamanet.Eu cunoscîn dumnealuiIoan
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Mavromateo persoanăce au avut cu fretl-rueuun prietesuqmai strîns decît frătiiJ
şi cu care Iratl-menau făcut nequtitoriiIolosltoarc.CunoscÎn dumnealuio persoanăCI.:din milalui Dumnczău
df8 toată indâmăuerca,
încît 5 SaI!6 sute de galbeni
îi sînt nesimţiţia-i ave ori nu. Şi de vremece dumnealuisingurştie că aceştibani
nu sînt luati de mine,eu cred că dumnealuiva dărui rămăşiţaprietesuquluice au
avut cu frati-meu.Si sit va multămide la mine cu o îndatorirede a-i răsplăticu
slujbame cînd vrodată.prilejurilemă.vor aqtuta,Iar dacă dumnealuiva vre numaidecît plata ucei rămăşitl,eu sînt platnic şi rinduicscsă să plăteascădin venitul
meu indatădupă cfituireadatorieidumisalecămin.Pisoţchi,
4-1e.Pentruaceste,să. să.iconomisescă
cîteva sute de Iei.PE)tot auul, cîte vor
trebuipentruplata invataturiicopiilorsuroriimele Zmaragda.Celalaltcopil,Ce l-am
luat cu mine,învaţăaiccşi Îl Iconomisăsc
cheltuialeCUmpoei,Siiinvctă dară1 Doresc
să .înveţăl hl\'Wlturdeste ce mai temelnicăavere a insus celui bogat,cu cît mai
vîrtos poate fi acestcracarii nici o alta.avere nu au asupra feţii pămîntului.Prin
invătăturănumaiestr-pomăzuitomula fi fericitpre pămînt.Şi dacă pre alocureasă
află Învăţaţi ticălosit},aceea este sămn că acolo omenireaeste departe Încă de
treaptaîn caro îi este pomăzuităa agiungeîntr-ozi. Şi este adlvărat că sînt noroade
astaz care să află cu cîteva vecuri Înainteaaltora, dar flceeaeste o dovadămai
mult il trobuintilce au de învăţătură.
5-1('.Cu arin! chip veti socoti mai.lesnicios,sil puneti în lucrare a să face
anul acesta numaidecîtacele trei dughenede la locul de lîngă Beilic,pe care să
plăteşteîn zadar bezmăuulşi trebui sa să plăteascăca să nu mi să piardă stăpîrurca locului.Facircaacelor dugheneva sluji a mări surnevenitului.
OsăbitetrebuÎll/Î
Cînd m-ampornitde la Eşi,Iăsasămasupra frateluimeu Vnsilie nişte scrisori
de Cerchcjăni,de Brîndeşti,de Tăutulosti,ca să facă nişte lucrări.In urmă au murit
şi nu ştiu acele scrisoridesă aflăla casa Irăttni-meusaula dumnealui(atuncebanul)
Chirica.Vă rog, prietinl, ori insuş, ori întrebuinţîndpe polcv.Vasiliede la Brîudeşti, cercetatiacele scrisori,puneţi-leîntr-o ladă pecetluităde dumneavoastră,
pe
curc Iadă polev.Vasilesă oaşăză în vreo bisăricădin Botoşani.
Cindm-ampornit de la Eşi,am pus in dugheanade piatră a dumnealuinegutitoriuluiMUrfiirilelepe PodulVechi,prin ştirea opşteştilornoştri prietini,a dumllorale LocmlJ.aeştilor,
la carii să află şi leii (?) şi răţepiscade primire.Mă rog acum
să .să ia de la dugheanadumisaleMe.rgăritşi pe lîu(jă peceteam{, punîndu-să.j
peceţiledumv.si să de la polcv.Vasile,ca să le aşăză la vro bisrică din Botoşani.
Cîte cărţi il meleşi alte micilucrurisînt acasă,la Brîndeşti,1pollcv.
Vasilesă.le
pui.cÎntr-o ladă sau doi şi, pecetluite,să le aşăză în vreo 1;lisărică
elinBotoşani.
De toate aUo'stc
lucruriilpoipolcv.Vasilesă aibă cuviinciotlsa
purtarE:de grijă.
(ArhiveleStaiului laşi, FondDocumente,
Pachet126,doc.213).
IV
Trimiseprobabillui Ilie 11schi,u.l1chiul
silu după Jai.uua,rîndurilede jos I COIl.·
slituie o mărturiedeosebitele valoroasăpentrn caracterizareafiziollCJlniei
ideologice
ellui IonicăTăutu. Cumele merităo discuţieamplă,ne mărginimsă subliniemacum
dOdrprezentamasivăil filozofieiraţionaliste,
Rarele striibatede Ia un capătla altuL
De astă iarnă n-am mai scris nimicădumilale,dar nici.am mai primit de la
dumneata!:lUăscrisoare.Pururedorintame ce mai vie au fost să vă ştiu că vă aflaţi
sănătoşi,că pitrecetiîn toată fericirea.Cît pentru mine,am fost gubivde vreo 16
luni. Cătră inceputuliernii trecute mi-aufost ceva mai bine, pe urmă am pătimit,
1 ef. EmilVirtosu,.Lesidees politiquesde 1. 'răului, CClndidal
au trâne 'tle
Moldav.ieen 1829,în .Rcvue roumained'histoire",IV, nI. 2/1956.
13.-- cel.334
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acum,slavă lui Dumnezeu,
imi este bine, (acummi-amdat piste o doftoriepe carp
o urmezişi nădejduiesccă mă va face desăvîrşitsănătos.Doftoriaaceastasâ numeştepurgativalui Leroa,pe care doftoriinu vor să o primeascăde bună, dar la
care mulţimide oamenisint datoricu vlndecărilclor. Doftoriao poriclescde otravă.
Dar eu, de vro, doui luni acumo ieu mai în toate zileleşi, in loc să mă ucidă,mii
simtdin zi în zi mai bine şi mai tare)2.
Capătulfuniei să apropiede stejar, păn În ceasul acesta in care scriu, inca
nu sînt iscălitetrataturile,dar nu este mai mult nici o Îndoialăde încheiereapăcii.
Starea de război an luat sfîrşit. Provintiilenoastre rămîn supt stăpînireotomanicească,precum)am mai scris dumitalică trebui să o doreascătot românulpatriot;
căci numaisupt aceastăstăpîniream pute alcătuitrup de natie, de-omavenorocsiî
avem Începătoriprecumtrebui.Supt alte stăpîniri,nu ne-ar rămînea aştepta altă
decît incet-Incetsă ne facă un trup cu naţia stăpînitoare,şterqindu-neşi numele
ce purtămşi limbaînsuşi,Aşa, ne slujăşteîncă şi acum norocula ne mai da şi
această oară prilej sii ne îndreptăm,dacă vom ave minte.Şi ce zic eu? Multă
minteîntr-aceastaDUne trebui; a ne îndreptanoi, nu-l treaba noastră,aceastaeste
treaba domnuluice vom ave; nici un norod,nicăiureaşi niciodată,nu s-a putut
îndreptael sînqur,totdeaunacîte un începătorsingurau fost care au putut să înuroptezenoroadele.Zelevcusau Îndreptatpe Iocrieni,Solonpe athinenl,Licurgpe
spertiaţt,Numape romani,Petru pe ruşi i preei. Prentie,în zilele noastre,Franta,
norod de filosofi,pentru că s-au sumeţitti să îndreptaea singură,au trecut prin
toate rălile cite pot ticăloşiun stat şi nici au putut qusta un ceas de odihnăşi de
slobozănicpănă cind Luisal 18-le,precumîn Anglia,deprinscu aşczămînturile
de
acolo,le-tiuadusla 1814,pravilileşi săminttlefericirii.Aşa,a ne îndreptanu-i treaba
noastră,căci niciodatănimicâbun, nimicătemeinicnu putemaşteptade la a noastre
opsteştiadunări,ci, precumam mai zis, aceastaeste treaba domnuluice vom ave.
La noi rămînenumaisă ştim a-l alegi destoinicspre acest sfîrşit.Dar unde să-I căutăm? Undesă-I găsimacest fel? Iată greutatea.
Scumpulmeu unchiule1 S-o dizvălesccurat. Nici un moldoveannu este mai
destoinicdecît mine spre aceastătreabă, pentru că nici unul nu s-au plecat duhul
atîta prccît eu la procettrealucrurilorce fac fericireaori ticăloşia.oamenilorîn starea soţictătii.Po cei bătrîni,vremeai-au apucatneînvăţaţi,negata.Cei tineri S-dU
lăsat mai mult la. dizmierdăr
lle plăcerilordecît la calea cea aspră a procetirilor.Eu
singur,llUştiu pentruce, de cumm-amtrezit,Îndeletnicirea
me ce mai dulceau fost
să cerescistoriile,să cctescaşăzămînturile
şi pravilelealtor neamuri,să le alăturea
cu a uoastreca să le văd osăbirea,ca să găsescizvorulrălilorsupt cari ne încujbăm
şi ca să le afluvmdocărtle
.. Patrioţiiştiu că, cu cîţiva ani mai înainte,scrisurilemele
dovidecă Iăcusămpăn atunceadestule sporiri în a meli procetiri,De atunce încoace,întrehuinţat în chontrutrebilor,statuluinostru,mai de aproapeprivitorcursului
lucrurilor,mai de aproapeprivitorgreşălilorocîrmuiriîce am avut, mai de aproape
privitortrebilorÎmpărăţieinoastreşi a împărăţiilorstreine,procetirilece n-amcontenit a face au,fost mult mai rodoasă... lndt sînt astăz într-acestpunct de o "ută
de ori mai pul\?fl1ic
decît cum eram cu cîţiva ani mai Înainte.Acestaeste temeiul
asurpacăruiamă razimde zic că nici un moldovannu este mai destoinicdecîtmine
a indreptaStatul.
in adivăr,noi avemtrebuintăde pravili.Alti moldoveninici ştiu poati ca Illai
sînt în lume aJte praviledecît acele pîrgăreştişi cremenaliceşti.
Nici ştiu poati că
de răzorulpravililorcremenaliceşti
sînt şi alte multegraşalea oame.nide tO/iletrepUle,iar nu Ctlla noi numaigreşălileproştilortălhari.Eu ştiu însă că sînt: 1. dritul
oamenilorasupracăruie razamăshesurirlece pOdteave un stat cu altul; 2-1(',pravililede temelie,asupra'cărorarazămăaăzămînturHeunui stat; 3-le.pravili1epoliticeşti,asupracărora razimăshesurileunii ocîrmuiricu supuşii; 4-le. pravililepîrgăreşti,asupra cărora razămăshesuriledintre cei particularnicişi shesurileintre
oamenişi Înlre lucruri; 5-le.pravililecremenaliceşti,
care pun hotară datoriilorÎntre
2 TextuldinlrepawulezeCIfost tăiat de Tăutu.

oamenişi pedepsesca lor călcării 6le. pravilile care aşază formelitătilepîrqărcşli şi
cremenaliceştl
i 7. prav.ililenequţitoriel.Deci acei ce nu ştiu nici că sînt în lume
acest fel de pravi1ile-ar pute aşăza oare vreodată? Le-ar pute potrivi oare cu
deprinderilenoroduluice ar ave să îndrepteză
î
Noi avem trebuinţă de asăzănunturi.Aşa, aşăzămînturi!estaturilor să află
astăz într-un shesis silit cu pozitiileqheoqraficeşti.
InvccinareeRosiei,a Austriei,
<3Turcieinu poate primiaceleasiIucrurice să pot aşăza în America,în Anglia,în
Franţa.Deci care rnoldovanau făcut o procetireadîncă ca să afle unde să hotărCişteconstituţiacu regulamentul,
slobozăniacu liberalismul?Eu am fă.cutace procetire şi ştiu ce să poate aşăza la noi şi ce nu să poate. Creştinide bisericarăsăritului,acolounde la noi legea ar pute fi în floareaei, ea este nepăzită,ea este
neştiută.Deci care dintre moldoveniau cercetatmai mult decît mine păn la care
punctlegea Î:;<poate ela mina cu politica,păn la care punct ministriilegii pot ave
o putere asupra cugetuluiomului?De atîta vreme fără pravili şi dijghinări,noi
am sosit 1<1.
treapta ce mai de pre urmă a stricăciuniinăravurilor.Şi avem ce mai
maretrebuinţăa le îndrepta.Însă năravuriienu să îndropteazăcu sila, frica le strică
meumult,Wdteporonci
le lumiiar fi în zadar.Deci care rnoldovanin-au Întrecutîn
procetireatemeiuri
lor moralului?Care au cercetatca mine firea omuluipentru ca
să poată găsi cărărileinimii lui? Eu şi am Într-aceastafăcută o shedie politicemoruliceasce.
Săracidatori cu mai mult decît avem,dar plinl ele răsfăţ şi de aceea
im.unqiur
aţi nistecare 'in toate zrlelede mii de nevoi,fiiră a !)ilsinicalureeînlesniri
deaqlunsca să le putem întîmpina,avem trebuinţăa ne pune fiiştecareîn stare
a plăti datoriile,a ne ţine Iannhlloşi a lăsa urmaşilorcîte ceva moştenire.Deşi
care oare dintre noi sti.ccil aceastămare lucrare este de datoria ocîrrnuirii?Care
oare ştie prin ce chipurio ocîrmuireînţeleaptăţine în mîini izvorulboqăţieituturora? Care oare ştie că ocirunnreala noi ar pute face ca un prunc din leagănsă
aibă cîş1igulsău, cu cît mai vîrstos un vîrstnic? Care dintre noi oare au străbătut
prinţipurile iconomieipoliticeşti?Care dintre noi au alăturat aceste prinţlpuricu
temeiurilenequţitorioişi cu îndămănerilenoastre? Eu am procetit acestea cf;tam
putut inadins,ca să aflu ce s-ar pute face la noi pentru ca fiişteceresă să poată
scuturade ginguldatoriilorfără a păgubicreditorti,fără a-ş struncinastarea, Încît
să poatăIăsa şi urmaşilorsăi o 11vere.
In sfîrşit,ca să.nu lungesc,noi avemtrebuinţă
de invăţături,de lumini,HiriJcare niciodatănu vom pute fi aceea ce ar trebuisă
fimi aVemtrebuintăde întocmirci'!
şi împodobirealimbii,de sprirea cărturăriei,
ele tllnri ŞI meşteşuguri,de Îndrăznealaşi desăvîrşireaplugărh3Î,de tot ce alcătuieşteiconomiacîmpa'Scă,
în parte şi de opşte, într-un cuvînt, avem trebuinţă
de îlltremireaşi Împodobireaţării şi a norodului,adică avem trebuinţă şi do
grădinăşi de grădinar. Dar care oare alt moldoveans-au strădănuit mai mult
decît mine ,1 face toate tlcest€cercetări şi B-Şapleca intr·însîle luarea aminte?
tll cU loate aceste, nu socoteascăpatriotul moldoveancă acestea sînt bagatele,
nici gîndeascăcă fără dînsele am pute agiungila o sbare de tienă, ele fericire.
Dovadăeste că dintru-nceputşi păn acum domnii noştri, atît pămînteni,cit şi
streini,au fost fără aceste ştiinţi şi de aceea am venit in starea aceastaticăloasă
in care m, aflăm.Eu !;iti
11cii este acum alcătuitun comitetde O.C. de stat Minţachi şi de opt pămîntenidintr-amindoiprinţi.paturile,
ca sti alcătntascăo shedie
de cele ce privescla ddmini5tratia
dinla.untrua locului.ln.să Mintachieste străin, el nu ştie cu allliruntulizvoarăledurerilornoastre şi pă.mînteniicare au să i
le ars.tesînt ei oare d8stul de luminati,sInt ei oare descurcaţidf patimă şi de
prolipsuripentru ca sd-i Iacii nişt.edizvăJ.iriadivarateşi întocmaprecumle cefe
interesulcel chiar al locului?De aceea, nici.nu este de niidăjdnitcă ace shedieva
cuprindecu vrednicietoate aceste ramuril( administr'at.iBi
de care am pomenit
lllaisus că avemtrebuinţă; ba, încă, Dumnezeusă nu de ca nu cumvaace shedi(')
să nu cuprindăgreşăle politiceşticare sii fie de piedică unui domn ce ar aVe
destoiniciade a ne Îndr2ptd.Cu toate acestea,eu nu rn-i'işsfii de ·acelepiedici,
eu mă bizuiesccă ele nu m-ar PLltcîncurcamai mult decît vro doi ani şi lef-H.ş
birui.CăCimă bizuiesccă poinîn doi.ani aş pute deşchideochiinatiei asupra adi-
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vărutelorei interesurişi atunce prin natie as face arntudurorcurţilor cuviincioa,
sale diz.vălir
i. Pe de altii parte, de m-ar rîndui cinevadomn,cel dintăi pas ul uneu
ve fi să nu primescdomniemai înainte de a face amindur
or curţilorvîrtoasăIuări aminte asupra acelor piedici.caci cunoscdeagiunstcete ranile noastre şi nu
mi-er pute scăpa nici;:ursa, nici greşalace ar fi vîrîtă in ace shcdie.
Eu sînt tinăr Incit,abie împlinesc34 de uni la noembri.Deci Iilndcădupă
tratatul de la Acherman,domnulmazil are a fi ca un mort politiccsc,de bună
sarnă că nu este de intcresul meu, nici sufletul meu nu poate pofti ca viata ce
Voimai aV'3de la. vlrsUide 41 de ani şi înainte să-mifie vestedăşi întunecata
şi nici mă pot amagi(\ocnălucireacă după 7 ani voi fi acest iarăs, căci eu cunosc
bine ce vre să zică mulţimea,cunoscbine care poate fi totdeaunafavorulei şi
ştiu că un norod mai Iuminutdecît moldoveniiau urgisitpe viteazul'Thcmistoclis,
pe dreptul Aristidis,au otrăvit pe înţăleptulSocrat,au omorît po imbunătăţitul
Fochiou, Asa i-au urqisit.i-eu omorît şi pe urmă te-au rădicat statuie.Acest fel
este mulţimea,acest f'2Leste tavorul ei. Cu toate aceste, eu nu tremur inaintea
acestuifel de friei. Oricarede ar fi în urmă soarta mo, singurideea că am făcut
bine patriei mele mii va multămideajuns.O asămineidei dulce însuş în fundul
unii colibimi-ar fi destulă mîngîiere.Aşa, cu sufletulplin de dorinţa de <1face
Ioculujmeu tot binile cit este putuiciosa : să face şi văzîndcă sînt spre aceasta
mii de chipurifolositoarecaro să pierd cu treciro vremii,pentru că nici cunosc
pre altul cineva destoinica le pătrundeşi a le pune în lucrare,mă pun, înaintea
patrtotilor,le aduc prinos, dacă primesc,truzile mele, le făgăduiescîntocmirile
lăgăduitemai sus, le ii'iCJ;îduiesc
că, dilCdpăn în trii ani şi qiumătatenu vor vide
în toate acestenişte sporiri simţită,dacă păn în tril ani şi qiumătatanu vor vid»
Ieţa ţării schimbatăîn bine, dacă păn într-aceastăvremi nu vor simţi că au o
matca în mijlocullor, precumau simtit qrecii Cu venirea lui Capodistr
ia (poate
încă mai bine) atunce mă voi osîndi eu singur de bună voie, atunce le dau toată
volniciosă-mi ceară scoaterea din domnie în puterea acestor făgăduinţi.Doct
qiudecepatrioţiică, ele vreme ce mă supun la o condiţieatit de aspră, neqresit
că simt în mine putere 'Ii destoiniciode il lucra cîte făgăduiesc,Şi În adevăr,
[Iacăeu nu voi pute săvîrşi întocmireaţării, apoi să n-o asteptemoldoveniide la
ni.minealtul. Cît pentru ceea ce mă priveşteparticularmie nu-mipasă, căci păn
aeumm-ampăstrat fără familieil fi. Cu cît am dcşchisochii asupra trebilorţării
noastre,cu atîta m-amJerit de însurăciunepentru Ca să nu ad·aogşi cu fiei mei
numărulticăloşilorpilmîntuluinostru. Din împotrivă,durerea ce mare trebui "ii
fie a celor ce au familie,ei au trebuinţăa-ş Întocmistările ca să-ş puie casiilein
picioare,ei ilUtn,buinţda lăsa urmaşilorlor moştenireşi o estimă încredinţa,tă,
l.ntemeiiltci
prc nişte pravili statorniceşi drepte. Eu mă cfătuiescde datoriamc
arătîndCU0tl
ce sti pOdte["ce în pămîntulnostru şi ceea ce poci face eu. RilmÎn<:
J[Jpatrioţi a priimi ori a zvîrli. De 'aceeate rog, scumpulmeu, fă bine a arăta
toate acestei]la care dintre patrioţivei socoti,îndată însă, fără pierdirede vremi,
şi dPOiva rămine1<1dînşiia lucra aceea ce vor giudicade cuviinţă, aceea ce
vor vre dacă ştiu vre. Cătră toate acestea, alegireame mai folosăşte încă Cii
Într-alt punct nu mai puţin simtitorîntre noi. Ea întăreşti nobilitatea vechia
iZVodului
lui Cantemir,pre care nobilitatevechi vre 'să o calce în picioarenobilîtatea aceasUinoă.
Daciipatriotii vor primi acest proiect,dacii au în sufletullor durere de a
lor ţară, ded lor intereSUli,
de a lor stări, de a lor familiişi de soarta urmaşilor
lor, Într-uncuvînt, dacă vor vre să aleagă PIC omul ce să jărtveşte pentrua-i
riidicadin cădere, atnnce chipul de a lucra precît poci socoti eu de aice, este
aceasta,adecă;
Trutatulde Achennanzice că pre domnsă-I aleagă boierii Divanului,ca un
trup fj loculuiCu priimircaopşteascăa lăcuitorilor.EVfopeiinu ştiu că Divanul
nostru nu este nimică altă mai mult decit o giudecătorie,iar nu trup al natiei
flrecumei îl cred; de ar fi ştiut aceasta, atuuce tratatul ar fi 'lis arointerea,
aţunceaîn loc de Divan,ar fi zis opşteascaadunaria boierilor.rusă acumnu-i
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vreme fi li face această tălmăcire,care astăz le-ar mirosi'il liberalism.Eu le voi
face cînd va trebui,dacă voi tine locul din care să poei fi ascultat.Aşa dar, acum
nu rămînealtă decît a urma din cuvint in cuvînt aceea ce zice tratatul.DeciDivanul.pentruca să aleagă,să află el slnqur împărţitîn multefatrii, dar să zicem
că, În sfîrşit,va alegi pe omulpe care Il va arăta negreşitopstle] pentru ca să
audă un Amin! opstoscşi apoi să tnstlintezela amîndouăcurtile.Patrioţiitrebui
ca mai înaintepe supt cumpătsă să uneascăpentru persoanace au a alegi şi să
qiîteascăcu cîte iscălitur]vor pute mai multe,hirtiile ele care închilndaice copii
şi care sînt potrivitepentru locurileunde au a mcrqi. Inctt atuncea cînd Divanul va aştepta opştesculAminI, atunce ClItoti să strige: "Nu primimpe acela,
cj cerimpe cutare!". Şi totodată,fără a pierde vreme,să rnarqă cu toţi să de cu
rătăpiscăla pocită jalba cătră împăratulRusiei, pre de altâ parte, prin pocita
nomtcască.o.D-mi
prottucsascăorire ifllbă cătră devlet în plic supt adresul ce-i
insămnăzosăbit: fU.P.M, ;'1C-ple il Pera)3.
Aceastălucrare nu are nici o cheltuială,nici acum, mei pe urmă. Patrioţii
intr-aceastanu pot arăta altă decit numai că ştiu vre, Şi precumsînt luate alte
măsuri..., fie deplin încredlntaţlcă vor isprăvi,vor nimeri.Mlsîiltlnumai să nu
siî facă şi apoi nu au a să teme de nimică,pentru că privileghiuleste acest fel
ca opstla să poată arăta care este vointa ei. Deci drumulprin care ea îş poate
erăta vointa este tocmai acesta.
Rămîneîncă un lucru de luat sama, adecă: sînt unii care, fără să ştie ce
zic, clevetesccă familianoastră nu s-ar tragi de-a dreptul din Tăutul logofătulşi
că noi am răpit această poror-Iă.Deci negreşit cei ce nu mă vor vre vor aler\la
la 'acest elenei fără temei. Pentru aceea, las de o parte că moşiileBălinestii,în
care este bisăricaşi portretul Tăutulul.şi Comănestilşi alte părţi a vechiului
Tăutul au venit de-a dreptul păn la tatăl tătinl-meu.Dar am documenturi,hrisoavevechi şi nouî asupraneamului.Fiind însă că acele documcnturtsînt închisă,
incî! nu poei rîndui RCUUl
a să deschide,însămnezcă asămincdocumenturiuve
şi răpo(s)atulunchiulmeu vornic 1. T(ăutu),care acum trebui să fie în mîna verilor tăutulosti,Cătră aceastaşi ceea ce este mai mult, unchiulmeu CostachiTăutul ave asupraneamuluiatestat latinesca împărăţieinemtăsti,d« pe care şi unchiul vornlcTăutulaLIfost luat copie adiverităIa 1821.lncît a acelui atestatorighinaluleste la mătuşala Comăneştişi copia trebui să fie la fel la d, vărul Vasile
TăutuJ.Deci cerînd ttebuinta,poate cineva face de acested întrebuinţareacuviindoasă. De mă voi rîndui, cartea aceasta pO'dtesă ste la orişicaredin patrioţi şi
eu mă fac răspunzătorcătră na1iepentru toate ce făgăduiesc,p:naisus, cu condiţid ce aspră ce am însămnatşi căria mă bizuiesc d mă supuhe fără sfială. Din
împotrivă,de nu mă voi rîndui, cer în numile cinstii şi a .haractiruluide tredbă
să mi să de Intocmaiînapoi cînd voi veni în patria me fără a să scoate de pe
dînsa, niCide pe hărtiiIe alăturate,nici o copie măcar. Te rog, scumpulmeu, ca
cu ce dintăIpocită să-mirăspunzide priimireaaceştii scrisori,pentru ca sti rămîn
liniştit de a ei neriităcire.Eu am lungit-oeleaqiuns;trebui să sfîr;;ăsc, ca să
scurtezde o cetireC11atîta mai obositoare,cu cît au trebuit să o scriu mărunteI.
Aşadarcurm,11lsămnÎndu-mă
cu cel mai adînc respect.27 avgust 1829C.V.
(ArhiveleStatuluilaşi, Fond Documente,Pachet 126,cIoc.229 şi 337j,

3 Textuldintre panmtezeeste tăiat de Tăutu.

