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Cele dintăi amintiri
M'am născui în udaptea după Ziua Crucii
a anului 1853, în Ioşi, în casa tatei, pe Podul
Roşu,
uude se află astăzi gimnaziul Alexandru
cel Bun:
Mama a încereat să mă hrănească
cu laptele ei,

dar eram din eale afară mâncăcies, a trebui
t să

renunţe după: puţine
zile şi mi sa luat o mancă
foarte de treabă, soţia unui birjar
din laşi numit
„Neculai Roșu, unul din cei mai vajnic
i beţivi din

capitala Moldovei.

'

Cele dintăi rugăciuni după siaşter
e mi-au: fost
cetite de vlădica Racoviţă dela
Sfântul Spiridon.

Părinţii

mei

pierduse înainte de mine

doi copii,

o fată şi un băiet şi, cu toate
că cram un
copil
foarte voinic, mintea mamei fiind:
impresionată
" de pierderea celurluiți doi, deşinu era de loe su-

persfiţioasă, se temea să nu fie ursită
a nu
avea parte de copiii ce-i năştea. Vlădic
a Racoviţă

dela Sfântul Spiridon; un urmaş
direct al familiei Racoviţă celei aduvarate, cure
dăduse
doi

Domni
bănog,
Numai

Moldovei, era un barbat mie la stat,
slă-

ghebos şi aproape cu desăvârşire
spân,
cu mate greu consimţise mitropolitul
de
——
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pe vreme să-l hivotonească, căci darun! preuţiei se
xctuza de obiceiu acetor barbă a1 caror tze eră
din cule afară ingrat şi de natură să stârnească
râsul. Si vlădiea Racoviţă avea mai xoult întăţoseninb
şare de momiţă decat ue om. Dar cra în
un adevarat sfânt: de „ curăţenie de viaţă cure
nu lasa nimica de dorit şi de o desinteresare jără

mărgini,

blâna, simplu,

dând

nevoieşilor, pănă

la

cel de pe urmă ban, veşnic gata să mângâie durevile, să dea ajutor la impacarea vyrăibilor şi a dihoniilor ce-i ajungeau la cunoştinţă şi să insufle
nădejde celor desnădăjduiţi: era idolul sărăcimii. Singura slăbăciune ce i se cuncştea era 0 adevarată patimă pentru tiutiunul cel bun. După ce
a isprăvit molitvele ce ni le-a cetit, a zis mamei:
să-ţi
— Să ştii, domniţă, că băietul aista are

trăiască, doară vlădieca, cel ghebos

i-0 cetit -rugă-

ciunile

şi ghebul lui are noroc la copii.
Părinţii. mei duceau atunei un traiu foarte

lu-

xnos: slugi, trăsuri şi eai erau v mulțime şi ştiu
că aveam o trăsură, doi eai şi un vezeteu înadins
pentru mine. Dar acel vezeleu cra un ţigan nesru

la faţă ca fundul ciaunului, îmbracat cu straie curate, dar. de rând, pe când Sava, vezeteul mamei,

era. moldovan,

alb

la

faţă,

purta

numai

favoriţi

şi avea o livrea din cele mai elegante, de culoare
albastru deschis, împodobită cu galoane de
angint. Şi eu, după cât îmi istorisea
mai
târziu
mama, suparat să tut fiu condus de ţiganul urât
şi neelegant, făceam nişte scene cumplite de câte

ori era să ies la plimbare, la Copou.
era

sinzură

capra

mă

aeasă,

poroncea

să se

Când mama

suie

Sava

pe

trăsurii mele, dar când era şi tata de faţă

astâmparam și nu mai făceam nici o! scenă,

știam doar că corecţiunea este gata.
Intăia amintire precisă ce o am,

datează

din

AMINȚIRI

toamna

anului 1856,

dela

nașterea

surorii

mele

Maria: eram atunei «le trei ani şi o lună; din acel
„moment şirul amintirilor mele devine din ce în
ce mâi complect:

Pin bine minte de ghiduşiile lui Neculai. Cozadin, vatavul nostru de ogradă, când voia să rnă
facă

să

râd,

EL

era un

văr

primar

(Domnitorul), al lui Dumitrache
Cozadin, doi mari bogataşi -de

al lui

Cuza

şi al lui Grigore
pe vreme, fiind

copii din fiori al unei surori a tatălui
Cozadineştilor şi a mamei lui Cuza. Intrase în miliția
moldovenească la înființarea ei, urmase
cursul
de instrucţie lu care fusese supuşi recruţii moldoveni de Ruşi, la Odesa şi slujise ' şaisprezece
ani în 'eseadronul de cavalerie, retrăgându-se cu
gradul de îndirofiter (unterofițer) cum se zicea :
atunei subofiţerilor. ra un barbat de o. cinste.

exemplară

tata, pentru

şi de

un

slajba

devotament

absolut

cătră

cărfiia

ar fi fost oricând gata
să-şi expuie zilele. Soţia lui, mama
Anghelina,
era 0 grecoaică reuumită pentru meşteria în facerea dulceţilur, a vuteelor, a
murăturilor şi a
tuturor preparaţiunilor care alcătuiau cel mai
mare merit al unei cămărăşiţe, slujbă ce o înde-

Plinea în casa noastră. De corăbielele ei îmi adue

“ amintescu

'jind

şi

acuma,

deutunci

mam

mni

mâncat aşa. de buna. Bunica vorbia de Anghelină
în termenii cei mai elogioşi, -recunoscându-i superioritatea în facerea eorăbielelor şi a rahatului. Yemeie de o cinste exemplară, era
cumplit;
de temută de slugile de jos; bucatarii, băieţii la

bufet

şi fetele

din

casă

aparţinând

ucamului

ţigănesc: ci şi eie mi-au povestit pe urmă întrun
glas că umbla cu harapnicul sub pesteleă Şi nu
stătea la îndoială pentru -a-i croi cu el.
== 5

RADU

ROSETII

Cât

au

trăit

la leşi, părinţii

ne

trimeteau

pe

noi, copiii, vara, la Bokhotin, la rioşu-meu Mitică
sau la Răducăneni, la moşu-meu Lascar, unde
ne însoţia uneori şi mama.
_Moşia

Bohotinul,

fără

Hiliţa, care fusese

vân-

dută şi Colţul Cornei, dat; de zestre mătuşii Profirei, la căsătoria ei cu Alecu Moruzi Zvorâşteanul, îusese dintăiu căatată de fraţi în devălmă-

sie, apoi, după câţiva ani, sa împărţit în patru
părţi: Bobotinul cu Gura Bohotinului,
Răducănenii, Bazea şi Cozia, care sau tras la sorţi între

cei patru

moșului
Lasear,

fraţi.

Mitică,
Bazga

Bohotinui

a

Răducănenii
în

acea

căzut

în

în partea

a tatei,

iar

- partea

moşului

Cozia

în

acea

a moșului Alecu. Tuta operase tragerea la sorţi
cu mâinile lui. Cunoscând dorinţele fiecăruia în
parte,
leagă
“vesa
tăiul
fraţi

a ajutat soarta pentru ca fiecare să se acu partea dorită de dânsul. El se desintede Bohotin căci, precum am arătat în învolum al acestor Amintiri, cumparase dela
Căiuţul, cu bani
din:
moștenirea
ramasă

lui dela soţia sa cea dintăiu. A pus

deci Bazga

la

plăţei

dispoziţia, fraţilor

pentru

ușurarea

păr-

ților lor din datoriile părinteşti având ei a Tâstitui prisosul preţului de vânzare peste
partea
lui de datorii cârd vor vinde Bazga. Au și vân-

dut-o cu 52000 de galbeni, dar i-au restituit banii
numai la 1856, socotindu-i
„ca între fraţi” adică
cu o dobândă de cinci la sută. Pe tata această socoteală

sura

l'a atius rău, căei

şi bizuindu-se

în urma

pe acei bani,

traiului

nemă-

făcuse

datorii

pentru. care plătea dobânzile obişnuite atunci de
cincisprezece şi chiar optsprezece la sută pe an.
Diferenţa. a fost simţitoare, dar ei fiind. foarte

uniţi între dânşii, tata n'a zis nimica, însă s'a ho4
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tărît, pentru

a scapa

de

datoriile

să se mute îndată la țară 1).
La Căiuţi, curtea era terminată

ce-i

rămăsese,

de ani. şi fru-

museţa de grădină plantată, dar tata,
pretextând
că nu voieşte să intre în casă, înaint
e ca aceasta
să fie cu desăvârşire pata şi că trebui
e să sechimhe
coloanele de zidărie ale balconului
de sus, despre
„grădină, prin altele, de fontă, ce
aveau să fie a+

duse

din srăinatate, a mers

să, S'aşeze, cu mama

și cu noi, la Pralea.
|
|
Pralea era un sat pe moşia Căiuţi
, la UNsprezece kilometri de cuxte şi de târguşorul
cu
acest

nume, care fusese întemeiet îucă sub Ioniţă
Stur-

dza, de bunul meu, hatmanul.
Aceşti unsprezece
kilometri trebuiau făcuţi pe niște
rătăcănii cun.
plite, de nestrăbătut pe vreme rea.
Aici s'a apucat

să clădească

această
putut

casă

o casă de vălătuci, iar pănă
s'a zătit, ne-am

şi noi, în

trei

odăițe

înghesuit
mici

ale

când

cum

am

vatavului

nostru de acolo, medelnicerul
Ianeu
Popovieoi.
Mama nu s'a opus la această, combinaițe
ciudată,
dar îmi aduce bine aminte sv fi văzut.
plângând
pe câud privea la elădirea, viitoarei
noastre case

şi doară, atunci, tata inbia pe mama
la nebunie,
Taea planul acestei construcţii
împodobită
eu
numele pornos de aurte: în păreţi
i
dela
miazănoapte și dela apus a unci mari încăpe
ri luminată
prin două uşi cu geamuri şi două
înalte şi largi

fereşti d guillotine, se deschideau

odăi,
două

uşile a

cinei

din care una slujia de fefac părinţ
ilor mei,
ne adăpostiau pe noi, copiii, una
servia ta-

JI

1) Erau atât de uniţi între dânşii şi unirea
lor era atât
de cunoscută în ţară, în cât în iața tribun
a'elor, ori care
din. fraţi semna pentru tus patru şi aceste
primite drept bune de tribunale şi nu au semnături erau
fost niciodată
contestate.
.

.
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tei de biurou iar a cincea era o odaie de musafiri.
- In caz de gloată se mai întrebuinţau pentru găzduirea musafirilor biuroul tatei şi una din odăile
noastre. Bine înţeles că la întâmplare se făcea un
uz larg de sistemul saltelelor, întinse pe jos. Mai
erau două o0dăiţi dânil în ietacul părinţilor,
din
care una servia de locuinţă cameristei mamei, iar

cealaltă de cameră

de baie şi de toaletă. Incăpe-

_eoperiie cu draniţă, care se tăiau în unghiu
şi în care locuiau

vatavul

dela Pralea.

povici, cu soţia lui, o droaie

urept

Iancu

Po-

de slugi precum

şi

unii musafiri, becheri sau persoane. mai
puţin
însamnate. In mijlocul ogrăzii de din faţă. amenajatăîn chip de grădină cu flori, era un pavilion oetogon de lemn, în care şedeam ta masă de

câte ori nu era frig sau nu ploua prea tare. Bu-cătăria era aşazată într'o clădira separată, în fundul ogrăzii, nu departe de grajdiu. Aveam
doi
bucatari pentru masa de sus şi unul pentru masa
de jos, adică cei diutăi pentru noi, celalalt pentru
slugi, bine înţeles toți ţizani. Domiciliul statornic

al celor dintăi era la Căiuţi. Făceau

serviciul cu

rândul, schimbându-se în fiecare săptămână. A-'
semenea, şi vezeteii. având fiecare să
îngriiască

de câte patru cai, făceau serviciul tot cu rândul.
numai o păreche de căi, de dârvală, rămâneau la
Pralea în permanenţă. Curtea şi ograda erau. îucunjurate cu un zaplaz de lătunoaie, din afară de

care se vedeau
de şindilă.

razamate

wrămezi

de

draniţă

şi

Spălătoria cra la Căiuţi, de unde se
aduceau
albiturile de două ori pe săptămână; la
Pralea
8 ——=

!

zea cea mare slujia drept salon, iar iarnaşi vara,
“în caz de vreme rea, devenia sofragerie.
In ogradă mai erau, aproape de acestă clădire,
două rânduri de odăi, asemenea de vălătuei şi a-

|
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tra numai

una rudimentară. Asemenea

şi camura

eva ia Căiuţi, unde sta cămărăşiţa, muma Marghioala, o tostă domnişoară de onoare de
aitădată a buuicăi, căsătorită acuma cu vatavui
de
ogradă, lorgu Iordăchescu, un om de treabă, neboierit, dar unul din cei mai mari minciunoşi ce
i-am cunoscut în viaţa mea. La Pralea era numai
o camară fragmentară de care îngrijia soţia vatavului de acolo, înama T'asiica,
Dacă exteriorul casei noastre dela Pralea
era

destul de primitiv, mobilierul fi era departe

de a

ti mai ules. Afară ue crivaurile tatei şi a mamei, de lemn de nuc lustruit, fără nici un orna-

ment, de vr'o două

dulapuri de mahori, aduse

a-

ceste, din mobilierul tatei, dela Căiuţig foarte sumar şi acela, de ua foarte frumos elavir Pleyel,
cu coadă, al mamei, de un dulap de mahon,
cu”
uşă brodală şi de vr'o două mesuţe, absolut toi:

paturi,

serinuri,

dulapuri,

mese,

mesuţe,

iava-

bouri, scaune şi seăunaşe
ieşise din mânile
îndemâvatece ale stoleriuiui nostru neamţ, Mathes
şi era făcut din lemn din pădurile
noastre.
Nu
cred să îi existat mai mult de trei jilţuri în toată
casa, iar canapelele erau înlocuite - prin
paturi
moldoveneşti, peste care erau aşazate mindire de

paie şi saltele de lână, acoperite

cu

macaturi

de

cit, însoţite de perine de părete şi de cap, acope-.
rite tot cu cit, cum erau şi toate perdelile. Locuinţa şi mobilierul înfăţoşau o icoană destul de exaclă a stării uuei aşazări de colon din
Canada

sau din Statele-Uniie în veacul al aptsprezecelea.
Satul Prealea fusese întemeict în vremea lui
Ioniţă Sturdza,
de bunul
mew, hatmanul,
cu
oameni adunaţi, pentru o a treia parte din regiunea muntoasă a ținutului Putnei, iar pentru două

părţi

din

Unguri

sceui

aduși

de peste

graniţă,
— 9
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din

o

comitatul

partea

din

Vrei

sus a

Geaune.

satului,

Cei

numită

dintăi
din

ocupau

această

pri-

cină: la Molduveni, cei de ai doilea partea, de jos,
numită

la Ungureni.

„amândouă

Aproubpe

limbile, mulţi

toţi sătenii vorbiau

erau,

cum

mai

sunt

şi astăzi, gusaţi.
i
Nişte fiiuţi care jucau un roi însamnat în viaţa
dela Pralea erau urşii. Din pricina defrişării unor întinse întinderi
de
păduri,
samanate
pe

urmă, cu păpușoi, unele de tata şi altele de ţărani,
şi a tăierii altor înţinderi pe care crescuse acuma niște țihle- impenetrabile, aceste dihănii
găsiau acolo, cu începere dela sfârşitul lui lulie, o
camară bine aprovizionată pe lângă culeuşuri ce le
puteau 'crede tetere. Păpuşoii şi vitele locuitorilor satelor de pe împrejur aveau
prin
urmare
foarte mult de suferit din pricina acelor
fiare,

mai cu samă acele ale bieţiler Prăjeni.
Pin bine minte cum, într'o seară dela începutul toamnei anului 1857, după căderea
nopţii,
e:
ram adunaţi, cu mie cu mare, pe cerdacul dând
înspre ograda diu faţă, culeaţi pe niște . saltele
aşazate pe scândurile acaiui
cerdac, iar în
faţa
noastră, în ogrudă, ardeau focus: de balipă pentru

a ne apara

de ţăuţari. Pe lângă

iata

şi

mama,

mai erau cu noi moşii noştri, Liscar şi Mitică.
precum şi musafiri veniţi pentru vânat. Deodată
auzim, parcă veniau din a doua ogradă,
nişte
strigăte de:
— Săriţi, oameni buni, săriţi că mă
mănâncă
ursul! Nu mă lasaţi! Nu mă lasaţi!
Tata, moşii mei, mueafirii, vataval Iancu,
au
pus mâna
pe puşti și au alergatîînspre locul de
unde porniau strigătele, Dar lozef,
despre
care
voiu vorbi mai jos pe larg,
a. cărui
casă
era
megieșă
cu
ograda
de
unde
porniau
sirigă-

19 —
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tele, a, apucat înainlea lor, căci u. avut numai să
sară peste gard. Ajuns acolo, a văzut un om ferindu-se de uu urs voinie de ulv cărui îmbrăţoşări seapa numai mulţămită prezenţei de
spirit

a soeru-său, un meşneag olog, care arunca
întruna în urs cu tăciuni aprinşi ce-i iua dintrun

foe mare, arzând dinaintea lui. Ursul
mai
era,
foarte stingherit îu mişcările Ini de un
căţăluş
care necontenit îl apuca de labele
de
dinapoi.
Dihania se apropiuse foarte încet şi, când
Yau

auzit mâncând şi mormăind, stăpânul ogorului a
avut imprudenţa să arunce întrînsul
cu ov bucată

grea

de lemn

aprins.

Se

vede

că

lovitura

astfel primită de urs Pa durut, căci îndată s'a ră-

pezit

la -om,

- strige. Cum

iar

acesta

a început

să,

fugă

şi

să

a auzit glasurile acelor" care veniau,

fiara a dat dosul şi a luat-o la
păpuşoi, dar Iozef a avut vreme

sănătoasa "prin
să aprindă
în-

trînsul, nimerindu-l drept în inimă,

Altădată, în acelaş au, erau la noi un număr de

musafiri cu care mersesem, în mai multe trăsuri,
să prindem păstrăvi în pârtul Căivţul Mare şi în
„nişte heleşteie din pădure, la câţiva kilometri
de:

sat şi ne-am

întors pe dând

era încă ziuă.

Deo-

dată vezeteul trăsurii din cap, în care se
găsiau
mama şi cu'o vară a ei, iar eu eram pe capră,
o-

preşte caii şi, arătând

întorcându-se

cu biciul peste pârău, zice

către mama:

— Ursu!
Ne uităm cu toţii în direcţia aratată şi, vedem,

peste pârău, pe o ridicătură de stâncă,
lată,
în
formă de podiș, la vr'o sasezeci
sau opizeci
de
paşi de noi, 6 căruță desjugată, plină de
păpuşoi
culeşi dintro curătură de mai'la deal şi,
pe dânsa, un urs mâncând
păpuşoi fără
ca
prezența

noastră

să-l

fi îngrijit.

1

Numai

după

ce

toate
—

1

-

RADU

ROSETTI

trăsurile

sau

oprit şi ocupanţii

să-şi comunice

părerile

cu glas

lor au început
din

ce în

ce mai

ridieat, văzut-am că Martin se dă jos încet

din

căruță, apucă cu pas liniştit
la deal şi dispare
în pădurea care se întindea pănă ia acea stâncă.
Tozef Gnadt despre care am vorbit mai sus, era
un neamţ născut în anul 1818, la
Lmisental,
în
Bucovina. El venise în ţară eu tată-său, bătrânul

Fritz Gnadt, de care nu ţin minte, cu trei fraţi şi
cu

două

surori,

în

însuşire

de

lucrători

speciaii

la Hutta, adică la fabrica de steclărie înfiinţată
pe moșia

Grozeştii de eneazul

Dumitru

Cantacu-

zino, acel care,-ceva mai târziu, a păcălit atât de
groaznie pe. Lascar Bogdan, cu prilejul
vânzării
acelei moşii. Nu ştiu pentru ce anume temeiu.a“cea familie de Nemţi, nefiind mulţămită la Grozeşti, a venit la tata şi i-a propus să se angajeze
la el pentru a fabrica potaş, draniţă şi
şindilă.
în sehimbul unui. preţ convenit pentru
fiecare
majă (cântar de 4! de oca) de potaş şi de fiecare
mie de draniţă sau de şindilă. Tata a primit
şi
ei au clădit îndată, în satul Pralea, alături
de

locul pe care s'a ridicatymai pe urmă
care am vorbit, o casă
modelul celor nemţeşti

pe lucru

curtea de

mare de
vălătuci,
după
din Bucovina şi sau pus

cu hărnicie.

Bătrânul Fritz şi trei din băieţii lui erau niște
„vânători de frunte şi pătimaşi.
Fiul
cel
mai
mare, care se numia tot Fritz, pe lângă că
era

împodobit eu o guşă uriașă. mai avea şi un ochiu
plin de albeată, totuşi era un pişeaş minunat şi
nu puţini

fost-au

urșii

ce i-a împuşcat

lui cu o țeavă. Dar cel mai pălimaş
meşter

era al doilea

fiu, Iozef. In

şi

cu

cel

pușca

mai

cei doi ani cât

a stat mama la Pralea. ea a numarat douăzeci şi
șase de urşi ucişi de Tozef, dar el împuşcase mai
19 2—
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muiţi înainte de venirea noastră în Pralea, a tot
urmat

să

mai

împuşie

pănă

în

cei

de pe

uimă

ani ai vieţii, şi a murit tocmai la sfârşitul anului 1907. Se lăuda atunci că a împușeat peste tot
mai bine de o sută de urşi şi nu crâd. că trecea

peste adevăr. Mama îl supranumise Jules Gerard
dela Pralea. De multe ori seapat-a el numai
ca
_printre urechile acului de ghiarăle şi de dinţii fiarei dar niciodată wa fost în stare dihania să-l încolţească sau să-l pieptene. Avea un sânge rece
admirabil. lira un bavbat înzlt şi zdravăn,
dar
supus la accese de epilepsie; nici odată însă nu

Ya apucat cumplita

boală la vânat.

Şi fiindcă, sînt acuma la capitolul urşilor (asupra căruia îmi propun de altminirelea să
revin

în cursul acestor Amintiri), voiu
islorisi. aici
semi-trâgica întâmplare cu un urs a lui Costin
Rosefti dela Oraşa, un văr deparatat al nostru.
Vâna sau mai adevarat bracona în fundul Prălii
cu Alecu Aslan dela Onești. Un urs rănit a venit

la

labă.

el,

Costin

a

tras

într'iasul

mai tare în urma

nouei

asupra lui Costin

înainte

trage

și i-a

Ursul care venise înfuriet, sa
al doilea

răni primite,

o

s'a aruneat

ea acesta să

foe şi i-a înfipt

rupt

înfuriet şi
fi

putut

toţi dinţii în bra-

ţul drept. Apui la apucat în braţe și Pa trântit
jos eu atâta putere, în cât i-au sărit loţi bumbii
dela pantaloni şi s'a pus pe el. Costin spunea că
numai uşor nn cra. Un haitaş, un băetan de vr'o
patrusprezeee

ani,

care

avea

la

dânsul

un

pistol

îneareat cu poşte, s'a apropiat fără a fi simţit de
fiară, (căci vântul bătea dela urs spre el), i-a pus
pistolul

în ureche

moartă

pe loc. Cum

Costin
cădeau

și a tras,

iar

dihania

s'a putul scula în

a

căzut

picioare.

s'a pus să-şi caute bumbii pe jos
căci
fi
pantalonii. Dar Aslan spunea că în cursul
—
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nopţii ce au petrecut-o în păduru, a

avut

febrii

mare, căci -rănile făcute de dirţii tesulu
i erau a- .
dânci.. Intâmplarea mi-u fost povesțită
de însuși

Costin

de reneţite uri.

|

La Pralea veneau să ne vadă, vara
şi toamna,
număroase rude
şi cunoşiinţi dela leşi
şi
din
toată ţara; vânătorile de urşi atrăge
au, mai
cu

samă

toamna,

pe cei mai

de frunte

vânători

ai

(ării.
i
Ă
Intre alţi musafiri îmi aduc
aminte de Costache Negri, de Vasile Alexandri,
de Iorgu Radu,
de Manolache Costache Tepureanu,
de Iuncuşor

Canta,

de Zizin Cantacuzino,

de eneazul

Alexan-

dru Cantacuzino, aceştia toţi priete
nii. intimi
ai
„tatei, apoi de bunul Costică Siţu
şi. de Alecu As-

lan

dela

Oneşti,

amândoi

nişte

vânători

vestiți

,
de doamnele Catinca Negri, Zulnia Sturdz
a, Smărăndița Rosetti (atunci căsătorită eu
Mihăiţă

Jora),

Efrosina

zou) Sturdza
zino),

fostă

Pogdan

Smărăndiţa

Catargiu

Obrenovici, mama

alţii şi altele, mulţi

Două

Silvestru

figuri

dela

Guozeşti,

Zoe

(Zou-

(atunei căsătorită cu Zizin Cantacufiică-sa,

Cel

Maria

al Serbiei,

şi multe.

originale

Pasecual.

cu

lui Milan
erau

Maestro

dintăiu

-era

Gallea
un

şi
şi

Maltez,

maestro di canto, barbat în vrâstă
, căsătorit

cu

o
femeie, italianeă și ca, cumpl
it de rea. Penlruea
să scape de dânsa, culegea
peste an, pentru tim-

pul verii, cât mai multe invita
ţii prin casele boiereşti dela ţară, în care stăpân
ele san fiicele lor
cultivau
dea

eantul, le acompania pe clavir
şi le dăpoveţe
în exerciţiile. ce le făceau,
achitându-.

se astfel de ospitalitatea de
care se bucura. Bine
înțeles că, în cele mai multe case,
la plegare, elevele Îi îi puneau în buzunar
un fișie de galbeni
pe
care

14
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foarte detreabă şi foarte bine crescut,
zestrat cu un apetit formidabil, dar fricos ca
iepure. Cu prilejul unui accident la trăsura

înun
în

care maestrui se afla cu mama şi cu altă doamnă,

aceia bătrână, taia, care venia calare alături de
trăsură, dându-se jos pantru a ajuta pe vezeteu să
lege răzovrul ce se rupsese, rugându-se de maesiro
Gallea să-i ţie calul, viteazul copil al Maltei
a
răspuns că nu ştie şi se teme, calul fiind
foarte
vioiu, să nu-l loveaşcă cu piciorul. Si mama care
ținea hăţurile celor patru gai înhamaţi înaintaşi âi trăsurii, a trebuit să mai ţie, tot ea şi acest al
cineilea cal. In mine, care stăteam pe capră, nu
avea nimeni încredere, ceiace ţin minte că
m'a

umilit cumpliţ,

Silvestru -Pascual era un Spaniol dela Valencia,
pe care mama îl bănuia că este jidov. Era
şi el
profesor de canto, dar mai ales vânător pătimaş.

A avut norocul să ucidă, la Oneşti, în aceiaşi baiaie, o ursoaică cu amânăoi puii ei. S'a lăsat de
muzică pentru a. se ocupa de agricultură, intrând
în calitate de vechil la prinoipele
Wittgenstein,

la Fântânele).

Relaţiunile

lor

s'au

stricat

ră-

1) Principele Emil de Wittgenstein-Berleburg, din familia
mediatizată germană cu acest nume, fusese de tânăr crescut ca paj la curtea împărătească din Rusia, şi intrase în
serviciul militar rus, unde a înaintat răpede până la gradul de general. A iăcut campanie în Caucaz, împotriva
Cerchezilor şi, în anul 1863, în Polonia, împotriva răsculaţilor lui Langiewicz.
Era căsătorit cu- Pulchetia
Cantacuzino-Paşcanu. Bărbat frumos cu forme elegante

de curte, avea obiceiuri
Soţia

lui,

Moldovancă

de

de

obachră

(corp

neam

de

gardă).

mare,

fire

nobilă,

deosebit de frumoasă, de cultă şi de distinsă, a fost din
această cauză cât se poate de nenorocită, A suferit în tăcere

urmările căsătoriei pripite care o legase de un bărbat
atât de nevrednic de ea, dar o boală, incurabilă atunci,
însoţită de supărarea ce i-o pricinuia purtarea soţului, au
dus-o de tânără în mormânt. A avut o fiică, căsătorită
+

—
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pede, principele a acuzat pe Pascual de neciuste,
iar Pascual îl numia: Neamţ cărpănos şi ziceu
că
i-ar îi reţinut pe nedrept leata ce i se
cuvinea
pentru vremea cât slujise, trăsura. şi
caii.
Pe

urmă,

fiind lipsit de adăpost,

treagăla noi, la Căiuţi.

a stat o iarnă în-

În al doilea an al şederii noustre
la Pralea,
când eu eram în al patrulea al vieţii, m'am aruo»ezat pentru înțăia dară, Obieeiul dragostei
mele-

era

frumoasa

morăriţă,

Rada,

căsătorită

cu Ne-

culai Ursul, cel mai mare beţiv din sat (şi
aprvape toţi Pralenii erau niște beţivi de frunte).
Am

istorisit

aiurea

cum,

văzând

odată

pe

Neculai

Ursul maltratând pe Duleinea meă
sub
terasa
noastră, am sărit jos şi Pam lovit în cap
cu stra„tul puşeuţei cu ţeava de tinichea ce
o aveam
în

mână

şi cum, de beat ce era, a căzut în glodul
de

o palmă care acoperea drumul, prinzân
du-mă sub
dânsul, iar hainele mele cele noui şi
albe s'au fă-

cut de batjocură. Cum Rada m'a luat în
braţe şi
m'a dus acasă caşicum acolo, tata, în loc
să mă

teliciie pentru vitejia ce o arătasem,
mi-a administtat o corecţiune exemplară.
”
|
Mult mai târziu aflat-am
că
acea
morăriţă,

care era întradovăr de c rară
îumuseţă,
succese mari, serioase acele, cu alţi membri
miliei mele, moşi
nat sau în vizită

avea
ai fa-

burlaei și văduvi, veniţi la -văla noi. Mi sa povestit
despre

sieste făcute în după amiezile calde,
într'o poiană
frumoasă, pe covoare duse acolo într'adin
s, dela

care

sieste

morăriţa

era

nelipsită,

probabil

pen-

cu principele de Schânburg-Walden
burg
care la rândul
ei, a dat naştere la doi fii şi o iată căsăto
rită cu princi" pele de Wied, fostul rege al Albaniei,

Ă
Dela principele Emil de Wittgenstein avem
scrisori interesante, în limba franceză, publi un volum de
cate de fică-sa,
16
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tru a apara de
ceste sieste au

ţănţari pe fericitul meu viva], Adat chiau roade: o liică
care
a

avut prostul gust să nu ee trăsăturile

mamei

-ci acele,

tălui şi poate

cestuia.

frimoase

chiar, mai

|

Aunci văzut-am,
cea dintăi femeie

meu

dar

fine

bărbăteşti,

accentuate

ale

aie

ta-

decât ale a-

N

-

spre marea nea mierare,
pe
îmbracată
bărbătește,
Moşu-

Mitică, venise la noi cu fiică-sa, mai

mare

decât mine cu un an şi cu guvernanta
acesteia,
o nemţoaică care îngrijea foarte bine
de
fetiţa
zamasă oziană de mamă. Se zicea că nu
îngrijeşte numai de copilă, Fapt este că mergea
noaptea
la pândă, la urs, împreună cu moşu-meu
şi
cu
lozef şi se mui imbraca bărbăteşte chiar
când făcea plimbări împreună cu noi, .
A venit să ne vadă la Pralea şi Luniea,
cu trei |
"domnişoare de onoare, două jigance
, un vezeteu,
un fecior, şi un rândaş. Această
lume s'a
adăpostit în Pralea după putinţă. Mi-adu
e
aminte
că, de câte ori domnişoarele de onoare
nemulță-

miau

pe bunica, ea le punea să se lege cu o
sfva-

ră de un picior şi de pat, ținându-le
astfeliu eu
ceasurile. Dar n'a stat decât puţină
vreme cu noi.
Iu Iunie 1857 an. petrecut o lună
la Slănic, dar
întâraplările acelui sezon de băi sunt
eâm. şterse
din memoria mea sau se confuudă cu
acele ale sezonului petrecut acolo în. anul următo
r şi despre
care voiu. vorbi mai pe larg tot în
acest capitol.
In August al acelui an am găsit ocată
pe mama
în salvn, răsturnată pe divan şi
plângând
cu

hohot.,

am

Am

repetat

mând

întrebat-o,

întrebarea

îngrijit, ce are, dar
ea

nu

mi-a

să plângă tot atât de tare, Am

răspuns,

luat-o

deşi
ur-

de

gât şi am sărutat-o, dar ea sa mărgin
it să mă
mângâie uşor pe cap, făcând
semn
cameristei
Radu Rosetti

2

E
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sale, care i aducea o busma, să mă

ice din odaie.

— O murit Vodă, răspuns-a Anica
la
între'barea mea,
Primise vestea pe neaşteptate, pe când taţa era
la câmp, printr'o Jepeșă adresată
lui,
trimasă

prin

inadins

curier

dela

Târgul

Oenei

sau

dela

Bacău şi pe care ea, izbită de o Presimţire subită,
o deschisese.
lubia mult pe părintele ei, care-i ţinuse loc şi
de mamă şi a cărui fiică preferată era. De mai
bine de un an de când era despărțită de el, gândul ei rămăsese nedesiipit de părintele iubitor şi
înţelept care veshiase asupra copilăriei sale,
de
„ suflul bun şi nobil pe care nimeni hu-l putea

cunoaşte fără a-l iubi, de domnul

şi patriot de care
multă vreme s'a
de lacrimi, când
prin expresiunea

Tot în anul 1857, am
Maria
mama

blând, generos

cu drept cuvânt era mândră. Și
mai trădat, durerea ei prin crize
era sau se
credea
sinzură
şi
de jale a privirii sale.

mers

în ziua

de

Sfântă

Mică, tata fiind la Iași, la Rădeana, unde
voia să vadă pe o prietenă a ei, Zinea Do-.

niei, care se afla în vizită la cumnatu-său,
Manolache Donici, stăpânul Rădenei. Am lunecat a-

tunci în salonul bine ceruit al acelei curţi,
căzând cu ciolanul glozasi celei drepte
pe cucvşul
puştei mele, a acelei cu care lovisem în cap
pe

Neculai Ursul, și ciolanula crăpat. Vă puteţi în-

"ehipui 'ţipetele mele. Mi s'au pus
ne-am întors la Pralea, cale de 18

junși acolo, de oarece nu puteam

comprese
kilometri.

şi
A-

călca de loc eu

acel picior, s'a trimes îndată după baba Smunciloaia, din satul Blidari, tot pe moşia
noastră,
care babă era vestită pentru chipul în care îndrepia picioarele şi braţele scrintite. Baba
a declarat că piciorul meu este serintit
şi, pentruea
18
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să mi-l îndrepte, a început să-l tragă,
ceiace mi-a,
scos din gură ţipete şi mai cumplite
decât
pănă
atunci, ţipete de astădată Justificate
căci durerea

astfel pricinuită

numai

mică

nu era. A doua

zi,

mama văzând că piciorul
mi se umflă mai tare și
că durerile sporesc, a făcut răpede pregăt
iri de drum
şi a plecat cu mine

şi ci Anica la Căiuţi,

Acolo am luat cai de poştă şi am
plecat la Iaşi,
în careta cea verde a mamei, ea
şăzând în stânga,
lângă giam, eu culeaţ pe restul
scaunului,
cu o
perină sub cap şi cu capul pe genun
clii ei,
Imi aduc perfect aminte de peripe
ţiile acestui

drum.

Pe capră

şădeau Arnăutul

cel bătrân,

vel, care avea casa lui în capătul
dela
vale
târguşorului Căiuţa, cu fustanelă,
cu poturi,

Paal
cu

cialma pe cap, cu o păreche de pistoale
cu ereme-

ne urieşe şi cu un iatagan în brâu,
având lângă e!
pe Anica, căci în carată erau numai
două locuri.
La fiecare poştă sau Yumatate de.
poştă, îndată
ce surugiii opreau caii, Arnăutul
Şi cu Anica se

cădeau jos şi veniau la oblonul stâng
al cupelei
să întrebe dacă avem nevoie de ceva.
Seara am

mâneat

din

niște

provizii

luate

de

acasă,

dar nu

ni era foame nici mamei nici mie.
Nu mai sim" țiam dureri decât la hopuri, dar
piciorul îmi era
cumplit
de umflat:
vam
înetis ochii toată
noaptea.

Nu

ne facem

mitoare şi de
dată cu poșta.

nădejde
fuga

de

cea mai

astăzi

i

ideie

do

răpegiunea

ui-

farmecul acestor călătoride
i altă
Caii, mai ales când suvugiii aveau

un

bacşiş

nebună;

bun,

acei

nu:

icşeau

cai cât

din

nişte

mâţe,
totdeauna necesălaţi, prăpădiţi de slabi,
într'ade-

Văr

că:

„se așternea;

drumului

ca

si iarba

câm-

pului la suflarea vântului”, Se oprea
u numai la
jumatate de poștă, iar când
poșta era mică, nu
—
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stăteau

decât

la poştă.

Acea

repegiune

procura

acelor eare aveau parte de ea într'o trăsură îndămâmnatecă, leganaţi pe răzoare bune, o adevarată
simţire de voluptate, o stare psihică ţinând mijlocul înțre vis şi .beţie, imaginaţia
şi simţurile
mai fiind stimulate de sunetul tălăncilor, de pocnetele bicelor şi de lungile şi ascuţitele strigăte
de hiiiii-hăt! ale surugiilor. Mai ales noaptea, pe
“ Tună, când drumul nu era din eale afară grunzuros şi plin de hopuri, acest mod de locomoţiune

“a lasat tuturor acelur care au avut parte de «l o
amintire neştearsă. La vr'o două poşte, când Arnăutul a aratat podorojnăşi a cerut cai,
nul de poştă a răspuns că nu sunt
cai,

căpitanici
în

orajdiu şi nici la imaş, toate tacâmnurile fiind pe
drum.

Însă,

în urma

câtorva

cuvinte

zise căpita-

nului de poştă, din poronea mamei, de Anica,
el
Sa bătut pe frunte parcă deodată şi-ar fi adus
aminte de ceva
surugiu):

—

Măi

şi u strigat

Grigore,

Şi chehaia
prindă

poate

(primului
_

uitaru

şi a piciului o sosit
de
fuga, du-te la imaş de-i
doi la câmp cu caii.
să

chehaiei:

încăleca

caii

cu

un ceas

şi

frumoasei nopți
tulburată numai

că tacâmul

lui Bălălău

vreme
asară.
Incalecă
adă. Țiganii sunt amân.

şi pleca îndată

le imaş

sreanul.
Am

aşteptat

jumătate

liniştea

în

un

nopţii,

de toamnă, a cărei
linişte
de cântecele greierilor din

bă, de răcăitul broaştelor,

din vr'o

ca

ceas,

baltă

a

era
iar-

apro--

pietă şi de latratul vr'unui câne în departare.
Deodată auzitu-sau de departe strigăte
prelungite şi pocnete de biciu.

— Vin caii!
Dar

căbitanu!
20
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alţi călători

servia

ca
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ce
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ne-o

sexvise şi nouă, adăugând

că aşteaptă

de pe

imaş pe singurii opt cai ce-i mai are şi care trebuie să plece eu noi. Poate că dacă călătorii sosciți acuma ar îi avut voinţă şi putinţa să împinsă în palma căpitanuiui de poştă
bacşişul
pe
care îl. făgăduise Anica din _poronea
mamâi,el

şi-ar

fi adus

vrun

tacâm

aminte
sau

nevrând sau

că la imaş se mai

chiar două.

neputând să

Dar

facă

găseşte

ceilalţi călători

asemenea

jertfă,

au ramas fără cai pănă după plecarea noastră
Din pricina acestor două opriri prelungite în a- ceiaşi noapte, răsăritul zorilor ne-a găsit deabia

pe podul Moldovei, la Roman şi zeuduiturile pricinuite de trecerea roţilor peste grinzile necioplite şi neînţepenite ale acelui pud, care se ridicau sub roţi în urma trăsurii, m'au făcut s'o due
întrun ţipet pănă la celălalt mal. Pe lu prânzul
cel mare am ajuns.la o poştă
a
cărei casă
şi
"evajdiuri erau lângă biserică, izr când ne-am 0prit, se vedea strânsă înaintea, bisericii, o mulţime de ţarani şi,în mijlocul lorun gulerat, cu sabie la şold şi mai mulţi cazaci, cum li se
zicea
atunei sluiitorilor care, puţin mai târziu,
s'au

"numit dorobanţi
şi, mai târziu
Sa
cel

pete

când acest

nume

rezervat infanteriei teritoriale. au primit
de cularași. Din acea gramadă se auziau

sfâșietoar»

şi vaiele.

Mama

a poroncit

aţi:

Ar-

văutului să meargă să vadă ce este.
Dar.
mai
degrabă decât el, ne-a adus lămurire “Anica care
schimbase câteva cuvinte cu soţia, căpitanului de
poştă.

—- Măsin Voastră, povestit-a ea, ţaranii de aici
Sau burzuluil în săptămâna trecută
împotriva
posesorului care-i grozav de jacaş şi-i încarcă cu
munca, Ti au bătut pe un fecior hoierese, iar a-

i

privishitor ul.

cu zece

„cazaci,

cu
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poroncă
nici din

dela ispravnie să pue pe
ei jos şi să l!e tragă câte

la o sută de nuiele sau de pice.
La

auzul

acestei

veşti,

frumoasa

cei mai obraz.
cincizeci pănă,
faţă

a mamei

s'a făcut deodată albă, oclii i-au scânteiet şia.
făcut o mişeare caşicum ax fi vrut să se dee ;os
din trăsură,

dar s'a aşazat

didit-o lacrimile. Iubiam
buna, blânda mea mamă;

îndată

la ioe şi au po-

peste tot pe frumoasa,
văzând-o că plânge, am

izbuenit şi eu în lacrimi şi am vrut să
mă urune
la gâtul ei, dar acea
mişeare pricinuindu-mi
o
durere cumplită la piciorul befeaz, am căzut
înapoi pe genunchii ei su un țipet: de durere.
Mama
plecându-se asupra mea, a început să
mă, sărute,
iar eu, apucând-c de gât, mi-am lipit
faţa de faţa

ci; vreme de o clipă lună am plins
tăcere; Apni mama mi-a așazat
nunchii” şi, mâneâindu-mă, mi-a

amândoi

iar capul
zis:

pe

îm
ge-

— Tu, dacă mă iubeşti, când îi fi
mare, nicio"dată să nu baţi şi nici să pui să bată
pe țarani
“sau pe slugi sau pe orice om niai slab
decât tine.
Bataia

este un mare pacat şi o mare
mișelie.
Având destul de des parte, dela
tata, de certări,
dealtmintrelea bine meritate,
n'am , nevoie
să:
spun că eram un adversar convins
al bătăii şi că
din fundul inimii am făcut mamei
făgăduinţa
ce mi-o cerea,
,
— De-am pleca mai răpede de
aici, zise atunci
mama, Anico! spune chehaiei
că dau bacşiş în-

doit dacă înhamă eaii mai răpede!
Dar în acea clipă ţipetele au încetat
şi sau vă-

zut, venind spre trăsura "noastr
ă, privighitorul,
urnaţ de Arnăutul nostru, după
care
se luase
vo douăzeci sau treizeci de
ţarani: bărbaţi, fe-

mei
29

și copii. Privighitorul

——

sa

oprit

dinaintea

o-
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blonului deschis al earetei şi, scoțând şapea din
cap, sa închinat adânc, rostind un răsunător:
— Sărut mânile, Lumânarea Voastră!
Mama răspunse cu o închinăciune de cap care
numai amabilă nu era,
— Lumânarea Voastră „ua mă mai cunoaşteţi?
mâi întrebă guleratul.

— Nu, răspunse mama
—
este
—

nu

scurt,

Am fost paj ia Inălţimea Sa: numele
Danu.
Imi“ adue acuma aminte de
Gumneta,

în bine, răspunse

mama

cu un

meu
dax,

aer, de adâne

dispreţ. Ai fost dat afară dela Curte fiindoă
aghiotantul de jurne, care bănuia că: eşti un şpion
în slujba duşmanilor Domnului şi te
urmăria
de aproape, te-o prins seociorând în hârtiile
de
pe biuroul lui Vodă. Ai fost răsplătit
de acei
pentru care îradai pe stăpânul a cărui pâne
o
mâneai cu slujbă de privighitor şi acuma te-ai
făcut ealăui ocolului în capul căruia ai fost pus,
Ruşine să-ţi fie!
Şi mama a închis oblonul cu putere, mai trăgând în sus şi giamul care era scoborît. Iar zgomotul făcut de oblonul
şi de giamul ce sinchideau au împiedecat să Saudă răspunsul privighitorului, care a ramas în faţa trăsurii, cu gapea

în mână şi cu un aer, din cele mai

plouate,

Ar-

năutul şi Anica se suise pe capră şi am plecat aproape îndată.
La jumatatea de poştă următoare, Anica ni-a
povestit că, după cât“i se spusese de femeia căpitanului de poştă, posescrul acelei
moșii,
cum-_
plit de jacaş faţă de țarani, era un om de casă
al ispravnieului şi foarte oevotit de el, iar pe pri:

vighitor îl ţinea de fân, de grăunţe.
lemne

şi de câţiva galbanaşi.

Am

de

ajuns

vin,

de

la Ieşi în
—
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acea zi, pe la căderea nopţii și am 'tras la bunica,
în vechea casă părintească din uliţa Goliei, unde
am găsit pe taia care de loc nu se aştepta la YVe- .
nirea noastră,
Chiar în acea sară am avut parte de o spaimă

grozavă, căci s'a adus, pentru ca să mă examineze, pe

doftorul

"că el '8ste âcel
:

Russ,

vestitul

hirurg

şi

eu

ştiam

dare taie braţele şi picioarele

oa-

menilor şi mi-am. închipuit că şi mie are să-mi
taie piciorul. Nu voiam aici în
ruptul
capului
“să-l las să pue mâna pe mine şi a trebuit ca tata
şi mama să mă ţie, pentru ca hirurgul
să
mă
poată căuta. Din. cauza umflăturii, Russ numai
a doua zi a putut declara că nu am decâto
jelură a ciolanului gleznei şi că trei săptămâni de

îngrijire

mă

vor

restabili

cudesăvârşire,

prezi-

cere ce sa realizat în totul. Dar câtă vreme am
stat în leşi, frica de Russ şi de ţăierea piciorului nu mi-a trecut cu desăvârşire şi de câte
ori
venia, adică în fiecare zi, mă apucau fiorii la vederea acelui barbai, mie la stat, grăsuţ, înflorit,

la faţă, ras, cu ochii deosebit de vii şi de vesali
. Și. veşniei

„_?

surâzâni,

Doctorul Ludovie Russ era un Curlandez, venit

TA
;
*

vremea lui Mihaiu
de doctor în hirusgie
“semnalat ea un hirurg
terii fiului ce Va avut
tar din căsătoria lui

Sturdza numai cu diploma
şi mamoş. Deia,. început s'a
emerit şi, cu prilejul naşprimul Domn regulamen. .
cu
Smuranda
Vogoridi,

când Russ, muiţărait inicimii mânii lui, a izbatit
:
:

să facă Doamnei o operaţie ce n'o putuse face alt
medic, a capatat vază mare şi de atunci sa bucurat, atât de favoarea domnească cât şi de acea

a întregii
.
:.
;

boierimi.

Dar

unii

din colegii

lui

îi

făceau şicane fiindcă nu era doctor în medicină.
Atunci, obţinând un congedin, sa dus la Viena
24
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: de unde s'a întors după câțeva luni cu diploma
: de doctor în mediciră. ceiace a pus capăt tuturor

bârielilor. A ajuns la o situaţie cum ma avut-o
niciodată, alt medie în Moldova. Avea o diagnoză
minunată; a făcut, deşi sepltuegenar, îutreaa campanie dela 1877 şi-a stârnit admiraţia ruşilor prin
îndămânarea cu care făcea operaţiunile cele nai
grele. El era una din figurile cele mai populare
ale Leşului şi cehia» ale întregii Moldove. T'otdeaura era vesel şi bine dispus, bun la inimă, gata să
dee aceleaşi îngrijiri celui sarac caşi celui bogat,

mai

a

căuta

gratis

toată

sărăcimea

adânei bătrânețe, s'a săvârşit
treg P'a petrecut plângând, la
tal că pănă la sfârşitul vieţii
admirator al sexului frumos
şorat popularitatea.
Mai eram căutat şi de alt
nu, afunei colonel, medie.şef

txăiam

mult

mai

bine

oraşului.

decât

fiindeă nu avea specialitatea
şi braţele şi apoi pentrucă mă
învaţa să fac şmotru, cuvânt

nuirea
am

armelor,

putut

să mă

aceasta

Când,

la

din viaţă, Ieşul înultimul lacaş. Fapa ramas un fervent
de loe nu
i-a mie|
|
medie, de Ţânţâreaal miliției, cu cara

cu

Russ,

întăiu

să taie picioarele
făcea să râd şi mă
care însamna mâ-

bineînţăles

ţin pe picioare.

îndată

Dar

în

ce

curând

după aceia 'Țânţâreanu, care era ardelean

(el se

iscălia: Cenceran), şi 4e mult se deda beţiei, a siluit pe propria

sa fiică pe când

el se afla în stare

ar desăvârşită ebrietate. Denunţat de membrii familiei, a fost judecat, osândit, după

cea fost

degra-

dat, la cinci ani de muncă. silnică pe care i-a şi
făcut în castelul dela Târgul Qenei..
Tot cu prilejul acelei şăderi în Ieşi, am
făcut
cunoştinţă şi prietenie mare cu Cuza. El iubia
“foarte

mult,

copiii,

se

juca

bucuros

cu

ei şi ştia

de minune cum să li se facă plăcut. Aveam
vărată

pasiune

pentru

o ade-

el.
=
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Prin Getomvrie ve-am
am stat toată iarna.

întors la

Pralea

unde

i

Avusesem pănă atunci o bonă, elveţiană-fran
„ceză, numită Antoineta.
Era
tânără,
drăguță,
- veselă, blândă şi o iubiam foarte. mult cu
toţii,
dar se vede că viaţa la Pralea i-a părut din
caleafară -plieticoasă, şi singuratecă, căci ma
vrut

să mai stee, A fost înlocuită de o Săsoaică
trână din Braşov, femeie care fusese relativ
sată,

dar

îşi

vierduse

totodată

şi barbatul

băboşi a-

verea. Se numia Regina Dick, iar noi o numiam
mama Reghina. Avea pe fiica ei mai mare ca a-

jutosre. Ne îngrijia foarte bine, era blândă
noi;:0 iubiam. Ea ni-a dat cele dintăi noţiuni

-cu
de

Istorie Sfântă, tot ea ni-a desvăluit, existen
ţa unei lumi mai civilizate decât acea din primit
ivul

şi minimul

nostru

orizont,

,

Un musafir pe care-l aveam des la Pralea
era
Părintele Zosim dela mănăstirea Moşinoaia.
EI
se numise altădată căpitanul Zataria
Vântul,
din ţinutul Codrului, în Basarabia. Fusese
oştean în Rusia şi la sfârşitul veacului al optspre
zecelea, ajunsese la gradul. de porusnie
(locotenent)

întrun

pole

de

dragoni

moldoveni.

Dar

mai slujise şi sub poroneile bunului
meu, ca oştean înt”o mică ceată de călăreţi trimas
ă de Ip:
silant lui Coburg, pentru a-i servi de
călăuze în

campania puţia glorioasă făculă de acest
general
austriace în ţările noastre împotriva
“Tureilor şi a

lui Mavrogheni, Domaul
"Ţării
Româneşti. Pe
urmă, când bunul meu a fost însăreinat
de acelaş Tpsilant, devenit Domn. al Ţării
Româneşti,
eu slujba de mehmendar (purtător de
grijă)
al
taberei turceşti, când oştile împărăteşti:
asediau
pe Pasvantoglu în Vidin, Zaharia
Vântul i-a a:
"dus o ceată de cincizeci de flăcăi voinei
din Co"26

—
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1

dru şi din Soroca, eare au făcut siujbă minunată
în

escortarea proviziunilor şi a muniţiunilor.
După ieşirea lui din slujba ostășească, Zaharia
Vântul se căsătorise din dragoste cu o fată neobișnuit de irumoasă, cu care vrene de șăpie ani,
a dus traiul cel mai fericit, In ziuă însă, în care
împliuiau şăpte ani de căsătorie, a văzut pe so.
ţia lui şi pe cei doi copii ce-i iubia
la nebunie,
loviți de trăsnet în livadă, sub .ocbhii lui. In urma acestei nenorociri, a stat nebun, vreme de iai multe luni. Îndată ce şi-a revenit în fire,a lrecui Pru-

“tul şi

s'a călugărit la schitul M oşinoaia la.yr'o zece

kilometri de Pralea, unde era atunci igumen un
moş al său. Ani isturisit aiurea 1) mai nulte amărunte din viaţa părintelui Zosim şi ce musafir
bine venit eră el pentru noi, “copiii; la Pralea. ra
un povestitor, neîntrecut şi şija venumarate
poveşti, care de care mai frumoasă, cele mai multe
raportându-se la întâmplări în legătură cu istoria ţării. Spunea că ţine cea mai mare parte din-.
irînsele dela un moş al lui, căiugăr în iănăsti
rea Saba din Basarabia, care-l crescuse. Părin-

tele Zosim

era un adevarat sfânt: dădea cel de pe

urmă ban saracilor şi deschisese la mănăstire o
mică şcoală, de băieţi, în care strângea copii de
țarani pe eare îi învaţa să cetească, să serie şi să
socotească, bine înteles în mod cu
desăvârşire
gratuit, mai îmbrăcându-i și hrănindu-i pe socoteala lui de câte ori părinţii nu aveau cu
ce A
murit la vrâsta de o sută de ani, în iarna anului

1870—1871.
In

primăvara

sfârşit rabdarea
voind

să

1) Vezi

aștepte

anului

1858,

mama

şi, într'd bună
sosirea

Părintele Zosim

a pierdut

în

dimineaţă, nemai

stâlpilor

de

fontă

din

în Poveşti Moldoveneşti.
——
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N

străinatate şi folosindu-se de
o absenţă preluui gită a tatei la leşi, sa mutat cu toată
casa
la
Căiuţi. Imi aduc aminte, par'că ar fi astăzi
de
multe amărunţimi. ale aceste; mutări. Ţin bine
-minte cum, pe-plotoul numit Rateşuu. imediai înainte să ne scoboriră în şesul Trotuşului, am întâlnit piatra cea rare, o piatră lată urieşă, ce se -

aducea din pârăul Popenilor, pentru srădina dela
Căiuţi, trasă de douăzeci şi opt de părechi de boi.
Curtea dela Căiuţi fusese clădită cu vr'o doisprezece ani mai înainte, de tata, în vremea -văduviei sale, pe locul unos livezi şi grădini cumparate dela uiște răzăşi din satul Căiuţul, în mişiorul târguşorului cu acelaş nume, înfiinţat
de
bunul meu, hatmanul, în vremea lui Ioniţă Stur-

dza, pe temeiut
mah.

Pănă

unui

hrisov

al lui Scarlat

Cali-

*

atunei

curtea, în care şădeau

bunul

meu

şi tata când veniau ia Căiuţi, era o clădire de vălătuci, amestecați pe ici şi colo cu părţi de zid de
cărămidă, cuprinzând cinci încăperi,
din
care.
una Foarte mare şi, în faţa despre târguşor,
un
cerdae lurg, cuprinzân toată lungimea casei, la
care ie urcai prin două trepte din uliţa târgului
şi care uliţă alcătuie şloahul cel mare între Aduna,
Târgul Ocnei şi graniţa Ardealului. Noua curte

sa ridicat

în faţa acestei

bojdeuce,

de care

îmi

aduce aminte nuimai în stare de putregiune şi pe
care am daramat-o eu la 1877.
Curtea cea nouă « fost
clădită
mai ales
în
lipsa tatei, de un vechil leah ce-l avea
atunci,

numit Mokrensii. Acesta, din pacate, axea o mare

influenţă asupra tatei eare îşi

despre cunoştinţile
tehnice, caşi despre
dire l-a costat sumi
98
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clădită,

nici

îndămânatecă nici

frumoasă.

Mai

întăi, nu ştiu pentruce, rândul de jos a tost ridicol de puţin ridicat: înălțimea odăiior dintrîusul
întrecând numai cu puţin doi metri. Apoi grinzile
pe care s'a aşazat podeala rândului. de sus uu fost
prea subţiri şi sau aşazat la prea mare
depiurtare una de alta, astiel că, îndată ce noi, copiii,
alergam, săriam sau ne mişecam sus în chip mai
vioiu, se cutremura podeaua în toată casa,
dându-ţi impresia unui cutremur.
Apoi este lipsită
de coridoare de degajare şi camerile nu Sunt independente una de alta. Din dos, despre grădină,

adică

despre

miază-noapte,

era

şi probabil

este un balcon şi dealungul rândului de
dealungul acelui ce sus, îngust la capete,

ţindu-se

bine la mijloc, susţinut, sus, de

" rătunzi,

Dacă

mai

jos
dar

şi
lă-

stâlpi

jos, de stâlpi scurţi, groşi şi patraţi.

easa lasa mult

de dorit şi, cu toate . di-

mensiunile ei, era neîncăpătoare, căci
de
toate
erau
numai
douăzeci
şi şăse de încăperi,
cu
antreturi,
cu
coridoare,
cu
cuşti
de
scări,

cu

privăţi,.

cu

bufet,

cu

bodroune

(uu

feliu

de
băşti)
cu
tot, grădina
era
0 splendoare
şi făcea
admiraţia
tuturor
celor
care
o vedeau.
Nu
se putea,în privinţa
mărimii, compara cu multe alte grădini boiereşti din Moldova,
de oarece cuprindea numai patru fălei, dar
era
trasată în chip minanat. Desemnul
proiectului

fusese. făcut
neamţ
lui al

de

vestitul

mama.
!
|
Cuprindea două
trei

Sobeck,

un

grădinar

vestit la noi în întăia jumatate a veacunouăsprezecelea, dar revăzut şi retuşat de

ostroave,

multe poduri
Căiuţului

Mie

,
iazuri din care unul mare,

legate

între

pe partea
care

ele prin

de pârău

alimenta

cele

poduri

ubătui
două

ew

şi mai

din apa
iazuri
==

şi
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o cascadă, mică, dar foarte pitorească. Florări
a
era, ca clădire, foarte primitivă; dar conţine
a
o
sută douăzeci de
aiămâi,
portocali
şi
chitri,
pe lângă număroși alţi arbuşti de lux. Din
pricina climei umede şi adăpostite a localităţii,
copăcii plantați sub ochii mame:, îu anul 1851,
erau,
cu şăpte ani mai iârziu, urieşi şi grădina. eta
de
pe atunci o fruruseţă, admirată de toţi acei
care
o vedeau,

Dealtmintrelea toată acea, parte a văii Trotuşului, cu-pâraele Căiuţul Mare şi Căiuţul
Mic,
“eu luncile de arini de pe malurile lvr şi cu marele lunei de pe malul Trotușului, alcătuite din
răchiţi, arini, plopi argintii şi feliu de feliu
de
copăcei, amestecați cu xîovuşcă, mirositoare,
cu
păduricile şi tufele de rug Şi de alţi spini
de pe
corbănile ce
se
ridicau
deaspura saiului, spre

miazăzi,

alcăiuia

dela
hotarul
a
ținutului

vana.

o

mare

dela
vale
a
Bacău,
pănă

Acest colț

de țară

grădină,
moșiei
dincolo

începâna
Căiuţul
și
de
Gârbo-

a fascinat de

atunei

ochii copilului de pairu ani şi Jumatale, iar-ico
ana lui a ramas înfiptă adâne şi cu dor
nespus
pănă în ziua de astăzi în inima septuagenaru
lui

după o despărţire de aproape palruzeci de
ani!
Lăcomia neînţeleaptă a unui jidov care a
stăpânit câţiva'ani moşia Gârbovana, a distrus pădu-

ricele
„Podul

de pe coasta
lui Ştefan, a

"moasa luncă

dintre târguşorul. Căiuţi -şi
făcut câmp de arat din fru-

a Bataşniţei,

îar săibătăcia şi lenea

unui regiment de artilerie român, cantonat
acolo.
în timpul războiului :) a făcut palancă din
splen1) Cu toate că, la prea puţini kilometri erau, de amândouă părţile Trotuşului, zecimi de mii de tălci de pădure,
“din care se puteau aduce lemnele de foc cu cea mai mare
înlesnire, mai cu deosebire de trupe călări,
39
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„ doarea

de srădină,

dar eu, în această

clipă,

le

văd toate aşa cum erau în primavara anului 1858!
Am atiitat tot în acest capitol
că ' mobilierul
tatei dela Căiuţi era foarte sumar şi el: paturi
moldoveneşti îmbraceate cu cit, scaune, mese, scri-

nuri, dulapuri de lemn de brad lustruit şi prea
puţine mobile demna de acest nume. De n'am fi
adus cu noi tot ce era la Pralea. n'am fi avut pe
ce să dormim. Şi această, stare de lucruri a ținut
doi ani şi jumatate, tata amânând dir zi în zi a"ducerea mobilierului din casa dela Ieşi.
El nu avusese ce să facă când, la Antoarcere,

ne-a găsit instalaţi la Căiuţi:

n'a putut

decât să

se închine în fata faptului îndeplinit.
In cea dintăiu vară a aşăzării noastre la Căiuţi

am

mers

sezon

din nou la Siănie. Intâmplările

sunt

cu mult mai vii în memoria

acestui

mea

decât

cei muiţi boiesi, mai eu

samă

ale celui dintăiu. Din pricină că ţara era în toiul

luptei pentru

Unire,

acei unioniști, nu plecase aproape de loe în străi-

natate, fernându-se de vr'o surprindere din partea, Turciei şi a Austriei ajutate de Anglia. Era
deci adunare mare boierească la băi, mulţime. de

rude

şi de prieteni

de

ai noştri,

foarte

iubită,

printre

care

am

fost foarte mulţămit să găsese pe bunul
meu
prieten, Cuza.
Ocupam casa lipită de sala de bal, cu un mare
cerdac dinaintea ei. Ingrijirea mea specială era
încredinţată mancei
mamei,
sărdăresei
Mar-

ghioala

Neculau,

de

toată

familia

şi care şădea la masă cu noi. Insă eu eram cum-

plit de neastâmpărat şi de neascultător şi aveam

pretenţia să mă primblu liber în tot Slănicul,
iar
mama nu avea nimica de obiectat, având
ca principiu că copilul, mai ales băietul, trebuie
lasat
să se desvolte pe cât se poate în libertâte,
pentru
—
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a capata

spirit

de

iniţiativă.

Hoinăriam

deci

toată ziua şi mă, apucam. de toate năzdr
ăvăniile.
Biata sărdăreasă, bine învaliţă din fire,
o ducea
într'o necontenită spaimă şi mișcare.
Am poves-

tit aiurea 1) cum, întu'o sară, din îndem
nul
lui
Cuza, care o găsia din cale afară veche, am
dat
foe colibei în care cântau muzicanţii,
spăriind
straşnie o păreche îndrăgostită care, negân
din-

du-se
făcut

la asemene primejdie şi având altăce
va, de
decât să se păzască de foc, nu auzise
cum

am venit la, colibă şi cum am aprins chibri
turile
care au dat; foc cetinei useate. Am fost descop
erit
şi am mâncat dela tata o corecţiune din cele
mai

sfinte. Dar â doua, zi Cuza m'a mângâiet,
zicân.
du-mi eă sînt un viteaz şi dăruindu-mi
o păreche
de epolete, pe cara le-am pastrat mulţi ani,
pănă

ce mi sau furat acasă, pe când mă aflam
străinatate pregătindu-rai bacalaureatul,
Distracţiile la Slărie

deau

într'o

mare

erau

în

balurile care se 'dă-

şandrama, de scânduri

casa noastră precum și apriuderea

lipită

de

brazilor în fie-

care Duminică şi zi de sărbăoare. Am asista
t şi
eu la începutul unui bal, permițându-ni-se
mie şi
surorilor meie Ana şi Maria să. yrivim
pănă la 9

ceasuri

(acele

petreceri

me). Immea mare
vească la, Aansuri
trăgea.
|

începeau

foarte

de

vre-

nu dansa, se mulțămia să priun ceas sau două, apoi. se re.
.

Arderea biazilor se făcea în chipul următor. Se
aducea un brad întreg curătit de vârfurile.
crenilor, lăsând la tulpină numai câteo lungi
me de o
pilmă sau două. Pe urmă, pe aceşti oraci
se Je-.

gau împrejurul

trunehiului,

de sus pănă

jos, stra.-

turi dese da cetină, luate de pe 10—12 brazi.
Apoi.
1) V. în
Bailor.
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îndată ce înopta bine,
se dădea, foc cetinei
aproa.pe de pământ, Focul
se suia răpede,
producând
miriade de Scânteie care
acoperiau: cerul. Efectu
l
era într'adevăr ioarte
pitorese,
Ia

acel an venise

mulţi Munteni. Cei mul
ţi erau nalţi, oaeheşi, cu
pielea smolită, purtau
lungi
favoriţi şi erau ticosebi
t de buni de gură.
Ceiace
a tăcut ea mul
tenii trebuie

ţi ani să-mi închipui
că toţi Mun-

să

tie la feliu.

Mă scandaliza
mult
graiul lor atât de asă
mănător acelui al jig
anilor
șatrași dela noi din Mol
dova. Cu toţii erau unio
niști înfocaţi.
|

|
Nu ţin bine minte ducă
atunci sau în anul precodent se afla la

Slănic Vasile Mălineseu
cu şotia lui. [Il era un Vatr
iot şi un unionist
înflaca.
rat. La 1848 izbutise
să fugă din Iaşi la
reprima.
rea: bun

tului şi să ajungă
la graniţă,
la Oituz,
Aici se odibnia, încă
pe pământul noslru,
crezân.
du-se în siguranţă,
când jaca sosește
un ofiţer de
slujitori

cu

Dar

pra

doi

Mălinescu

cozaci pentru

trage

cu

ofițerului, rănindu-l

ca

Distolul

tar. Era acuma

greu

să]

pe

aresteze.

fercastă

şi scapă pest

asu-

e hobolnav greu de oftică,
la Slănic,
împreună, cu frumoa
sa lui soție,

una din fiicele
camaraşului Mihail
dela, saline. Into
zi mama
mă trimete, nu mai
Ştiu pentru ce, la doa
mna Mă.
lineseu. Găsind toate
uşile deschise, intru
şi găsesc pe doamna Măline
seu șăzând pe diva
n,
iar
pe soțul
nunchii

ei lungit pe acelaş
divan,
ei şi, sugând la
sânul

cu capul pe ga-

frumoasei femei.
Medicii îi vecomandase
laptele de femeie,
ca snrogat pentru acel de
măsgăriții, ca leac pen
tru plă.
mâni. Ha mai fusese
căsătorită mai înainte,
Pascal Vidrașcu şi,
cn
tămânâna văduvă,
o luase
Mălinesecu de soţie.
E] a murit deultmint
eelea în
eurând. Ra avus2
cu
întăinl

Radu

Rosetti

ei 50t, un

fiu,

Ate-

3
—
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xandru Vidrașcu, care după ce a. ieşit din şcoala
deia Saint Cyr, a fost-ofiţer, întăiu
în armata

franceză, luând parte la războiul franeo-german
dela 1870—71, apoi în armata română, făcând a-

cel al Independenţei noastre
amândouă. Pe urmă a fost

şi distiuzându-se
deputat şi prefect

în
de

Bacău. Era un copil deosebit de frumos. Doamna

Mălinescu, la Slânic, îl punea pe masă şi lumea
de faţă îl întteha cine-i, Iar el răspundea: „Ale-

xandru

Vidraşeu.

Româr

verde

ca stejarul,

de- |

mocrat şi liberal”,
Tot lui Cuza îi datoresc amintirea unui încident care ar fi putut deveni tragic. Luam n:esele

pe cerdacul casei în care locuia. Into
dimineată, trebuia să. fie între
zece şi zece şi jumatate, masa era pusă, se vedeau eccotiere în far-

furia, de dinaintea fieaărui loc, eciace însamna că
aveau să fie ouă fierte la dejun. Tata, după obicciul lui tera un tată foarte iubitor) se muta dela
unul la altul din seaunele ce aveam să le ocupăm
noi, copiii

şi tăia

pentru

fiecare

fălii înguste

de

pâne (mouillettes), menite a fi mâncate cu ouăle.
iar eu priviani la el. Deodată îl văd cum
pune
mâna la, îrunte, se scoaiă în picioare şi un şivoiu gros de sânge i se slobonde din frunte.
La ţipetele mele
a
venit sofragiul,
mama
şi toată casa. Sa adus un lighean în care

a
curs
sângele
şi
mama,
sânge rece, a legat răpede pe

care
avea
mult
tata la cap cu un

prosop mare ea Va strâns bine și sângele a înce.
tat să curgă. A venit apoi dottorul şi a, consta.
tat că rana fusese pricinuită de un gloante Flaubert mort, probabil ricoşat de pe vro piatră, earc
gloante ii spărsese v minuseulă arterie. de
sub
păr. Pe câteva, ceasuri a avut o viguroasă du31
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rere de cap şi sa simţit slab din
pricina pierderii de sânge.
Toată lumea a priceput că micul
gloante iaşi se

din pistotul lui Cuza.

|

Acesta după amiază venind să
vadă pe tata,
Pam luat eu în primire de pe cerda
c şi, arătându-i pata de sânge care nu se spala
se încă, i-am
zis:

— Uite

ce ai făcut!

|

Mama sosind în acel moment,
viitorul Domn a,
capatat uu perdat din cele mai
sfinta,
|
Cuza, care era un minunat trăgă
tor cu pistolul

avea obiceiul, în fiecare dimineaţă,
să tiagă, din
“ cerdacui de dinaintea Tocuinţii
sale, în cortelul
verde a cumnatului său, Lambrino
, pe care îl făcuse ciur. Se vede că acel gloan
te, toarte mie ca
tnţi glonţii acelor pistoale,
ricoşase după ce trecuse prin cortel, pe vro piatr
ă, pentru a veni să

lovească
De

atunci

pe tata ia op distanţă
Cuza

a început

destul

să dee

de

pace

mare

cortelului

verde a cumnatului său, pănă când
acesta a avut
proasta ideie să pue să astupe
bortele făcule

Dănă, atunci, ceiace a ademenit
pe viitorul Domn
al Țărilor Surori să nu se
mai poată stăpâni şi.
să facă cortelulului alte borte
şi mai număroase.

După ce ne-ar întors la Căiuţi,
am asistat la-o
scenă caracteristică a moravurilor
adininistrative
de atunci,
Tata fiind dus în ținutul Neam
ţului, la moşia

maniei, la Mărgineni, a sosit
în
satele
Zăcuția. Adică, privighitorul
de T'rotuş,

nume

lam

ment

nu-mi

venit

cu

noastre
al cărui

uitat, sau ajutorul lui (în acest
mai

aduc

aminte

dacă

mo-

privighito

rii
noştri aveau deja ajutori atunc
i şi, unde mă aflu
În acest moment, n'am cum
să mă lămusresc), a
doi cazaci

ca să împlinească

banii

biru-
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lui cu care ţaranii

erau

foarte îniârzieţi. Pentru

a scoate acei bani, se
întrebuiiţau
mijloacele
uzitate atunci:
bătăi
înfricoşate,
sfaramarea
străchinilor şi a mobilelor
rudimentare
aparţipând datornicului, primderea găinilor şi a gâştelor lui, plus variantele iseudite de mintea
mai.
multi sau mai puţin ageră a împlinitorului, mai

făcându-şi

râs

de câte o fată sau

de câte

o ne-

vastă,
Privizhitorul în chestiune era un împlinitor
cu deosebire vrednie; întrebuința, pe lângă toate
mijloacele cunoscute şi
altele
improvizate
de
erierul său. Două zile după sosirea lui era pe mo-

şie un chiu şi un vai nemaipomenit: bieţii oameni
împresurase curtea şi rugau cu lacrimi pe mama
să-i seape de acea urgie. In zadar
triimesese
ea

la aprigul
cerul

cinovnic

Manolache

pe vechilul

Outu,

în zadar

nostru,

medelni-

îl poftise

pe exe-

cutor la curte prin noul vatav de ogradă, sarda-

ral Neculai Lefter, fostul eamardiner al tatei, în
zadar îi trimesese răspuns că are să serie isprav-

nicului

şi chiar la Jeşi, zăcuția se făcea to! mai

straşnică. Dar a treia zi dă Dumnezeu şi soseşte
tata pe neaşteptaie. Nu arucase Vine să iasă din

trăsură şi mama, îi şi spusese ceiace se întâmpla
la Popeni. Tata povonei îndată să i se înhăme o
părechie
eu e] şi
mei se
era un
donnul

de cai proaspeţi la altă trăsură, n'a luat
am me''s la satul Popeni. Dinaintea crâşafla lume multă. Nu plouase de mult şi
colb cumplit. Pe prispa
crâşmei
şădea
priv ighitor sau ajutor
de
privighitor,

calare, pe un scaun. În drum, cazacii trăgeau, ţânând-o de picioare şi târându-i faţa în colb, o fe" meie

al cărui

bărbat

fugise

de bataie.
Tata

36 —

a

sărit

din

trăsură,

în

ajun

ca

să

poroneindu-mi

scăpe
să

nu
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ntă mişe şi, îutu'o clipă, cei
doi cazaci zăceau la
zece pași, în mijlocul drumului
, Varanii imprejurară îndată pe tata, fiecare
spunându-i ceiace
suferise, era un zzomuţ groaznic
: ţipete, plânsete
bocete. Cu mare greu
tata
obţinu ca să se facă
linişto şi vr'o zece.oameni mai
cuwinţi fură chiemaţi pe râna ca să spue ce văzus
e. Privighitorul .
care îngălbenise, voi să fugă,
dar tata poronci
să-l oprească, După ce ţaran
ii mântuiră jalniea
“lor povestire, tata întrebă
pe cinovnie ce are de
întâmpinat, E] înzână câtev
a cuvinte, zicând că
are poronci şi cerându-i-se
acele poronsi, el în-

mână

tatei

o hârtie.

i se poroncia

Tata

să meargă

o ceti tare. In hârtie

la un număr

sate şi să împlinească banii birul
ui,

de anumite

— Nu văd ca aici să ţi se poru
ncească să baţi să
necinsteşti, să striei şi să
schingiuieşti, zise
li-

niștit tata.
Cinovnicul tăcu.
— Dumneta ai bătut, ai necinstit,
ai stricat, ai
schin
giuit,

urmă

tata, ești un hoţ. Am să-ţi
dau
răsplata care se cuvina hoţul
ui. Puneţi-l jos, poronci el ţaranilor,
Intro clipă domnul priv
ighitor era lungit Ia
„Pământ, cu faţa în Jos
şi ţinut de cap, de mâni
şi
de picioare;
— Acnma trageţi-i o sută
de bice, chiar cu harapnicul lui, mai poronei
tata.
|
Il ierță după Cincizeci,
dar şi acelea, ajungeau
şi le va fi ţinuţ domnul
ajutor de privighitor sau
privighitor toată viaţa
lui. După aceia fu ridic
at,
dus la cal, legat pe el,-i
nile unuia din eazaci ar frâele fură date în mâşi astfeliu porni spre
rege. *
dința lui dela Târgul-Trotuşulu

i,

Dar când era să plecăm, iaca
vedem că alearga
oamenii spre noi şi ni spun
că al doilea cazae
==
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cere numai

decât

un cau de beilic,

(de cozvadă),,

bine înțeles fără plată, cu să ducă
două
cuşte
mari, una cu găini şi cealaltă cu răţe şi cu gâşte,

adunate fără bani de cinovnie
dela
datornieii
'fiseului, Cazacul fu chiemat de tata şi invitat, în
termeni cât se poate de deastici, să încalece şi să
plece, iar nenoxocitele păsări fură puse în libertate, iscându-ze îutra gospodine
cu prilejul alegerii lor.

cumplită

sfadă
.

Zăcutie mai făcutu-s-au în toată
domnia
lui
Cuza și în vremea lui Carol în ţinutul Bacăului,
dau în satele de pe Căiuţi, după aceu pe care am
povestit-o, n'a mai venit alta de acest feliu.
Şi ca să mântui cu bataia, iaca încă două isto-

rioare care
In şură se
Ar îi putut
înhamat la

mă privesc personal.
afla o trăsurică care era zisă a mea,
să facă drumuri lungi dacă sa» fi
dânsa cai, chiar patru eai în şir, dacă,

ar îi fost mici, căci avea absolut toate organele
nu numai ale unei irăsuri ci încă acele ale unei
trăsuri bune; în fund erau donă locuri îndămănatece şi pe scăuieş putea în voia cea bună
să
şadă un copil de zece ani, iar pe cAaDră un vezeteu cât. de voinie. Tata o cumparase exclusiv penîru ca să se înhăme la dânsa o păreche de capre
pe care să le mâi cu, Dar din nu ştiu ce pricină,
deși posedam mai multe sute de capre, acele care
ar. fi trebuit să tragă la trăsura mea n'an venii;
niciodată şi, când aveam gust să mă primblu cu

"dânsa, trebuia să le îvloeuiese eu... băieţi de ţarani sau de ţigani. De oazece aceste primblări se
făceau numai după ce mama sau bunica îmi aprovizionau buzunarul cu gologani sau cu puişori, această muncă era totdeauna binevăzută de
cei

opt

mea,

sau

uşoară
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zece

băieţi

ca o pană

care

trăgeau

şi având

goană

trăsurica

nebună;
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tracţiunea

nu-mi

lipsia

deci

niciodată,

Intro

zi

însă, am găsit că anul Gin caii
mei era moale şi,
pentru a-l iuți, Pam croit cu
biciul, alcătuit din-

iwa nuie de care era legată o şfară
, însă lovindu-l nu cu şfara, ci cu nuiaua. Băiet
ul a ieşit îndată

din

ştseangurile

de

îvânghiuțe

cu

ajutorul

cărora se tragea vehiculul şi a
declarat că:
— Dacă-i aşa, nu mai irag!
Atunei

mamei
sărit

ev, furios,

în drumul
de pe

captă

şi uitând

făgăduinţa

făcută

nostru. dela Pralea la Ieşi, am

şi, gtămădind

pe băiat

de

gar.

dul lângă care se petrecea scena,
am început să
dau iar întwînsul cu nuiaua, Dar,
deodată, m'am
simţit apucat dn ceafă şi am

auzit glasul răstit. al

tatei zicând:
|
— Mişelule, de ce dai în băiet?
Răspnnde
dată!
.
i
— 0 fost obraznic, răspuns-am
eu,
-— Ce obrăznieie ţi-o făcut el?
Nam

avnt

cr face

în.

şi a trebuit să spun adevărul.

— Si tu, mișelule, îţi închipui
că aj dreptul

să
baţi pe alţii fiind că te-ai născut
fin] meu şi că
ei nu îndră

znesc să-ţi dee loviturile înapo
i şi înzecit? Am să tn învăţ cu pe
tine!
|
—Miăi băiete, zis-a el atunci
ţigunaşului de Vr'o
"Dsprezece ani pe cara ?] lovis
em, zmuncindu-mi
varga din mână şi dându-i-o,
na varga asta. Dă
într'însul, dă cât poţi de tare,
pănă când ţi-oiu
zice să nu mai dai. Dar dă, măi!
adăugi el, văzând
că băiet

ul nu îndrăzneşte să lovească
în cuconaş,

dă, că acuş dau eu în tine.
Numai după această, ameninţa
re

țiganaşul să dee
pe tata să zică:

în mine,

—. Dacă nu dai mai
acuş să uvli!

îndrăznit-a

dat -moale, ceiace

făcu

tare, să vezi cum te face eu
=——
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De astădată ţiganaşul începu să dee din toate
puterile, ceiace, deşi aş fi vrut să fiu eroic şi să,
nu

țin,

îmi

secace

ţipete

de

durere.

Si

numai

după ce umerile, spinarea și nărţile mele de mai
jos au primit o porţiun» de lovituri din cele mai
respectabile, datu-mi-a tata drumul. Iar băieţilor
care,

spre

suprema

rea

li-a poroneit:

umilire,

sămăsese

faţă,

,

— Voi, duceţi lrăsura în şură şi, de acum îna.
inte, de câte ori va îndrăzni să dee în voi, întoarceţi-i bataia înapoi cu vârt şi îndesat. Să ştiţi că

de-oiu afla că v'o bătut şi nu i-aţi întors bataia
cu bielşug înapoi, vă bat eu pe voi fără

milă.

Dar v'o plăfit el care? Nu? Plăteşte-li îndată, iar
celui care Pam pus să te bată, ai să-i dai acuma.
faţă

cu

mine,

Cumplită,

m'am
să

piată

mi-a

întreită.

fost

umilifea

şi,

deatuuei,

ne

mai făcut vinovat de faptă la felia. Trebue

adaog

însă

că

tata,

barbat

de

pe

altă

vreme,

cu altă creștere şi cu alte obiceiuri, îşi bătea bucatarii când groşiau vrun feliw ile bucate şi ve
zeteii când caii său homurile erau rău grijiţi, când
furau ceva sau s'îmbatau piea, din cale afară, Totuş cred că. tocmai din aceste consideraţiuni, întâmplarea de mai sus, este spre lauda şi spre cinstea lui. Mulţi oameui ridicaţi foarte de jos cu»
noscut-am, care toată viaţa lor au făcut profesie

de simţiminte foarte egalitare, au. ajuns la stare
frumoasă, mai ales prin pazada ce au făcut-o cu
acele simţiminte şi care oameni, un sfert de veac
mai târziu, închideau în hambare şi sub pază țavanii care se îndatoiise la ei pe muncă
şi-i băteau fără milă dacă se încercau să fugă (?), iar
mai

bat în chip

vitoarele
40
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brutal

Dacă

şi

voiu

astăzi

trăi

servitorii

să

urmez

şi ser-

seria,

ie
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Amintirilor,

xoiu avea prilej

de

să citez multe

fapte

asemene natură,
Mama, adversară holărită
a oricărui acţ de brutalitate, nu rumai că nici
odată v'a ridicat mâna
asupra cuiva, dar chiar
nu voia să ştie de pro-

verbul

atâţ de înţelept al regelui

Salomon

că:
Cine cruţă varga, strică copil
ul. Totuș, într'o zi
am Scos-o eu din sărite.
M'am apueat, încăîn anul 1858, de antisemitism
şi de huliganism.
Aproape fiecare diu
duglenile
(magazinele)
din târgușorul Căiuţui
era o crâşmă, în care se
vindea vin dar, mai ales,
rachiu. Pe fiecare tarabă vedeai un şir de gărăti
proaste, pline de o băutură şi mai proastă, ie
coloare deosebită fie.
care: verde, roşie, albastră
, vânătă,
galbănă
şi
albă. In fieoare era bine
înţeles acelaş
rachiu,

tot atât de prost şi de vătămăto
i: sănătăţii, Jîdovii erau ţot
atunei caşi
Eu, fiindcă

atât de urîţi de clasele
inferioare .
astăzi,-mai ales de surtucar
ii de jos.
ei purtau perciuni, scufi
i pe cap, ta-

lere lungi,

papuci

condiment

care

nu-i

puteam

târâiţi

totdeauna

suferi.

Tare

şi

mâncau

ni-a

mă

stârnit

nieram

usturoiu,
greaţa,

cum

tata
și mama nu-mi împărtăş
esc ura împotriva neamului lui Israii şi-mi zice
au că şi jidovii suni oa_Meni caşi noi.
Auzind

odată

că rachiul care-l

şi prosteşte poporul, nam

zând

otrăveşte

hotărit, iata fiind ap-

sent, să contribuiu la mânt
uirea de rălele urmări
ale alcoolului pe țaranii
care-mi erau dragi. M'am
dus în capătul de sus
al târgului, m'am suit
pe
cea dintăiu tarabă pe
care am văzut stoele
eu
rachiu şi luându-le una
după alta, le-am aruncat
în uliţă unde bine înțel
es s'au spart, Apoi mi-a
m
urmat drumul în jos,
spre curte, făcând tot
ia
feliu, când pe partea
dreaptă când pe acea
stân.-
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a uliţii. Nici

unul

“lin acei cărora

li aparţi-

neau băuturile astieliu vîsipite da mine n'a incercat să mă irupizdecenu
, numai doură din respeci
pentru persoana cuconaşului, dar pentrucă fie-

care ştia că va fi despăgubit

de două şi chiar de

trei ori pentru paguba suferită. Dar când am ajuns aproape de poarta curţii, nYam întâlnit cu
sofragiul care, spunându-rei că are poroncă dela
mama să mă aducă la dânsa, m'a şi luai în braţe.
Eu nu prea eram îngrijit, cunoscând principiile
mamei în privinţa argumentelor lovitoare şi eram sigur, că am să scăp cu o ocară bună, poate
cu un kateentisch sau o punere la colț pentu un
ceas sau două. Dar mă înşalam amar. In sala cea
mare de jos, am găsit pe mamu cu câţiva jîdovi,

având

fiecare din ei mui multe

în mână,
dină şi
bilă. Și,
pe bancă
ne poate

hârburi de steclă

mai fiind acolo o bancă adusă din grăvr'o trei vergi de dimensiune
respectadupă o ocară zdravănă, am fost aşazai
şi faţă ou jidovii, am capatat o corecţiumai zdravănă decât acsle ale tatei, căci

mâna, frumoasă şi albă a mamei moştenise dela
tată-său o putere de barbat: însă aceasta a fost,

afară

de două

sau

trei palme,

ce mi-a dat-o ea vr'odată,

singura

coreeţiune

CAPITOLUL

II

Mama
———_—

Mama era fiica lui Grigore Ghyka şi a Ahicăi,

fiica lui lordache
căsătoriţi,

Sandu

Anica

cu

Sturdza

huş, ultimul

milii,

el

Catargiu. Amândui

:lomniţa,

Voevoă,

vlăsta»

CC

Catargiu

Vleneo,

ea cu logofătul

al acestei

era nu

mai fusese

fiica

vechi

numai

lui

Ion.

Ion

Bu-

şi ilustre fa-

deosebit de fru-

moasă, dar şi plină de duh: contimpora
nii făceau
dintwînsa o adevarată zină fărmă
cătoare. A murit însă foarte de tînără, în anul
1898, la Chişinău,

unde i se află mormântul, lăsând
soţului său două

fete din eare mama, născută
la 1832 cra cea mai
în vrâstă. Durerea soţului
ei fu atât de mare în
cât rudele şi prietenii se temură
să nu-şi pue capăt
“zilelor. Pănă atuuei fusese ateu
desăvârşit, moar-

tea soţiei inbite i se păru o osând
ă îrimesă
de
cer pentru pedepsirea necredinţii
sale şi, din a- teu, deveni

un

se ortodox viacticant, ruai
făcând
pelerinagiu Ja Ierusalim care-i
dădu drept

titlul de Hagiu,

.

şi
la

Mi

Mama, îu copilărie era depart
e de a justifica
credinţa că va deveni marea
frumuseţă ce a fust,
Tata care era atunei căsăto
rit cu o prietenă in——
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timă şi din copilărie a Anicăi Catargiu şi purtase de nenumarate ori în brațe pe viitoarea lui

soţie, ni spunea, faţă cu dânsa, că era cârnă, avea
păr roş şi faţa acorerită cu pistrui. Şi mama râdea şi zicea că această descriere este absolut e-

xactă,
iau,
In primii ani după moartea Anicăi Catargiu,
sora lui Grigore
Gihyka,
Elena
Subin,
căsă-

torită

cu

acel

mare

beţiv

şi

mojie

care era

generalul
rus
Subin,
îngriji
de
cele
două
fete ce le lasase.
Suhin luase pe mătuşa numai din cauza marei zestre ce o avea, căci poseda toate virtuțile ce pot faca
podoaba
unei

femei afară de frumuseţă şi o bătea măr da câte
ori Simbata, adică aproape în fiecare zi. Mătuşa

Elena

Şutiu

trăia în Vaslui, care-i aparţinea (nu

numai moşia cu acest nume, dar şi târgul),
unde
creştea pe număroșşii ei copii, de ale căror
lecţii
se împărtăşia şi mama. In curând însă
tată-său
o aduse în leşi unde fu plasată dintăia
în
pen-

sionatul Garot, dirijat. de profesorul francez cu
acest nume şi de soţia lui și în care învaţau
a-

proape

toate

fetele

boierilor

aşazaţi

în

capitala

Moldovei, pe lângă altele ala căror familii șădoau

la

ţară.

lia

se

arătă

dela

început

o elevă

foarte

sârguitoare şi deosebit de ageră la minte. Gareţ,
era un deosebit de bun prufesor de limba fran-

ceză; mama care stăpânia această limbă
cum o
stăpânese puţini Francezi, ni zicea, că temelia
acestei stăpâniri o pasese fără îndoială
lecţiila lui
Garet. Ea uu-și adecea, aminte să fi
fost vwodatiă
pedepsită pentru leeţiile ei. Vaeanţiile
le petrecea

totdeauna la Vaslui împreună cu verii
şi verele
șubineşti şi cu fraţii ei din întăia căsătorie
a lui
Grigore Ghyka. După aceia fu plasată în alt
peusion, tot în Iaşi, diriiat de un domn Haddet.
Tn a-
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nul 1844 tată-său o duse la Viena şi o plasă
în iînstitutul van Demerszel, condus de Doamna
van

Demergel şi de soră-sa, Doamna
soţia

consilierului

ramase pănă

aulic

von

von Philiisdori, |

Phillisdort,

unde

în anul 1848. Pe lângă studiile obiş-

nuite, mama se perfceţionă în cunoş
tiuța limbii
franceze, îşi însuşi acea a limbii
germane în chip
temeinic, apoi mai învăţă englezeşte
Şi italien»şte
destul de bine pentru a putea susți
nea orice con.
versaţie în acele limbi asupră
oricărui subiect; aceasta pe lângă o temeinică cunoş
tinţă a litera-

turilor lor. Elevele

eran des conduse la Operă

şi

la Burtheater precum şi la toate
conferințele literare ce se ţineau pe acea vreme
în capitala Aus-

triei. Se încuraja în ele gustul cetiri
i şi în fiecare

seară, se consacrau câte două ceasu
ri la o lecțură
în vro una din limbile ce se
învaţau în Instituţ.

Artele de agrement nu erau uitate,
muma, desema binişor şi avea serioasa cunoștirţi
muzicale.
După patra ani, la 1848, Grigore Ghyka
adusese în

“ institut paa
doua sa fiică Natalia, și în anul
uimator, 1849, luă cn el, Ja Ieşi pe mama,
despre
care

directoarele

institutului

îi declarase

are ce so înveţe în institutul lor.

că un

Când a sosit în ţară, nimene
nu a mai
cut, în futa de săptesprezece
ani, copila
păr roş şi cu faţa acoperită
de pistrui
case cu câţiva ani mai înainte,
De talie
dar admirabil proporţionată,
fiiea Ju:
Ghyka avea un cap en frăsături
clasice,

şi păr

negru,

cu pieliţă

mai

fecunoscârnă, cu
care plemijlocie,
Grigore
cu ochi

de strălucitoare albeaţă,

Erau persoane care nu voiu
să creadă că este aceiaş persoană, că trebuie să
fie ultă fiică a lui
Grigore Ghyka, de existenta
cărcia
lumea nu
stia şi pe caiieel o aducea acuma
din străinatate,

unde o crescuse în locul celei dintăi
care o avuse
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a

doua

lui

căsătorie.

Mama

că s'au găsit persoane

care

mi-a

povestit

conversând

cu

ea, au pus-o pe ivrenul unor împrejurări din copilăria ei ce le cunoşteau, spre a se asigura că-și

aduce aminte de ele şi este prin urmare
aceiaşi
care o cunoscuse cârnă şi cu părul roş. Miuunaţa
ei memorie nu a întârziet să li iee orice îndoială,

în această

privinţă.

Când, în cursul aceluiaș an, Grigore Ghvka .
a
fost ridicat la seannul Moldovei în locul lui Mihaiu Sturdza, el nu s'a mutat la Curtea Domnească în care erau aşazate o mulţime de diregătorii (căci Mihaiu Sturdza locuia propria
lui
casă), ni a urmat să locuiască, îm prennă cu îiică-sa,

la tată-său, marele lcgotăt Alecu Ghyka, eare
fu.
sese capul opoziţiei împotriva
după facerea reparațiilor şi

punga

Domnilui)

tai în Curte.

a unui

lui Sturdza. Numai
cumpararea
(din

non mobilier,

sau

mu-

Deşi mama în timpul şăderii sale la
Viena
de
loc nu uitase limba românearcă, în pension
atul
Demergel mai fiind şi alte Românce (printre
care

Domnişoara Smărăndiţa Rosetti, 'căsătorită
pe
urmă cu Mihaiu Joraj, ea a ţinut să dobânde
ască

o cunoştinţă cât mai temeinică a raiului
părin.
„tese şi a rugat în acesţ scon pe tată-său
să-i dee
un profesor de limba română,
Domnul
a ales
spre acest sfârşit pe Teodor Codrescu
şi,
mulţi
ani mai pe urmă, editorul Uricariului
îşi aducea

aminte cu. cea mai vie plăcere de lecţiile
ce le aa.
duse mamsi, de inteligenţa ei, de dragost
ea ei de

tară şi de viul interes

cu

care

se punea

în curent

eu toate amăruntels trecutului şi cu începutu
l de
viaţă inteloetuală a poporului căruia
îi aparţi-

nea. După cât ştiu, mama a fost singura
fată din
marea noastră boierime din vremea
reeniamen46
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tară
tate,

care, după terminareu studiilor în străiraa simţit nevoia să-şi însuşeuseă n
cunoş-

tinţă cât mai desăvârşită a limbii şi a literaiurii

noastre,

era

saracă cum

în curent

şi

era această

de pe urmă,

fiica preferită a Domnului şi, ea
despre

toate

proiectele

asociată la cele mai multe

ka

atare, ţinută

şi speranţeie

lui

din operele lui de

binefacere. Când, după moartea iătâne-său şi wutarea lui în Curtea Domnească, a hărâzit Sântului Spiridon casa părintească, înzestrată cu toate
cele trebuitoare şi transformaţă în
instituţ
de
moșşit şi de copii găsiţi, a însărcinat pe fiică-sa
cu priveghierea acestei fundaţiuni printr'o prea

îrumoasă scrisoare ce o posed.

|

Pe la începutul Doniniei lui Grigore Ghyka venise la leşi un pictor aquarelist bavarez, numit

Rietschel, însărcinat de regele Ludovic 1], a Bavaviei, acel admirator pasionat de femei frumoas
e
să adune chipuri de îrumuseţe femeeşti din
toate
țările. Văzând, la nu ştiu ce prilej, pe mama,
a
cerui numai decât voie să-i facă portreţui, ceiace
i sa acordat fără sreutaie. Acest portret a
fost re-

produs

în gravură

sub

indicaţia

de: Mădehen

au

der Moldau (Fată din Moldova) şi reprezintă
pe
mama în haine de ţarancă, torcând. Original
ul se

află la Miinchen, în Album
bum

schoner

de femei frumoase),

F'rauen (Al|

|

Precum era firesc, trumoasa, cujta şi bogata
“domniţă numai lipsă de peţitori nu ducea,
Priuire

aceştia,

Domnului
gofătului

acei

care

se

bucura

era Alexandru
Costache

Sturdza,

bit mai

pe larg în îutăia

mântiri.

Cueo

era unu tânăr

dc

preferinţile

(Coco) Sturdza, fiul 1odespre

parte

care

am

vor-

a - acestor

frumos,

A4-

eu

duh, rela.

câştige

favoarea

tiv cult, -ca manierel» celui mai perfect cavaler

şi barbat

de

salon,

ştiuse

să

==
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Domnului prin este
care din nenosvcire

lucitele

mai deşanţate linguşiri,
la
Î:da Giyka, cu toate stră-

sale calităţi, era foarte simţibil.

Dar mama

era prea deşieapiă pentru a nu fi Dătrun
s că, sub
nişte aparență seducătoara, Coco ascund
ea o fire
căreia nu-i lipsia aproape nici un viţiu;
ea nici
nu voi să audă d> această căsătorie
şi-i preferi
pe tata deşi era cu nouăsprezece aui
mai
mare
„decât ea.
|
.
*

*

Pentru

ca

mama

*

să fic mai

tele ei, tata cumpără

casu

aproape

Casandrei

de

pâriu

Sturdza

dela Herţa, născută Chy ka, în care
ei
au
dus,
timp de mai mulţi ani, o viaţă din cele
mai largi,
pe picior fvarte mare, cu slugi
nenumarate,
cu
echipajuri multe şi irumoase, cu mese
renumite

pentru

bogaţia

şi bunatatea

lor, tata

fiind

un

gastronom vestit. Această viaţă satisf
ăcea
mai
ales gusturile tatei, căci mama nu
cra mondenă
de loc: nu-i plăceau nici toileta nici
dansui
pe
care îl numia: o pizcera stupidă. Rochi
a cea mai
scumpă ce şi-a făcut-o în viaţa ei
îusese o pochie
de velours bleu cpingle, făcută cu
prilejul
unui
bal al curţii, din voinţa expresă
a' tatei, care eostase 36 de galbeni, adică 423 de
lei de înainte de
războiu, de care rockie, am auzit,
cu
cincasprezece ani mai târziu, pe Vasile Alexa
ndri vorbind
cu entuziasm. Plăcerile ei de predil
ecție erau leu-

trul (comedia și opera), cetirea şi
conversațiile ca
subiecte serioase şi cu oameni insizui
ţi. Ti plăceau mai ales diseuţiunile pe subiec
te filozofice

şi avea cunoştiaţi din cele mai
serioase
în
a.ceastă materie ea şi în literatura
franceză, ger-

mană, engleză şi italiană,

Bunul meu, la întoarecrea

48 —
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în urma părăsirii Principatelor de cătră
trupele
ruseşti şi ocupareu Jo de acele austriace,
adusese
cu dânsul un secretar. îrancez,
numit
Edouard

Grenier, foarte devotat iui, eare mai era
un seriitor şi poet de talenţ. Frumuseţa şi cultura
mamei

făcuse

gură

o mare

imypresiune

nu

bagase

pierduse

minţile

de samă
după

asupra

Jui şi ea

că tânărul

dânsa,

sin-

Y'rancez îşi

Această

supremă

indiferenţă îl făvea să sufere mult —
în tăcere --

şi a fosi poate

unul

din

temeiurile

pentru

care

el a părăsit postul ce-l ocupa şi Moldov
a,
dând
bineînţeles plecării sale motive de datorii
de familie: sanatatea unei mame înaintată
în vrâstă.
În

seara

în

care

cesta văzându-l

îşi luă

congediu

dela

trist şi Dărându-i

Domnu,

a-

însuşi rău

„despărţire, voi să dee convorbirii

o

de

notă

mai

veselă zicânduii că dacă el este
trist, mulţi
trebuie să fie în acel moment ochii
umezi de la.

erimi

la gândul

că se despart

de el.

—

Alteța Voastră se înşală, răspunse
eu într'adevăr sînţ măhnit, inima
îmi
durerată pentru că mă despart
de Ha,
fost ca un
am stat în

Grenier,
este încare a

părinte pentru mina tot iimpul
cât
Mollova, îmi pare rău că părăse
se o

țară frumoasă
"deni care tau

ce m'am

deprins

primit ea peun

s'0 iubese şi oa-

rate. Dag, adause

el cu oareșcare amărăciune, nu
mi-a ramas mân.siâerea să pot crede că în acest
timp să fi făcut să
bată
pentru

mine

femei moldovence,.

iuima

macar

a

unei

singure

x
%

Mama

tringă
loacele

%

de mult stăruia pe lângă tata
să mai

traiul

lor, însă

Radu Rosetti

4

ccl

făvă

aduceau,
Succes.

car:
După

res.

dejiizia

mij-

părăsirea

sea——
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unului de cătră (Grioore Ghyka, vânzarea Bazgăi,
partea tatei. diu Bohotin e care el o pusese
la
dispoziţia. fraţilor pentru a lichida datoriile pă-

zinteşti
văzu

şi

facerea

că pastea

socotelilor

ce-i revenia

între

div

banii

dânşii,

se

îneasaţi

pe

Bazga era mult mai mică decât acea la care se
aştepta şi nu ajungea pentru iichidarea
acelor

datorii
.ce le făcuse în anii din urmă. Se

hotă-

rîră deci, tot în urma, îndemnului mamei, să părăsască Ieșul

şi să se mute la țară

peniru

a lace

e-

conomii. Am daţ; în capitolul 1 amărunte asupra
traiului nostru la Pralea, întrun capitol viitor,
voiu

da

altele

asupra

acelui

1858 la 1870. Din amândouă

dus

la

se va

acest traiu nu sa deosebit mult

Căiuţi

vedea

de

dela

că dacă

acel

dela

Jeși din ani 1851—1856, răspunderea acestui fapt
desigur că nu priveşte pe mama.
Deşi o intelectuală în toată accepțiunea cuvântului, mama de lua nu se desinteresa de. gospodaria casnică: era meşteră în. confecţiunea
iu-

turor bunătăţilor care făceau mândria cucoa.nelor în tot eursu! veacului trecut. Dinaintea ochilor mei văd şi astăzi icoana ei pe terasa de

jos a curţii

dela

Căiuţi,

cu mânecile

suflecate,

cu

pestelcă lungă albă, prinsă de umere cu bolduri
şi strânsă la, talie, dinaintea unei sobe mobile de
fier, deasupra căreia
fierbea
cu elucot, într'o

tingire de formă spedială, un sirop vareşeare,
curăţându-l de spuma albă ce se ridica dintr'i
nsul,

sau frecând, plecată jos de tot, eu meleşteiul,
vrun şerbet în aceia tingire, ținută cu amândcuă

miinile şi cu toată puterea, de vr'o sluinis
ă sau
de cămărăşiţă. Unlceţila de tot soiul, ce
le fănca

după reţetele vestite ale bunicăi
xeputaţie

cinsteșă

cile (ligueururile),
50
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în

ţară

pastele

câşi

Prosiniţei, aveau
euinpoturile,

vut-

de Zutăi, pevjuţele us.
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cate, murăturile şi spirturile din camara noastră.
In grădină, sub un framos pavilion, era o elădire joasă, un feliu de subsol, trei răreţi ale căveia aveau,
pe toâtă
luugimea,
cât» un
lung “cuptor în faţa căruia se vedeau așazate o mulţime de alambice. Această încăpere, căreia i se dă-

dea numele

pompos

vea

de

apelor:

de velniţă, servia la fabrica"

cimbru,

de

trandafir

țică și a diferitelor spirturi. Meşterul
cu

lucrarea

vestit

acestoi

în satul

ape

şi spirturi

şi în târguşorul

şi de

leven-

însăroinaţ

era

un

Căinţul,

beţiv

numit

Gheorghe Dragolea. Când velniţa, Imera, mama
o inspecta de două cri pe zi.
Imi mai adue aminte, pe vremea culesului cim-

brului, a suleinii

şi a levenţieăi,

aceasta

bineîn-

teles cnltivată în grădină, de clăcile făcate pentru

culegerea acestor plante. Cimbrul servia la fabricarea apei şi a spirlului de cimbru, care altădată
înlocuiau apa de Colonie; tata
a
întrebuințat *
pănă la sfârşitul vieţii apa şi spirtul de eimbru
pentru tualeta. lui. Floarea de suleină
servia
facerea de săculteţe umplute cu petalele
ei

aşazate în dulapuri

sub grămezile

de.

la
şi

albituri,

spre a le satura ca parfumul ei dulce, din ievențică se făceau apă, şpirt şi săculi ețe având ace-

liaş întrebuințare ca accle de
snleină. Aceste
clăci- aveau totdeauna lce în vio una din număroasele zile de sărbătoare în care ţaranul român
creda că s'ar expune urgiei corului dacă ar lucra. Se dădea veste din ajun şi, desdimineaţă,
porniau din satele mai apropiete de curte: Clăiuțul, Popenii, Blidari; şi Boislea, cârduri de fete
sub conducerea vwunui fecior boierese sau vru.

nui pădurur,

acel

morent

amiază

spre locurile

se găsia

ele se adunau

mai

unde

cu

împrejuvul

piânța

căutată în

bielşng.
carului

Pe

la

cn mân-
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care ce

li se

ce mâncau,

trimetea

plecau

dela curte

și, îndată

înspre, fârguşor.

după

Lunga

terasă de jos se umplia cu ele,
se aşazau pe dânsa și,
a.
vând fiecare gramada ei
luată din earu; oare ]i
adus
ese mâncarea şi pe care îl
încarcase cu floa-

rea culeasă,

se

apucau

să

smulgă

stipită, aruncându-le

în vrun

pe cei doi grădinari

bătrâni,

florile

paner

de

pe

sau

legătură pusă dinaintea lor. Apr
oape totdeauna venia
şi mama, se aşaza, pe una
din treptele de piatră
care duceau 1e pa terasă
în aniretşi începea şi
ea să smulgă floarea de
pe stipită. Îndată ce se
vedea că operaţia este spre
*fârşit, se chiemau
foşti robi, eare

alcătuiau, vai! țot ce mai
rămăsese din
taraful
vestit altădată al hatmavulu
: Răducanu, un serip-

cor şi un cobzar, îmbracuţi
în anteriu şi iubea,
care începeau să cânte o
horă. Totodată se deschideau porţ
iie

cele

mari -priu care intrau
din
ulița târgului în îucinta
curţii şi mulţimea flăcăiloi năvălia într'însa. Jocu
l ţinea pănă în amurg și

care nici

se fermina

printr'o

fetele unu se dădeau

cinste

îrnmoasă

în lături,

Dar ocupaţia de predilec
ție a. raamei eva
Jirea frumoasei srădini
sădite din
dosul

dela

îngri.

casei,
după plaiutile vestitn!vi
grădinar Sobeck, revăzute de mama, care era mân
dria vi şi alcăinia un

adevarat vaiu. Grădinaru)
străin,
francez
sau
german, ce-l aveai angajat
cu :inul, nu făcea nimica fără de ştirea și apro
barea ei. Se pricepea
min

unaţ la toate cele privitoare
la grădinărie
2vea cunoştinţi temeinice în
botanică,
EA

Mama

%

şi

*

avea deosebiie aptitudini iiedicaie
și se
îndeletnicia
bucn-os

casă
52

era

—

o enormă

cu

căutarea

bisacta,

bolnavilor. - In

totdeauna

bine

apro-
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vizionntă

cu

Mildt

Târgui

din

me-ieamente

„desele sale drumuri

Ocaci

furnizâta

sau

aduse

ia Teşi. Contul

sul Mildt se ridiea în fiecare
de galbeni, căci medicamente,

de

13

<piţeral
tuta

din

nostru la Sa-

an la câteva
mai cu samă

sute
chi-

iină, se dădeau la toţi acei care cereau. De
câte
ori se auzia că vr'ur ţaran de pe moşie este bol-

nav, tata şi mama aau vumai mania mergeau
cu
trăsura la dânsul, luând bisactaua-farmacie
cu
dânşii, îl căutau, ta itueteau după medie
în cazurile mai serioase şi în tot timpul bolii îl
ţinăău

cu vin vechiu și ca mâncare bună.
Când

unul

din voi se îrnbolnăvia,

î! luau

în ca-

mera lor de culcare, îl înrijiau cum se pricepeau

Dără

la venirea

medicului,

imediat, şi nu-l întorceau

ua trecusa orice primejdie.

după

care

în cameta

se srimotea

Ini pănă

ce

Mama avea în aceasiă privință multă inițiați
.
vă, nu sta la îndoială pentru a lua la caz de
ne-"
voie măsurile cele mai îndrăzneţe şi totdeauna

esa

felicitată

dle racdie

pentru ceiace făcuse. [i plă-

cea să stee la sorbă cu medicii asupia medicinii
şi-i uimia prin fîatrebările ce le i Punea,
cart
vadau, pe lângă intel ce-l punea în
chestiile
medicale și apti:udiriie ei petru asemen
e chegtiuni.

Sa străduit şi în parte a izbutit să stârpeazcă
mai multe obiceiuri având, dragă Doamne,
de

scop

prevenirea

şi

tămăduirea

bolilor,

dar

care

duceau la rezultate absolut opuse. Aşa era obiceiul ea lehuzei, îndată după facere, să i se învă.
lească basenul în aigilă umedă, ținându-se
astfeliu pănă la desăvârşita uscare a acestei
comprese. Mama, obsnivând că mortalitatea între
lehuze
era mare
şi cerând
avizul
doftorului,
acesta
i-a
răspuns
că
acest
obiceiu
este
——
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foarte

neigienie

şi - că

fără

îndoială

trebu

ie
să i se: atribuie
o mare
parte
a cazurilo» de moarie ce se observă
la Jehuzele din
sate. Mama su. pus pe tlârpirea
obiceiului răsifăcător, dar numai ușor nu i-a
fost să iasă în-

vingătoare

din

două

babe

mari

doitoroaic,

lecuitoare

lupta

ce

a trebuit

care.

şi ţineau

avvau

morţiş

so

dacă

cu

fenume

la dânsul,

de
fiind

că îl apucase dola bătrâni. A izbutit
să obţie or:

dine speciale

fost închise,
vase

șisă

dela

leşi, în urma

judecate

vadă,

după

și vsândite
câţiva

răsire a obiceiului ticălos.

cărora

babele

Ja gloabe

au

seri-

ani, desăvârşila pă.

|

Şi veniau să ceară sfat medi
cal şi medicamente
dela mama nu numai țărănime
a de ne moşie
şi
Jîdovii din târg, dai şi locui
torii din sate de pe
ate nioşii
şi nu li sa refuzau nici unele
nici altele.
”
In vara anului 1866 sa ivit
holera în țară, Pe
la noi epidemia a fost mai
mult uşoară: dacă,
se
îmbolnăviau mulţi,
în
schimb
numărul
dece-

elor era mic de tot: era mai
mult holerină

decât
holeră. Tata dela începnt
dăduse de Şlire, nu numai în satele de pe moșie
, dar şi în acele de pe
împr

ejur că are un leac sigur
împotriva molimii,
Acest leac aonsista întrun numă
r de picături de

laudannm disolvate
în
oateşeare câtime de apă
de mintă concentrată, ce
se lua nu mai ţin minte

de câte ori pe zi. Ovrada noas
tră era veşuic plină
de pacienţi, iar în antretul
de jos, pax'că-l văd şi
„acuma pe
Neculai Lefter, x atavul
de ozradă, şă!'adă mate de Braşov,
având lângă el
o beşică urieşă de steciă, plină
zând

pe

o

în mână,
pacient

o steelă

numărul

doua și câtimea
54
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cn

de apă de mintă şi.
laudanum.
dând
fiecărui

de picături

hotărtt

din cea

de

a

ştivlă din cealaltă. Cei mulți
din
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boluavi, îndată ce-şi îugiițean doftoriz, merge
au
de se culeau într'o parte hotărită a
grădinei.

Mulţi

veniau

să

esua,

„uoftoric”

pentru

bolnavi

ramaşi acasă, În grădină la noi nu a muriţ nici

unul, din alţii care au
numai unul sau doi.

luaţ

%

e

„doftorie”

dela

noi,

%

Amândoi părinţii mei «veau o memorie
admirabilă şi erau nişte povestitori
nefîatrecuţi. :In
lungile seri de iaruă ne ţineau pe noi,
copiii, pe
profesori, pe guveynante şi pe
musafirii
zilei
ceasuri întregi suh farmecul povestiriior
lor, fă.
când să treacă pe dinaintea ochiloi noşiri
ieoanele unui trecut la care luase parte sau auzise
amărunte din gura batrânilor lor. Tata
povestia
corect, dicţiunea lui era mai înflorită,
modul de
povestire al mamei eva mai artistic, apoi,
înzes-

trată cu un rar dar de imitație, ea, de cele mai adeseori mima întâmpiavea “ce o povestia. Ce pacat
că, mai pe urmă, când îmi dam sama de peeţul
acelor povestiri şi îmi aduceam î4că' bine aminte

de ele, nu le-am notat, lăsând să se piardă
o mul:
ţime de amăruute nepreţuite peniru istoria
noastră politică, socială şi chiar economică
în vea-

cul trecut! Memoria minunată, darulde imitație şi facultatea de a reproduse exact gesturi văzute şi sim:

țiminte

exprimate

de alţii

constituiau

mamei

un

adevarat talent dramatic, care s'a manifestat
şi a

tost admirat cu prilejul reprezentaţiilar
de societate date de ea în scop ue binefacere, la
leşi, în
a opta şi a nena voeadă a veacului trecut
.:

Fiică

"să

fie

rale.

a Grigore

patrunsă

Dacă

de

Ghyka,

mama

principii

în privinţa

acelor

nu

putea, decât

naţionaliste

naţionaliste

şi libe-

înţele.
=
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serea

ei cu

tata era desăvârşită,
divergenţa îutre
ei era mare în ce Priviu
pe acele liberale; mama
era pentru abolirea tut
uror privilegiilo
de castă,
pe când tata nici nu voia
să audă de astieliu de luCru, privind exis

tenţa unor aseniene
cluse ca indispensabiiă pentru
buna oruine, sânatatea
, puterea şi Progresul unei
societăţi bine organizat
e.
Şi doară liberaliszaul
mamei era departe de
a fi

exagerat: s. e, dacă giis
ia că, în principia, sist
emul republican este cel
mai perfcot, admitea
că

pentru o ţară aflând
u-se pe treapia de
cultură
pe care se afla a noastră,
forma republicană ar
fi
dezastroasă, Dar era
pentru stricta garantare
a
libertăţii şi a demnităţi
i omului iără disiineţ
iune de clasă şi, mai ales
, avea vu sfântă oroare
de
bataie pe care 0 denu
nța, ca o barbăzrie şi
o mişelie faţă ac

o fiinţa mai slabă

Nu înce

ia să tune
şi să [ulgere în cont
ra acesiyi
obiceiu
barbar
atât de răspândit la
noi, obiceiu disiruzăt
or
a]
simțului de demuitate
omenească, fără
de care
omul este redus la star
ea sie brută. In
această
privinţă diseuţinnile
ei cu tata erau dese:
el pretinzând că bataia esle
indispensabilă când
ai de
aface cu oameni
ză, care

nefiină

primitivi,

ilecât nişte

lipsiţi.de orice cultucopii

mari trebuie să
aibă o salutară frică de
vargă. lar mama răspun
-

dea că bataia este dis
trugzătoarea amorului
propriu şi a mândriei
oiueneşti, că fără
de
aces
te
două însuşiri omul este
o brută şi: că, dintro
colectivitate de brute,
»;'a1 cum să faci
ur
popor
conştient deo drep

turile şi de înăatorviril
e lui,
Bataia după ea nu put
ea decât, sau să degrad
eze pe acel ce o suferă
la starea de brută sau
să
slârnească în el simţiri
de ură neîmpacată şi
adânc dor de Tăsbuuare,
Tata, născut cu nouăsp
rezece ani înaintea ei,
crescut pănă la vrîsta
de

;
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șaptesprezece ani întrun mijloc mai puţin cult şi

mai primitiv decât în acel în care crescuse mama,
având necontenit snb nchi pilda
bunicăi
eare
numai zgâreită ca verile nu exa, tata cate petre.
cuse numai patru ani în străinatate, la Miinchen,
care după întoarcerea lui în ţară avuse sub ochi

exemplul
Sturdza,

celorlalţi boieri

care

uzau

drept ce-l priviau

din vremea

de vergi

lui Mihaiu

şi de biciu

ea

de un

ca sfânt, găsia Ineru firesc ca

pentru greşeli uşoare, ea. nu feliu de bucate greşit,
un ham Tău curăţit sau o beţie, să poroncească pu -

nerea
cu

jos, la scară

0 porţie

mai

a vinovatului

mică

sau

mai

şi tratarea

mate

lui

de lovituri.

Porţia la noi era, de obiceiu modestă, da în alte

- case,

mari

şi

miei,

această

pedeapsă

devenia

prea adeseao adevarată schingiuire. Deoarece mi
se întâmpla şi mie, pănă la vrâsta de doispfezeco

ani, să am parte de asemene
cotecţiuni, dealtmintrelea totdeauna bine meritate şi cât se poate de
modeste, eram un partizan convins al
teariilor

mamei şi-mi permiteam să condamn
în practică de tata,
,
" Astăzi însă când, după tfecere de
cinci de ani, văd nişte guverne ce se
veîntroducând de fapt, prin jandafmii
narii lor, în provinciile alipite, bataia

acele

Duse

şasezeci
şi
zic liberale
și tuncţiodesfiinţată,

atât în prineipiu cât şi de fapt pe acele

melea-

guri, de zecimi de ani. nu nnmai de Austriaci şi
de Unguri. dat păuă şi de siozavul regim țarist,
când în Bucureşti poti vedea pe fiecare zi nişte
principi

ai bâroului,

cu titluri din străinătate,

de

naştere foarte plebeiană, care au cutrierat lumea:

apusană, tăvînd de păr şi pălmuind servitoare
de
'şasesprezece ani, mă căese de
judecata
purtată

asupra boierilor altădată. având
„dela 1850 sm desființat bataia,

în

vedere
==

că
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Mama etu o naţivnalistă îufo
cală, nu numai în
ceiace privia neamul nostru. dar
și în cât se aţingea de toate neamurile din lume
: Greci, Italieni,
Poloni (pe care nu-i iubia),
Germani,
Irlandezi,
Sârbi, Bulgari ete, Dosia din
inimă emanciparea

şi întemeierea

de

Imi adue aminte

state

naţionale

pentra

toate.

că, pe la 1859—1860, când mă

în.
vaţă, cu ajutorul unui atlas
, care sunţ ţările Huropei şi capitalele lor, mă
făcea să zic:
— Italia, capitală Roma.
Iar
Costache

fama

ciubucul,

zise:

Negri care

szuzându-se

se afla de
că

!

ne

îaţă

şi-şi

întrerupe,

îi

— Ştii, Domniţă, că subseriu
din toată, inima,
caşi Dumneta,. că doresc, ca
aşa să fie. das nu
crezi
oare că asta însamnă

viitorului?
Imi aduc bine aminte

a cam

anticipa âsupra,

de îusufleţirea ei

pentru
ideia unităţii jialiode şi
de interesul
feluri]
cu
care urmăria pe hartă mers
ul triumfal al lui Garibaldi spre Napoli şi prog
resele araatei lui Cial-

dini în Statele Pontificale,
Nam nevoie să mai vorbesc
de însufleţirea ei
pentru ideia Unirii; ea cea
dintăi mi-a vorbit de
Unirea cea
pt

neamul

cea dintăin
vară

Mare, a celor iei erâmpeie în
care era
nost
ru,

cocardă

a ei din

la sinul

ei am

văzut, la 1858,

în trei culori, trimasă

Ieşi, prin

Place,

consulul

de
francez

o

căruia Românii îi datorese
atâta, venit la noi, la
Căiuţi, spre a lua parte
la o vânătoare de urşi
dată de tata.
la Viena,
—

Am

far trei ani mai pe urmă
,

zicând
trei

lui Vogoridi,

băieţi,

sper

fostul

am

auzit-o,

caimacam:

că în curând voiu mai
avea unul (era giea de opt
luni), pe ioţi vreu
să-i fae soldaţi, căci când
vor fi iaati, vom avea
nevoie de
soldaţi
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Crezul

ei unionist

însă

nu împiedeea

ca să

[i

vamas Moldovancă lesăvârşilă şi să fi iabit Moldova, ei peste tot, nu putea să rostească numele ei
decât cu patimă, nu pot uita chipul în care pro-

nunţa, cuvântul Moldova, eare, în gura ei, totdeauna suna:

Moldo-a-va, apăsând pe cel al doilea o.
Mai erau şi alte enenane, mari şi mici, în Mol:
dova, liberale şi naţionaliste, dar mama a fost,
fără îndoială, întăia Moldovancă feministă şi aceasta pe faţă. Ea nu se stia să reclame desăvâsşita
egalitate între femeie şi barbat, inclusiv exereitarea drepturilou vulitice caşi +manciparea sojici
de tutela soţului. Işi bătea rău joe ue
cuvintele
din slujba cununiei, prin care se ordonă femeii

să asculte de barbat, fiindeă: barbatul este capul,
— Dag dacă în loc de cap are un bostan!)

între-

ba mama.
„Mama, din tinevețe era o liber: cugetâtuare care
credea în Dnmuezen şi în nemurirea sufletului,
admira doctrina iei Hristos, dar nu wedea nici

în

dumnezeirea

bisericilor

lui mici

ezeştire;

în

celelalte

la biserică

su

dogme

mergea

ale
şi nu

se spovăduia, postnrile nu se ţineau în casă. Dar
privia

pe Hristos

omenirii,

morala

ca cel mai

predicată

moasă,

mai

înălțătoare

toare

din

toate.

puţini vedeiii

Puţine

rare

preuţi

în casa

noastră,

fiinţe

mai

de suflet şi mii

Pe

cuncsent-am

mervii lor ca a
ea;în'
156 de'nervi,

hinetăcător

de el cea
nu-i
atât

mângâie-

facea
de

al

îruhaz;

stăpâne

pe

; bătrânul doctor Russ zicea că
Oare de vioază-Avea un
re coarde

sânge rece absolut faţă de orice primejdie. Sana.tatea ei era de fier şi moştenise dela tată-său
o

1) Bostan este cuvântul
dovleac

sub

care

Moldovenii

înţeleg
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Ca

putere fizică cu care var fi
putut fă:

baţi.

Dacă
traiu

tata

nemăcavrat

acea a mamei
Anton

şia

Alaux,

compromis
şi prin

absolut
fostul

lipsă

i

averea
de

intactă. A]
meu

inulţi bar-

profesor,

printiun

ordine,

doilea
i-a

lasase

ei

soţ,

mâncat-o

în vr'0 zece ani întreaga acea
avere, ridicându-se

la mai bine de an
ajutorul
cărţilor

Icilion şi jumatate în aur,
cu
şi
al unei ineapacițăţi
înso-

țite de o îagâmtare încă
mai mare. Mama a dus
anii din urmă ai vieţii
într'o stufa
de mare
lipsă, însă cn demnitate şi
tărie de inimă...
Pănă la sfârșit şi-a pastrat
toate facultăţile in.

tacte,

şi a rainas

csedincioasă

gusturil

or ei inte.
lectuale. Deşi, lu întoarcerea
ei în
fară limba
franceză înlocuise cu dosă
vâzşire pe acea grecească ca limbă da salon
şi chiar ca limbă vorbită
de preferință îu casele boie
reşti, în familia noastră se vorbia încă mult grec
eşte din cauza buni.
căi, care

precum ara aralat, era
țărizrădeanca.
Mama, scurt tim după
căsătoria ei cu tafa,
nu
numai că era în stare
să înţeleasă tot ce se
vor.
bia în limba greacă,
dar putea să rupă
hinişor
dintr'însa.

In ultimii ani ai vieţii
începuse să înveţe latineşte şi nu mă
indoiese că dacă ar mai
fi trăit şi-ar fi însuşit şi
cunoştinţa acestei limbi.
S'a săvâzşit din viață
în al şăptezecelea an.
lu
Tanuar 1902,
.
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“ CAPITOLUL UI
Ce știu despre
Şăderea
li

Unire

noastră la Pralea precum

Căiuţi

se

petrecuse

Unire. Cuvântul:

în

toiul

UNIRE

şi

mularea

luptelor

este unul

pentru

din cele din-

tăi care au răsunat la urechile
meie; tata, mama,
bnniea, moşii, mătuşele, rudele,
prietenii, chiar

cele mai

multe

fiet pentru

din slugile casei erau trup şi su-

Unire,

Și acest

cuvânt

era

rostit cu dor, cu evlavie, cu înflacarat
ă
țire. Lam

auzit rostit cu mult

ceput înţelesul,
„După

cele

povestite

de mult, gândul
bătrânii

lor,

de

acei

înainte

care

mai

însutle-

să-i fi pri-

!
care

Unirii nu fusese

din

totdeauna,

mulţi

țineau

mințe

străin nici
decât

sar

de

putea

crede visase chiar de o Unire și mai
mare.
Pe când m'am treziţ eu, ideia
Unirii țărilor surior

devenise banală
în cercul
marii: boierimi
moldoveneşti şi fuseseni depri
ns să privese ca cameni de treabă numai pe acei
care se împărtăşiau

de dânsa. Proclamată de Iorda
che Catargiu în eomitetul de redactare “al ezul
amentului Organie,

ea

trăise

şi se

desvoltase

în tot timpul Domniei

în

chip

mai

Ini Mihalache

mult

taciţ

Sturdza. A=
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La

cesta dacă priu uimică nu a încurajat-o, dar nici
n'a combătut-o în chip serios, deși ştia prea bine
că nu putea să fie decât antipatică pravoslavnicii
împăzății, proteetoarei în umbra căreia era osândit să doninească,
In cussul întăiului period al Dommniei sale, Griore Ghyla, partizan înflacarat al Unirii, nu
a
putut s'o sprisine pe faţă din cauza atât puter-

niciei de care

se bucura

în ţările noastre, înainte

de răsboiul Crimeii, Rusia, care ar fi făcut. ca
oricare manitesiare unionistă din partea
Dom-

nului să fie imediat urmată de cela mai grele urmări pentru el. Sa mulţămit coci să protejeze în

chip tăcut acea cauză, sfâniă pentru
dânsul
şi
pentru prietenii săi. Dar imediaţ ce Şi-a luat iar
în stăpânire seaunul în
urma
retragerii
mai
mult grăbite a Ruşilon din Principate şi a ocupării acestora de cătră oştivile austriace, s'a grăbit, în
chip făţiş, să întemeieze partidul Unirii în Moldova și să lucreze din răsputeri la sporirea și la
întărirea lui. Fără ca să se îngrijască de nemulțămirea ce această purtare o pricinuia Austriei

şi Porții, ale căror trupe

ocupau

Principatele,

el

n'a neglijat nimica pentru ca să asigure izbânda
ideii în care, împreună cu toţi acei ce se împăr-

tăşian
al

de dânsa,

neamului

vedea temelia

nostru.

Sa

grăbit

toate posturile care puteau
re în

întregului
să

viitor

nuniească

în

să aibă vr'o înrâuri-

această privinţă, barhaţi
tineri,
câştigaţi
ideii mântuitoara, fără a se preocupa dacă apar(in sau nu protipendei, avâud totodată srijă
să

curăţe, pe sât îi era cu putinţă, administraţia

clementele

nărăvite

şi învechite

de

care

de

consula-

tul rusese şi oaşalele corupte din Varigrad nu-l
îngăduise pănă atunci să se mântuic. Și, în a62
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ceastă lucrare de curăţire, nu a cruțat chiar pe acei cu cara eta înrudit sau încuscrit,

Nemulţămirea

Austriei şi a Porții a fost

din

cele mai vii când, la întoarcerea lui Grigore Ghyka, l-au văzut
pentru Unire

punându-se în fruntea luptătorilor
şi pentru
aducerea,
pe
scaunul

Principafelor-Unite, a unui principe străin, apartinând unei din familiile domnitoare ale Apusului. Mai aies acea dintăiu. ale cărei oştiii ocupau

toată înţinderea ţărilor noastre, era îneredinţată

“că Domnul Moldovei se va mulţămi să domneuscă sub umbra ti, pentru a-i asigura, prin protec-

ţia eabinelului dela Viena, reînoirea putesilor în-

credinţate imi pe săpte ani care expirau la Iulie
1856. Această remulţămire şi-a ajuns culmea când

Austriacii

au văzut

că Grigore

Giyka,

nemulță-

mindu-se să se pue în fruntea luptătorilor pentru
Unire, mai propovăduieşte prin grăiu
și prin
seris aşazarea pe seaunul Principatelor. astfelin

unite a unui Domn străin, constituţional

.şi ere-

ditar. Perepeciiva unui stat naţional! iomân
la.
graniţile provinciilur sale locuite €de Români nu
a putut decât să stârnească cele mai vii
îngri-

jiri în sufletele
hiei

conduetorilor

Habsburgice.

Acele

destinelor

pricinuite

Monar-

paşalelor

tur-

ceşti nu au fost întru nimica mai mici, căci la
îngrijirile politice se adăugiau acele ale intere-

selor

lor

Domn

materiale.

străin

1Jnirea

eredita» avea

Principatelor

sub

fără

să dee

îndoială

un

acestor ţări un neasananat spor de vază,
de puere și de neatârnare. Apoi statornicia adusă
seaunului domnese prin "editatea, vaza şi
protecţia

de afară de care avea să se bucure vlastarul
unei

dinastii

domnitoare

înrudit:

pe tronurile europene, nu

cu

suveranii

puteau

foarte

decât

capăl

curând

şi pe

veci,

stând

să

foloaselor

pue,
ilicite

=—
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vealizate
cinicile

da cei cu influsnţiă
schimbări

schimbări,

prin

de

domni

nesfârşitele

în Stambul

prin. ve-

şi ameninţări

intrigi

în

de

mijlocul

cărora îşi urmsu cu greu drum
al nenorosiţii noştri Domni, seoşi și puşi în
seaun, când de intriga
rusască, când de acea imreeasc
ă, când. de acele ale
conc

urențiiot din țară şi din Fana,
“Si poate, dacă mai puțin prime:df
ioși,
dar
şi
mai Înverşunati împotriva Unir
ii şi a Domnului
străin, era mănunchiul de boier
i bătrâni, nărăviţi
în tăle, în abuzuri, în vânzări
de dreptate şi în
concusiuni de tot feliul, cate veşn
ie trăiau în spe-

vana Domniei, sau pentru ei
sau pentru rude sau
prieteni de ai lor. Fiecate din
ei avea în "Țarigrad
unul san mai mulţi protectori
speciali.

Indată ce curica din Viena a avut
în ţările noastre interese eoiucidâna cu acele
ale Porții,
ei
sau grăbit să se pue sub ocrotire
a
specială
a

comandanțilar azmaţei «de ocup
aţiune austriace,
intrigând din toate puterile împo
triva Domnului.
Printre acoştia nta însnş cumnatul
lui
Grigore

Ghyka, marele logofăt Costinu Cata
seiu, al oărui nume sra nedespărtit de ideia
de întrisă, de
brutalitate şi de abuz de tot soiul.
Foarte multa
din numaroasele reînţelegeri ce Miha
lache Sturdza le avusese cu consulii ruseşti
fusese pricinuite
de. intrigila acelui boiar de câte
ori Domnul
fi

scotia din

sluibă

pentru a-] reintegra într'insa în

curând, în urma cerenii impebioasc
a reprezentautului împărătese
In corespondenţele lor, censulii sunt nnanimi pentru a-i înfi
era purtarea
în

chipul cel mai aspru. Grigore Ghyk
a, care-i eta
cumnat, n'a voit niciodată saudă de
chiemarea
lui în funcţiune.
Dar

dușmanul

Moldovei
64
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cel

și al Unirii

mai

eta

primejdios

matele

al Domnului

+oinie Toderiţă

|

n
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Balş,

sau

mai -degrahă

a doua

laj soţie, Catinc
născută Dimaki,
a,
altădată căsători
tă ou vornicul
Iordache Beldiman
şi lasată do e! În
Deririi necredinţi
urma desco! sale cu nenoro
citul -poeţ Hrisoverghi despre
a cărui tra

gie sfârsit am
partea întăia a ac
vorbit în
estor Aminţiri, 'To
deriţă Bals Iv.
ase dintăiu în că
sătorie pe

o soră a tutei, Ma
a marit de tân
ria,
ără, şi dela car
a i-au
doi băieţi: Era ur:
ra
mas
barbat mărginit
la minte şi vanitos, dar cinstit
şi neprevarieator
, Slujise în miliţie şi fusese
unul din număro
și
i
hatmani făcuți
de Mihalaehe St
urdza. Lai chiar
i se datorește
întăia traducere,
din ruseşte şi tip
ărită a PReguJamentuhui înfa
nteriei şi a
cavaleriei
Moldovei. A doua
miliției
lui soţie era fe
meia cea mai
dovei, -cez maj
răutăcioasă, cea
nai intrivantă
Și cea ma; Veuală
. Tva sora, ma
j mate, cu res
tiv optsprezaee
peeŞi săsăsyrezece
ani a soacrei me
Henristta Bogdan
le
năsentă Dimaki
Și a surovii a-:
cesteia, Elana Do
ean. In absenţa
mamei lov, Vor.
nicesei Pofira
Dimaki născută
Miclescu, călugărită după moarte
a soțului ei, vo
rnicul
Dimaki, encoan
Neculai
a Catinca era
care

însărcinată cu
veghieea craşterii
pri.
Şi a conducerii lar
(monde). Era atât
în lume
de rea faţă dle ele,
îacâţ Soacră.
mea și soră-sa Po
vestiau “c

lor trimetoa să
Îe chiame la
tre în odaia în
care se afla,
rugau lui Dumn
ezeu să le

um, de câte ori
sora
dânsa, înainte să
înîşi făceau cruce
şi se
ocrotaasex împolr
iva

Zurii şi a mâniej
fitacei los, |
'Toderiţă

Balş, înaintea în
frângerii Ruşilo
Crimeia, era rus
r în
ofilul cel maj
înfocat: îşi iscăli
chiar numele rus
a
eate. (Se ştie
că . între
noaste cirilice
buchile
şi cale ruseşti
și mai âles înt
ortogratia noastr
re
ă și aoq rusască
era o deosebire),

Radu Rosetţi

5

|
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la 1854, după pirăsirea vremelnică a Domniei de
cătră Grigore Ghyka, «eneralul Budberg, însărcinat cu ocârmuirea Moidovei, îl nuinise visternie |
(ministru de fivanţe), iar două zile
înaiute
de
plecarea Ruşilor din ţară, îl mai numise şi şef al

miliției Moldovei (eare, încuniurată de o brigadă
de infantevie vusască şi de treizeci şi două de tunuri, refuzase să urmeze
oştirile ruseşti peste
Prut),
|
|
Cucoana Latiuca era foarte, bogată, iar Todeviţă Bals aproape lipsit
am mai aratat, pe lângă

de uvere, căci,
precum
că nu
moştenise
mare

lucru dela părinţi, era barbat ocinstil şi diregător
neprevaticator. A devenit amania lui (esa foarte
frumoasă)

derea
care

și

Pa

Domniei,
era

adus-la

atât

mânvată

din

câț

căsătorie

pricina

şi din

numai

aceaa

setei

ce nu-i lasa astâmpăr. Incă de înainte
nirea răsboiului Crimeii îşi începuse
împotriva

lui Grigore

(ihyka,

în

ambiţiunii

deşi

ve:

de

de bani

de izbueintrigile

acesta

proteja

pe Balş și l numia în slujbe însamnate, ştiindu-l
barbat cinstit. Dar la revenirea bunului meu
la
„Domnie, în toamea anulmi
țară a Ruşilor şi intrarea

vând

interes <ă se slujască de un

capațiil şi care

vinţa

1854, după ieşirea din
Austriacilor, el
nea-

Unirii

nu împărtăşia

şi a Domnului

barbat

străin. Va lasat de o

parte. Aceasta era o ofensă pe care
tinea nu 0 iexca. In vremea iipsei diu
nului, îşi făcuse relaţii număroase şi
statul-major al armatei ausiriace de

la Constantinovol
tari

cu familia

avea

Vogaridi,

de timp
cu

puţin

părerile sale în pricucoana Ca.țară a Domprăţioase în
ocupaţie, iar

îndelungat, îogă-

paşalele

cele mai

în

vază şi chiar cu haremul împărătesc.
Sa pus. îndată pe lucru. Pe de v parte semnala Austriacilor
" toate măsuvile revoluționare laate de Domn, cun

=

e

ee

.

i cae
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era liberarea rob
ilci şi introduce
rea unor anstituţiuni noue, cup
ă calupul france
z
zicea
mai ales acţiunea
ca,
şi
făţişă a lui Grigor
e "hyka în
favoarea :rteii Cuivii
, atât de ndutiitoa
re ce primejdii pentru Imp
ărăţia Habsburg
ic rin stârnirea năzuinţilor
blastamate de înc
hegare și de ne.
atârnare ale naț
ionalităților car
e irăivu arât de
fericite sub seepir
ui mil

iiabsbura-Lorena.

Pe

os şi Îînţălept a!
casei de
de alta
denuuţa 'Purcilor

Purtarea şi intenț
iu nile vielene
ule acestui Doran
noehibzui care,
pe lângă că adu
cea în țară fer.
ruentele Yevolntio
nare cele măr
pri
nicidioase, nu
avea de scop, pri
u năzuințele de
Uni
re ce le stârnise şi ideia Puteri
i unui Principe
străin pe scaunul acestor țări,
decât saparea lev
ăturilor de va- salitate seculara
şi binetăcătoare
cu
Poarta
deslipirea lor de
şi
suzeranitatea 2lo
viosului sultan,
Şi paşalele îşi
dădeau fvarte. bin
e sama că. odată
cu aceste legături
de vasalitate, Ple
cau, pentru a
nu se mai întuar
ee, grasele folcas
e ce uzul şi mai
ales abuzul [i-] Pro
curau. În urma,
conferinţelor
ţinute la Consta
ntinopol la înc
eputul lui lanuay
st. v. 1856, de
reprezentanţii
Angliei,
Franţei Şi Turcie
Austriei.
i, se semnase
un protocol privitor la relaţiunile
Pri

ncipatelor cu Poa
rta
iaană, la administr
Otoaţia, lor şi la
câteva
țiuni constituț
dispozi-

ionale, dar se
calea totodată,
„Bul cel maj lăţ
în ehi..
aş, vachile dreptu
ri ale țării, se
cea din ele duuă
făProvincii otoman
e, i mai supuse
Porții decâţ în tre
cut

.şi se începea nri
u a stabili
că vor avea fiecar
e câte o administr
aţie deosebită,
|
In urma îndeminul
ui lui Grigore
Ghska, un număr de notabili
i-a adresa

t o petiţiune
prin care i
se cerea să apere
vechile drenturi
ale tării şi mai
ales să adueă la
î ndeplinire, îna
intea Congresului,

==

67

RADU

ROSETTI

de pace dela Paris, care avea să se deschidă
a
doua zi, Unirea Moldovei cu Ţara
Românească.
Această fuptă a Domnului a fost îndaiă denun.

tată de Ausmanii lui şi la Constantinopol şi la
Viena şi deatunţi aţâţarea împotriva-i, a Austriaeilor de o parte, a 'Lureilor de alia, n'a mai contenit nici un moment.
-Austriacii care nu erau în principiu rău dis-

puşi împotriva-i s'au încereat să-i facă să-şi moditice îndrepiarea politică, dându-i să_înţeieagă
„că, dacă se va lasa de politica lui unionistă
şi
filofranceză, vor sprijini faţă de Poartă renumirea lui la Priucipat, nu numai pe viaţă, ci chiar
în chip ereditar. Răspunsul Domnului însă, a fost

categorie şi do natura a. hu da loc la nici o

doială posihilă:

el a declarat

Unirea ca temelia

că națiunea

în-

priveşte

şi însuş condiţiunea, viitorului

ei şi că nici o ecnsideraţiune personală nu este
în stare să-l facă să i se pue împotrivă.
In faţa unui asomene răspuns, Ausiriacii n'au
putut. decâţ să-şi caute alt instrument, pe' care

lau şi găsit în porsoana lui Toderiţă Balş
sau,
mai bine zis, în acea a cucoanei Catineăi. .
Protacolul şădinţii dela 8 April a Conferinţelor

pentru încheierea 'Iratatnlui dela Paris hotărîse
ca: „Moldova

și Țara

Românească

vor

urma

să

se bucure, sul suzeranitatea Porții şi sub-garan„ţia Puterilor eoutractante, de privilegiile şi imunitățile de care“ sunt în posesiune. Nisi o protee-

ţiune exeluzivă nu va fi exercitată asupra-le de
cătră una din Puterile garante”,
Apoi se hotăra ca „legile şi statmtele în vigoare
" astăzi vor îi revizuita”. Spre acest sfârşit avea
„să sîntrunească o Comisiune
Specială, asupra
compunerii căreia înaltele Puteri contractante aveau-să se înţăleagă fără ragaz, cu un comisar al
68 —
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Iu siîrșit sultanul

lăgăduia ea:
în amândouă
brOvinciile,
câte un Divan ad
hoc, compus astleliu
în cât să
alcătuiască Xop

simediut

vă

convoca,

rezentarea cva mai
exactă a intePopulaţiunilor, în
priviuţa organizării detinitive
4 Principatelo::, Apo
i: „0 Instrucțiune a Con
gresului avea să
reguleze XYapor:
tarile Comisiunii cu
reselor

tuturor

aceste Divanuri”,
In sfârşit se convenise
, în -chip verbal,
pentru

că:
alegerea acesiuz.
Divanuri, în timpul
fionării. lop şi păn
funcă la organizarea
definitivă
Principatelor,
a
sultanul

va

ji liber:

sau să Drede pe scaun său
-sd-i înlocuiască
Cu caimacamii pre
văzuli de Regulamentele or. Or
ganice sau Brin alți
i, numiţi
de el,
:
lungească

Precum

puterile

Domnitorilor

se vede, această

7

,

dispuziţiune era din
cele mai importante,
căci exau puţine
probăbilităţi ca Domnii Ve
scaun, mai ales ace
l al Moldovei, suspect şi. Porții
şi Austriei, sa mi
tie merţinuţi în locurile
luz di, după toate
probabilițățile, aleger
ile

peatru

fie făcute sub cârmui Divanurile «i hoc aveau să
rea unor caimacami
de sultan, Poarta
numiţi
şi Austria

aveau tot interesul
să prezideze alegcr
să fie barbaţi pe dev
ilo»
otamentul cărora
ele să, poată conta,
|
Incă înainte ea ace
ste dispoziţiuni să
fie cunvscute, cucoana Cetine
a
Balş
Iuase
dispoziţiuni
pentru a se asigur
a de căimăcănie.
Acadamnia
“Română posedă
în original Scriso
area următoare a defunctului
Panaite Balș, (un
văr al lui.
“'oderiţă) din 15/27
Martie 1856:
„Sinetul de zace mii
de galbeui ce i l-a
m dat
Domnului A dossia
deş şi pe cara văr
ul meu, vor.
nicul 'Poderiţi Bal
ş îl confirmă, că
aceasii sumă
pentru

ca

acei

care aveau

==
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“a Îi valabilă şi plătită, mă îndatorese să n'o reclam dela vărul meu decât în cazul cânu
vărul
meu va fi numii. Domn al Moldovei prin îngrijirea Domnului Adossiades. Drept care am dat vă-rului meu aceactă hârtie în schimbul scrisorii cs
o va serie Ș. 5. Episcopului de Nieon:edia;

(Seravat)

P. Balș

Mi se pare că această sorisoure zice mult atât
despre gradui de onorabiliiate a înaljilor.
funcţionari turei şi a încunjuzrimilor . iv căi şi 'despre mijloacele întrebuințate de Toderiţa Bauişi
Vodă (ihyka căruia puţine din uneltizile duş:
imanilor săi îi exan necunoscute, îşi urma cu hotărîre Inerarea în favoarea Unirii, fără să se lese
impresionat de intrișile, de calomniile şi de pamfetele ce se răspândiau împotriva-i,
La începutul lui Maiu 18 a făcut pe Divanul

General să voteze o nouă

legiuire usupra pressei,

toarte liberală şi euze desfiinţa ce lupt ceusura,
(Divanul General era un feliu de Adunare de Nc:

tabili numită de Domn

şi instituită

la

1849, de

curţile suverană și protectoare, pentu ca ză înlocuiască Obşieşti]la Adunări
ale
!nincipatelor,
găsite de acele curţi prea independente şi
pă-.
trunse de principii revoluţionare. I-a 12 Mâiu legea era promulgată. Scopul Domnului nu era altul decâţ să dee în mâna partidului Unirii, pentru
susţinerea
acelei
idei, puternica
pârghie
a
propagandei
prin
presă.
Sperinţele
sale
n'au fost înșalate, căci s'au înfiinţat răpede ma
multe foi unioniste care au pătruns pănă in unsherile cele mai departate ale ţării.

In ziua de 25 Maiu (6 Iunie), ajungea să vadă partidul Unirii constituit şi declarându-şi hotărîrea
să lucreze pe faţă pentru [Jnire şi pentru unu prin:
cipe străin ereditar, aparţinând uuei dinastii eu70

—
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|

ropene alta decât acel
e ale împărăţiilor meg
ieşe,
prin presă şi prin dele
gaţi trimmeşi să facă
pro:
pagandă prin ţinuturi
și prin întruniri, ţinute
atât în capi

tală cât şi în reședințele
de ținuturi

şi
Un comitet :special,
alcătuit
din
cinei
avea să se ceupe mai în
special de modul:
de alegere al Divanuril

la tară.
membri,

or ad hoc.

Se mai arata necesitatea săi
se numească
zaţi

deiecare să. intre în rlaţii
cu Munatenii $i, deocamdată, se dădea acea
stă însărcinare lui Vasi
le
Alexandri.
Iaca acuma numele sem
natarilor actulai con.
stitutiv al noului partid:

Stefan Catargiu, Petru
Mavroieni, -(heorghe
Lăţeseu, Leon Ghica, Con
stanţin Ghyka.
Ianeu
Ghyka, Alexandra Ghyka,
Alexanârn
Catargiu,
Constauti

n

Rolla,

Constantin

iai Suţu, Dumitra

Kogălniesanu,

Hurmuzaki,

Necu-

Rallet, Costache Negri, Mih
aiu

Neeulai

Anastasie Panu.

Pisoski,

Vasile

Alexandri,

In luna lui Iunie, Dom
nul a întreprins în țară
a călătorie care i-a serv
it mai ales
de
pretezt
pentru a face însuş Pro
pagandă unionistă şi
primirea

de eare a avut arte a, fost
cât se poate în- prezintân

sufleţită,

care se cerea
curgă

du-i-se

Unirea.

la Domnie

pretutindeni

acte

prin

Şi de atunci au început să

petiţiunile

pentru

Unir

e, acoperite de mii și mii de iscălitu
ri,
Dar de abie 8'întorsese
la Teşi, când kapulki
hayaua lui din Constanti
nopol Pa vestit că sa
pre
găteşte

o depeşă

a marelui

vizir

prin care i se
face cunuscut că termenul
puterilor sale sosind, |
sultanul a hotărit să.] desă
recineze de ocârmnuirea
Moldovei şi să numească
în calitate de caimacam
al Moldovei pe vornicul 'Tod
eriţă Balş, căruia să-i
remită. îndată frâele 2uveru
ului,
==
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Deoarece telegrama marelui vizir cătră Balş a
întârziet mai multe zile, Grigore Ghyka a remis
ccârmuirea, conform
Regulamentului
Organic,
Sfatului Administrativ Eziraordinaz şi a plecat
la moşia

Băseştii

dela

ţinutul

Fălciului,

a uneia

din fiicele sale, de ande s'a dus apoi deadreptul ja
Paitis.
Cu câteva zile după întosteerea din călătoria,
ce Grigore Ghyka o făcuse în ţară, Place, consulul francez, prin dou serisori la feliu. adresate
una lui Walewski, ministrul afacerilor străine a

Franţei şi cealaltă lui

'Tlouvenel,

ambasadorul

francez la Constantinopul, li comunica faptul că
Toderiţă Balş trimerese deplinele lui puteri câsei
Zarifi şi Vlasto din Constantinopol, pentruca să
trateze în numele său cu miniştrii turei pentru
numirea lui Ja Domnia Mcldavei, însărcinând acea casă să meargă pănă la £0.000. de galbeui, adică apfoape de un milivn de franci, spre a obţine acest
rezultat şi-i promitea, dacă
reuşeşte,
să-i dee, pe preţ mic, arenda salinelor şi dreptul de

exportare
puns

al cerealalor. Casa. în chestiune

că-i poate

prenura

căimăcămia

a răs-

pentru 25.000

de galbeni (ape. 300.000 îr.) şi Bals a răspune că
va lua căimăcămia numai cu sigufanța să va ob:

fine pe urmă, Domnia.
Balş

și-a

tunurilor

luat

postul

austriace.

Pe

|
în

primire

piaţa

în

Palatului

szomotul

a trecut

în revistă detagamente moldoveneşti 'şi austriace
şi a intrat fa 'palat între doi senerali austriaci.
Atât comanda frupelor de ocupaţiune cât si consulul (tâdel-Lannoy aratau pe față cea mai
vie

mulţămire.

Caimacamul

decesorului

său

ru

găsind

damisiile

pe miniştrii

date

accstuia

pre-

şi pri-

mile, vi gerând numai în chip provizor afacerile.
sagrăbit să numească Ja toate departamentele pe
72
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antiunioziştii cei mai hotărâți, print
re care pe
Costinu Catargiu în capul ministerul
ui justiţiei.
De abie părăsise Vodă Ghyka, ţara
şi se produ.-

Ceau mai multe defeciiuni în
rândurile
acelor
care pănă ațunci fivurase print
re fruntaşii . lu-

crând

pentru

Unire.

Unul

era

Necniai

Istrati

care, după ce semnase Detiţiunea
unicaistă dela
16/28 Fevruar 1856, deveni deod
ată cel.mai
înfo-

cai antiunionist. Un exemplu între
altele pentru
a arata ce feliu,de om era Necniai
Isirati. El era
căsătorit cu fiica unui Paraschiv,
care fusese valav

de ogradă
în casa

lu Mihalache

acestuia.

Când

rele patriot ca era
obştescul sfârşit, ia
“Îmi neînsufleţit era
noapte ce o petrecu
jalea,

Neculai

Paşcanu

marele

om

şi făcuse avere
de

bine şi ma-

Mihalache Paşcanu îşi dădu
Ianuarie 1857, pe când trupul
vezbiat de prouţi în ultima
în casa lui Și ţara înțroagă îl

Isteatti,

parcă

înadir.s,

dădea

casa de alături un bal care ținu toată
noaptea.

în

Al

doilea, era Neculai Millo, un fost
xainistra de finanţe al lui Gigure Ghyka, care
semnase şi el
aceiaş petiție şi făcea acufu prop
azaudă antiu-

“ nionistă pănă; şi faţă de ambasâdo
rul Franţei la
“Constantinopol, Thouveuel, apoi Necu
lai .Mavrocordaț,

făcut

de

caimacam şef al miliției, Vasilică

Ghyka care scrisese în favoarea Uniri
i, amândoi
semnatari ai petiţici unioniste, Alex
andru (Coco)

Stardza care-şi vânduse convinge
rile
unioniste
peritru slujba de secretar de stat
şi încă doi indi-

vizi

mai

puţin însemnați,

Dumitru

Cornea.

alţii,
O

goană

tuturor

Cu

cumplită

funeţionarilor

ca Neculai

vremea
a

s'au

mai

plecat

îndată

numiţi

sub

ka; cruţaţi au tast numai acei
*pete separatiste şi consimţiau

Doean

şi

adăugit

şi

împotriva

Grigore

(Ihy-

puţini care upeau
să-şi schimbe pă-

—
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verile în privinţa Unirii. Toţi ispravanicii, aproâpe
toţi privighitorii, aproape
întreaga ustiţie
au
fost schimbaţi, numindu-se în locul lor oameni

care putuse să se fi făcut vinovaţi de ioate. turpi-

tudinile, numai

să se declare antiunionişti.

„Aceste schimbări alcătuiau o abatere din ceie
mai făţişe atât dela Regulameniul Organic cât şi
dela vechile obiceiuri ale ţării, potrivit
cărora
caimacanii wu erau în drept să facă nici o nu-

mire, nici « înaintare în grad sau în funcţie, să
Hu confere nici o boierie, să.nu înainteze nici pe
un boier în rang.
Cu daosebire scandaloase fost-au numirile fă-

cute în

ramul judecătorese

ds Costinu

Catargiu.

Ispravnieii şi privighitorii au fosi î nsăreinaţi
să stoarcă dela ţarani, prin orice mijloace, petiţii -

antiunioniste, menite să distrugă efectul făcut de

ecle. unioniste, oferite cu însufleţire adminisira“ției lui Grigore Ghyka. Şi dela sfaturile din leşi
“în care se puneau la cale aceste petiţiuni impuse

şi aceste schimbări
consulul

austriace,

Je funcţionari, erau
Gădel

Lannoj,

triaci şi, mai ales, cucuaua

nelipsiţi

generalii

Catinca.

aus.

iar în ţinu-

turi ispravaieul și privighitorii nu făceau
nici
un pas pănă nu se sfătuiau cu comandanții irupelor austriace. In ţinutul Bacăului, unde era isprâvnie Costache Paladi, sau văzut chiar militari austriaci în uniformă ducând potiţiuni impotriva Unirii prin sate, spre a fi iscălite de ţa-

d

rani,

In ţinutul Neamţului fusese numit de
curând
ispravnie colonelul (fheorghe Rcsciii- Roznovanu.

Guvernul

neavând

antiunionist

mare

şi mai

ales

încredere
austrofil

admirator

al Rusiei,

în oastea

calitate

subofițer,

în
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în zelul
(era

căreia

regimentul

nn

său
turbat

siujise,

Garzilor

în
Că.

|

A

lări, timp

de un

ân)

„AMINTIRI

trimesese

e adevar

ată migiune însărcinată să strâugă,
în satele ținutuiui, petiţi

uni împotriva, Unirii. Roz
novanu a adus faptul la cunoştinţa minister
ului, cerând ordin
de
urmare şi ministerul i-a
răspuns că: toate opiniunile fiind libere, un
trebuie să pue
obstacol.
semn

ăturilor,

numai

întrunirile

nile publice fiind interzise,
Dar

Roznovanu,

şi manifestaţiu.-

-

întemeindu-se

pe un

ordin al
căimăeămiei din întăicle
zile ale existonţei sale
şi menit-să ue capăt
semnăturilor şi manifest
ațiilor în favoarea, Unirii,
a dat ordin vrivigbitorilor să aresteze orice
persoană, oricare i-ar
fi
rangul, care ar aduna ţara
nii pentru
a li lua
semnături san a provoc
a
manifestații
politice.
Doi din adunătorii de peti
ţiuni antiunioniste au
fost arestaţi, dar au Dutu
t să scăpe
şi să-şi pue
hârtiile cele mai compro
mițătoare în
siguranţă
înainte de'a fi prinşi pent
ru a doua, oară. Isprav.
nicul

a făcut atunei o cercetare
din cele

mai aspre şi s'a constatat cu pris
osinţă că acei musafiri
voiau să silească pe vorn
ici şi pe preuţi să pue,

sub nişte petiţii separatiste,
pecețile sateluy şi
cele ale
pavohiilor,

Sfatului

dându-se

Adm

drepi

delezaţi

aai

inistrativ,
La terminarea anchetei
sosi un înadins curier care
aducea lu: Roznovanu

ordin să pue imediat persoanele
arestata îu liber.

tate şi, predând

abninistraţia

în mânile

vornicuTai Costache Ghyka, să vie
la Teşi, urde prezenţa
lui

este de absolută

tocmai

unul

de Roznovanu
ilova

pentrucă,

ispravuie,
pravnie,

din

ceva
capra

mai

în

(ihyka era

anti-unionişti

şi devenise

însoţise,
pe

nevoie. Costache

emisarii

celehru
înainte,

plină

trăsurii,

în
în

arestaţi

toată Mol.
calitale

uniformă
pe

soţia

. cons

de

de

îs.

ulului
austria Gâdel Lannovy, într”o
călătorie ce aceasta
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e

o făcea dela Piatra Ja mănăstiri. Lui Roznovanu
însă nn i-a fost cu putinţă să afle vr'odată penixuce prezenţa lui la teşi era trebuitoare. Cu mare
greu a obținut audiență dela camaicam, iar ex-"
plicarea dintre dânşii a fost din cele mai furtumoase. Bineînţeles că Roznovanu şi-a
dat
fără
întârziare demisia.
- Tn mai multe tinuturi, când tinerii orăşeni întrebuinţaţi de partidul Unirii pentru propagandă:

pereurgeau satele în costum naţional, erau arestaţi şi maltrataţi în chipul cel mai brutal de agenţii administraţiei.
Şi ocârmuirea caimacanului nu cra învinovățită numai de arbitrar împotriva partidului Univii, ei gi de toate celelalte pacate ale unei administraţii ticăloase şi corupte, iar partea din aceste pacate pusă în sarcina cucoanei Cutincăi nunai mică nu era: ce citau, ca fiind datorite ei,
fapte de hatîr, arbitrar, venalitate şi dosăvârşită,

lipsă

Turci

de orice
şi

de

simţimânt

Anstriaci,.
Era

de demnitate
dealtmintrelea

față

de

nn

se-

“cret cunoscut. de toată luruea -că cabinetul austriac se angajase să procure lui Teodor
Balş

domnia ereditară a Moldovei, dacă el, în alegerile
pentru Divanul ad hoc, reuşeşte să învingă parti-

-dul Unirii. In familiile noastre boiereşti nu erau

expresinni destul de energice când eta vorba

să

se exprime indienaren resimțită pentru Hadarea
întereselaș ţării de cătră părechoa căimhcamească, pentru incapacitatea lui, pentru iosnicia, răutatea, lăcomia de bani şi lipsa de serupule care
caracterizau pa cucoana Catinca.
Precum am arutat mai sus, tata fusese cumnat
cu Toderiţă Balş şi tvăise cu el totdeauna în “ele

mâi bune relaţiuni. Insă. dela
măcămie a ni Balş, nu an mai

76 =—

ridicarea la căidat ochi unul cu

„7

-
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Catinca

avea în oroare.

toată, familia mea

-

o

|

Libertatea pressei, acea armă puternică
ce Grigore Ghyka o pusese în mâna partizanilor
Unirii
nu putea decât să stingherească-în cel mai înalt.
grad pe adversarii Unirii: caimacamul
, Austria,

Tureia şi micul mănunchiu de

boieri potrivnici ma-

rei idei şi, pentru cea mai
mare parte, abuzivi, Nu
se şiie precis de unade
pornit suggestinnca, probahil: dela Austriaoi, dar la începutul
lunii Septemvre 1856 a sosii. caimacariului un ordin
peremp-

toriu al lui Fuad
„fără

întârziere,

promulgată

Paşa,

să

punându-i

desființeze

de fostul Domnitor

în vedere ca,

legiuirea

pressei'

şi să resnfiinţeze

regimul care exista înainte de ucea legiuir
e, adică censura. Fand Paşa mai adăugia =ă, spre
acest
sfârşit, mijloacele cele maj nemerite i
se păreau
următoarele: să mu se mat dee autori
zație pentru

publicarea a niciunai ziar nou de orice feliu;
să
ss chieme redactorii jurnalelor în ființă şi
să li.
se facă cunoscut: că ei sunt datori a nu trata
în
nici un chip despre chestiunile care
pot jigni
drepturile Inaitei Porţi, să se oprească cu
strietetă de a se da îu publice vreun atac ut orice feliu
în contra M. S. Sultanului. sau să se insere
ze

vr'un articol eare să poată da rrilej la
reclamaţie
din partea inaltei Porţi sau a Puierilor
Aliate,
La caz de neurriare ziarul avea să se
suspende
definitiv. Un censo: însăroinat en piivig
hovrea şi
“executarea acestov măsuri şi răspunzăto
r:
de exe-

cutarea
N'am

lor avea să

nevoie

să

fie rumit

spun

imediat.

că măsura

ordonată

da

Turci fără ambră de drept a fost îndată
executată, G. Asaki şi Costache Negruzzi fiind
însăr-

cinaţi cu censura,
Steaua

Dunăroi,

valorosul

orgân

unionist

con:
==

7

dus

de

Kogălniceânu,

Mălinescu

şi

Necuiai

lo

nescu, îndată ce a apărut decretul caimacamul
ui
„care suspenda legiuirea lui Ghyia asupra
pressei, a anunţat printr'un suplement ieşit, la
1
Septemvre 1856 că; „apărută odată
cu
leginirea
pressei, la 12 Maiu trecut, îşi întrerupe
publica.
vea odată eu suspendarea acestei legiuiri
şi resta-

tornieirea

ducea la

cansurii

de

cunoştiuţa

mai

ziţia lor prisosul. banilor
nirea abonamentului.
De'abie

trecuse

nainte”,

abonaților

câteva

'Votodată

că pune

plătiţi pănă
zile

şi nu

îa

se

a-

la dispo-

împli-

mai

pu-

blica în leşi, şi prin urmare în “toată
Moldova,
decât foaia oficivasă a guvernului care
nu con-

tenia cu articulele împotiiva Unirii,
cu
lauda
"uveiei şi a oştirii, austriace care.
ocupa ţara.

In patima de a lovi în tot ce credea
că este fa-

vorabil Unirii, ocârrmuirea lui
'Toderiţă Balş. desfiinţă chiar cele ma: invlte din
pnţinele şcoli ce
le poseda Moldova de atunci
ea: Academia delă
leşi, singura: şcoală secundară
laică de stat în-

tiinţată încă din vremea lui Mihaiu
Sturdza, ma-

rea şcoal
fiinţată

două

secundară

din Târgul

cu veniturile

de şcoli primare urbane,

care

erau

în

fiinţă

Neamţului,

mănăstirii

în Moldova,

şi

și

desăvârşita,

ocârmuirii
mai

caimacamuluj

evidente.

venesc

destul

triace,

izbutise

Gâdei

de

şi mai separatist
ioxofătului

Interne,
18 —

supunere

profesorii

negăsind

obţie

ministerul

moriticarea

Teodor

Balş

logofătul

(conu

Neculai
-

sale

a

în

zi

din zi

intereselor

decât era pănă

şi în-

ocânmuirea

ordinele

deveniau

devotat

să

la

şi

adică toate acele

văţătorii fiind suspecți de unionism.
Amestecul consulalui Austriac în

țării

în-

douăzesi

moldo--

ţureo-auslui

în

sens

aiunei. In locul

Toderaş),

Cantacuzino.

trecu

lu

' Acesta
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fusese ministru aproajbe toată viaţa lui, dar îrecea drept cel mai cumplit prevarieator ce-l avuse Moldova pe lângă Minalache Sturdza, un barhat împotriva căruia se orticulau acuzaţiile cele
mai grave. Însă dacă era adversar neîmpacat al
Unirii cu trupulşi cu sufletul, mai era în sehimb
un barbat capabil şi experimentat, în stare
să
tacă unioniștilor cele
mai
cuniplite
greutăţi.
C'est un homme râmpu aus affaires, zis-a de

dânsul

cucoana

Catinca lui Place

care-şi arata

rirarea ce-i pricinuia numirea ni,
“
I| passe pour tre encore plus rOmMpuU aux con:
cussions et aux autros abus,_răspuns-a France- *
zul, iar căimăcăneasa a schimbat vorba.
laea ce meştesue s'a întrebuința pentru a decide pe Neculai Canta să primească
ministerui

"din lăuntru, cum i se zicea. şi a scapa totodată de
Divanul

domnese,

Curtea

foarte

bine alcătuită

dentă,

având

unionist

ea

convins

Supremă

atunci

preşedinte

şi barbat

a

Moldovei,

și foarte
pe

indepen-

Vasile

al cărui

Sturdza,

integritate

era recunoscută de toată țara şi, ca atare, alcătuia o piedecă pentru multă proiecte de ale
cai-macamului şi ale miniștrilor săi. Iaca ce meşteşug

„a

Jai

întrebuințat,
Canta

să

alât pentru

primească

a ademeni

ministerul

pe Necu-

de

Interne

pontru

o moară,

cât şi pentru a scapa de Divan. Logofătul Necu:
lai Canta având a se judeca înaintea. acelui
divan

cu aga

a adresat

Manolache

caimacamului

Codrescu,

o peliţie

prin

care

îl

ruga să prezideze însuş divanul cu prilejul acelei judecăţi, date fiind iregularităţile fără. exem-”

plu (?) şi persecuţiunea
vederată (?) a divanului în :
acea afacere, care ar fi mers pănă la întrebuinţarea

-

de fraude şi „văzând actele atât de necuviinec
ioase ale acestui divan”. Caimacamul a pus
rezolu==
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ție că: „răzând

ii judecată
faţă

de

împrejurările

sub

preşedinţia

o asemenea

expuse, alacerea.

noastră”.

rezoluţie,

va

Vederat

preşedintele

nu

că,
pu-

tea decât să-și dee demisia. A fost urmat de
în-

tregui divan, iar caimacamul şi Costinu
Catargiu,
ministrul dreptăţii. “au grăbhii să prime
ască aceste demisii, scăpându-se de o instanţă
supremă care

era cât se poate de supărăcioasă

pentu

ei şi uu-

mind alta, alcătuită din creaturi
de ale
lor, și
după o săptămână, logofătul Neculai
Canta era
-- Ministru de inţerne,

Transtugul Neculai
Istratti a fost numit mi-.
nistru al Lucrărilor Publice, departamen
t unde
putea găsi număroase prilejuri -de afacer
i
mă.
noase cum avea obicâiu să le. facă, lără
însă să

se îngrijască dacă sunt spre paguba
sau spre folosul stațului. Dar numirea care,
cu drept
cuvînt, a surprins pe toată iumea, a
fost acea a.lui
beizadă Neculai Conuche-Vogoridi
la
deparța-

mentul

finanţelor.

Neculai

Vogoridi,

care

fusese

“ împământenit zoldovan în chip
ilegal de cumnatu-său Mihaiu Sturdza și vorbia
o
moldovenească din cele mai pocite, se căsătorise,
spre ne-

norocirea

ei, cu Catinca Conuche, cea mai bogată

moștenitoare

din Moldova,

fiica unică

a poetului

și prea bozatului logofăt Custackhe Wonac
he,
a
cărei avere urieșă, după moartea lui
Conache,

Vogoridi o mârease upruape pe jumat
ate,
mai
ales cu femei. uşvaze şi în chiefuri.
Era tocmai
contrarul unui barbat căruia să i
se încredinţeze
ministerul de finanţe al unei țări:
risipitor, ineapabil, leneş, usuratee şi fără cultau
a, Adevarata
pricină a numirii lui fusese faptul
că dispunea de

sprijinul puternie la Constantinopol,
al tătînesău, Ştefanache Vogoridi, fostul caima
oan dela
1821—1822,

80

—

căruia

servicii

-

însamnate

făcute

Porții

-

-

îi pastrase,

vază

_

pănă

la adânci

la Poartă.

Cucoana

Ă

bătrineţe,

Catinez,
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influenţă şi

atât

puterni.

că asupra minţii soţului său,
lmerase pentru
aduce pe beizadea Neculai în
minister, numai
scopul să-şi asigure şi acest
sprijin,

a
în

“In cursul verii anului 1856 cauza
Unirii se ale:
sese cu-un nou și formidabil
duşman;
Auglia

care pănă atunci i ze aratase
mai mult favorabilă, fie din interes rău înţel
es pentru
viitorul
Dureiei, fie din spirit de geloz
ie şi de neincredere
cătră F'ranţa, se vădi de acum
înainte fățiș ostilă
acestei idei, lar Austria, care
de muli făcuse -pregătirile trebuitoare pentru
evacuarea Priricipatelor, începn să iee măsuri care
indicau intenţiu" cea să preluugeuscă, rămânere
a întinsele a tru.
pelor vesaro-crăieşti, Aceste
de pe unnă măsuri
erau atât de vedorate şi de
nejustificate în câi ele

avură

drept

rezultat să ueliriştească

pănă

şi pe
Turei. Tocmai utunei Poar
ta supunea
Comisiei
Huropene, ai căror membhri
se aflau îică mai
de
multă vreme la Constantinopol,
un proiect

de fir„man pentru convocarea Diva
nurilor ad hoc, proieet care de altmintrelea
reducea cu desâvârşire
drepturile şi atribuţiunile
acelor adunări. Compunerea
u:0dul

propusă

de

cu bună samă
Poartă,

din

de

trecut,

de Poartă

alegare

şi de

pentru

divanuri, caşi

doliherare

ar

izbânda părerilor

Austria

şi

Amba

de

îi asigurati

favorizate

partizanii

de

abuzurilox

sada îvanceză a combătut
acest
proiect de firman în chipul cel
rai hotărît şi nu
încape îndoială

că acelei opunezi
se
datorește
faptul că firmanu] nu,a
fost promalgat în forma
care i-o dăduse Poarta,
A urmat o lungă discu-

ţie între puteri asupra
cări. Turcii voiau mai

să

suprime

Radu Roseti

orice
6

cuprinsului acelei convocu samă să împiedece și

diseuţiune
.

,

şi: hotărîre
:

a Diva.
-

==
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nurilor asupra chestiunii Unirii.
Numai
insistenţelor stăruitoare şi energice făcute de Napoleon al III-lea, datorim faptul eă acest drept, mai
preţios decât toute -celelaite la un lvc,
nu
ni-a
:ost tăgăduit şi, că condiţiunile în care sa convo-

cat Divanul şi modul în care avea să se facă ale-

servea nau pus cu desăvârşire stavilă năzuinţilor
unioniste. Dacă firmanul de convocare al Divanurilor ad hoc dela 1/13 Ianuar 1857 era departe

să cuprindă condițiuni de alegere democratice, el
totuş a făcut cu putinţă alegerea unei advnări însufleţită de cel mai viu patriotism, de uu frumos
spirit de sacrificiu şi de o desăvârită pătrundere a interesului vital al neamului.
Şi Unirea era fără îndoială dorinţa fierbinte a
naţiunii întregi. Imi aduc aminte încă
în
casa
noastră de vălătuci dela Pralea, nu numai
de cuvintele pline de patriotică însuflețire ale tatei
şi
ale mamei, ale moşilor mei, ale rudelor şi priete.nilor casei, dar şi de acele ale slugilor şi
ale ţa-

ranilor. A suflat, în cursul

acelor

trei ani:

1856,

18597 şi 1858, un vânt deosebit de generos
asupra
Moldovei noastre, un vânt care nu
vorbia
de
bănci, de acţiuni, de întreprinderi, de slujbe,
de

loloase, ci de muncă şi de jerite pentru neam,
un
vânt la suflarea căruia oricine cu bucurie
îşi

vîra mâna cât mai
a aduna mijloacele

în fundul buzunariului spre
trebuitoare pentru întemeie-

rea, viitorului acestui neam. Şi în această luptă,
ventru a dona cară de atâtea
sute de ani dela

hăsboieni încoace, obşiia marei bnierimi moldoveneşti era în fruntea luptătorilor şi,
punând bi-

vele Românimii

suşi să doboare

mai presus de toate, lupta ca în-

temelia

bogăției

şi a puterii

sale

Datu-s-au luptă pentru Unire şi dincole de Mil.
:

cov,
82

luptă

—

frumoasă

şi

departe

de

mine

este

:

>>

a
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intențiunea

lui

dat

teni,

să

pricinii

dar

mieșoreze

sfinţe

neasamanat

valoarea

de naționaliștii

mai

uşoară

ajutoru-

mun.

fost-a

lupta,

pentru
ei decât
pentru “Moldoveni.
Turcia
şi Austria şi-au pus toate puter
ile în eombatevea ideii unioniste în Moldova,
unde Unirea pri-

mejduia

greu

interesele

materiale

classei celei mai Puternice, ale

se bucura
influenţei

mai

tocmai

ale

marei boierimi, care

de monopolul funcţiunilor publi
ce şi a
politice. Muntenia fiind mai
mare şi

populată

decât

Moldova,

partea

ei

în
funcțiuni şi în influenţă polit
ică nu Dutea decât
să copleşească şi, eu încetul,
să redună la nimica

pe acea

u Moldovei.

rămânea,

în

Ieşi,

iar capitala

valoarea

ne tiai pulând

caselor

din acel oraş
ale boierimii moldoveneşti avea
să scadă în chip
simţitor,
Unirea

era, o transacțiune între amân
două ţările în care Muntenia
avea numai foioasele materiale, ia» Moldova numa
i pagube. Deşi
instrume

ntele
Porții şi ale Austriei orec
um şi
reprezentanţii celor nărăviţi
în răle au avui, griiă
să
repete
necontenit,
pe
toate
tronurile,

acest cântece Moldovenilor,

moaie
iubire

ei

nu

au

întru
nimica înflacarata
şi
de
neam.
In
veci
mândră

izbutii

să

curata lor
are
drep-

tulsă fie Moldova de lupta ce
a! dus-o pentru U.
nirea Ţărilor Surori. temelia
fără de care nu sar
fi patut
cuvântate
nilor

din

ajunge

la

fost-au
a

şăsa

Intregirea

roadele
decadă

Neamului

ce abnegaţia
a veacului

și

bine-

Moldove-

trecut

le-a
adus acestui neam,
”
Acţiunea lor exa atât de stăruito
are şi de energică, Sfeauu Dunărei, transpor
tată la Bruxelles,
„Tăcea

aşa de mult răn dusmanilor Uniri
i, expu-

nând, în lin:iba iranceză,

atât

harbații

Pafaţi

şi

în fața Emrupei întregi,
mijloacele

odioase

—

de

83

care se serviau Poarta Otomană; Austria Și creaurile lor, eaimasamul şi mănunehiul acelor poizivnici aspiraţiunilor naţionale, în cât, în luna

Pevruar 1857, Balș se plângea Porții. că nu
vosedă. mijloacele vecesare pentrcu
u să se ape-

re împotriva
opoziţiei
înverşunate
a
câtorva
Oameni care pregătose tulburări Şi “cerea
dela
Turei puteri pentruca să poată proceda cu
forţa
împotriva lor. În realitate însă, ocârmuirea
separatistă
n'a neglijat nimica pentruca să 'provoa.
ce pe uniouişti la tulburări, dar din fericire
nu a reuşit, deşi li-a pus rahdarea la grea încerear
e,

Partidul Unirii a dovedit
plină admirabilă,

inente tinere şi

deşi

cu acest, prilej o disci-

nu

Jipsiau

într'însul

ele-

energice, foarte dispuse la întrebu.-

inţare de mijloace energice. Caimacamul nu
aştepta decât prilejul care i-ar fi permis să
întrebuinteze nijloacele ce i le-ar îi daţ Poarta
pentruca
să lovească în barbaţii din fruntea comite
tului”

unionist. Răspunsul! Porții n'a avut vreme
să so-sească, căci Toderiţă Balş a murit la 17 Tevru
ar)

1 Marte

1857 în urma

unei

pneumonii.

Cucoana Catinca a izbutit să abție dela Poartă,

drept

răsplătire

pentru

serviciile

făcute

sultanu-

lui, o pensiede două mii de galbeni (23500
franci)
pe an. Si pentruea să nu aibă nici o. cheltu
ială

pentru încusarea oi, această penăia a
fost afeetată asupra tributului tării, Eeovomia
ce
zisa
eucoană 9 realiza, încasând-o feadreplul
de aici,

a ieşit pe dos, ea multe economii, tăci când, după
războiul

Independenţei

Berlin, cucoana

şi

după

Congresul

Catinca. şi-a reclamat

dela

dela Turci

pensia pe un an şi jumatate, guver
nul sultanului
a răspuns în. termenii cei mai
elogioşi
pentru

serviciile

cuaoanei

pensiunea

ce

84
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Catincăi,

hărăzise

dar

nentrn

a
ele

aratat
era

că

special
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afectată asupra

tributului şi că acel tribut fiind

acuma desfiinţat şi nemai încasându-se de
guvernul împărătesc, iar pe de altă parte dată fiind
- situaţia precară a tezaurului otoman, cu mare
pă-

rere de rău nu-i inai poate plăti pensiunea. Foasta
căimăcămeasă era deci sfătuită să se adreseze
guveruului român, căci, zicea, Poarta, de servi.-

-ciile făcute de dânsa şi de neuitatul

caimacam

nu

se folosise riumai Sultanul ei mai ales Moldova.
Şi cucoana Catinca sa, adresat, întradevăr
în
chip

discret,

Carol,

guvernului

român

şi

chiar

regelui

bineînţeles cu un succes negativ, Era de-

parte de a fi saracă dar, pentruca să frustreze
pe
" fiul ei de orice moştenire, îşi pusese toată
-ave.

viager.

vea în
“ Am

auzit

pe

nenumaraţi

martiri

oculari

Ges-

criind funeraliile-lui Toderiţă Balş şi toţi, fără

excepţie,

afirmau

inditerenţii
care nu
vrdinile

că

ele au

obsteşti,. Afară

avut

de

l0c în mijlocul

lumea,

oficială,

se pulea. scuţi să fie faţă, căei primise
cele mai severe în aceasă privinţă, w'au

asistat, decât puţine »ude şi alini. Pentru a ținea
- cordoanele nu s'au găsit decât coloneli de pompieri şi ofiţeri afară din cadre. Pessoanele însăreinate cu purtarea cheltuielilor de înmormânlare neglijase să prevadă un fond pentru pomenile

obişnuite

în

asemene

cazuvi.

Această

negli-

”jență a făcut ca calicimea adunată
spre acest
sfârşit să. izbucnească întrun lung: Ura?
când
a văzut ertegiul părăsind Uliţa Mare pentru
a

se angaja „în acea ducând la biserisa

Sfântului

Dumitru, biserica familiei Bals, unde aveau să
fie. înmormâritate rămăşitele auimacamului,
-

rr

"OAPITOLUI, Iv
Ce știu despre

Unire (Urmare)

In Ieși se ştia că candidatul la Căinăcămnie pro-

“tejat de Austria era Costinu Catargiu
şi mare
era, în cercurile unioniste, temerea că
Poarta să
nu-l numească pe el, care era urît de toată
lumea.
Unioniştii şi chiar parte din separatiști,
cunos-

cându-l

de vreme

cu

lui. de sernpule,

lipsa

îndelungată,

gă şi cu cumplita-i
dreseze

“dela

și

dela

consulilor
Poartă

stit şi imparţial.
Spre

rea

mierarea

Porții

căzu

perfect

spiritul

diu

țară

repețite

trimeterea

şi

de intri.

jălbi
unui

indignarea

asupra

să a.

ambasadorilor

pentruca
caimacam

şi

în curent

său

brutalitate, s'au grăbit

Constantinopol,

obţie

cu

tuturora,

lui Neculai

să
cin-

alege-

Vogoridi,

a-

ceasta în urma unui tertip, datorit fără
umbră de
îndoială, erierilor îmbătrâniţi în
intrigă ai lui
Ștetanache Vogoridi fostul caimacam
deia 1821.
1822, tatăl Imi Neculai şi al cărui vietim
ă n'a mai

fost de astădată.
itos

şi, dacă

un

putriut.

boier
nu

moldovan

tocmai

clar

incult, vavăzător,

ea,

“eodor, Balș dela Flămâuzi, „lar foarte
degteptul
şi perspicacele consul al Franţei din
leşi, Victor.

Place. :
88
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Neculai

Vogoridi

se dusese

pusese- să-l recomande lui
acesta să sprijine pe lângă

ca eainiacam

la Place

şi-i

pro.

Thouveunel, pentruca
Poartă, numirea lui

în locul lui Balş,

el îndatorindu-se

să-i dee în schimb următorul revers:
„Eu,
subsemnatul,
încrezător. în
lealitatea
Franţei şi în simpatia ei-pentsu Principate, m'aş

stima fericit să am concursul
pentruea

mă

să

fiu numit

îndatorese,în- chipul

guvernului

Caimacam.

În

cel mai

său,

acest

formal,

caz

să nu

fac nimica ce ar putea să împiedece, tic în
alegeri, fie în Divânuri, libera expresiune a
dorinţilor populaţiunilor. Promit să administrez cu
cea
mai întreagă imparţislitale.
i

(cele de mai sus erau scrise de mâna lui Place,
ceiace urmează de acea a lui Vopozidi)
„Aprobat serisoaroa
le primese toate.

_2

Marte
Spre

1857.
Semnat:

întocmai

de mai

Weculoi
copie

cu

Conoche

Şi

Piace,

harbat

depindea

în mare

V. ogorides.

Semnat:
dnoscbit

de

ideii Unirii
parte

totul înşalat de aceşti
mandat lui Tnouvenel

cluuze..

originalul.

|
cu totul câştigat

sus ale cărei

de

V. Place”

deştept

şi

de

fin;

şi al cărui earieră

rcvşitu

ei, a fost

cu

Greci vicleni şi a recope Neculai Vogovidi, tri:

meţând anibasadorului,
odată cu recomandaţia
şi reversul de mai sus. lar Thonvenel “ştiind
că
internunţiul austriac, Prokesch, lucrează din răsputeri pentr Costinu Caargiu, spre a scapa de

acesta, a recomanddt pe Vogoridi şi Poarta, care
ştia ce face, sa grăbit să-l numească,
Indignarea

ţării

era

justificată

prin

faptul
=—

câ
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Vogoridi era fiu de străin, născut
în străinatate,
înnpământenit în chip cu totul neleg
al în violarea
anexei AX a Regulamentului
Ozganie
şi. chiar
după acea înpăriântenive, urmase
să zămiîe func.
ționaz otoman şi capatase Puţină
vreme înainte
de numirsa la căimăcămie, demni
tatea de Roullei
Oulia. Vorbia v anoidovenească din
cele mai păsăreşti, avâud în multe cazuri navoi
e ae talma-

ciu

pentru

a înţelege

bine

sau

a se face

înţeles

în limba ţării, Așa, intro aduna
re, nu mai
țin
minte unde, la care cra de aţă
şi mama, cineva,
făcând aluzie la originea, lui sizăin
ă, el a protes-

tat prin câteva cuviute, din, care asist
ența a înţeles numai cele de pe urmă: Vogor
idi
mi ieste
AMold

ovano, Apoi purtarea lui stârn
ise cu drept
cuvânt disprețul ţăsii. iaptul
că nu
sa
făcuţ
îndată o protestare impotriva
acestei numiri trebuie fără îndoială atribuit sfutu
rilor de moderaţiune ale lui Place şi înțelepeiu
nii
Comitetului

Unionist, eare şi-a dat samă
de importanța ea
relaţiunile cu Poartu să nu se
încordeze prea
tare şi avea fermă, imeredere
în reuşiia scopu-

lui pentru eare lucra.
Puţine
Efendi

zile. dnpă
şi a lui

.

venirea

Pholiade,

la Ieşi a lui
cara

aduceau

Cabuli
firmanul

de nuruire a lui Vogoridi, Neculai
Canta a trecut

la justiţie pentruca să facă
loc, la
interne,
lui
Costinu Catargiu, Aceasta pentr
ucă, la intrarea

în minister, cu trei uni înainte,
a lui Neculai
Canta, Vogoridi şi Istrati,
se pusese celui dintăiu întrebarea: dacă el se obligă
să împiedece ca

macar

ad hoc.

un singur unionist să pătru
ndă

Şi

răspunseic

Neculai

că

Canţa.

se obligă

barbat

să Jucreze

în Divanul

experimentat,
în

acesi

scop,
dar nu se poate obliga să reuşe
ueă, Atunci a fost
întrebat dacă primeşte ministerul
de interne cu
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condiţie ca toată acţiunea glactorală precum
şi
numirile si destituirile de tuneţionnari să fie în.
credinţate lui Istraţi eaiie ie asupra-si toată răspunderea izbultisii. Cunta consimţind. Istrali
a
dus deatunei toată campania franotriva partiduluai unionist, Acuma, după instalarea noului eai-

macam,eu prilejul unsi întruniri. în casă la. Costinu Catargiu, a ministrilor,
cn
Vozoridi, cu
Photiade şi eu consulul austriac Gâdel-Lannoy,
punându-se din nou lui. Nerulai Canta aceiaş în-

trebare
ce i se pusesa în alt rând,

el

a dat a-

celaș răspuns ce-l dăduse și ntnnei. la» Costinu
Catargiu declarând că, daci i se dă lui departa-

mentul internelor,

o! răspunde

de

desăvârşită

reuşită a alegorilai. iar „dnei se va alege în divan un sinour unionist că î se radă musteata”,
Gădel Lannoy a impus transferarea lui la Interne. Grăbindu-se să. chieme Ta Tesi pe toti ispravnicii si privighitorii din ţară, E-e declarat
că:
-— Va, zdrobi partidul Unirii și va face praf din

unioniști!
- .-::
A' dat 'âpoi tututos dise:rătorilo»
mai

-straşnice

împiedece
îngăduind
dă

prin

pentruca,

prin

toata

ordiuele

esle

mijloacele

să

orice vropaganiă a untoniştilov, nepe delegatii comttetelog lo să pătrun-

sate

şi să ţie întruniri

cu țavanii.

Apoi

teţi au primit ordin să sa înfăţoşeze lui GădelLannoy.
|
|
Dealtmintrelea Photiade nn aseunsese lui Place
că adusese pentru Vogoridi dela Constantinopol
instrucțiuni

numiţi
- potriva

poroneindu-i

să . păstreze

miniştrii

de Balş şi să lucreze en toută energia, îmUnirii, luciu despre

care consulul

se gră-

pbise să serie lui 'Thouveneol.
Cam în acelaş timp plecase din Constantinopol
baronul

de Talleyiand-Pârigord,

comisarul

Fran——
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tei în Comisia Europeană, însă
rcinată cu cerceta.
rea stării
Principatelor

şi eu controlarea

aduce.
tratatului dela
Paris priviivare la ele, Pe
rând, sosi:ă în Bucu.
rești, unde avea să fie sedi
ul acelei
comisiuni,
Liiehmann . voa Palmerode,
comisârul
austriac,
Baronul voa Richihofen,
acel prusian, Sir Ed.
ward Bulwer, acel! britanic
, cavalerul Beuzi, covii la îndeplinire

a stipulaţiunilor

misarul Sa:diniei, Basily acel
al Pusici şi Savtet
Paşa, comisarul Porții, care
eta totodată şi pre- şedintele -Coruusiunii Eur
ope

ne,
Talleyrând
fu
primit. cu ce] mii mare
entuziasm
ae
0are
ce
se
cunoştea sprijinul ce împ
arutul Y'rancezilor
îl
dădea ideii Univii. De-o
primire sinipatică sau
iucurat asemene Și comisâri
i Sardiniei, Prusiei
şi Rusiei care repzezentau
guverne
favorabile

şi ele

dorințelor

Românilor.

La mijlocul luj Marte plee
au în sfârşit ultimele
- detașamente de trupe aust
iiace, după ce
sleise
toat
e

pretextele

de

prelungire

a

aQgu

paţiunii ţărilor noastre. Lasau însă
în urma loy simţiminte
de ură neîmpacată şi de
dispreţ nemărginiţ
în
sulletele -de altmintreloa
atât de blânde ale poporului moldovenesc de
atunei. Şi această ură au
era
doară

unor

datoriţă,

brutalităţi

nici unor

deosebite,

abuzuri grozave

dar

nici

mai ales spiritului lor meschin, econtenitelo
r sîcăieli şi pretențiilor să găsească

, într'o țară aşa, de înap
oictă ca.
Moldova deatunei, comfortu
l şi uşurinţile legate
de civilizaţia apusană şi
în sfârşit disprețului
ce-l manifestau faţă de
fară şi de locuitorii ei,
de câte ori se găsiau în
Prezenţa unor» oawieni
care nu ştian sau nu înd
răzniau să li răspuadă
cum se cuvenia. Ţin mint
e cum barbaţii şi mai
ales feme
ile

din clasele de jos, =lug
i Şi
elienţi
ai caselor boiereşti, nu pute
au vorbi. de Anstriaci,
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|

-

AMINTIRI

pe care îi namiau Neimţi, fără ea privirea să li
se încrunte şi fără ca să serîşnească din dinţi. Și
aceste simţiminte au trăit-cât a trăit generaţi
a
care văzuse ocupaţia
austriacă,
mai
lăsând
urme şi în urmaşii lor.
-

Precum

am văzut, ziarele unioniste încetase să

mai apară de când Toderiţă Balş,
din
ordinul
Porții, desfiinţase legea pressei a
lui
Grigore
Ghyka şi. restabilise censura.
In
Tara
Nomânească, însă, caimacamul, Fostul Domnitor
Alexandru Ghika, nu ceruse nici-o înăsprive
a legii
pressei (pe zare Slirbey nu -o scosese de sub
censură) astiel că, la începului anului 1857, apăreau

Peste Milcov
nirii.

(Şi

cinci ziare care susţiheau

Alexandru

Uhika,

asupra

câuza: Usimpatiilor

unioniste ale căruia lumea îşi
făcuse
dintăiu
mari iluziuni, nu îutârziese să arăte, pe lângă
o
absolută incapacitate, un
desăvârşit
servilism

cătră voinţile Pozţii şi ale Austriei). *
Dar îndată după numirea lui Vogoridi,

editori

de ziare din Molivva

care

foştii

încetuse

să

mai scoată ziarele lor, bnzându-se pe firnanu
l de
convoc
are:
a. alegător
ilor Divanului - ad-hoc.
pe
dreptul acelor alegători să-și susţie şi
să-şi facă
cunoscute părerile privind viitorul țării
şi pe

iiegalitatea desființării legii lui Grigore Ghyka,
desființare „care ni se baza pe nici o lege votată

de corpul ieginitor”,
cerând repunerea în

1856, mai

cerându-a

au potiţionat caimacamului
vigoare a legii dela 12 Mai

să numească

un censur.

Gu-

vernul nedănd nici un răspuns la acea
petițiune,
editorii în chestiune s'au adresat consulil
or pu-

ferilor sarante. Place, Richthotten şi Basily
au.
intervenit la enimacam însă 2cesta nu
li-a dat
nici lor vun răspuns Şi astfeliu parti
dul Uni==
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rii în Moldova, a tost siiit
să ducă

rolă

tără

niei un

- Dar, precum
zei, cel mai

tase
în

sediul.

rea,

am

valuros

dela

franţuzeşte.

gători,

organ
din

în

ziarele

Putut

dar în schimb

Unirii,

străinatate,

_

N

aratat mai sus, Steaua Dună
unioniste,

Teşi ]a Bruxelles,
N'u

iupta. eleeto

Ge pressă.

dă

ajutor

a contribuit

a

unei

unde

apărea

printre

mult

atmosfere

.

îşi muale-

lă erea-

tavorabile

-

In acest timp, Costinu Catargiu
se
sfinţeni

ţinea

cu
e de tăgâduinţa ce o dădu
se
faţă
cu
Gi6del-Lannoy şi en Photiade
. EI nu se dâdea înnăpoiu înai

ntea nici unei samovolnicii
pentryuca
împiedece pătrunderea
macar a unni
singur
unionist
să

vopei

în adunarea care avea să
exprime Eu.
dorinţile Moldovei. Prin
toate mijloacele

căută să intimideze pe
unioniști şi mai ales
să
falşifice listele electora
le, folosindu-se în aces
i
scop de textul Puțin clar
al firmanului, Dispozi-

țiunile lui fiind obscure,
mai ales în ceiace se
atingea de domiciliul aleg
ătorilor din categoria
»roprietarilor mași, guvernul
s'a folosit de faptul că mulţi din aceştia
stipâniau moşii în mai
multe ţinuturi, pentru a
Doronei ispravnicilor a-

"celor

ţinuturi

unde

gă de pe liste, sub
ținut,
Partidui

aveau

cuvânt

Unirii alcătuise

proprietăți

că

să-i

domiciliază

gtear-

în alț

comitete

în toate
ţinuturile şi redaciase pro
grame care au fost tipă.
rite la Bucureşti, tisărire
a lor la Ieşi fiind stric
t
oprită. Indată ce a aflat
acest fapt, %avornul, a-

similând comitetele
electorale unor sociețăţ
i secrete, lo-a interzis, tâși
publicarea profesiunilor

de credinţă şi le-a declarat
. eriminale, Ispravnicii
au fost autorizaţi să într
ebnințeze fovţa armată
pentru îndeplinirea acest
or, ordine. Apoi s'a luat

% —
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dispoziţia ca toute iictele electorale să fie trimese
ia leşi

spre

de Interne,
Iastitutorul

a îi

supuse

revizuirii

,
'Turcaleţ dela

E
școala

ministerului

din

'Latazraş,

din leşi şi Cupareneu, proprietar din acelaş vraș,
pentrucă se văzuse în mânile lor un program unionist şi fiindcă ei îşi exprimase opiniunile politice faţă de mai mulţi cetăţeni, au
fst ridicaţi,

noaptea,

Ain

paturile

lor, duşi înaintea

lui

Cos-

tinu Catargiu care, după ce i-a batjocurit şi i-a
suduit în chipul cel mai vulgar,
i-a
amerinţat
că-i va pune jos şi-va poronci să-i bată cu biciul.
lu €... Au fest apoi duşi la închisoarea, poliţiei de
unde nu li sa dat drumul
decât
după
câteva
zile, în urma
intervenţiunii consulilor /'ranţei,

Prusiei

şi Rusiei.

'Tureuleţ și Cuparencu au scapat cu _amenințavea că vor ii puși jos şi batuţi, dar
în ţinuturi
agenţi unioniști au fost bătuţi
de fapt. Aşa a păţii spre exemplu, la Roman, Ion Agăriei, barba-

tul politie .hine cunoscut în urmă,
Prins de cazacii, cum se numiau
torii, ai ispravnicnlui de Roman,
liet de propagandă unionistă, cu

atunci

sluji:

în Flagrant de.
buzunările pli-

ne de manifeste şi alte hârtii unioniste şi dus ia
„ isprăvaicie, a fost întins jos şi bătut cu nuiele.
Păţania neplăcută. l-a făcut mai prudent,
dar
întru nimica nu i -au modilicatţ opiniunile,
— Iaca un c€... istorie şi care merită să fie sărutat de voi, tineretul; zisu-mi-a odată în
anticamera Camerii, Cogâlniceanu, vovestindu-ni apoi
faptul în toate amenuntele şi arătându-mi pe Agă-

riei care în acel vomen!,

stătea cu spetele

noi,

spre

TYârgoveţilor din Vaslui, pentruea să-i facă să
aleagă antiunioniști, li s'a promis că, dacă voN
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tează după voinţa guvernului, li
se va da câştig
de cauză în, procesul ce-l aveau cu
proprietara
moşiei şi a târgului,
i
Firmanul dispunea că “colegiul
marilor
proprietari din fieeave ținut se
compune din acei
care stăpânese, în cuprinsul lui,
o proprietate de
cel puţin-o suţă ce tălei, nezre
vată de nici o ipotecă. Multe moşii de inii de
lălei fiind grevate de

ipoteci

neînsemnate

relativ

ia valoarea

lor tota-

lă, care cu tuate sarcinile de
pe dâusele intreceu,
adesa, de zeci de ori, valoarea
a unei sute de alei,
negrevate de pământ cât se
poate: de roditor, ministerul de interne a pus să
se şteargă de.pe listă
toţi alegătorii unioniști,
posedând moşii cât de
mari, dar grevate de sarcini
oricât da miei ar fi,
Asttel fosi-a şters de pe
lista electorală a marilor proprietari din ținut
ul Bacăuluj tata, proprietar al moşiei Câiuţul,
în întindere de
38009
tălei
(8300
hectare, evaluată,
90.000 - galbeni
11.050.000 franci în aur)
fiindcă un trup
de
670
fălei dintr'însa era grevată
cu o ipotecă de 3300
galbeni (41125 franci în aur),.
Dar Vogoridi fu în curând
silit să cngedieze pe
Costinu

Catargiu,

reprezentaţiilor,
cătră

propria

nu

de

cătră

ambasadorilor
lui

soţie.

Poartă,

străini,

Aceasta,

în urna

ci...

Catinca

de

Cona-

che, mai cunoscută sub porec
la de Cocuţa, era
soră, după mamă, a lui Costa
che Negm:, a Catin.

căi Negri, a maicii E gheni
a Negri şi a Zulniei
Sturdza, adică aparţinea
unei familii
care
se
distingea printr'o mare
şi însufleţită iubire de
neam

şi prin înfiacaratele-i convi
ngeri unioniste. Cocuţa Vogoridi împărtăşia
cu totul convingerile şi aspiraţinnile frate
lui şi a surorilor. Văzuse cu mare părere de rău
intrarea soțului ci în
rândurile
separațiștilor

94 —
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de.cătră

Toderită

celor, Ridieurea

Balș,

la

departamentul

Ii la căimăcămie

o

[inan-

îngriji şi

mai tare, :ar atitudinea ce o adoptase dela înce:
putul căimăcămiei sale faţă de Unite şi samovolniciile lni Castinu Catargiu o suparase- întațâta
în cât părăsise Teşul şi se dusese să stee la moşia
ei Țigăneştii dela ţinutul Tecueiului, declarând
lui Yogoridi că nu se va întoare»
în
capital
pănă când nu-şi va sehimba politica,
In nevoia lor, unioniştii, oare sunoaşteau prea

bine simtimintele

sa, la

'igănești,

Moruzi,

ei patriotice, au times
pe

unul

eu însărcinare

din-ei,

pe

să fucă apel la simţimin-

tele ei românești ca s'o ademenească
" eaimacamului
în chip eominatoriu,

din. guvern
pe

a lui Costinu

Vosoridi, la

caz

Ja dân-

Alexandru

Ge

Catargiu,

refuz,

cu

să pretindă
departarea

amenințând

cererea

părţenie cătră dicasterie. Doşi Voporidi

de

des-

fi iero-

sise, în dJesfrâu şi în feliu de feli de alte chel.
tuieli futile, o bună parte din urieșa ci avere,
deşi toate neamurile o sfătuian de aui să-l părăsască, ca, din principiu, nn se plecase acestui
sfat.

Dar

-

Moruzi,

sându-se

barbat

foarte fin şi dibace,

patriotismului

ei,

nobila.

fnmeie,

adredân-

du-şi prea bine sama de primejdia se rămânerea
mai departe la ministerul din lăuntru a ui (%ostinu Catareiu v alcătuia pentru viitorul țării, a
dat lui Moruzi carlă liberă en să nu maj eruţe
fată. de caimacam nici o amerinţare pentru a-l
sili să congedieze pe Cataiziu în cel mai
scurt
timp. Dacă trecuse peste proasta purtarea
ini aa
soț şi peste risinirea unei părţi însemnate a ave-

vii sale, nu-i va ierta, declarat- -a ea, zdrobirea viitorului

Indată

ţării,

întors

!a Teşi. Moruzi

sa

du: la caima-

==
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cam şi i-a comunicat hotă
rîrea nevestei sale. In
zadat Vogoridi încereatu-san să dea făspunsuri ......
evazive, căutând. să câştige
astfeliu timp, Moruzi

nu Ia slăbit. I-a adus aminte
cum Venise în ţară
absolut nici

fără

o avere

şi că num

a? faptului că
se însurase cu fiica lui
Conache fi datora tvecerea lui subită dela neagră
sărăcie Ja bogăţie

domnească;

cum

e] avuse, fată de

snţia Imi, o.
purtate incalificabilă, şi,
în puţini ani, îi risipise
jumatate din avere în chip
ul cel mai nedemn şi
cel mai insultător pentru
dânsa. Să nu-i pată amMetinţarea de despărțen
ie şagă sau
vorbă
de"sartă. EI, Moruzi, u găsi
t-o foarte hotărită
şi
doară
Caimaeamu

l şlie că fratele şi suro
rile ei
O împing de muli şi cu
stăruință să-şi scăpe prin
despăițenie rămăşița
aveţi, Să se gândească
se- .
vios şi să chihzuiaceă cum
este mai biue pentru
el: dăâcă se poate expune
la asemene primejdie pe
nădejdea ipoteticelor
foloase ce le îufățoşaz
ă făsăduinţile turceşti, Vaogorid
i de nimica netemându-se ca de sără

re şi amară

mentele

cie, cv ate făcuse o îndestulă
toa-

cunoştinţă

lui Moruzi

înainte

n-au

ramas

de căsătorie, argru-

fără efect. Apoi
în Ieși sosise comisarii
” europeni şi
soţia
luj
fiind retrasă la (nră,
iar nici una dii surorile
ei
nevoind

so. înlocuiască, caimacamu
l nn avea pe
cine să? însărcineze a face
acelor diplomaţi ono-

vurile

casei

sale,

ceiace îi jienea

mul

ț vanitatea.
Stia că Safvet Paşa era
de părere că
Costinu
fatargiu proeedează în
chin din ealeafată brutal
și nu se va orune.!a con
gedierea ministrului din
lăuntru, dar rămânea
Căâdel-Lannoy pe care
îl
cunostea ca

cel mai aprig susțiitoi al
ni Qatar.
ein. Se hotăvs deci să-i vor
bească, hipăind înfăiu
terenul de departe.
Spre marea lui surprindere,
consulul: austriac
9ă =—

*
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“nu făcu nici o greutate pentru a recuuoaşte
că,
Costinu Catargiu mersese prea departe şi, fusese
prea brutal. Acdăugia că el, Gâdel-lLannoy,
sa .
gândit de mai mult-la înlocuirea lui şi că a găsit pe un înlocuitor minunat, în persoana logofăiuiui Vasilică Ghyka. Acesta convenind pe deplin

și lui Vozorid:, sacrificarea lui Costinu Catargiu
a ramas laeru definitiv hotărît,
„Se vede însă că sau Gidel sau Safvet sau caimacamul

su

au

ţinut

căci ea a iranspirat.

această,

Chiar

hotărire

“Catargiu a venit la Vogoridi şi l-a
însamnă
lui. care

secretă,

în “acea sară Costinu

zvonurile cin
oraş
nu puteau decât să-i

întrebat

ce

despre înlocuirea '
știrbească autori-

tatea. Vogoridi, ca un adevarat. Levantin, i-a răs-

puns,

apucându-i

— Senmpul
vreme

voiu

amândouă

mânile

şi

strigând:

meu prieten, fii încredinţat că câtă

fi eu

caimacam,

dumnsta

vei

rămâ.

nea ministrul meu de Interne!
Ceiace nu a împiedecat ea, a doua zi, de dimineaţă l-a chiemat la dânsul unde, de față fiind
Alexandru Moruzi şi Neculai Millo, ministrul
de
finanțe, i-a cerut demisia. Costinn Catargiu
a
cerut atunci caimacamului să-i arăta motivele
acestei

cereri

că i le va

neaştepiaţe,

da dnpă

Vogoridi

răspunzându-i

ce va avea demisia în mână,

Catargiu a răspuns că el, la rândul lui,
îi va înmâna demisia numai după ce va cunoaşt
e temeîurile pentru care î se cere. Diseuţia
s'a prelun-

git pănă când Catargiu a declarat că nu va
face
nimica înainte ea să fi vorbit cu Safvet Paşa,
la
care s'a şi dus îndată. Nu se ştie ce sa petrecu
t

la

comisarul

Urmaşul

ture.

Catargiu

lui, Vasilică

şi-a

Ghyka,

trimes

era

un.

demisia.

barbat

deosebit de fin şi de dibace, meşter
ncîntrecut în
arta intrigii şi concusionar bine cunoscu
t. UnioRadu Rosetti

7
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pist

înfocat.1),

plorabil

sub

ministru

Grigore

Ghyka,

de finanţe

ai cărui

de-

a fost în cel de pe

urmă an al lDomniei, în vremea căimăcămiei lui
'Toderiţă Balş se sehimbase în antiunionist
tot
atât de convins. După moartea întăiului caimacam era unul din candidaţii Austriei la căimăcă-

mie, iar când a văzut că sub Vogoridi

nu capătă.

zici
nist

nou

macar un minister, a devenit
şi a iscălit petiţii unioniste.

Tot

din

unio-

atât de lipsit de scrupule eaşi Costinu

Cua-

targiu, tot atât de gata să urmeze orice poroncă
austriacă sau turcească, pentru a-şi pastra slujba
permițându-i să comită abuzuri şi concusiuni, tot
atât de sata să zugrume expresiunea voinții ţării,

era barbat în stare să săvârşească aceleaşi ilegaJităţi, dar în chip mult mai dibace, mai puţin bătător la ochi, eu o brutalitate mai putin aparentă
și să maseheze mai bine toate nelegiuirile şi abuzurile ce le com:tea. In rezumat noul ministru de
Interne era pentru UJnionişti un adversar Hieasamanat rai primejdios decât
Costinu Catargiu,
precun! ei în curând s'au putut convinge.

Comisarii

europeni

care

se adunase

la

pești. după ce îşi aăduse samă de starea
lor în "Ţara Românească, se hotărîse să

Bucu:
lueruri-vie
la

leşi pențruea să între în contact cu immea
politică de aici. Bi nu urmară cu toţii acelaş drum.
unii apucând pe la Bârlad şi pe la Vasluiu, ceiJalţi luând calea Bacău-Roman. Uninuiştii
pre_gătise pentru comisarii Franţei şi a Sardiniei, pu1) A scris două broşuri în limba română: Proiect de
formulă a dorinților României şi: Ce se cuvine să cerem
dela adunările ad-hoc, precum şi alte două în limba
franceză: Coup d'zil sur le passe et le present des principautes moldovalaques şi: Reorganisation des Principautes Danubiennes în care toate susține Unirea.
*
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tevi mai favorabile espiraţiunilor naţioriale, o primire din cele 'mai entuziaste, cu deosebire pentru
baronul de 'Talleyrand. Delegaţiuni
de
ţarani,
impunătoare prin numărul lor, îi aţineau calea
pentru a-i ura bunăvenire şi a depune în mânile
lui cărțile unioniste, personale sau colective
ce,
în ciuda :nterdieţiilor lui Costinu Catargiu,
se
tipărise en zecimile de mii, pe care numele înfăţoșitorului sau acel âl. comunităţii ce o reprezenta, era încadrat prin enunţarea dorinţeloz ţării în limba franceză: Union, Gârantie
de
nos
droits,
Prince
€iranger
hereditaire, Couverne-

ment

Constitutionnel

Representatif.

Guvernul

a-

" vusese însă grijă să lanseze în oraşeie mai
samnaie, ca s. e. exemplu Bacău, unde se ştia
mişearea unionistă era deosebii de puternică,
„legrame, anunțând că baronul de Talleyrand

încă
teîşi

schimbase

îtinerarul şi luase calea Bârladului, a-

poi se dăduse ordine ispravnicilor şi privighitorilor să facă tut ce li stă în putinţă pentru ca să
întârzie călătoria comisarului francez. Mulţimile

d țarani au aşieptat sosirea lui cu ceasuri; în
multe locuri, cu. la Bacău, sătenii adunaţi au aş-

teptat noaptea întreagă îmywrejurul unor
focuri
şi, când Tajleyrand, în ziuă, a sosit, ei tot nu se

împrăştiese

cu deșăvârşire

şi l-au primit

cu ne-

sfârşite urale, iar trăsura i-a fost
umplută
eu
cărți uutoniste şi eu flori. Cu
toate
măsurile
luate de guvern, primirea comisarului francez la
leşi a întrecut toate aşteptările. Iar în zilele care
„au urmat după sosirea lui, zecimi de mii de cărţi

de vizită unioniste

De

o primire

de însufleţită

au fost depuse

simpatică,

ca acea

deși

pe

iu gazda

departe

a colegului

Jor

nu

lui.
atât

francez,

Sau bucurat şi enmisarii. Rusiei, a Sardiniei şi a
Prusiei. Cu toţii au putut să se convingă în câţe——
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va zile' de chipul făxă scrupul în care
guvernul
caimacamulni se pusese orbește în «slujba Porții
şi a Austriei, de ilegalităţile şi de iruudele ce le
comitea pe fiecare zi pentru ca să îmy:edece
ca
ţara să-şi potă exprimă dorinţa. pentru Unire de
care. era obşteşte stăpânită. Comisarii Franţei,a
Rusiei, a Saxdiniei şi Prusiei se grăbiră să aducă
la cunoştinţa guvernelor lor, atât manitestaţiile
de simpatie de care avusese parte,
însufleţirea

pentru

Unire

a Moldovenilor

cât

şi iiegalităţile

comis e de caimaţam. Talleyrand confirmă toate
Husia favoriza acuma şi ea unirea, o tăcea nu din
dragoste pentru Români, ci pentru ca să sc pue
amănuntele date de Place în depeşile sale. Dacă
bine cu Napoleon al Ill-iea, din ostilitate cătră
Anglia şi mai cu-samă cătră Austria, căreia Ale-

xandru

ul II-lea nu-i ierta „ingratiturlinea”

ce o

. aratase în timpul războiului Crimeii, cătră tatăsău, Neculai 1, care,la 1849, 0 seapase de prăbuşire.
Cu toate silinţiie poliţiei caimacarmnului, comicarii 'Tureiei, Austriei şi Angliei au avut parte
de o primire mai mult decât rece şi,
afară
de
personugiila! aficiale, mie a fost numărul acelor

care şi-au

denus

Comisarii

făcură

pe

color

iâugă

cărţile la gazdele lvr. .
patru

puteri

caimacam

favorabile

'repeţite

Unirii

demersuri

pentru a-l ademneni să părăsescă
ealea
ilogală
pe care apucase, dar în zadar:
falşificările
de

liste, intimidarea

alegătorilor

prin ameninţări

şi

bătăi, inflnenţarea justiţiei pentru a câştiga voturile unor alegători de samă, împiedecarea oricărei propagaunde în favoarea Unirii, urmară în
timpul prezenţei. comisiei europene în
Moidova.
caşi înainte şi după plecarea ei, care avu loc tot

în Maiu
Ja

1837

începutul
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iunii

următoare,

Iunie.

se

petre-
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cu

în leşi un

fap

care

dădu

în vileaz

toată per-

fidia politicii Porții şi a caimacamului. Vogoridi

avea atunci legături de dragoste cu o Franceză

care venise în Icşi pentru a-şi precupeţi
frumuseţa. Doamna Vogoridi fiind din nou plecată
la
Ţigăneşti după întoarcerea la Bucureşti
a comisarilor euzopeni, eaimacamul
primia
pe
zisa
Franceză la dânsul acasă. Se vede că nu
uvea
nimica ascuns pentru dânsa, căci ea
ştia unde
el îşi ţine corespordenţa secretă, Dar dacă
aaimacamul nu avea iaine pentru I'ranceză,
aceasta

spunea tut ce afla dela Vogoridi lui Place, barbat
burlac, care, nedacând deloc la leşi o viaţă de
anachoret, avea şi el parte de favorarile compa.-

trioatei sale. Consulul dându-și îndată samă
că,
în acele bâztii nu puteau lipsi piese cuprin
zând
instrucţiile secrete ce le primia
Vosoridi
dela
Poartă, precum şi dovezi despre ameste
cul
ce
atât Austria cât şi Anglia îl aveau în politic
a urmată de caimacam, îi ceru să pue mâna
pe ele şi
să i le aducă. Ea n'a refuzat, dar a aratat
lui
Place că o asemene faptă o va face
să piardă,
îmediat bunele graţii ale caimacamului
şi, prin
urmare, foloasele unite cu acele
bune
giaţii.

Place, barbat; practic, îi răspunse câ nnioniştii
ar
plăti pentru acele hârtii o sumă destul de însam-

nată, care ar despăgubi-o de ceiace
va
pierde
dacă, veiace este probabil, Vogoridi o va părăsi.
Apoi adăngi că caimacamul numai statorn
ie
în
lesătuzile iui de dragoste nu este
și
că,
după
toate probabiiitățile, favoarea ei aşa şi aşa
nu va

mai fi de lungă durată. Se vede că a stiu:
cum
so convingă, căci Ja urma urmei
Pranceza
a
consimţit să fure hârtiile şi să le dee în mâna

lui Place,

în schimbul

unei

sume,

ridicându-se

-lupă anii ja o mie de galbeni, după alții cu mult
.

—
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mai mare. Place sa grăbit să informeze pe unio:
nişti despre aceste împrejurări.
Sa
întâmplat

însă că acei cu dare de.mână

din ei să.nu lie în

leşi, dar se găsi. unul care, deşi ea deparie să îie
bogat, nu stătu la îndoială pentru a tace, în folosul neamului,o jextfă toarte însamnată
pentru
averea, lui. Acest barbat era Vasile jlălinescu şi

adaug că ei n'a, cerut nici n'a primit vr'odată să
fie -despăgubit pentru acei bani.
". Franceza s'a ţinut, de cuvânt şi chiar a doua

zi

a adus lui Place, îrupreună cu alte bârtii, un număr

de

scxisuri

membii

ai

dela

Pașa,

îndreptațe

lumiliei

kapukekhayaua

sale
'lui,

cătră

în

Photiade,

dela Prokesech-Osten,

Vogoridi

slujba

dela

nunțiu!

de

otomană:
Edhemn

austriac

la

Constantinopol, dela Alison, unul din secretarii
ambasadei engleze de acolo, dela Gidel:Lannoy:
de toate
șăplesprezece
piese.
Ile
conţineau,
sau ihstrucţiuni categorice să combată prin toate
anijloacele acţiunea partidului Univii:
aprobări
“pentu măsurile
iuate -împotriva
unioniștilor,

laude pentru purtarea lui, încurajări pentruca
să urmeze astieliu şi pe viitor, făgăduinţi că, dacă
va urraa astieliu şi de acum înainte va cobândi
scaunul Moldovei, asigurări că Anglia şi cu Aus-

îvia sunt

în această

chestiune,

cu totul

alături

de Turcia şi că Franţa nu va putea izvuti la nimică faţă de hotărîta opunere a cabinetului englez. Aceste toate în ciuda
tăgăduirii
formale,
dată de marele vizir, prin .seris
și prin graiu,

că Poarta

ar da îu secret ordin să

se

combată

Unirea, pe când în instrucţiile oficiale, comunicate ambasadorilor străini ea recomanda (aimacumului să aplice cu strieteţă dispuziţiunile fir-

manului.
Biae

înţeles

că

ucesle

scrisori

au

fcei

îndată

.

AMINTIRI

trimese la Bruxelles şi că D'Etoile du
Danube

grăbit

să

le publine

dar,

cu

tot

scandalul

s'a

enorm

ce publicarea, lor a pricinuit-o în lumea
politică
europeană, caimacamul ma fost destituit.
Se vede că Photiade a avut cunoştiniă
despe

furtul corespondenţei secrete
a
caimacamulut
mai târziu decât ambasada Franţ
ei căci, cu prilejul unei discuţiuni ce o avea, cn
Araromanul a-

celei ambasade,
pre

niște

Reşid

Outrey, față cu marele vizir, des-

instrucţiuni

date

pașa şi transmise

Ini Vogoridi

de dânsul

de

către

(Photiade), el

nu numai tăzădui că le-ar fi trans
mis. tar chiaz
se declară gata se juie că niciodață
nu a
seris

asemene

lueu

eaimacamuiui.

Atunci

Outiiey,

zi.

când că îl va scuti de un sperjuzi a, scos din
buzunar

copia

serisoiii

în

chestiune

lei. Işi poate cineva, închipui

a kapukehaye-

obfazul

ziF care, față de Outrey, tăgăduise
dării unor

asemene

instrucţii
de

si

marelui vi-

el faptul

cătră

Poartă,

Amabasadorui francez, Thouvenel, ținut
în enrent de toate abuzurile şi nelegiuirile
săvârşite

de caimacam în aconstă chestiune
în urma ordinilor secrete ale Porții, transmise lui
în acest chip,

precum și de încurajările Austriei şi
a Angliei.
făcuse în zadar Porții, în zepeţite rându
ri, repre-

zentările

Talie

&dresă

cele

mai

energice. Pe

(stilul nou),

Porții,

<utorizat

odată

cu

la-sfârşitul

de guvernul

reprezentanţii

Sardiniei

şi Rusiei,

o notă

protestau

îmnotriva

ilegalităţilor

identică,

său,

lui

el

Prusiei,
piu

comise

care
de

gu-

vernul Moldovei și deelaran că „Du era
de demnilatea

nn

comisiurii

europene

să se pun

în Yelaţii

divan oare nu va fi alcătuit asifelin

poată.

trece

drept

adevarata

expresie

a

cu

încât să
ţării

şi

care ar corespunde atât de.răn întențiuni
lor Clon-

»resului dela Paris în această privință”.
Nu

=——

gă- |
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«eşte îndestulătoare declaraţia: prin care Poarta
văspinge orice. solidaritate cu
agenții
ei
din
Moldova şi nu 0 exonerează de răspundere câtă
vreme nu-i va desaproba în chip formali şi nu-i

va sili să-şi modifice purtarea”.
Poarta, încurajată în rezistenţa

ci de

ademe-

riirile şi cehia de amerinţările ambasadorilor Austriei şi a Angliei, mai cu samă de acele ale Lor-

dului Stratford

de Redeliffe,

barbat

deosebit

de

violent, a încercat prin feliu de felin de răspun-

suri evazive şi dilatorii, să nu dee nici o satisfa»
- cere reală, exiginţilor conţinute în notele identice
ale celor patru

vr'un
Niei

puteri;

angajament
macar

se vede

formal

ruperea

că era legată

luat

faţă

de

prin

Anglia.

de cătră reprezentanţii acelor

patru puteri a relaţiunilor diplomatiec şi seoborîrea pavilioaneior nu au izbuţit să facă pe Poartă să cedeze, deşi şi sultanul şi marele
ratan foarte afectăţi şi îngrijiț;.

vizir se

a-

Tm acest; timp.alegerile pentru divanul ad-hoc
avusese lve în Moldova. In colegiile clerului, a
marilor

şi a micilor

proprietari

şi shiar

a târgu-

rilor numai un număr ridicol de restrâns de alesxători a luat parte la vot.
Ta leşi, la eolepiul exumenilor

Cin

întreaga

fară, sau prezentat numai 5 alegători care
au
"ales, dintre ei, doi depuiaţi, iar la colegiul preuților de mir, sau prezentat trei preuţi: care
au
ales pe unul din ei deputat. Trebuie adăuzit că,

din 3263 de preuţi din Moldova,

erau înscrişi 193,

din care au votat peste tot: 16. Din pesie 3000
de
mari. proprietari, guvernul a înscris 477, iar numai 214 nu votat. Şi tot aşa a fost şi în colegiile

micilor proprietari
nu

vern

era

Sa

104 —

slugarnie,

<bţinuf

şi în acele orăşăneşti. Tot
cumparat

sau

dela vot. Din

terorizat

de

ce
gu-

40000 de aiezători

_ AMINTIRI
ce le numarau aceste colegii privilesziat
e, numai
400 au tost înseriși. Bine înţeles că
întyeg divanul ales prin asemene alegeri numară
numai seporatişti.
Dar situaţiunea la Constantinopol era
acuma
extrem de încordată. Fhouvenel aştept
a ordinile
împaratului cu xelaţiunile diplomatic
e rupte, cu
steagul scoborit şi eu bagajele făcute
, Yrepiezentanţii celor trei puteri care semnase
şi «ei nota
comună se găsiau în aceiaşi situaţie.
Tarcii ar fi
cedat. acuma bucuros, ar ii destituit pe
Vogoridi
şi oferise chiae să exileze pe Reşid vaşa,
pe care
îl înlocuise la marele vizirat prin Aali
paşa, dar
nu îndrăzniau să iee vro măsură pentru
casarea

alegerilor

de frica

lui

Stratford

de

Redeliffe

(Canning) şi a. Angliei, faţă de care,
precum am
aratat, mai sus, se vede că erau legaţi
prin vro
“legătură anterioara,
.
Napolean al ill-lea a salvat atunci situaţ
ia. In
primele zile ale lui August a făcut cunos
cula iui

vizită

reginti

Victoria

a Angliei,

la Osborne,

în

Insula Wight şi, acolo, a obţinut dela
cabinetul
englez să consimtă la easarea, alegerilor
din Moldova, la revizuirea listelor şi la reface
rea lor în

chip absolut legal, precum
lutei

libertăţi

a nouelor.

şi ia garantarea

alegeri.

Im

abso-

schimb

ceda

în chestiunea Unirii şi a principelui străin,
fără
însă a lua vr'o îndatorire să împiedece libera
ex-

presiune a dorințelor naţiunii române
în această
privinţă. Ştia el doară că ducă acea
expresiune
va fi lasată liberă, ea se va pronunţu.
cu hotărire
pentru aceste două puncte şi că vu
şti
să
găsască momentul oportun pentru a le
face:să triumfe,
|

Poarta

moment,

nu putu decât să se închine şi, în acest

era

atât

de

bucuroasă

să

iasă

din
==
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curcătură în cât, dacă 'Phouvenel ax Li cerut destituirea lui Vugoridi, i-ar fi acordat-o tară Zreu-

tate. Dar, ambasadorul

temându-se

de alt caima-

căm, mai zăn, da totodată mai capabil, răspuns
e
că, nu cere decât stricta şi leala executave a hotăzirilor Congresului dela Paris. În această Privinţă se vede că şi Anglia hotărîse Posţii cu toţ
dinadinsul că creşte ca nouele alegeri să
fie absotut libere şi că nu admite nici iugerinţă,
nici

siluize

Li

voința

naţiunii

române.

Mai

pâcâlită

şi mai nemulţămită tămânea Austzia care
deu absolut neputincioasă, fiind acuma
cu

vârşire izolată,

se vedesă-

-

Listele au fost revizuite şi .de astădată
eu imparţialitate, ingerinţele
ocârmuirii
au
înceiat,
dar, abuzurile şi prevaricările ei au urmat.
Moldova luase acuma în stăpânire partea
din
Ba-

sarabia

ce tratatul dela Paris

tul rusesc poseda întrînsa uu
clădiri mari, cazărmi şi alteie,

tându-se

de Moldova,

sub

i-o restituise. Stamare
număr
de
care neîntrebuin-

pretext

că nu

sunt

de

trebuință, fură vândute pe preţuri de nimică,
dar
spre cel mai'mare folos al miniștrilor
eaimaca-

mului. Asemene statul moldovenese se
găsi
în
stăpânirea unor mari bălți cu peşte și a unor
întinse terenuri de pășune.
lin care, mulţărit unor

Se publică o
uneltiri,
ieşi

licitaţie
un
preţ

cu totul derizoriu, dar pe care miniştrii se
grăbiră să-l aprobe, fără a mai aştepta macar
terinenui pentru supralicitare, deşi ştiau
bine
că,

pentru acel lermen se făcuse supra-oterte
pentru
un preţ neasumanat mai mare. De
astădată prevaricarea eva atât de mare şi atât
de bătătoare

la ochi în cât a stârnit indignarea
caimacamul

a fost

“rul său ile interne, Vasilică Ghyka,
106 —

generală

silit să se despaztă

şi

de minis-

desiiteindu-l,
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Tot

„

în

Septemvre

Divanul ad-hoc
guvernamentale
şire, ţara

au

avut

loe

aleserile

a trimes

în Divan optzeci şi trei de unic-

nişti față de doi separatiști, Alecu

şi

arhiereul

de

scaun

Nectarie Hermeziu
nionist
viste.

şi

semnase

dela

Dalş

episcopi:

Cucoşul

Romanului,

care, acestă, fusese dintăiu upetiţiuni

şi manifeste

Intăia griiă a Divanului ad-hoc

_ după
mire

pentru

în amândouă țările. Ingerinţile
lipsind de astădată cu desăvâr-

a)

unio-

a

Moldovei,

ee s'a constituit şi a dat un vct de
mulţăcătră Puterile garante, a fost să
se pronunţe

în şedinţa dela 7 Otcomvre 1857, în ctiipul
cel mai

categoria, en- optzeci şi unu de voturi
în contra a
două, (logctătul Alecu Balş şi arhier
eul Nectarie
Heimeziu)
pentru
garantarea verhi!or
noastre

drepturi de cătră marile Puteri, pentu
Unirea eu

Tara Românsască, pentru un
Domn sţiXin ereditar, aparţinând unei dinasții europe
ne, pentru garantarea, neutsalităţii noastre
şi pentru “regimul
constituţional. După aceasta
sa votat în unani-

mitate

şi ex

aclamaţie

vilegiilor, apoi

desfiinţarea

tpturor

pri-

libertatea, cultelor, respectul

domieiliului și al libertăţii individuale.
reatificarea

printi"o comisiune europeană
stre, desființarea, jurisdicției

„rea tnei forțe armate

pentru

a fruntariilot noaconsulare,
înfinţa-

apararea

teritoriu-

lui, dreptul acestor ţări. să
ridice cetăţi, separatiunea -puterilor, respectul propri
etăii:, obligati-

vitatea
iavea

instrucţiunii,

comunei,

regulamentare,
“res,

printr'o

organizarea cleruini, înfiin-

pe seurt

atât

înlocuirea

organizaţiunei

de împiedecătoare

alcătuire

modernă

și

de

pro-

compatibilă

eu progresul. Toate âceste reforme
au fost

votate cu aceiaş însufleţire de deputa
ţii marei botevimi
mal!dovenesti

care

alcătuian

mai

bine

de

==
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pătrime a numărului toțal al deputaţilor,
cu care
au votat-o acei ieşiţi din țărănime, din clasa orăşănească sav. din mica boierime.

„Din nenorocire însă această unanimitate şi acest

spirit

de

abregaţiune

nu

s'a

mai

menţinut

când s'a prezentat toemai chestiunea de ordin interior primând toate celelalte, o chestiune absolut vitală

pentru

aceste

ţări:

acea

privitoare

la

relaţiunile dintre stăpânii de moşii şi săteri. Ea

fusese adusă înaintea Divanului în ziua de 9 Noemvre 1837, printr'o petiţiune care este nu numai
o minune de logică, dar şi o minune de stil. laca
două din penultimele paragrafe ale acestei jălbi,

care a făcut atunci efectul unei bombe explodând

„în Divanul ad-hoe al Moldovei:

„Din buni şi străbuni noi am avut dreptul de
a ni lucra pământul trebuitor pentru hrana noastră şi a vitelor noastre, fără să ne poată alunga
nimene de pe dânsul. 'Foate uricile ţării; toate așăzămintele vechişi noui, ni sfinţese acest drept
precum. şi acela de a se da copiilor noştri pănă la
acoperirea a două treimi din moşie: iar pănă la

Regulament
putea.

De

aveam
usemenea

dreptul de = lucra cât vor:
boierii

de

mosie

au

avut

dreptul de a ne cere boierese,
„Să fie deci o:Adunare obştească, unde să avem
şi noi oamenii nostri, să se cearnă şi să se
desbată drepturile boierilox şi drepturiie noastre, şi
ceiace o ţară va gări că suntem datori, cu sudorile noastre vom plăti; că omul, ca să scăpe
din
zobie şi să fie stăpân la casa, vatra şi ogorul său,
cu tragere de inimă va lucra şi se
va
răscum-

para.
Iaca plecatele

noastre

rugăminţi

şi cereri... 1,

1) Redactorul acestei petiţiuni se zice că ar îi fost
inginerul Chinezu, care a murit încă de tânăr.
!
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Pe lânsă că, de astădată; erau în joc. interesele
* materiale, principala avere a marei proprietăţi,
apoi chestiunea era cu desăvârşire necunoscută

pentru

aproape

toată lumea.

Studiile

istorice la

noi erau î::că în nelinei, materialul documentar
aseuus în lăzi, nepublicat, autorii străini care făcuse istoricul chestiunii în ţările lor erau cu desăvârşire necunoscuţi la noi. Stăpânii de
moşii

erau

convirşi,

şi convinşi cu bună

credinţă,

de

stinţenia dreptului lor asupra întregii întinderi
de pământ ce vu cuprindezu moşiile lor. Insuş Cogălniceanu, singurul care de ani de zile ducea
o
campanie stărnitoare pentru împroprietărirea sătenilor,. nu avea ideie cât de mari şi cât de întinse
erau drepurile ţaraunilor asupra pământului
lu- .
crat de ei. Dealtinintrelea marii proprietari ne-

făcând

parte din marea

boierime

nu

de loe mai favorabili revendicărilor
cât colegii lor din protipendă,. Apo:
cei mai înaintați în idei, ca Negri

Rosetti

Toţeanu,

sfinţenia

nau

pus

niciodată

drepturilor . marei
ajunge

la o înţelegere

aratat

la îndoială

proprietăţi.

durat pănă la închiderea Divanului,
ii putut

sau

ţărăneşti deehiar boierii
şi Costache
Sfada

a

fără ea să se

şi, la «sfârşii,

s'a

hotărît ca deslegarea chestiunii să fie încredințată Puterilor garante. Divanul dându şi astteliu
însuş

un

brevet

de incapacitate

ținii celei mai însemnate
iării lăuntrice a ţării.
Pentrn

a

ademeni

țărănimea

la lupta pentru Unire,
nu stătuse la îndoială
veşcare

făzăduinţi,

de

cu

pr iiejul

chestiuni
să

solu-

a reorganiiee

parle

partizanii
acestei idei
pentru
a-i face
oaaltmintrelea

destul

de

vagi, despre eventuale
îmbunătăţiri
a soartei
sale
în
cazul
când Unirea
as deveni
fapt
îndeplinit.
Poate
că
unii
agenţi unioniști
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sau
chiar
cu idei mai

unii
membrii
înaiutate, cum

ai partidului
Unirii
erau, spre exemplu,

Zaharia Moldovanu şi Dumitru Miclescu?) sau
Popa Da?) să fi făgăduit țaranilor împroprietărirea pe pământurile ce le cultivau. Fapt este, cum
au raportat guvernelor lor şi membrii Comisiei
Huropere care îşi avea sediul în Bucureşti, că ţaranii în Moldova erau foarte agitaţi. Nu se de-

deau la nici un aa! de violenţă, dar se vedea cât
colo că povara jugului ce-l purtase pănă atunci
cu atâta supunere începuse să li pară nesuferită,
Se lasau gweu la îndeplinirea obligaţiunilor lor
şi înfățoşarea li era pe unele locuri atât de dâr-

ză încât vechilii, vatajii şi feciorii boiereşti începuse să stce ia îndoială înainte de a cuteza să-i
lovească ca altădată. In multe părţi ale ţării,
stăpânii
rare,

să

de moşii începuse să jee măsuri de apaa:lucă, pentru paza curților oameni
de

încredere sau pe care îi credeau de încredere.
Alţii făcuse tunuri de lemn. de cireş, de nuc sau
de

stejar

legate

cu

cercuri

de

fier şi le încarcau

cu praf de puşcă, cu glonţi sau cu pietre, cu care

"aveau de gând să-și apere, în caz eventual, curţile.
Deşi

relaţiunile noastre

moşiei erau

cât

se poate

cu
de

faranii
bune,

din

ţin

satele

miute

că

am văzut cu ochii mei, ta cănţelaria moşiei, două

tunuri de: lemn de nuc sau de stejar, legate
cu
cercuri de fier, pe care
vechiiul
nostm
punea

1) Dumitru, Miclescu, de şi boer mare şi de neam

vechiu, era un barbat cu idei foarte înaintate*care îl
jăcuse să iee numele de Dumitru Sin Scarlat i renunțând

la ace!a de familie, se îmbrăca ţărăneşte cu căciulă ţuguiată,
cămeşă, mintean, chimir, iţari, cluboate şi, în loc de baston,
ținea

în mână

o

atunci nu se mai
2) Un membru
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L'am

cunoscut

purta ţărăneşte.
al familiei Vârna,

nebun

mai

târziu,

de legat.

dar
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Duminecu să le încarce spre a trage în uişte ținte
făcute lin lătuncae pyinse împreună, care se
aşa.
zau la cinaizeci Sat şăsezeci de
pași de tunuri,
Da mama şi-a -bătut într'atâta joe de acea
„ar-

tilerie de balerci) în cât tata a pononeit să fie
puse la magazie. Am auzit însă de alţi stăpâni de

moşii care aveau baterii întregi
de
tunuri
de
lemn pentru serviciul cărora tocmise Poloni
sau

Arnăuţi.

|

==
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Ce știu despre

Anul

1853

V.

Unire (Urmare

a trecut

în nişte

și sfirşit)

adevarate

îriguri

politice: nu mai auziai vorbind decâ: de Unire, de
alegere

Domn

de

Duwn,

străin,

de

de

Domn

pământean

Mihalache

Sturdza,

de

şi

de

-beizade

Grigore, de Cogâlniceanu, de caimacami
şi
de
căimăcămie. In acea toamnă văzut-am, la sânul
mamei, cea dintăiu cocardă în trei culori. Ii fu-

sese irimesă

prietenă,

prin

din laşi de cătră
Place,

consulul

nu mai

ştiu

ce

francez,

care

ve-

nise la o vânătoare de urşi ce o dădea tata.
Divanul ad-hoc ai Moldovei
se închisese

la

sfârşitul lui Decemvre 1857 după ce îşi
aratase
dorinţile în privinţa tuturor puncţeivr nouei alcătuiri politice, atât interne cât şi externe, ce

urma să, st dee ţării, afară de acel privitor, lă re-

gularea

raporturilor

dintre

stăpânii

de

moşii.

şi

săteni, „autonomia fără de Poartă”, garantarea acestei autonormii de cătră Puteri, Unireu şi Dom-

nul străin ereditar fiind cele de căpetenie. jivanul mantenese 'se pronunţase numai asupra acesiora, ele alcătuind crezul unionist și nu mai iîn-

trase în discuțiunea

acelor

relative la alcătuirea

internă a ţării — probabil pentrucă se temea ca
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discuţia

multe

ăsupra

interese

non

chestiuni

materiale

ale

care

classei

atingeau

privilegiate

să nu dez 1oe la detecţiuni în partidul naţional
şi prin urmare la slăbirea lui.
Indatorizile iuate de Napoleon al III-lea la: Os-

borne, dacă îl obligau să renunţe li etectuarea,
imediată a Unirii, nu-l împiedecau însă să iuere-

ze

la

pregătirea

ei pentru

viitor.

Divanurile

ad-

hoc, cdată misiunea lor terminată, fusese disolvate, iar lucrările lor date în cerceiurea Comi-

iei luropene care îşi avea sediul în Bucureşti.
Aceasta a alcătuit asupra lor un lan raport, menit să servească de bază viitoarei aleătuiri a ţărilor noastre, iax, acest raport a. ramas să fie examinat de delegaţii marilor puteri care au fost

convocați

în acest

scop

la Paris,

verii anului 1855, :
În acest răstimp

însă,

diplomaţia

al III-lea dobândise două însemnate

spre

sfârşitul

lui Napoleon

succese. Mai

întăiu izbulise să mai moaie întru câtva opunerea Arigliei la orice măsuri menite să favorizeze
Unirea întrun viitor oareşeare şi, al doilea, reuşise să obţie şi deia marele vizir, Aali Paşa
şi

dela minist»ul afacerilor străine al. Porții, Fuad
" Paşa, promisiunea că nu se vor opune ca cele
donă

Principate

pentru

să poarte

amândouă,

pe viitor

de: Principatele

titiul, comun.

Tinite Moldo-

va şi Valahia, şi să aibă unele organe legisiative,
judiciare şi railitare
comune,
păstrând
însă

Domni

şi administrații

deosebite.

Singură

din.

cele șănpte puteri, Austria a -ramas reînduplecată
în opoziţia ci; uumai cu mare greu și spre a nu

rămânea

afară

de concertul european, obţinutu-

sau: ca delegatul ei să semneze
Convenţiunea,
dela Paris din 19 August 1858, prin care se fio-.

tăra

statutul

Radu Rosetti

țărilor noastre.
8

——
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Această

Cunveiiţiune la

Principatele;

„în virtutea

articolul

2, hotăra

capitulaţiunilor

că

ema-

nând dela sultanii Bayazet I, Mahomet 1l, Selim
1 şi Soliman

LI], case

constitue

autonomia

lor,

întărite de -hailişerifuri ale Poxţii, vor, urma să
se bucure, sub garanţia colectivă a Puterilor conizactante; de privilegiile şi de imunitâţile de _caze
sunt în posesiune. Prin urmare elc se vor admiuistra în ehip liber și în afară de orice ingerenţă
a Sublimei Porţi, în limitele stipulate prin acor-

dul dintre Puterile garante şi Sublima Poartă”.
Apoi Convenţia, dacă menținea
deosebit pentra fiecare Principat

câte un
şi două

Dumn
admi-

nistraţii deosebite, ccnsfinţia titlui de Principate
„Unite, recunoștea existenţa unor interese
vale comune amânduror ţărilor române,

țând, la Foucgăni, o Comisie
dintr'un

număr

egul

de

Centrală

membri

geneînfiin-

alcătuită

pentru

jiecave

din ambele ţări, pe jumatate numiţi

de Donuii

pe Jumatate

din

aleşi de fiecare Camesă

sânul

şi
ei,

o Curte de Casaţiune şi de Justiție comună,
cu
sediul la Focşăni, o organizare comună pentru
oştirile amânduror ţărilcr, cu steaguri deosebite,
uar purtând o banderolă comună, care oştiri se
puteau concentra împreună, întrun lagăr, în scop
de instzuejie şi al căror comandant suprem
avea să fie
numit,
alternativ
de
fiecare
din
Domni.

Dacă

unii din partizanii mai

fervenţi

şi

mai

nerăbdători ai Unirii nu şi-au ascuns măbhnirea
taţă de această amânare a visului lor
cel
mai
desmiierdaf, aproape întreăga Motdovă, dându-și

wxea bine samă

că, de fapt, Unirea

era pe juma-

tate făcută şi că acest început înlesneşte
şi gayuntează cuiarz iudeplinirea ei întwun
timp
apropiet, a izbuhuit întrun însufleţit strigăt de
114
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sceunoştiință la adresa Imparatul
Francezilor,
căruia i se datora punerea temeliei viitorului no-

stru.

Îmi

aduce

aminte

cum

vins al regimului orleanist
lui Napoleon al III-lea și

tata,

partizan

con.-

şi duşman hotărît al
al cezarismului care

era baza sistemului său politic, a pus pentru mai

„malt

timp

capăt

avute cu buna

diatribelor,

ce

în

discuțiunile

noastră prietenă, cucoana Catinca

Negri, sora lui Costache Negri, de câte ori venia
la noi, le rostea împotriva Imparainlui Yrancezilor şi în care era de o vehemență
cumplită

T„am auzit chiar atunci declarând că sar cădea
ea Românii să pue mână dela mână peniru a ri-

a

diea lui Napoleui al I7I-lea o statuie de aur masiv. Pe acea vreme, pentru Moldovenii din cercul
Nostru era un singur Imparat şi o singură
Impărăteasă în Europa: acei ai Francezilor. Când

se

pronunţa

cuvântul:

„Imparatu!”

sau

„Împă-

rătesa”, toată. lumoa știu că este vorha de Napoleon al III-lea sau de Impărăteasa
Eugenia, pe

când dacă vorbiai de suveranii Austriei sau
aceia

ai Rusiei,

la cuvântul:

Imparatul.

de

adaogiai

totdeauna: „Ausiyiei” sau: „Rusiei”.
Potrivit hotărîrilor Convenţiei, în cursul lunii
Octomvre 1838, caimacamii
Alexanâru "Ghika
(fostul Domn al "ării Româneşti ela 1$34—1849)
și Neenlai Vogoridi au fost înloeniţi, în amân-.:

couă Priucipatele, prin
alcătuită, în Moldova

Regulamentalui
Vasilică

Sturdza

câte a Căimăcămie de Trei,
conform
dispoziţiunilor

Organic,

din Ştefinică

şi Anastasie Panu.

Catargiu.

Aceştia

erau

în momentul părăsirii puterii de cătră Grigore
Chiyka, respectiv: cel dintăiu ministrul de inter-

ne, al doilea preşedirtele divanului domnesc şi
al
treilea loeţiitorul ministrulai Justiţiei. Tustrei
evau unioniști încereaţi: Stefănică Catargiu
şi A-

—
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nastasie

Panu

nase actul
Moldova.

fusese

constitutiv

chiar
al

dintr'acei
partidulu:

care
Unirii

semîn

Din nenoroeire, articolul 47 al Convenţiei hotăra că: „Pănă ce se va fi procedat la revizuirea
legiuirilor prevăzute în art. 35 al Convenţiei, legislaţiunea actualmente în vigoare în Principate
este menţinută în dispoziţiunile eave nu sur:t po-

trivnice stipulaţiunilor prezentei Convenții”,
Ceeace însamna că Căimăcămia avea să ocârmuiască “conformându-se dispoziţiuniler. învechitului Regulsment Organic,
Pe lânză Convenţie, Conferinţa dela Paris mai
alcătuise gi o lege electorală, aceiaș pentru amândouă ţările, menită să servească la alegerea Ca-

merilor Elective car€, la rândul lor, aveau să aleagă Domnii. Această lege electorală dădea drepiul de alegători numai unor pături foarte
restrânse ale naţiiinii, pe baza unui sistem censitar
'diu cele mai înguste care menținea preponderența
claselor fruntașe aie vechilor privilegiați, exclu-

zând cu desăvârşire massa

naţiunii.

Condiţiunile puse de Convenţie pentru candi- |
daţii Ja Domnia rneia sau alteia dir
ţările
ro-.

mâne erau să aibă vrâsta de treizeci şi cinci de
ani împliniţi, să fie fiul unui tată uăseut Moldovan sau Muntean, să fi ocupat zece ani funcțiuni
publice sau să fi fost membru al OlLşteştelor Acunări

şi să dispue de un venit de îvei mii de gal-

beni (35250 franci în aur).
Preşedinte de fapt al nouei Căimăciimii era, din
cauza

vrâstei

şi a rangului

vească, marele logufăt

său

în ierarhia

Stefan Catargiu:

boie-

un boier

eu reputaţia. de diregător integru, harnic şi priceput, nepatat de nici un abuz, despie care nu se

vorbia decât în bine, dar lipsit de culiură şi de o
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inteligenţă foarte mărginită. Fusese ultimul minisivu dle interne al lui Grigore Ghyka şi sub în- Wurirea firii mărinimoas se a Domnului, a patriotis-

iului și a simţiniintelor generoâse

e» domniau îm:

nrejurul lui, fusese cu totul câstigat crezului
nionist şi ideii Domnului străin. Pănă atunci

use

aratase partizar. convius, statornic și foarte ac.
tiv al Unirii şi al Donmului străin. Toţi coreli-

gionarii ui politici aveau în el cea mai deplină
încredere şi au primit cu bucurie numirea lui în

fruntea

Căimăcămiei.

Dar

Ştetănică

Catargiu,

dacă fusese pănă atunci un barbar foarte onorabil şi un funcţionar harnie, integru şi priceput,
era şi un barbat de o inteligenţă foarte modestă
şi eu “totul lipsit de cultură. Apoi era am bătrân,
îşi petrecuse firereţile
în
vremea
lui
Ioniţă,

Sturdza,
Mihaiu

floarea vrâstei
Sturdza.

Dacă

şi a activităţii

nimene

nu

Pa

sale sub

acuzat

să f:

iras vr'odată, ea atâţia alţii, folos
bănese din
slujbile ce le ceupase, era hatîrgiu, fi plăcea mâi
aies să aibă protejaţi şi să-şi arăte puterea. Era
firese ca această fire cu creştere de
înainte
de
Regulamentul Organic, văzându-se ajunsă în capul Căimăcămiei, să
se fi simţit ispitit,
inde- |
pendent de crezul unionist la eare se raliase,
să

dee vânt la uuele-din aplecările cele mai nevinovate ala boierilo: din întăia jumatate a veacului.
Apoi

noştea,

mai

era

pacatele

ceva:

Ştefănică

care făcuse

Catargiu

Domnia

deşi

cu-

lui Mihaiu

Sturdza vdioaxă, avea o nemărginită
admiraţie
pentru strălucitele sale capacităţi de barbat de
stat. Deabie se auzise în Ieşi vestea despre
numirea logofătului. în
fruntea
căimăeiimiei
și

Gâdel

raporta

deja

la Viena

că acest caimacam
——
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nu va face altceva decât
lui Mihaiu Siurdza. |
Din

câte ştiu, el nu avea

țiube
(şi

să susţie
atunci

şi nici nu a manifestat-o
an:

luat

dela.

ţiuni în această

lui de

reacţionar

dar

incult,

asemene

înten-

după şiiința mea

contimporani
privinţă),

candidatura
”

multe
sigur

împinsă

irforma-

este

că firea

de aţâţările

şi

intrigile partidului reacţionar
şi
antiunionist,
intrigi ajntate
şi de Austria şi de Poartă şi de

Mihaiu Sturdza Van făcut, scurt timp 'tupă numirea căimăcămiei, să-şi renege crezu! unionist de
aitădată şi să se transforme
„în unealtă oarbă
(dar

inconştientă)

care

a compromis

un

moment

în chip serios opera de mântuire la care
contribuise pănă atunci cu atâta râvnă.

însuş

Poarta trimesese cu firmanul care
promulga
Convenţia, anexele ei şi numirea navei
Căimăcămii, în însușire ce Comisar Imopărătese; pe secretaful

divanului

celui

mare,

pe Ati!

Bey,

înso-

ţit de doi secretari. In corespondența: Porții cu
Căimăcămia nn se vofbia de altă însărcinare
a
lui Afif Bey decât aducerea şi cetirea firmanului; era

deci

natural

ca

politică din Teşi precum
aștepte
ceţirea

Căimăcămia

şi consulii

-şi lumea,

sifâini

să se”

ca ei să părăsască Teşul puţine zile după
acelui act și
instalarea
Căirmăcamilor.

Trecuse

însă

cetire şi dela

aprcape

două

inslulare, iar.

săptămâni
Comisarul

dela acea
Imparătesce

nu dădea nici cel mai mic semn că are intențiunea
să plece, caiace făcea ca toată Inmea să se întrebe
cu drept cuvârit care poate fi cauza acestei şă-

deri prelungite. Și trebuie să se ştie că toată
cheltuiala întreţinerii lui Afif bey şi a secretarilor săi în leşi adică: gazduirea, hrana lui și a
celor. doi
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zul lox a trei trăsuți. în permanenţă

apasa greu a-

supra Visteriei cugdesăvârşire sleite a Moldovei.
Prin întăiul jurnal încheict de ei, caimacaimii

hotăriîse că: „Principiul majorităţii va trebui puvurea să prezideze la toate lucrările căimăcămiei,
minoritatea având să se supue hoțăririi majorilăţii şi să semneze acele hotărite
împreună
cu
majoritatea.
Socotinţa
deosebită a minorităţii
are însă să fie irecută într'un registru special”,
Miniştrii lui Vogoridi ţinuse ascunsă, atât numirea noilor eaimacami cât şi venirea lui Afif
hey cu firmanul de investitură, reînştiinţându-i.
despre aceasta decât în ajunul solemnităţii. cetirii, sara. Apoi ei .mai răspunsese otiţului prin
care fostul caimacam lua congediu dela ei, lăudându- -şi administraţia, printi'o. adresă în care se

aratau cu totul devotați intereselor personale ale
lui Vogoriâi. Pe aceste motive noua Căimăcămie,

in unanimit
a destituit
ate
pe Alexandru
Balş (Cucoșul), Alexandru Ghyka (Chefal), Panaite Baiş,
lordache Beldiman, hatmanul Ghecorgie Ghika şi
cneazul D. Cantacuzino, înlocuineu-i,
în
chip
provizoriu (căci conform Regulamentului Organie nu puteau: face numiri definitive) prin Vasile

Alexandri la secretariatul de Stat. Iancu A. Cantacuzino la finanța, G. Cuciuranu (care aa pri-

mit)

la instrueţia publică,

Cuza

la bătmănie,

ia»

acestui de pe urmă
departament,
Secretar
Căimăeăriie fu numit harnieul, energicul şi

al
de:

Panaite Daniei, cizeetorul ministeruiui lucrăvilor
publice, fusese însărcinat cu zirarea provizorie a
votatul Dimitrie A. Sturdza.
Câteva zile mai târziu, în urma

învoire

pentru

publicare

de

ziare,

unor cereri de
Sfatul

Admi-

nistrativ propunea Căimăcămiei: „pe baza utonomiei țării, restabilită prin Convenţie”, repune——
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rea în- vigoare a legii asupra regimuiui
lui Grigore Ghyka, abrogată dt Poartă

ordin

cățră

caimacamul

Balş

(inspirat

presei
a
printgun

probabil

de Austria). Catargiu s'a opus la această măsură şi nu a voit să semneze apostila prin care colegii lui aprobau propunerea Sfatului, daz nu sa
opus la aducerea ei la îndepiinire, Acesta a fost

întăiul
sar

semn

dând

îi departat

de

a bănui
ideile

că

bătrânul

politice

de

logofăt

care fusese

„auzit în vremile din urmă. În curând se iviră
şi alte semne uespre o asemene
schimbare:
ca
vorbe
gerea

rostite de unii reacţionari cum că
între puterile cele mari favusabile

nu mai este desăvârșită, că Austria

înţeleUnirii

şi Poarta iz:

butise să atragă şi pe Rusia de partea lor. lar,
Ongley, un funcţionar al ambasadei britanice la
Constantinvpo), care ţinea loc de consul la
leşi
pănă la sosirea titularului, Churchill, zicea pe
faţă că opera Convenţiei este efemeră, căci unele
- din puteri se căiese acuma de graba cu care au
ratificat-o. Pe de altă parte se semnalase caimacamile» dese. întrevederi între preşedintele Căi.
_măcămiei şi rude mai apropiete ale saie, elemente
din cele mai reacționare, de care pănă atunci ră* măsese departe, relaţiunile lui cu ele fiind, de ani,
mai mult reci, Toaţă
lumea
reacționară
mai

trâmbița pe toate cărările că „are nădejde în înţelepciunea lui Şiefănică Catargiu” că „va şti să
scăpe

ţara

de prapastia

în care

vor

s'o ducă

ne-

bunii”.
Jocul
faţă în

ce-l juea logofătul se. dădu în sfârşit pe
ziua de 12 Noemvre. EL ceruse
şi
obţi-

nuse dela colegii iui, fără nici o greutate înlo„euirea unor ispravniei cunoscuţi ea prevarieatori
şi abuzivi, eare mai fusese şi nişte
ale ocârmnirii fostului
caimacam.
120 ==
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Sturdza şi Panu

cerură la rândul lor înlocuirea.

ispravnicilo»

Tutova

de

şi

de

Putna,

care

erau

cu totul deochieți, dar unul nepot, ceialalt văr al
iogofălului,

acesta

se opuse

cu

învierşunare

Ja

schimbarea lor: Se opuse deasemenea şi ia înlo"cnirea directorului ministerului de interne, Pruncu, un om Al lui Costinu Catargiu, cunoscut de
tara întreagă ca barbat patat de nenumarate
abuzuri

şi concusiuni

şi care, cu prilesul celor din-

tăi alegeri la Divanul
poia

nici unei

ad-hoc, nu se dăduse

samcvolnicii,

spre a putea

îna-

asigura

izbânda candidaţilor lui Vogoridi.
Si
aceasta
deşi logofătul, în convorbirile sale anterioare cu

Panu şi cu Sturdza, admisese neaţarata
tate a schimbării

lui Prancu

şi chia

necesi-

se învoise

cu numirea în locul acestuia a lui Teriachiu, un
tânăr de curând sosit din stiăinatate. unde îşi
terminase cu succes studiile de drept. Sturdza şi
cu Panu stărnind asupra acestor înlocuiri, Catargiu deveni violent, strigă că, fiind ministru de :
interne,

el

singuf

este

stăpân

în

departamentul

său şi părăsi sala în cate caimacamii îşi țineau
sădinţile, nemai dând printr'însa în zilele următoare, en toate adresele ee colegii Ini îi făcură
nentru a-l vuga să vie să iee parte la lucrările
lor. Tar directorul ministerului de interne, Pruncu, chiemat de cei doi caimacami es. să lucreze cu

dânşii nu dădu urmare acestei chiemări. Sturdza si cu Pann atunci au scris din nou colegului lor.
ci alegarile avâns, potrivit Conventiei. să fie e.
foetuate întrun termen de opt săptămâni după
instalarea Câimăcămiei. nu mai ere nici un mo:
ment de pierdut pentru luarea şi exnediarea dis-

poziţiilor relative
lor

eleetorale,

la alcătuirea

Juciiare

avea să fie terminată

care,

tot

în termen

şi afișârea
dună

liste-

Convenţie,

Ae cinci

săptă==
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miâni, este urgentă nevoie să
formalităţi. Catargiu urmând

se ocupe cu aceste
a nu da nici o ur-

mare

lui, aceştia

la chiematea

iruns jocul lui
nu mai sfătură

colegilor

au

pă-

cate era amânarea alegerilor şi
la îndoială pentru a înlocui, nu

numai pe ispravnicii de Tutovaşi de Putna, dar
şi pe foţi acei a căror purtare, fie ca cinste personală,

fie

ca

corectitudine

politică

nu

mai

per-

mitea, menţinerea lor în capul ținuturilor ce le ocârmuiau, Apoi destituiră pe Prunca, care stăvuia să refuze a veni să Imoreze cu ei, înlocuin-

du-l prin Teriachiu.
La

aerste

măsuri

punse

mergând

terne,

unde

|
ale

colegilor,

în persoană

a sevs

de

Catargiu

la ministerul

guler pe

Teriachiu

răs-

de îndin

ea-

binetul în care luera şi a dat poroncă funeţionarilor ininisterului să nu asculte. de alte ordine de

cât de ale sale şi de ale lui Pruncu.

Această ispravă -a bătrânului
preşedinte
al:
nouei Căimăcămii a făcut ca partidul reacţionarilor să-i trimaii o deputaţie, care î-a mulțămit
pentru purtarea lui vrednică şi l-a felicitat penivu energia cu care apără ordinea şi drepturile
țării. Apoi atât eurifeii acestui partid cât şi bătrânul caimacam au adresat marelui vizir câte:
un

lung

memoriu.

protestând

despre

credinţa

lor nestramutată către Sultan şi denunțând aețiunea lui Sturdza şi a lui Panu. In jalba iscălită
de partidul reacţionat găsim
tul de dreptate şi patriotism
spiră, ni dă speranță că
ele

bunăvoință
țara

Tar

de cătră curtea

așteaptă

odată

în acea a lui Catargiu

cuvinte: „Em
care se ridică
129

încă

—

fraza: „simţimânsincer care ne inmor
fi primite cu,

suzerană,
liniştea

găsim

şi

dela

cațe

siguranța”,

următoarele

hrănesc speranţa că glasul
meu,
în numele dritului pnbblie şi a fir-
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manului calcat îu picioare, va găsi încă
-în intervenţia iegiuilă a curţii suzerane,.

ustăzi,
spriji-

nul mântuitor, care în atâtea rânduri, a scapat
nenorocitul nosicu principat”, Aceste cuvinte cudrează greu cu iuptu purtată de bătrânul logofăt,
alături de Voda Ghyka, şi de întreg partidul unionist pentru recunoașterea drepturilor» de auto-

uomie

ale ţării încalcate de Poartă

atât de des şi

în chip atât de fiagrant!
In

aceleaşi

venit

zile, Afif

în Moldova

bey, ecmisarul

cu singuru

de a ceti-firmanul

promulgând

instala Căimăcămia

împărătesc

misiune

cunoscută

Convenţia

şi de a

de Trei şi care, spre marea

uimire a tuturor, nu părăsise încă leşul nici după
ivecere de mai bine de două săptămâni, irimese

biurouiui

telegrafic,

spre

a fi expediată

ia Con-

stantinopul, o telegramă citrată cătră Poartă în
care mai era cuprinsă şi jalba iui Catargiu cătră
marele vizir. Din ordinul celor doi cuimacami,
depeşa a tost refuzată de funcţionarul de serviciu, care a mai adăugit că numai
guvernul
şi
consulii străini acreditaţi în Ieşi sunt în
drept

să expedieze
Pus

la

pravnicul

cale

telegrame
de

cifrate?).

Catargiu

de leşi, Ghiţă

şi de

reucţionari,

Căliman,

un

barbat

is-

de

moravuri iînfume, exercitând foliu de
feliu
de
meserii care atrăsese asupra lui disprețul public,
fiind înlocuit de cătră Stiurazaşi Panu prin altul,
se opuse cu forţa să părăsască isprivnicia.
Cei doi caimacami însă nu stătură la îndoială
"ontru-a reinstala cu forţa armată pe Teriachiu
în postul de dircetor al ministerului de interne,

dându-se un pichet de soldaţi pentru a-l păzi, ia»
1)

Căimăcămia

spre

marea

măhnire

a

lui

Godel-

Lannoy congediase şi înlocuise pe austriacul Striegel care
pănă atunci fusese directorul

telegraiului,

—
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tot cu torţa Ghiţă
cie şi arestat.

Căliman

scos

fu

Poarta, vestită de cele întâmplate

din

isprăvni-

în leşi, a te-

caimacamilor,
acţiunea
desaprobând
legrafiat
ordonând ca regimul pressei să rămăe acel hotărît de Poartă în vremea căimăcămiei lui Balş,
funcdispunând repunerea în slujbă a iuturor
ționarilor înlocuiţi .și cerând destituirea telegrafistului care refuzase să primească şi să expedie-

-ze telegrama. cifrată a lui Afit bey. Caimacamii
însă nu au revenit asupra niciuneia din măsurile
luate:

Pruncu

şi ispravnicii

destituiţi

au

ramas

înlocuiţi, “Teriachiu a rumas director al ministevului da interne, păzit acolo de forţa armată

îm-

potriva oricărei agresiuni, pressa a iamas
sub
regimul legiuirii lui Grigore 'Ghyka, iar:
odată
cu aceste măsuri, cei doi caimacami adresau Porţii nişte note foarie cuviineioase în formă,
dar
demne, în care lămurian şi
justiticau
acţiunea
lor, întemeindu;se pe dispoziţiile Regulamentului
Organic, dar şi pe vechile drepturi de autonomie

ale ţării, vestabilite de Convenţie. Ceva mai mult
chiar caimacamii în aceste împrejurări au mers
mai departe, destituind pe Photiadi,
kapukehaacu țării la Constantinopol, om al iui Vogoridi,
în care nu puteau să aibă nioi cea mai mică în-

_credere,

,

Tm tot cursul

acestui timp Găde!

şi cn ceata re-

acţionarilor nu rămâneau inactivi, ridicau tot feJiul de greutăţi guvernului şi răspândiau pretutindeni sgomotul că, văzând acţiunea arbitrară a
celor doi caimacami, puterile care
pănă
atunci
fusese favorabile ideilor naţionaliste îşi
sehim-

base
beră

părerile şi dăduse Porții mână absolut lipentru a înfrâna samovolniciile Căimăcă.

miei

de "Trei

124 —
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Intr'adevăr,

sramă

marele

Căimăcămiei

vizir

trimesese

o nouă

tele-

prin care o înştiinţa că Afii

bey esle însăreinat să-i facă o. comuaicare imporiantă dia partea envernului împărălese. Afif bey
ain partea luai, ununţând că va veni în sala Căi.
măcămiei la ora unu după amiază, a fost precedat acolo de logofătul Ştefan Catargiu. Indată
ce Comisarul Îmwărătese a sosit, sceretarul său
-a dat cetire unei depeşi a Porții în care aceasta

declara că nu recunoaşte valabilitatea, destituirii
lui Photiadi, căci o asemene măsură este un drept
rezervat numai viitorului Domnitor ales, precum
şi a altor două telegran:e,; deja primite de Căimămie de mai multe zile, în care guvernul împărătesc dispunea reinstalarea lui Pruncu în postul de
director al ministerului de înterne precum şi acea a ispravnieilor destituiţi şi cerea destituirea
imediată a funcţionarului care refuzase să expedieze telegrama, cifrată a lui Afi? bey. Surdza şi
Panu cerând comunicare în scris £ acestor eereri
ale Porții, Afiji bey a răspuns că însăreinarea. lui
se mărgineşte la Tacerea unei comunicări verbale
„Si la ecverea unui răspuns prin: da sau prin: nu.
daimacamii răspunzând că au absolută
nevoie
de o comunicare scrisă spre a putea delibera asupra ei, Afit bey a refuzat o asemene comunieare şi sa retras nrmat de logofătul
Ştefan
care,
înainte de a ieși, strigă în gura mare: „Unde este
ordin, nu încape ueliberaţie! Eu mă supun la po-

,

roncile Inaltei Porţi”.
„Ţin

minte

că, tata când,

print
. serisoare
r'o

pri-

mită din Teşi. a aflat despre această, scenă, şi despre cuvintele logofătului Stefănică. s'a infuriet
şi, trântind de pământ ciubucul
ce-l ţinea
în
mână,

sfărmând

imameaoa

de

chihlimbar

şi
—
4
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ieaua

4 striga:

„(Ce

ciocoism!

Cum

de

nu

plesnit obrazul de zuşine!.

PI

Dar îu leşi, multă lume se aşteptu acuma
întradevăr Poazta să iee măsuri de rizoare

potriva celor, doi caimacami
ce (Gâdel, Costinu Catargiu
le declarau

i-0
ca
îm-

naționaliști, măsuri
şi iogofătul Stetan

iminente.

Bucuria adversarilor Unirii âtţinse însă culmea
când aflară că reprezentanţii dela Cunstantinopol ai tuturor puterilor gazante semnase un memorand prin care, în termeni deali:aintrelea destul de puţin ciari, deelaxau că acţiunea celor doi

caimacami
mărginile

arata 5 vădită tendinţă de
ce li erau

puse

de

fixmanul

a depăşi
prin

care

fusese numiţi, că ar trebui ca autorităţile moldovalahe să axăte respect cătră Poartă, că ei
au
jipsit dela acest; respect când au r-luzai să expedieze telegrama Comisarului Impârătesc, că a-

cest comisar

are dreptul să prelungească şăderea

lui în feși, în sfârşit desaprobau mofu! în care
sa procedat cu prilejul înlocuirii
personalului
administrativ, privindu-l ea un abuz ce ar îi cu
drept să fie reformat, exprimau dorinţa ca Comi-

sarul Impărătese să se sfătuiască în toate cu con-

salii din leşi ai puterilor semnatare

şi sunt de

părere ea, în cazul când unul din caimacami lipseşte în chip permanent dela șădinţele Căimăcămiei, colegii lui să-l înlocuiască prin unul
din
miniștri.
Partizanii veclei stări de lucrur!,
Godol, Afif

bey şi logotătul Stefănică erau acuma convinşi că
„biruinţa este a ler şi că Sturdza şi cu Panu nu
mai

pot

decât

să se supue sau

să părăsască

pos-

tarile lor.
O pildă despre

'de nova
126 —
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de şieană a Austriei faţă
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lor ni-o dă opunerea ce Consulul
Teşi

a pus-o

titlului de

austriac. din

„Principate-lInite”

Yiecu-

noseut de Convenţie ţărilor noastre. Secretariatul
de Stat al Moldovei. grăbindu-se să facă formulare noue

de pnşaport,

cu noul

titlu și ma:

mulţi

Jidovi indigeni
fiece în atatele

luându-le
austriare,

zat să pue viza

ea paşapoaârie spre a
Gâdel-Lannoy a refu-

austriacă pe

ele, menținându-și re.

înzul eu toate insistenţele puse
nostru

de

Stat.

Tocmai

de

în Domnia

Secretarul

îni Cuza

s'a

aplanat această dificultate, deşi drentul
nostru la
acest titlu ni ara acuma fotmal recunoseul
şi de
guvernul înipărătese şi regesc.
,

Puși la cale de Gâdel şi de Afif, toţi miniştrii
în funcţiune sub Vogoridi şi mai mulţi funeţionari

înalţi

din

timpul

aceluiaș

caimacam,

a-

„ dfesară nouoi ocârmuiri, pe baza telesramei
Porţii, care comuniease cuprinsul memorandul
ui puterilor, petiții prin care cereau să fie Teintegraţi
în
postuitile ce le oenpau în momentul instalării
Căi.
măcămiei de Trei, pe temeiul că înlocuirea
lor nu
fusese conformă, cu dispozitiunile Regulament
u- .
Îmi Organie care au a servi de bază acțiun
ii aces-

se

tei

căimăcămii,

Cererile 157 erau absurde, năci - Regul
amentul
Organic dă Caimacamiloi putere să schim
be
în
chîp provizor funcţionarii ce i-au găsit
în slujbă
şi am văzut că Căimăcămia de Thiei,
în frunte cu
Stefăniei Catateiu, nu stătuse la îndoia
lă pontru

a numi

pe nonii

miniştriîn

ehip

provizoriu,

svând grijă să specifice această calitate
provizo-

rie prin actul de numise.
|
" Stnrdza, Panu şi miniştrii lor
întin nimica nu
au Yevenit asupra faptelor îndeplinite,
mărginindu-se a oferi bătrânului 10£ sole»
satisfacţiuni

de

formă.

spre

a-l

ademeni

să

se întoarcă

în
——
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"nul Căimăcămiei şi urmară să facă toate piegăti.
vile pentru. efectnarea alegerilor, lăsândca Poarta să repete, tot în zadar, ordinile ai de a reveni
asupra eelor hotărîte de ei.
|
Secretul acestei atitudini aţât de dârze a majorității Căimăcămiei trebuie căutat în faptul că
Sturdza şi Panu erau informaţi că puterile favo7abile aspiraţiunilor naţionale, cu
Franţa
în
frunte,

cu toate memorandele

semuats

spre a câş-

iza timp, de reprezentanţii lor la Constantinopol,
erau hotărite să nu îee şi să nu tolereze ca Poarta să iee vro

măsură

coercitivă

împotriva

maje-

vităţii Căirnăcămiei.
Sturdza şi Panu ştiind birie că Lugofătul Ştefănică trage nădejde că va izbuti cu ajutorul
Porții şi al Austriei, să silească pe colegii lui la
desăvârşită supunere, îi făcuse ptopunerea următoare: Teriachiu să fie înlocuit prin alt Aigec-

167, care de astă dală ar fi primit de plenul Căimăcămiei,

iar

ispravnicii

numiţi

în

lipsa

preşe-

dintelui să fie înlocuiţi prin alţii, deasemene
desemnaţi de acord de tus-trei caimacamii.
Fiveşte

că

o

asemene

propunere

nu

putea

să

con-

vie nici lui Catargiu nici sfetnicilor săi, căci nu-i
restituia deplinatatea puterilor ee le pretindea și
nu se îndoia că va obţine acea
deplinatate
de

puteri dela Poartă şi dela Austria. El a refuzat
deci. Dealtmintrelea, în acel moment, sfârşitul lui
Decemvre stil non, siguranţa izbândei era. atât de
mara

în

tabăta

antiunionistă,

în

cât,

în

antura-

jul lui Godel, a lui Afit și a logofătului se zicea
pe faţă că puterile, desgustate de atâlsa încurcături,

Tenunţase

la

stipulaţiile

Convenţiei

în

privinţa alegerii Domnitorului de cătră .o Cameră
Electivă şi consimţise la numirea lv: direct de
cătră Poartă.
128
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Cu

toate

aceste, alegeriie

avură

oo

î;, ziiele de

14, 16, 17 şi 1 Decemvre st. neu fără sa nici Poar-

ia nici

puterile

de constrângere

semnatare

împotriva

să

fi laat

vro

majorităţii

măsură

Căimăcă-

miei. Totuş se mu: încereă o lovitură împot
riva
lor, complice la dânsa fiind de astâdoiă
mitropoiitul.
i
In urma refuzului logofătului Ştefan
Catargiu
să primească, propunerea ce î-o făcuse
colegii lui,
aceştia, conformându-se punctului VIII
al memorandului reprezentanţilor la Constantin
opol a;
puterilor garanle, au invitat pe ministuul
de fi-

nanţe, î. A. Cantacuzino, să iee în Căimăcămie
loeul ramas liber prin nevenirea la şădinţe a lo-

gofătului. Acesta bineînţeles a adresat
proteste
atât caimacamilor cât şi Porții şi consulilor
puterilor. semnatare. Deoarece urma ca Camer
a să
“întrunească în ziua de 28 Decemvre, caima
camii
au făcut mitropolitului cuvenita aresa
pentru

a-l învita să vie să deschidă în acea zi Aduna
rea

al cărei

“eţionară

preşedinte

condusă

pus

de

drept era.

Insă

de Gâdei, prinzând

partida

re-

de veste, a

ţe iogofâtu!l Ştefan să adreseze şi el 9
seri«oare mitropolitului pentru a protesta împot
riva
deschiderii unei Camere ilegal alese. Şi
mitropolitul, cu iotul câștigat de partidul reacţi
onar, a
rășpuns că el, preşedintele permanent al Adună
-

rii, nu poate să vie s'o deschidă câtă vreme vede

că preşedintele Câimăcămiei, logofătul Ştefan
Caiargiu, a fost demis în echip arbitrar de postui
său
"4 înlocuit prin altă persoană, cât și pe
motiv că
alegerile sau făcut cu calearea dispoziţiilo
r Conranţiei.
.
la această comunieare, eaimacamii au
răspuns

că, primind sceastă adresă en adâncă măhnire,
ei
ebservă I. P. SS. că numai „înaus
Adunarea

Radu

Rosetti

9

i

——
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are euympetenţa necesară pentru
supra alegerii fiecărui membru

a se proaunţa aşi că dacă preşe-

dintele ar fi în drept să valideze sau să invalideze

alegerile deputaţilur, Adunarea
nu
ar mai
fi
maundatara naţiuni: ci rezultatul
voinţii
preşedintelui. Preşedintele nu are mai mult decât
un
singur glas; el nu poartă titlul de preşedinte
per.
manent, căei funcţia lui are ființă vumai
în timDul cât Adunarea este convocată. Abţinerea
dela
şădinţe a preşedintelui, caşi acea a orizărui
deputat, nu poate aduce nici o împiodacare iucrărilor Adunării, o%ci convocarea Şi cusehiderea
ei
se face, nu de cătră preşedinte ci de cătră guvern.
Deci I. P. S. S. nu este chiemată, prin vostul său,

să deschidă

Camera.

Pe temeiul

a:zestor conside-

taţii şi „în numele moralei evangelice, care
cere
ca păstorul să nu se depărteze de turma sa, caimacamii roagă pe I. P. $. S, cu toată smereni
a,
să revie asupra unei hotărtri vătăr.ătoare carae-

tevului I. P. $. S., luâpd îndrăzneala să-i facă cunoseuf, că deschiderea Adunării având a se face

Duminiea viitoare, 28 Decemvre, acea
Adunare
va fi prezidată în lipsa IL. P. S. Ş. e acel mai în
vrâstă membru, pănă la alegerea vice-preşedin-

telui.

La această adresă mitropolitul a răspuns că se
mărginește a răspunde cum că, fiind
obosit
de

sfintele slujbe de Crăciun

şi mai

avind

încă

de

siujit alte slujbe în zilele următoare, pănă la şăse
lanuar, ceva Căimăcămiri să amâne deschiderea
Adunării pentru ziua de șăpte anuar. Iar în eazul când Căimăcămia nu ar amânu deschiderea
Camerii pentru ziva propusă, atunei nu va putea
asista la anea deschidere şi va veni s'o presideze
conform dreptului său, îndată ce-l va ierta sanatatea.
330 —
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Caimacamii au răspuns că Adunarea fiind convocată 9e ziua de 28 Decemvre nu li este cu Dutinţă să amâe deschiderea ei.

Primele trei şădinţe ale Camerei
Zlective au
fost prezidate de Logofătul Petrache Roset Bălă-

nesc, ca cel mai în vrâstă din deputaţi, iar a patra de Petru Mavrogheni,
ales
viee- preşedinte.
Mitropolitul a venit să prezideze a cincea şădință,
în ziua de 4 Ianuar.

Pentru
Poartă

a agata spiritul de indepoudevţă faţă, de
de

câre

era

plectată eu Taneu

animată

Căimăcămia

A. Cantacuzino,

faptui

următor.

Căimăcămia

Poarta

hotărise

să

trimată

com-

voiu

primind

în Moldova

relata

stire

că

un

nou

comisar cu diferite misii, a trimes o circulară
telegrafică căiră toate
isprăvnieiiie
mărginaşe
precun! şi cătră, colonelul Steriadi, prefectul porturilor Dunărei, prin care li se ordona, ea, la so-

sirea

la margine

ţii, să se conforme
țiuni, sfințite prin

colul 10 al acelei

a unui

asemene

trimis

al Por-

celor preserise
de
capitulaConvenţie şi anume de arţi-

dela, 1634, îneheietă

de

Vasile

luapu cu sultanul Mahomet al IV-lea. care sună:
„Purcii pe care Poarta îi va trimete cu sorisori
adresate Domnului, nu vor, trece Dunărea, ci se

vor opri pe malul opus al acestui râu, dând depeşile în mânile pârealabului dela Galaţi, care le va

trimete Domnului, și asemenea va da
curierilor
Inaltei Porţi şi răspunsurile la aceasta”. Ispravnicii mărginaşi şi prefectul porturilor erau invitaţi să se conforme în totul acestei dispoziţiuni.
trimițând depeşile cătră, căimăcămie ce noul trimes le-ar fi având lu el şi, „pănă la primirea răspunsului, având să dee cinstirile cuvenite, potrivit eu rangul ce-l va avea acel trirnes”, pe ţermul
opus hotarului ţării, unde se va afla,
——
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Voiu încarcă acuma să arăt care au fost influ-

erţele caie au făcut pe bătrânul logofăt să părăsască

o cauză

peniru

vredhicie vreme

care luptâse

cu râvnă

şi cu

de mai mulţi ani.

Fostul Dorin de tristă memorie

-al

Moldovei,

Mihaiu Stuidză, dosia, cu toată vrâsta lui
înaiîntată, să încerce sajunbă pentu a duua oară îu
seăunul ţării,

"Sar părea că încă mai ahtiătă după
Domnie
“decât el, era Doârâna lui. Crezând .. probabil
că
ambasada rusăscă dela Paris nu pune destul zel
în susţinerea candidaturii soţuliui său, ea, creacu.tă în tradiţiuni oriuetale, a crezu! că are nevoie

de siimulante şi a

crezut

folositor

să

trimată

acelei ambasade pentru â-i stimula
zelui,
prin
“mijlocirea unui oareşeare Vlasto, toate juvaerile
ei, care valorau o sumă 1e bani din cele mai con: _
iderabile, fără însă a pune pe Mihaiu Vodă
în
cunoştinţa jevitei ce o făcea. Fostul Doinn a [lost
deci foarte surprins când, dela ambasadă : sau
înapoiat juvaerurile cu întrebareu că: nu „se în-

țelege 2» să, re facă

cu elt.

Il a început să sondeze încă din vara
anului
1855, cele irei Impărăţii megieşe spre a ști dacă
Sar putea
eveniuul bucura
de
sprijinul
vr'o
uneia din ele. Dorinţile lui au fost bine primite

de

tus-trele; toate îl ştiau adversar al ideilor.

intate, lipsit de tendinţe naţionaliste şi că
laică nu se aratase partizan al Unirii.
tot timpul Domniei se dovedise tot atât
faţă de curtea protectoare caşi faţă de

zerană. La Constantinopol

se bucura

de sprijinul

întregii şi puternicii familii Vogoridi
căsătoriei sale cu fata lui Ştefanache

mai

ales acuma,

putea
132
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să

năstrnze

când
nici

beizade Necuiache
o nădejde

iînu-

prin niApoi, în
de plecat
acea suîn
urma
Vogoridi,

nu mai

de n apuca

vr'o-
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'*

dată

scaunul

Moidovei.

La

Petersburg

cundidat mu putea să fie atât de

bine

nici

un

văzut

de

bătrânul cancelur, eecntele Nessnlrode, ea Lomnul
cate, timp de patrusprezece ani, se aratase atât de
plecat tuturor dorinţilo» Rusiei. Iar la Viena, fu
vrimită cu entuziasm ideia candidaturii la seau-

nul Moldovei

a unui barbat

eare avea

capete şi

concursul

adversar

pe cât de hotărît pe atât

al Unirii

trei

şi

puteai

mai

Rusiei şi promitea

ales

al

sfătuindu-se

de

principelui

între

sorţi
să

să

fie un

destuinie

străin. Cele

ele, căzură

îndată

de acord pentru a
face
cunoscut
lui
Mihaiu
Sturdza -că eandidatura lui are aprobarea lor şi
că, în chip tainic. îi vor
susţinea
candidatura
prin toate mijloacele.
Având consimţimântul acestor trei puteri, fos-

tai Domn

s'a pus pe luu şi

cânu, dela

Viena

unde, în calatoria lui spre Moldova,
se „oprise
pentru a conferi cu oamenii de stat austriaci,
a
telegrafiat credincioşilor din ţară, la sfârşitul lui
" Qetomwre st. v., că peste zece zile va fi în ţară,
toată intriga era deja pusă la cale, atât la Constantinopol cât şi la Ieşi.
Agenţii dibaci stiuse să câştige
pentru
fostul
Domn pe bătrânul logofăt, care sluiise sub dânsul în repeţite rânduri şi era adâne convins de

deosebitele lui însușiri de, ocârmuitor
dibace.
Consulul austriace (ădel-Lannoy, raportase încă
dela numirea Căimăcămiei de Trei, !a Viena, că
preşedintele ei, Ştefănică
lui Mihaiu Sturdza, care

şi adună

voturi

pentru

Catargiu, este agentul
dispune de bani mulți

fostul Domn).

1) Adaug că în acelaşi depeşă în care

raporta câştigarea

lui Ştetânică Catargiu

Godel-Lânnoy

de câtră

Mihai

Sturza el trata pe Costache Negri de demagog şi pe Petre
Mavrogheni de vândut Rusiei (111).
,
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“Orice

bănuială

câștigat

că

de Mihaiu

bătrânul
Sturdza

răsită: desinteresarea
miărturisită

de

toţi

logofăt

prin

ar

bani

lui în această
coniimporanii;

fi fost

trebuie

pă-

privinţă era
cu

totul

tele fost-au temeiurile care au putut să-l aducă
părăsirea,

ideilor

naţionaliste

pentru

al-

la

cure lupiase

cu atâta vrednicie ţimp de mai mulţi ani. Agenţii
lui Sturdza izbutise să-l convingă că el este asigurat de:sprijinul hotărît al celor trei Împărăţii

megieşe, călră rare sar fi

în secret, şi Anglia,
certului

vorabil

european

alipit

astfeliu

priveşte

candidatura

acuma

în

urmă.

că majoritatea
în

fostului

chipul

Domn

cel

mai

confa-

al Moldovei.

Apoi ei ştiură să deştepte, în spiritul bătrânului
boier, feliu de feliu de bănuieli în privinţa primejdiilor înfăţoşate de nouile idei de care erau
stăpâniţi unii membri
ai
partidului
naţional. .
Singur Miha: Vodă era barbatul îa stare să fexească Moldoya de nişte pericole cum erau, spre
vildă: împărţirea cătră țarani a moșiilor boiereşti,
dacă nu în întregime, dar cel
puţin
în
parte.

Mintea

slabă

a lui Catargiu

n'a fost în stare

să

reziste la aceste ademeniri prezentate lui de nişte
meșteri în arta intrigii, însinuanţi şi cunoscând
bine părţile slabe a acdlui faţă de care se aflau.
Din nenorocire, lipsia din ţară, dus la băi pentru
căutarea sănătăţii soţiei sale, la Carlsbad, Lascar

Catargiu, nevoi de văr al lui Ştefănică, care avea

mare trecere la el şi singur ar fi fost
poate
în
stare să-l îrnpiedece să apuce calea ce a apucat-o.
Ştefănică, Catargiu era deci câştigat pentru can-

didatura lui Mihaiu

Sturdza

te de a fi fost instulat

cu săptămâni

la Căimăcămie

înain-

şi probabil!

deloe nu-i era necunoscut faptul că Afi[ bey. pe

lângă misiunea de a instala Căimăcămia, mai avea una secretă: aeca de a priveghia actele cai-

AMINTIEI
macamilor, dea ţinea Poarta în
curent
despre
cele ce se petr=e în leşi şi, împreună cn Mihaiu
Sturdza, eu Gâdel şi cu partidul
r&acţionar
să
dhrijeze iţile uneltirilox împotriva, eclor doi caimacami naţionulişti.
i
Mihaiu Sturdza sosise în Galaţi
la începutul
lui Noemyrie stilul vechiu şi fusese primit acolo

de logofătul Alexandru
dată un duşman de
tizanul lui cel mai
cios, de vestitele lui
Mihăiţă Mihalache,

Sturdza Bârlădeanu, altă-

moarte al său, iar acuma parînflacarat şi cel mai credincreaturi, fraţii Lascarache şi
de colonelul Străţulat şi de

alte personagii de mai mică importanţă, iar dela
Galaţi plecă

la cucoana

a dona

zi la Teşi unde

Marshicliţa

trase în gazdă

Roznovanu.

_

Candidatura fostului Domn era, astfeliu cum
se înfăţoşa în acel moment, o candidatură formidabilă sprijinită, dacă nu pe faţă, dar cel puţin
în secret de cele tei împărăţii megieşe şi de întregul partid reacționare, cu cumplitul ajutor
al
averii sale urieşe. Nu îneape nici pie de îndoială
că dacă nu s'ar fi ivit totodată
şi candidatura
cciui de al doilez fiu al său, beizade Grigore, bătrânul Domn ar fi ieşit învingător. Dar partizanii lai beizade Grigore erau absolut iveductibili,
nici o făgăduinţă nici o momeală ra fost în stare să-i facă să voteze pentru Mihaiu Vodă. Dacă -

ei ar fi trecu: de partea tatălui, este prubabil că
rămăşiţa

pănă

la iumatate

trecut şi ei la fostul Domn,

a

deputaţilor

ar

dar ei rămânând

fi

în-

tranșsigenţi, partizani, tatălui sau descurajat şi ei.
Printre acei esre dispuneau de voturi, mai erau
Lasear Catargiu, Petra Mavrogheni, moşu-meu
Lascar Roseţti, Alexandri şi Cuza. Negri îşi vetrăsese candidatura dela început, ea şi Alexandri.
—
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Partizanii lui Mihaiu Sturdza, văzând că
nu
pot âtrage la ei pe acei ai lui beizadea Grigore,
văzând mai ales că unioniștii au luat în cele de
pe urmă zile măsuri -energice,
s'au
descurajat.
Moşu-meu Lascar a declarat partizanilor săi că

nu voieşte s'audă nici macar vorbindu-se de eandidaura. lui, căci: „în momentul de faţă ar fi ridicul să alegem un Domn care sas intitula Lascar 1”,
i
Spre marele ponos al cucoanei Frosei Catarsia (năseută> Veninra), l-a făcut şi pe Lascar. Catargiu să invoace în faţa soţiei sale acelaş motiv pentru a renunţa la candidatura ce i-o pusese
unii din prietenii săi din imboldul zisei cucoane.
Dealtmintrelea, toţi candidaţii unionişii, fără exeepţie, se indalorise că, în cazul câad unul din ei
ar fi ales, acela să renunţe la scaun îndată ce ar
vedea putinţa să aducă în Jocul său
un
Domn
străin aparţinâni unei dinastţii domnitoare diu
EBuropa.
La sfârşitul lui Decemvre tata fusese la Leşi şi,
cevarece nu avea cum să nu se ducă la Marghiolița Roznovanu, care deşi cn şăşe ani mai mare
îi era nepoată de soră, mmersese să-i facă o vizită,

deşi știa bine că are să se întâlnească
Sturdza,

pe

car.

nu-l

zece ani. Voevodul

mai

văzuse

l-a primit

de

cu Mihaiu
mai

bine

de

foarte bine, dar bi-

neînțeles fără a vorbi macar un encânt
despre
politică, ci a întreţinut lumea prezentă despre un
duel ce avusese lue tocmai atunci între Nicu Roseiti Bălănescu şi Eduard Gherghel. Acest de pe
urmă

era

de prima

forţă

cu

spada

avu ficatul perforat, rămânând

şi

Bălănescu

mai multă

vreme

între viaţă şi moarte. Iar fostul Domn nu
tea împiedeca să repete cătră fiecare
din

se punouii
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veniţi: „că el uivuse doară pievederea să facă
o
iege împotriva duelului”.
Plictisită de această necontenită repetire, gazda voevodului, zise tatei la ureche: „O făcut şi o
lege împotriva hoților
$ itotuş
nu so spânzu-

vat pe sine însuşi”.
Tata venise îngrijit dela leşi, căci se zicea
că
Mihaiu Sturdza se hotărîse să cedeze el voturile
sale lui beizade Grigore şi chiar a doua zi a trimes la Teşi pe bătrânul Stratulat, feciorul boieresc dela Boiştea, «pre a sta acolo pănă la alegerea Domnului şi a se întoarce îndată după aceasta cu scrisorile ce avea să i le dee moşu-meu Las-

ap.

_

|

In ziua de şăpte lanuar 1859, după amiază, am
îners cu tata şi cu mama la primblare cu trăsura

„ înspre Adjud, în nădejdea că vom întâlni pe Străinlat. Era moină doşi ne aflam în toiul iernei şi
eu, care atunci aveam nişte ochi minunaţi, când
eram încă pe podul din capul târgului al pârtului eare trecaa prin grădină, zărisem
cum
vine

Strătulat

în fuga

iepei sale albe.

—
—
—

Taca Strătulat, strigat-am.
Avem saflăm vestea cea mare, zise mama.
Numai să nu fie Mihaiu Sturza. zise tata.

—

Cine

s'o ales Domn?

întrebă iata

—

Cuza

so

răspunse

ciorul boierese se opri lângă trăsurâ?
ales

Domn,

când

|

Strătulat.

feŞi

kemise tatei o scrisoare dela moşu Lascar.
Scrisoarea era serisă în tot avântul izbânzii de
unul din cei mai însufleţiţi partizani ai Unirii,

Moşu-meu
vestita

vovestia

şedinţă

cabinetul

cum,

de noapte

în ajunul alegerii,

la

în sala Flefantului,

la

de Istorie Naturală,

el închisese

uşa

eu

cheia şi declarase că nu lasă pe colegi

să

pănă

votează,

când

nn

se hotărese

pentru

cine

iasă
—
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că izbutise să-i facă să se-pronunţe pentru
Cuza
în unânimitate şi că atunci partizanii. tatălui şi

a fiului, văzând că nici unul din ei nu are sorţi
de izbândă, sau hotărît să aleagă şi ei pe Cuza.
Moșu Lascar mai vestea pe tata că primise dela
Cuza ministerul
de finanţe. Insă îl păstră numai
opt zile, chipul îr: care se desemnau
trebile ne-

plăcând
aceia

caracterului

era sc

ducem

său

intransigcut.

într'una într'o

tieă. De abie se alesese Cuza

In

emoție

domn

iarna
patrio-

al Moldovei

şi iaca că şi Muntenii îl aleg tot pe dânsul Domn.
Apoi urmează vizitele Muntenilor ia Leşi şi seurta, dar frumuasă frază a lui Rosetache: „Domnul
e sublim!” Iar după vizitele Munteriior urmă în
curând călătoria Domnului la Bucureşti.
Dacă tata văzuse cu mare bucurie alegerea lui
Cuza la seaunul Moldovei şi poate cu şi mai mare
bucusvie acea la scaunul Munteniei. fiindcă era
sigur că
avea să desăvârşească Urirca şi să a-

dusă pe Domnul!

străin, pe de altă parte însă

nu

credea în Cuza, fiindcă nu credea de loc în seriozitatea lui: pentru dânsul noul Domn nu era decât un stâlp de cafenele, excepțional de inteligent,
energic şi fără frică, dar uşuratec şi viţios. Nici nu:
avea dealtmintrelea cum Cuza, dată fiind lumea

în cura fusese e»cseut şi pildele ac le avuse sub
ochi să fie altfel decât era. Dar asttel cum era,
era singurul barbat în Moldova care, ridicat în
scaunul domnesc, era în stare să facă ceiace
a
făcut

el pentru

ţară.

Alţii nu

ar fi avut

viţiurile

şi deplorabila lui edueaţie, dar nu ar fi avut nici
însuşirile nici hotărîrea lui. Era firese ca tata,
bartat care nu credea de loc în democraţie, dar
credea

sincer

în

naționalism,

să

aibă

dela

înce-

put încredere în naționalismul lui Cuza, dar era
tot atât de tirese să aibă oroara de tendinţiie lui
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democratice, susţinând că ceiace el (Cuza) pretinde că este demoeratism, în realitate nn este decât
o colosală rainciună. Şi totuş, fără această minciună, nu am fi putut avea legea rurală, iar fără
legea rurală am fi avut revoluţia în tară.
Dar
despre aceste mai târziu.
În vara anului 1859, Cuza a strâns în tabăra de

la

Floreşti

(Prahova)

amândouă

oştirile

celor

două ţări, inclusiv dorobanţii şi grănicerii. Concentrarea acestor de pe urmă au pricinuit turburări printre grăniceri. Atunci am auzit mai mulţi
dorobanţi dând Domnului titulatura de împarat.
Adevaratul seov ai adunării oştirilor în această
tabără a fost dorința lui Napoleon al III-lea să
nelinişteaseă Austria în privinţa Ardealului. Miliţiile moldovenești şi muntenești fură puse sub
organizatori francezi şi instruite în lagăr. Toto.
dată, sub imboldul lui Napoleon al III-lea, se încheie o convenţie între Cuza şi oeneralul
ungur
Klapka, prin care acesta era autorizat să stabiiească depozite de arme şi de muniţiuni în ţările
noastre.

Evenimentul important însă -întro toate ale anului 1859 a fost răsboiul Italiei. Dacă
Austria
ar fi ieşit dintr'însul învingătoare, cu bună samă
că, pentru multă vreme, nu ar fi fost nici Unire.
nici confirmare de cătră Turcia a alegerii
lui

Cuza, ci că ar [i domnit în Principate un

regim

foarte asămănător acelui al ocupaţiei
austriace
dela 1854 la 1858. Sara şi-a dat atunci cu desăvârşire samă de importanţa momentului pentru
ea.
Tzbânda Franţei însamna pentru noi viitor fal-

nic, izbânda Austriei însamna
păcătos pentru neamul nostru.

tare.

sama

băteau

atunci

de văjnicia

inimele

viitor smerit
Si, Doamne,

acelor

care-şi

acelui ceas. Doamne,

şi
ce

dădeau

ce izhuhi
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vire de entuziasm după Magenta!
Parcă
văd
încă pe mama alergând cu ziarul în mână pe balcon şi strizând grădinarului nost:u franicez:

—

Rubin!

Les Autriehiens

sont brosses d plate

couture et les'Franţais sont d

Milan!

(Rubin!

Anstriacii sunt bătuţi măr și Prancezii au aiuns
la Milano!)
Dar după Solferino, ce-o fost! Siia ucuim toată
țara că Poarta va mai face ea greutăţi, va mai
întârzia recunoaşterea lui Cuza pe vr'o câteva
săptămâni, Jar nu mai are ce să faca, este silită
să-l recunoască.
Acea vară a petrecut-o tata la Fonşani, în ealitate de preşedinte al Comisiunii
Centrale.
Am
fost şi eu cu mama acolo pe vro câteva zile. Pe
vremea aceia, oraşul Foeşăni avea
apă
cât
se
poate de rea şi iata, care ţinea foarte
muli
la
calitatea apei ce o bea, îşi aducea apa dela Căiuţi,

într'o balercă şi într'un număy»
de butelei, Am
mi cunoscut în-ă pe cineva care făcea la feliu
când

mergea

noastră,

la

Cameră,

Costache

cela Teţcani

la Bucureşzti.

Rosetti-Teţeanu

şi pleca înapoi

acasă

care

Era

ruda

o aducea

îndată ce pro-

vizia lui amerinţa să se sleiasocă,
Dela sesiunea Comisiunii Centrale în vara anului 1859 îneulo, raporturile dintre tata şi Cuza
ai

mers

tot

stricându-se.

Măsurile

suceesive

lu-

ate de e! şi de Cogălniceanu nu puteau decât să
remulțumească adâne pe tata. Dacă el își însușise

cu

însufleţire

nale, în schimb

toate

nu

idealurile

voia

s'audă

noastre

de

de egalitate pentru toţi şi de suprimarea
dicţiunii uzurpate a stăpânilor de moșii
țaranilor şi asupra slugilor din casă. |

Guvesnul

era

foarte

de veacuri cu o îdevarată
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tăcere. Funcţionarii incapabili tremurau şi
ei
înaintea puterii boerești, nu îndrăzniau de obiceiu

să i se pue de pricină şi când, cum însuş Cogăl-

niceanu se plânsese Camerei, acei slujbaşi voiră
să-și facă datoria şi să execute cn forţa ordinele
guvernului, fură luaţi în râs şi chiar maltrataţi.
Erau stăpâni de slugi şi de moşii care, când în-

tindeau pe o slugă sau pe un ţaran jos ca
bată, aveau grişă să strige:
— Respectaţi circulara ministrului, măi!
vă

atingeţi de circulara
Ceiace voia să zică că

Cogălniceanu
vergile

sau

să-l
Nu

ministrului.
se așaza
circulara

mai

sus

decât

biciul.

Iar

astăzi,

locul
după

unde
mai

lui

loviau
bune

de

şăsezeci de ani trecuţi dela circulările lui Cogălniceanu,

dacă

jandarmii,

de mult

suprefeeţii,

nu mai
poliţia

bat

boierii,

şi justiția

bat

de zvân-

1ă, mai crud decât băteau altădată xatajii
rilor şi aceasta în plin regim liberal!

boie-

—
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CAPITOLUL VI
Călătoriile

noastre la Viena

|
și Italia

In vara anului 186) sanatatea tatei ne-a silit să
plecăm la Viena. S'a ales calea-prin Ardeal şi am

plecat dela Căiuţi în două trăsuri şi două, braşo.

vence.

mamei

Una

din

cele

şi cealaltă

două

un

trăsuri

vehicul

era

cupeaoa

monumental

care

merită o descriere specială. Inchipuiţi- -vă un feliu de diligenţă închisă, având pe lângă obloane
cu geamuri, alțe geamuri în dreapta şi
stânga
fiecărui oblon. Dinapoi era un feliu
de
divan
pe care puteau şădea comod trei persoane mari,
iar în faţa acestui sediu, erau două scaune largi,
despărțite unul de altul printrun feliu de. cori-

dor încrucişat, prin

care pătrundeai

spre

fundul

trăsurii,

Pe fiecare din aceste scaune

puteau

şădea câte

două persoane, una cu faţa spre seaunul de dinapoi şi cealaltă cu faţa spre capătul de dinainte a
trăsurii; bine înţeles că o spetează căptuşită despărţia pe ambii călători. La un pas spre capătul
trăsurii dela aceste două scaune, tavanul se lasa
mai jos caşi podeaua, formând, sub capră,
un feliu
de holtă prin care se prelungea coridorul despre
care am vorbit. formând donă încăperi, fiecare
având uşa ei, una din acele încăperi
cuprindea
142

—

AMINTIRI
un elozet cu toate cele trebuitoare, iar cealaltă o
camară pentru provizii. Capra trăsurii era destul
de largă pentru a primi încă doi
călători
pe
lângă vezeteu, iar dinapoia ei era un seaun pe

care puteau

sădea

alţi doi inşi. Pe coperișul tră-

surii, încunjurat de un feliu de gratie, încăpea o
mulţime de cufere şi de alt bagaj. La acest vehicul de fabrieaţiune engleză, erau înhamaţi doisprezece eai dn poştă care, prin micimea şi pipernicia lor alcătuiau un contrast din cele
mai
comice cu hardughia ce o duceau. Tata ni spunea
în această trăsură se lejinise, la 182: famiiia hat-

manului în Bucovina,

_

,

Şi, în acest echipaj, bine aprovizionaţi cu mâneare, am plecat într'o frumoasă
dimiueaţă
de
Tulie spre Viena, şăsă persoane mari: mama, guvernanta surorilor mele, Berta Lmuiz, camerista
mamei, Carolina,
camardinerul
tatei,
Albert,
Ileana, manea fratelui meu Alexandru
şi cinci

copii:

eu, surorile mele Ana

şi Maria

şi

fraţii

mei, Lascar şi Alexandru.
|
Plecaţi de dimineaţă, am făcut popasul de
amiază la Poiana Sarată, la popa. Ioniţă
Beloiu,
după ce trecusem prin vama austriacă fără nici
o greutate, diferitele formalităţi fiind cu de-ăvâr-

şire

simplificate

pentru tata. Pe la ceasurile

patru

am plecaf, iar înainte, cai mocăneşti din Poiana
'Sarată înlocuind eaii de poştă dela trăsura cea
mare şi am intrat în frumosul defileu al Qituzului. Când ne apropiam de sfârşitul lui,
aproape
de piciorul Maghiaruşului, se rupe'o
osie dela
Arca lui Noe, cum o numia mama şi iaca-ne opriţi

în drum. Sa trimes atunci unul din mocanii dela
Poiana Sarată la Breţeu, la polgar meşterul (primarele) de acolo, spre a-l ruza să ni trimată
un

fierar

bun

cun instrumentele

necesare

şi cu foi
—

148

RADU

ROSETTI

pentru a direge osia stricată, După plecarea
moeanului, ne-am pus la masă şi am mâncat
din îm.bielşugatele provizii ce le adusesem cu noi.
lar
după mâncare, deoarece înoptase şi ajutoru
l aşieptat dela Breţeu nu putea să. sosească
decât
după, vro două ceasuri, am fost culcaţi, noi
eoiii în trăsura cea mare şi nu neam mai
trezit
decât în ziuă, la Breţcu, tot în trăsură, în
curtea
lui polgar meșter. După culcarea noastră
sosise
fierarul cu ajutoarel;, cu foile şi cu instrumen-

tele lui, însoţit de însuşi polgarrieşterul şi repara-

ţia fusese terminată înainte de

ziuă,

Suisem

şi

secoborîsem prevalurile Maghiarușului şi, ajunşi
în Breţeu, trăsesem la locuinţa primarului. Am
plecat încă de dimineaţă cu cai toemiţi în Breţeu

şi seara ajungeam

în Braşov unde trăgeam

la o-

telul No. 1, atunci şi încă multă vreme după aceia,
cel mai bun din Braşov. In Braşov am stat
două

zile pentru

ca tata

să poată

apuca cu desăvârşire

“liberă diligenţa făcând serviciul între
Sibiu, spre a o putea închiria întreagă.
Acea dilizenţă avea forma unui mie
cale ferată şi scaunele erau distribuite
feliu ca la compartimentele duble ale

Braşov

şi
”
vagon de
în acelaş
vagoane-

lor, Offenheim de pe linia Iţeani-Rcman, la deschiderea ei, în anul 1870. Ţin
bine minte -cum,

când am âjuns la mijlocul coastei de vis-a-vis de
Vlădeni conductorul a rugat pe tata să ni spue

să ne dăra cu toţii jos afară de mama

şi

de

«el,

căci suișul este greu, caii foarte osteniţi, iar trăsura cumplit
de încaroată. Ne-am dat îndată jos
ca toţii, mama cea. dintăiu și am mers aşa pănă

în vârful dealului.
Seara am fost în Sibiu şi am tras la otelul Im .paratul Roman, dar nu în localul de astăzi, care
a fost clădit pe la sfârşitul veacului trecut, ci în
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cel vechiu. De:Sibiul de atunci ţin namai minte
că m'a impresionat foarte mult
prin
curăţenia
lui şi că am făcut prietenie mare cu un căpitan
de husari care vorbia minaunât româneşie şi lo"euia în acelaş: otel.
„După o zi sau două am plecat iarăş cu diligeuţa
spre 'limişoara prin trecătoare
cunoscută
sub
numele de Porta
Orientalis,
călătorind
toată
“noaptea, schimbând bineînţeles caii la anumite
releuri, iar în seara celei de a doua zi eram în Temişoara, dar nu-mi aduc aminte la care otel am !
tras. De dimineaţă, a doua zi, am fost cu tata la
gară, pentru ca să-mi. arăte drumul de fier, dar
în realitate mi se pare că era nerăbdător să vadă
şi el o cale ferată în plină fiinţă şi nu în icoavă, căci pănă atunei el unu
văzuse
niciuna,
ne

mai

ieşind din ţară, dela întoarcerea

lui din Ger-

mania, la 1834, decât pentru a merge de două ori
la Constantinopol (a doua oară
ea
exilat,
la
1848). Nu știu care au fost impresiunile sale, dar
eu am avut o mare desiluzie, văzând că . drumu!

de fizr se reducea la cele. donă şini înguste de
fier. pe care alunecau vagoanele. In aceiaş seară
am plecat la Viena unde
miaza celei a doua zi.

Am
eei

ajuns

am

tras la otelul Goldene Lamm,

mai

mulţi

Români

din

lumea

în

după

a-

unde trăgeau
noastră.

Chiar

în seara aceia tata sa întâlnit cu o veche cunoşrecuso
tință pe care era departe să saştepte
noască aici şi în situaţia în care a găsit-o.
Ne seoborîsem pentru a lua în restăurant masa
de seară şi un chelner ne conducea spre masa ce
se
se oprise peniru noi. Ajunşi la dânsa. mama
aşazase pe scaun și spunea fiecăruia din noi unde
ochii
să şază, dar tata rămânea în picioare, cu
aţintiţi asupra unei părechi care mâneca la masa

Radu Rosetti

10

|

.

—

45

RADU

ROSETTI

vecină cu a noastră. La
acea
masă
stăteau
odoamră de vristă matură, voluminoasă, cu
obrazul vânăt de diresuri, iar; în faţa ei un domn
nalt
şi spătos, oacbeş la faţă, cu păr negru
creţ,
cu
musteţi şi barbişă âă la Napoleon al Iil-lea,
îmbracat în haine strâmte ungurești, de postav
neru, cusute cu şiveturi negre şi ele, şi cu ciubote

negre husăreşti.

.

,

Văzând că tata tot nu saşază la masă, mama
îl
întrebă pe româneşte:
.
— Da de ce nu şăzi? Cunoşti poate pe vecinii

noştri?

”

!

lar tata răspunse:
— Nu mămnşăl, îi Poreuşorul! Nu-l recunosti?
— Aşa mi se pare şi mie, răspunse mama după
ce aruncă o ochire asupra părechei care
capatase asifeliu bagarea, de samă a tatei,
dar
şăzi

căci lumea începe a se uita la tine.

a

Tata se puse jos, dar fără a înceta să se uite la.
părechea vecină.
Aceasta însă, după ce doamna matură
zisese
câteva cuvinte întro limbă străină, se sculă dela
masă deşi i se aducea tocmai atunci friptura şi,
zicând câteva cuvinte chelnerului, ieşi din
restaurant.
— Cine este păreehea eare chiar acuma S'a scu“lat dela masa de alături, întrebă tata pe chelnexul care ni aducea supa?

— Dar Herr Baron won Porkovitaki und die
Frau Baronin, răspunse chelnerul, reiche Ungarische

Herrschoften

aus

Ungarn

welche

auch

grosse Giiter în Galizien bezitzen. (Domnul
baron de Porkovitzki, şi Doamna baroneasă, boieri
bogaţi din Unsaria care stăpânese moşii mari şi
în Galiţia.
Noi,
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ireagă această scenă, căci
nu
auzisem
pe păvinţii noştri pumenind pănă atunci de Poreuşo rul. După ce ne-am sculat dela masă,
tata
sa
dus la biuroul otelului ea să mai capete
info»maţiuni despre părechea în chestiune şi acolo
i
sa spus că domnul baron şi doamna baroneasă,
ieşind dela restaurant şi-au cerui socoteala, şi-au

făcut

bagajele

înainte,

şi plecase cu câteva minute

dispunând

ca

orice

corespondenţă

mai
pen-

tu ei să li se trimată la unul din 'castelurile lor
din Galiţia. Altă informaţie decât acele capatate

dela chelner, la masă, tata nu putu să capete decât acea că domnul baron părea foarte tulburat.
Mulţi ani după această întâmplare, mama mi-a
povestit întreaga istorie a lui Porcuşorul, alias
.
Porkovitzki.
El era. fiul unei foarte frumoase ţigance dela
Bohotin, foarte apreciată atât pentru frumuseţă
pifreca
de
arta
în
meşteria
cât şi pentru

cioarele la tot. tineretul care freeventa

Bohotinul .

în timpul alcătuirii Regulamentului Organic şi
mai târziu. Acea ţizancă născuse, nu. se ştia cu ajutorul cui, o frumuseţă de băiet. Era ţiganaşul
aşa de frumos în cât mătuşele mele, surorile tatei, adesa puneau să-l spele, să-l îmbrace curat şi
îi
cireşilor,
vremea
să se joace cu dânsul. Pe
spânzurâu de urechi cireşi coapte bine, nedându-i

voie să le mănânce
petând

nu li făcea pe voie re-

pănă

şi îraze

cuvinte

ce

i le spuneau,

Cu

vre-

mea micul danciu crescu şi, la vrâsta de zece sau

la

bufet,

adică

lă “farturiile

mai ales,
fragiu şi

fiind foarte
la
ridicat

ani,
fu

doisprezece
deştept
de

cum
dela

şi

pus
cum

deosebit
voinie şi
băiet
de
rangul

înveţe

să
se

curățe

cum

spa-

se

tacâmurile

şi

dela sopalme
se mănâncă
Da
acesta.
sub
feciorii de
==
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dacă se făcea din ce în ce mai nait,
mai voinic şi
mai. frumos, deyenia şi din zi în zi mai
murdar,
astfeliu că porecla de Poieuşovru, câştig
ată de el
în cea mai fragedă copilărie, îi fu menţi
nută
si

- în adolescenţă

şi în prima

tinereţă.

Dax

era cât

se poate de deştept. Moşu-meu Lasear având
prilej să-şi dee samă de această deşteptăci
une, găsi
că ar fi pacat să nu servească decât
la spalarea

blidurilor şi la curățirea argintărisi şi, luându-l
dela buiet, după trei ani de slujbă în acel departament, îl dădu la canţeleria mousiei, însăreinân
d

pe întăiul logofăt să-l] înveţe carte, iar pănă
ce
va şti a ceti şi a serie, să ție curăţenia în
canţelerie şi să facă comisioanele iogotătului. Intru
n
an, Porcuşoru!: cetia perfect slova tipărită şi
acea scrisă şi seria destul de distinct, iar în maj

puţin

de alţi doi'putea

scrierea

oricăror

să

izvoade,

socotească minunat.

fie

său

întrebuințat

scrisori

şi ştia

la
să

Era aţunsi de vi”o nouăspre-

zece ani şi începea să-i placă sexul! frumos; avea
un Succes cu totul deosebit pe lângă țigăncuşel
e
din
curte
şi de afară
de
curte
şi chiar
pe

lângă
daruri

doi

ţărăneuţe.
Voind
să mai
acestui succes,
izbuti șă

ţarani

chiaburi

la socoteală,

ajute
înşele

prin
vro

însuşindu-şi

ast-

feliu câţiva irmilici cu care cumpără din târguşor, din Răducăneni, mărgele, cordele şi cofetari.
Dar ţaranii cei înşalaţi, cărora socoteala nu li se |
păruse

curată,

o

făcură

din

nor Jidovi din târg, tocmai
se

Poreuşorului

telor. Ţaranii
la

canţelaria

marfă

care

nou

cu

ajutorul
u-

din acei care vândusă]

facă

plăcut

fe-

înşalaţi se grăbiră să se întăţoşeze
moşiei

cu

socoteala

prefăcută

pe

curat şi vatavul Anton Scheletti ru înlârziese
„să înţeleagă cum stăteau trebile. Luat viguros în
palme.
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ţiganaşul

își

mărturisi

greşala.

Fu

închis
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în beciu pănă lă sosirea inoșului meu Mitică care se afla la Jeşi, spre a hotări asupra soartei sale.
Nu ştiu: cum, izbuti să fugă, şi să caute adăpost în
Teşi, dar nu întârzie să lie prins de nazirie şi pre-

dat în lanţuri

stăpânului

său.

Moşu-meu

Lascar

care trăise în străinatate mai mulţi
ani
decât
îvaţii săi, luând acolo obiceiuri mai europeneşti
decât aceştia,
îl
scăpă
de
cuarme,
dar
nu-l
putu scapa -de o ţapănă bataie şi de degradare de

izmoavă; la slujba de

enrăţitor

de

bliduri.

Dar

cupă trei luni, țiganaşul ne mai putând
suferi
situaţia umilitoare. în care se afla, dispăru din

nou şi, de astădată, fără să i se mai poată, da de urmă.
“Tata şi mama, au făcut ceva mai târziu, tot la
Viena, cunoştinţa unui principe lablonovski, un
bogat proprietar galiţiau
şi a fiicelor sale, din
care una era de o deosebită frumuseţă şi cu care
se întâlniau des. Lumându-se în vorbă odată despre Porkovitzki, principele li istorisi că acest ţigan câştigase întradevăr iubirea
unei
doamne

ungare
ținut

de vrîstă
ea

matură, eare,

principele,

mai -muite

poseda

în acelaş

»uşii

frumoase,

moştenite de ea dela o mătuşă bătrână. Intrat întăiu ca servitor
îi seapase viaţa
cate de nişte hoţi
adunată o mare

hoţi şi pusese
iubia

din cauza

ceastă

în slujba doamnei în chestiune,
cu prilejul unei spargeri
încerîn castelul în care doamna avea.
sumă de bani, ucisese doi
din

pe ceilalți pe fugă.
fvumușeţii

faptă vitejască,

cu el, dar prin stăruinţi

nu

Doamna

câre-l

sale încă înainte

numai

că

de a-

se căsători

şi bani, izbutise

să-i pro-

cure titlul de baron. In Galiţia nu

ştia

ceva

și principele

despre

originea lui Porkovit7ki

nimene

Jablonovski făcea muli haz despre cele ce i le povesţise

pîeîleala

părinţii mei

curţii

despre

împărăteşti

acea

care

origine

şi despre

conferise
-

unui
—
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rob ţigan fugit dela stăpâni titlul de baron.

cât

ea

priveşte

doamna

pe trei sferturi

ungară

nebună.

ea

De

era

In

considerată

atunci

n'am

mai

auzit nimiea despre Poreuşorul-Porkovitzki.
Pe la mijlocul lunii următoare, August, am
părăsit otelul pentru un apartament în Palatul
Lubomirski, pe Mălkerbastei, nu departe de
Burg,
un cartier care acuma este cu desăvârşire demolit şi reconstruit. Sub ferestrele noastre se întindeau o parie din faimoasele bastioane ale Vienei,
cărora li sa datoriţ rezistenţa biruitoare opusă
de două ori de Vienezi urgiei dureeşti.
Puțin timp după ce am
ocupat - apartamentul
nostru, m'am găsit. în stare să cetese şi imedia
t
m'am pus pe cetit Robinson Cruso6, pe care
nu
Tam lasat din mâră pănă ce nu am cetit cea de
pe urmă linie şi de atunci nu m'a mai părăsit pa:
tima cetirii.
Mi Sa luat tot atunci ea profesor un Wiirtemberghez, numit Maximilian Wagner; vorbind
fran“tuzeşte ca un francez, barbat de meserie, dar bețiv şi brutal care a fost congediat după
puţine
săptămâni. A fost înlocuit printr'an elveţian din
Valais, numit Veuthey, catolic fervent şi supărăcios care mă punea să copiez verbe toate ziua.

Guvernanta

surorilor mele,

Bertha

“lrăgostise de un cofetar polon
el în primavară. Părinţii mei

ei o Unguroancă
ra Amelia

foarte urâtă, numită

Endrădy.

despre

care

cercurile

diplomatice:

domnişoa-

va fi mai pe larg

vorba mai jos.
După nașterea surorii mele Zoe,
1861, tata şi mama au frecventat
sebire

Lutz, se în-

şi se căsătorise cu
angajară în locul

în Octomvre
mai cu deo-

soţia

ambasado-

rului turcesc, principele Callimachi, năseuţă Can-

tacuzino
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zentase pretutindeni. Mams se legase cu
deosebire cu. dosmzau Du6, soţia ministrului Suediei
şi cu ducesa de Grammont, născută Mac Kinnon,
acea a ambasadorului francez, cn care a ramas.
mulţi ani în corespondenţă.
Se afla tot atunei la Viena şi venia des să ne

vadă fostul caimacam Vogoridi. Nelaţiile lui cu
tata fusese mai mult decât reci în timpul căimăcămiei sale, dar la Viena, venia des să ne vadă şi
mai ales să şadă la masă. A murit puţin mai în
urmă, răpus de o boală de cord. Era un
barbat
de statură înaltă şi frumos la faţă, pacat numai
că avea un cap ţugzuiet, dar fesul, ce. nu-l seotia
nici odată, masea perfect acest cusur,

Mancii

fratelui

meu

Alecu

îi era

cumplit

de

urît la Viena; biata ţarancă dela Boiştea se usca
de dorul de ţară şi de urât, neputând vorbi decât
eu părinţii noştri şi cu noi: mama se temea că nu

o va mai putea ţinea. Dar într'o zi, pe la sfârşitul iernei, când începuse să cunoască drumul la
Prater, iaca că se întoarce acasă Ileana veselă şi
cu totul transfigurată şi, intrând în camera mamei, îi strigă de pe prag:

— Domniţă!
Purta

Am

costumul

vorbit cu oameni!
țărănesc

,

şi, la Prater,

perise niște soldaţi dintr'un regiment

o desco-

din Ardeal

care se pusese îndată la taifas eu dânsa
nuse de urît. De atunci nu s'a' mai plâns

şi o ţide urit,

căci ştia unde să găsască leacul.
Spre marea mea bucurie am plecat, prin Maiu
san prin lunie, acasă, tata rămânând să facă o

cură la Halle. De ustădată am luat calea

Dună-

vei, suindu-ne pe un vapor la Aspernbriicke, iar
la Budapesta niutându-ne pe altul,
mai
mare,
care ne-a adus pănă la Galaţi. De acolo am venit:

la Căiuţi cu nişte birji jîdoveşti.
—
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“Cu mare plăcere găsitu-m'am iar în colţul
meu
mult iubit, căci de atunei nu mă simţiam
atât de
bine şi în loc atât de iubit ca în valea.
mea frumoasă.
Şi foarte mi-a părut rău când, după o
şădere de .
mai puţin de uu an şi juimatate, am
plecât,
în
toamna anului 1863, în Italia; Plecarea noastr
ă a
fost pricinuită de starea mamei care fusese
foarte afectată de pierderea fratelui men
mai
mic,
Lascar. Acesta, deşi extraordinar de robust
,
se

resimțise

totdeauna

de o pneumonie

ce o capa-

tase ca sugar şi din care secapase numai cu
mare
greu. Mama fusese făcută atentă asupra primej
diei ce răcelile în genere o prezentau pentru
el
şi îl îngrijia cu deosebire. Totuş,
la
sfârşitul
iernii 1862—1863, căpătă o nouă pneumonie şi,
cu
toată îngrijirea de zi şi de noapte a mamei
şi de
silințile medicului nostru, Collin, muri după
o
lungă agonie, căci precum am aratat era
exceptional de viguros. Mama care, în urma îngrij
irilor necontenite de atâţia ani îşi legase inima de
dânsul poate mai mult încă decât de noi ceilalţi,

a fost

cuprinsă

de o mare

durere

care

amerinţa

să înriureze chiar asupra sănătăţii sale atât de
puternice. Se hotări să mergem în Italia pe mai
mulţi ani. iar tata să rămîe dintăiu în ţară (eradeputat de Fălciu) şi să vie din când în când să
petreacă câteva săptămâni sau câteva
luni
cu
noi. Pornirăm spre a merge la Napoli unde mama

doria să se stabilească.
Iar
cai de
şăşti,
ne-am

o

am plecat cu trăsurile, dar de astă dată cu
poştă şi spre Galaţi. Am
mas
la Mărăla Costinun Catargiu, moşul
mamei,
unde
întâlnit cu al doilea regiment de lăncieri

care îşi schimba garnizoana, dela Ieşi la Bucureşti. Aproape toti ofiţerii regimentului fără ex152 —

cepţie au luai masa eu noi în acea casă renumită
pentru ospitalitatea ei, întradevăr patriareală. In
acea zi, sara târziu,
am plecat la Galaţi. unde am
ajuns a doua zi şi ne-am îmbareat îndată pe un
vapor al Lloydulvui Austriac, cu care
am
mers

pănă

la Turnu

Severin, iar deacolo,

apele

fiind

miei, am debareat şi am mers cu trăsuri pregătite
de societatea austriacă de vapoare pănă la o stație din Banat a cărei nume nu mi-l mai amintesc.
Acolo ne-am suii pe alt vapor, mai mie, care ne-a
dus ia Baziaș, unde am luat calea
ferată
care
ne-a dus la Viena, unde ne-am oprit câteva zile.

Dela Viena

am

mers prin Stiria, Carintia

şi

Cayniola la Milano, percurgând nişie peisagii de
munte splendide, din care unele au ramas înfipte
pănă astăzi în memoria mea. şi, lungind
coasta
lacurilor întaliene, am ajuns la Milano. De mai

bine

de şăizeci de ani n'am

mai

fost în

această

veche capitală a Lombardiei; dar şi acuma
am
dinaintea ochilor perspectiva grandioasă a do-

mului său splendid.
Dela
Milano, . străbătând
toată
Lombardia
de-acurmezişul
ei,
am
mers
la Genova unde,
după
o
scurtă
uprire,
ne-am
îmbarcat
pe
un
vapor
italian
pentru
Napoli.
Acolo
am

-stat

vr'o zece

zile, mama

căutând

în acest timp

casă de locuit, dar fără ca să găsască ceiace dovia. Pe vapor făcuse cunoştinţă cu un principe

di Fiumesalato San Cataldo, un nume mare din
Sicilia şi cu soţia lui, o contesă Haăuke din Polonia. La
vedeam

Napoli ne seoborisem la acelaș otel şi-i
zilnic. Ei văzând că mama nu găseşte la

Napoli

o casă care

meargă

să saşeze la Palermo,

să-i

convie,

o

unde

sfătuiră
ziceau

să
că ar

găsi mai

degrabă ceiace caută. Mama

sa

convinsă

și iată-ne plecaţi la Palermo.

Aici erau

lasat
——
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case

destule, un palazzo

lângă

celalalt, dar toate

mirosind a mucegaiu de dezarte şi unul mai
trist
decât celalalt. După trei sau patru zile petrec
ute

în vizite la rudele

principelui

de San

„cătră, care el ne aprovizionase

„mandaţie, mama
xenţa,

unde

era

s'a plictisit şi am
aşazat

Cataldo,

cu scrisori de reco-

moşu-meu

plecat la FloMitică,

fratele

mai mie al tatei. Imi aduc bine aminte de această
,
călătorie, căci marea era grea şi nu am încetat

„un moment să fiu bolnav, dela
Livorno, iar Vaporul pe
care

Mongibello,

Palermo pănă la
ne
îmbarcasem,

al unei societăţi italiene, era cât

se

poate de murdar şi de lipsit de ordine şi de comfort. Ajunşi la Florenţa, am tras la otelul
de

Word, pe piaţa Santa Maria Novella, dar în curând mama a găsit un apartament foarte încăpător şi frumos, în via Cavour, într'o casă a ban-

chierului

La

Fenzi.

Florenţa

mi

sau

luat

o mulţime

.

de profe-

sori: de limba greacă clasică şi modernă, de fran.
ceză, de latină, de piano, de desemn, pe lângă lecțiile de limbă germană, de istorie şi de geografie

ce mi le dădea

domnișoara

Endr6dy,

guvernanta

surorilor mele. Profesorul meu de elină era un
tânăr grec, numit Othon Fredericks, fiu de Ba-

varez
cuma

venit în (Grecia
mai Grec decât

Ca întreaga Elada
triva lui ERdmoud

cu regele Othon,
dar a(reni cei mai grecizanţi.

hrănia
About,

o ură de moarte împopentru că acesta seri-

scse La Greece Contemporaine şi La
Roi
des
Montagnes, două cărţi pline de spirit,
dar
în

nare îşi batea joc de Greci în
chip
destul
de
crud. Caşi toţi studenţii reci de pe acea vreme,

'Othon Fredericks
numele
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semn de dispreţ şi spre
ciei terfelită de About.

Lovitura

a răzbuna

onoarea

Gre-

de stat a lui Cuza şi perpectiva legii

rurale ne-au adus înapoi în ţară după o absenţă
de numai şăpte luni; Tata, căruia îi era mare dor
de noi, se grăbi să se folosească de nesiguranța
răspândită în cercurile marei
proprietăţi
prin
reformele lui Cuza pentru a ne aduce înapoi în
tară. Dealtmintrelea mi se pare că nici
mamei
nu-i păru rău să se întoarcă acasă la dânsa, căci
am văzut-o veselă la ideia întoarcerii în ţară.

Am

tăcut

moase.

Am

atunci
mers

o călătorie

cu calea

“acolo, cu un vapor

al

ferată

din cele mai

îru-

la Livorno

şi de

Mesageriilor

Maritime

franceze, la Messina, oprindu-ne câteva ceasuri
la Civita Veechia şi la Napoli. La Messina ne-am
mutat pe alt vapor al:
Mesageriilor
Maritime,
mai mare, pe car6 făcând încunjurul Peloponezului, ne-am oprit câteva ceasuri la Pireu, iar de
acolo, tăind curmeziş
prin Arbhipelag, am mers
la Constantinopol unde ne-am oprit trei zile. Am
vizitat, împreună cu mama tot ce se putea vizita.
întwun timp atât de scurt, petreceam însă nop-

ţile pe vaporul

Gange, care ne adusese dela Mes-

sina. Pocmai în ziua plecării la Galaţi, mutatune-am pe alt vapor mai mic, tot al Mesageriilor:
franceze, pe care am străbătut Marea Neagră în

condițiuni excelente. Dela Galaţi la Căiuţi am făcut iar călătoria eu birje jidoveşti, oprindu-ne la
'Tecuciu, unde am mas la una iama
Smaranda:
Doftovoaia, o protejată a tatei care exercita pro-

fesiunea de medic, fără să fi făcut vr'odată studii medieale, dau opera zicea lumea, cecuri miraculoase şi avea necontenit procese cu doflorii că- .
vora li facea » concurenţă din cele mai aprizi,
iar ei o dădeau în judecată pentru exerciţiu ilegal al medicinii,
——
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Din Bortinia 1ui Cuza
Cuza era nu numai un barbat cu minte excepţional de ageră, dâr firea îl mai
înzestrase
cu
mari însuşiri de barbat de stat. Era foarte simpatie, ştia să se facă popular şi iubii şi să păstreze iubirea acelor cu care se găsia în contact. Avea un
caracter, pe câl de franc şi de deschis
îl poate
avea un conducător de oameni, era
stăpân
pe
darul de a şti şi de a putea să se hotărască răpede şi să se ţie de hotărîrea luaţă, care dealtmintrelea era aproape totdeauna cea bună. Absolut
neînfricat, âvea pentru primejdie cel mai
desăvârșit dispreţ. Jira prieten bun şi credineios,
cu!
totul lipsit de fudulie şi de fumuri; vechilor. prieteni, ramaşi în situaţiunile cele mai umile, li a-

rata

aceleaşi

atenţiuni

ca înainte

de

Domnie;

avea oroare de pompă şi de ceremonial.
aorocire era cinic şi nu avuse parte de

în adevaratul

sens al acestui cuvânt.

Din necreştere

Adică

dacă

ştia, ca aproape toţi boierii de atunei, să se poarte foarte -bine întrun salon, nu
fusese
învaţat
să-și stăpânească patimele, poftele şi aplecările
fireşti. Dacă Cuza ar fi avut parte de o asemene

creştere

îngrijită,

excepţional.

ar fi fost un

barbat

eu

totul

"AMINTIBI

Dar, de unde să fi luat el tare

creştere? Dela

ţigănii “părintești? Căci, afară de "prea puţine 6xcâpțiuni, 'dela iifânia iţibanilor * şi a ţigantelor, în
vreiiita copilăriei lui Cusa, primiau copiii 'boie-

rilor întăia

lor eveştere. Cu

totul

mic

ra

acei

copii
care
erau crescuţi
de
stiăini
culţi, în
stare
să li dee o educaţiune în adtăpliunăa ce
o
dăin 'astăzi acestui cuvânt, iar Birinţii
priniului
Din al Principatelor Unite, “drau dâparte de a
dispune de mijloace îndăâstulătoare pentru a creşie astfeliu pe copiii lor. Ei erau. oaineni de “treabă, Gare se vede că inculeară fiului lor principii
de 'cinste personală, dar nu dispuneau, ei însîşi,
nici de creştere îngrijită nici de cultură riici de 1nijloace însamnate. Am avut norocul ca natura
să
înzestreze pe Cuza cu o fire care avta partie
de
multe instincte frumoase, cu o minte excepţional
de deschisă, cu avânturi generoase şi cu rari aptitudini pentru conducerea oamenilor.
Dar,
în
schimb, ea a făcut dintr'însul un
barbat
care
prin cinismul ce-l arata în unele
privinţi,
prin
robirea cătră poftele şi slăbăciunile sale, au era,

ca cea mai mare parte din menibrii de atunei ai

boierimii noastre, decât un copil al naturii,
Niei în casa părinţască, nici în pensionatul lui
Cutnin, care era mult mai bun decât sar putea
crede, nici la Paris, unde a trăit câţiva ani, mai
mult petrecând decât învățând, n'a avut el unde
să înveţe să-și stăpânească instinetele şi poftele
şi să se desfacă de unele obiceiuri care, mai ales
după ce a urcat treptele scaunului domnesc, înfăţoşau un contrast izbitor cu situaţia
la care
ajunsese.
Incă înainte de Domnie avea reputaţia
unui

stâlp de cafenele şi a unui craiu. Căsătorit încă
de tânăr cu Elena Rosetti-Solescu, e rudă depar==
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tată a noastră, găsise în ea toate virtuț
ile
care
fae podoaba unei femei, afară de inteli
genţă şi
marea ei afecţiune pentru el o făcea
să
treacă
peste purtarea lui, arătând în această, privin
ţă o
surprinzătoare lipsă de demnitate care îl
încuraja să urmeze pe calea apucată.
i
li plăcea mult sexul frumos, avusese
înainte

de Domnie,

legături

cu câteva

femei

mai

uşura-

iece din societate, dar li prefera profesionale
le.
Era lucru obşieşte
cunoscut că-şi petrecea nopțile în localurile de petrecere din Teşi şi din Galaţi. Îndată după ce se urcă pe seaunul domnesc,
nu lipsiră femei interesate din
societatea,
mare

care

să

brigheze

situaţia

de

amantă

oficială

a

Domnului, sau văzut chiar, spre marele scandal
al întregii lumi ieşene, două sururi dând o luptă
aprigă pentru favoarea lui, a doua soră, suplantând în rolul de amantă în titlu, pe cea dintăiu.
Amorurile de care Cuza a avut parte au fost dealtmintrelea toate venale, cel mai
interesat
şi

tot odată cel mai lipsit de credință
fiind acel
care a ţinut aproape tot timpul Domniei şi chiar
după

cădere,

cu acea

care îl făcuse

copiii altuia sunt copiii lui.

să creadă

că,

Cunoscută este. mulţămit lipsii: de demnitate a
* Doamnei, care sa pretat acestei comedii,
adoptarea a doi copii din care unul
îusese,
dragă
Doamne, găsit eu prilejul inundării unui cartier
popular din Bucureşti. Se ştie că părechea domnească a înfiet atunei, nu copiii lui Cuza şi âi amantei sale (care nu existau), ci acei ai zisei amante cu Librecht, inspectorul general al poştelor:
şi telegrafelor, favoritul Domnului.

Legăturile

sale cu amanta

în titlu nu-l împie-

deeau dealitmintrelea nici pe el
să
frecventeze.
toate femeile uşoare din Bucureşti şi chiar să le
158 —
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aducă la palatul domnese care, în această
privinţă, devenise un loc rău faimat. Lipsa lui de
creştere se mai manifesta adesa prin zeflemelele
şi glumele de prost gust ce şi le permitea
cu
creaturi având interes să i le permită. In vremea
în care Dimitrie
Sturdza
era
secretarul său şi.
jocnia la palat, nu pierdea nici un prilej pentru
sata oăvră sexul frumos, timetându- -i, ca să-l aştepte în camera de culeare, femei în deshabille.
Sa întâmplat chiar că secretarul venind într'o

zi în eabinetui Domnului ca să lucreze cu el; Pa
găsit ţinând pe genunchi o fată cu totul desbratată ale cărei frumuseți Domnul voia ca Sturdza
să le admire în chip amărunţit, ceiace i-a atras
un răspuns pe cât de verde pe atât de indignat.
Dar societatea lui obișnuită era din nenorocire

alcătuită

din oameni

cu totul

deosebiți de Dimi-

trie Sturdza: împrejuru-i mişuna o camarilă de
creaturi cu moravuri la feliu ca ale stăpânului,
din care prea puţini îi erau credincioşi, iar şi
mai puţini aveau pentru ban acelaş dispreţ ca el.
Această, camarilă era alcătuită din amanta în
titlu cu unele neamuri, din Neculai 'Docan
un
văr al lui Cuza, din Librecht. aventurier belgian
sau luxemburghez, devenit favoritul şi factotumul
său, din care făcuse un director general al poştelor şi telegrafelor şi încă, din alte câteva personagii de acelaş soiu. Printre intimi bucurându-se
de mare trecere era şi generalul doctor Davila,
dar nu se vede ca acesta să se fi folosit de
favoarea domnească pentru a se îmbogăţi, căci a
murit sarace. Trecerea lui Davila era foarte po-

zitiv datorită deosebitelor şi marelor sale merite.
Cuza venise pe scaunul ţării cu nume bine stabilit de judecător integru şi de ocârmuitor drept
——
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"Şi vrednic: oca lui Cuza era vesti
tă în amândouă
țările. Apoi mai era cunoscut ca
barbat de v deoschiţă energie, cum dovedise chipu
l în eare ştiu
se, în timpul ocupaţiunii austriace
dela
1854—
1856, să reprime excesele şi actele
de indisciplină

„ale soldăţimii

austriace la- Galaţi. Noul

îndată bine văzut de popor, care
simtă că pe seaunul ţării de acuma

Domn

fu

nu întârzie
să
areun
prieten

şi un ocrotitor. In sehimb abia fusese ales,
şi clasele privilegiate care îl alesese, căci numai
ele alegeau (Moldova numarind sub legea elect
orală a

Convenţiei, numai vr'o mie şăpie sute
de alegători), dar. care simţise că nu cu ele
va
merge
“noul Domn, începeau să-l trateze ca duşma
n. Şi

într'adevăr,

el era de

mai

înainte

schimbe cu desăvârşire situaţia
duită în eare se afia țărănimea,

țiunii,

restituindu-i

ce i se cotropise

maear

parte

şi să silească

hotăvit

să

umilită Si obijadică masa na-

din

drepturile

clasele privilegiate

ca şi ele să iee parte la saxcinile publice.
“Ar fi cu totul nedrept să se pretindă că stare
a

țaranului era mai nenorocită pe moşiile
administrate în regie de boierii cei maxi: dimpotrivă
, adevarat era toemai contrarul, Stăpânii mici,
şi
mai ales posesorii (arendaşii) erau neas
amanat
mai împilatori, mai neînduraţi decât boieri
i cei

mari

tra

şi vechilii

îndeobşte

lor, în administraţia

foarte

multă

cărora

neglijenţă

şi

in:

risipă,

pe când la ceilalţi nu se ierta nici macar un puiu
de găină şi prea adesa se mai pretindeau munci
si dări peste cele legiuite, se întrebuințau prăjini

şi stânjăni mai longi san mai scurţi după
cum
cerea nevoia momentului, apoi se abuza de groaz-

nica

stare

încarea

rilor
160

mari,

—

de

incultură

la socoteli.

Dar

a ţaranului
marea

care întradevăr: nu

pentru

a-l

majoritate.a boie-

abuza

de

nişte

" AMINTIRI

drepturi ce nu erau sneciticate
de Regulamentul
Organic, dar de fapt
existau,
ținea
îndeobşte :
cumplit la putinţa eventualei
lor sxercitări. Dacă
nicăiure în Regulament nu se
zice că
sțăpânui
moşiei are dreptul să 'aducă
la seara curţii sau a

cănțeleriei

sale

pe

vrun

taran,

să-l întindă

jos,

la pământ şi să pue să-i aplic
e un număr de lovituri de biciu sau de nuiele
mai mie sau mare,
după placul lui, totaş acesta
era un drept ce boierimea mare şi mică aproape
întreagă, îl exercita,

de

fapt,

o parte

dintr'însa

întwadevăr

cu

oare-

care disereţiune, dar la care
ţinea morţiş
şi-l
privia ea ceva sacru şi chiar.
binefăcător pentru,
(aran.

Cuza apartinea cu buză samă
boierimii, familia lui era: fără îndoială veche
,
ocupase
funețiuni de samă şi era înrudită
şi încuserită cu familiile cele mai mari, totuş
ea nu făcea parte din
acel număr prea restrâns
de neamuri având pretenţia să alcătuiască singure
ceiace, la mijlocul
veacului trecut, era privit
ca alcătuind aristocrația sau boierimea mare. Acea
şia era alcătuită,
dintr'un număr de vro tveizeci
de familii, parte
de origină îndigenă, parte
de origine
grecească.
care,
în sale două,
veacuri trecute, izbutind
să monopolizeze slujbele cele
înalte şi puterea
politică în ţară. adunase
averi însamnate. Pen.
tru cei mulţi din membrii
acestei mari boierimi
Cuza nu era decât un parvenit;
mulţi dintrînşii
votase pentru el, dar acest
vot fusese
dai
întun moment de însufleţire
patriotică, (de care
în curând s'au căit) ventrucă
nu se vedea cum să
se ajungă alifelin la Unire în
opinia
lor,
deci

noul Domn

însă

au

era lipsit de autoritate. În

putut

să și-o impue,
Radu Rosetti

ll

constata

că. el

este

foarte

curână
hotărit
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Intăia, cerere adresată
vunet
foarte
simţitor

de Cuza ţării a atins un
al clasei
privilegiate.

Intemeindu-se pe starea de lipsă absol
ută a finanţelor ţării, ininisterul moldovenes
c, care era
prezidat de Vasile Sturdza, fostul
caimacam din
Căimăcămia de Trei, a cerut Camerei
să voteze
o contribuţiune de 5 milioane de lei
asupra proprietăţii funciare. Pănă
atunci
boierimea
eru

scutită de dări
impusă. Domnul

şi proprietatea funciară nu era
se bizuia, pentru a face această

cerere, pe arțicolul 46 al Convenţiei,
care hotăra
egalitatea tuturor Românilor înaintea
dărilor. A-

ceastă

contribuţie

răş întrun
căinţa

poată

nu

moment
întârzie,

îneasa

prietarii

macar

puneau

fu' votată

în unanimitate,

Trecură

un

feliu

luni

ban,
de

fără

dia

feliu

ca

pricină
de

bețe

pentru împiedeca
- oricăr
reaei lucrări de

tare

a

cîtimii

care promulgase

dării.

ia-

de însufleţire, dar şi acuma

Mai

mult

legea. relativă

chiar,

să

se

că proîn

roate

consta.

ministerul

la darea

în ches-

stiune nu întârzie să fie dat în judecată,
sub cuvânt că, contrar stipulaţiunilor Convenţiei
, legea
aceasta fuse promulgată
înainte
ea
Comisia

Centrală să se fi pronunţat asupra ei.
Insă, în acel moment

(30 anuar

1859) Comisia

Centrală încă nici uu era constituită,
iar propunerea de dare în judecată nu era altce
va decât
un răsvot în chestiunea dării, care numai
mult

mai

târziu a putut

să fie hotărâtă,

sporind

duş-

inănia între foştii privilegiați şi Domn.
Şi. aici trebuie să amintese că acea elassă
privilegiată cra dopavte de a fi excluziv
alcătuită
din aristocrația de naştere, mare sau
mică.
a
tării, dar
că era
dimpotrivă
înecată
în mul-

timea
boieriților făcuţi, îinpotriva stipulaţiuanilor Regulamentului, în timpul guvernelor
ce îşi
152
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suceedase dela. 1334 încoace. Dacă tatei desființarea acestui privilegiu nu i-a fost pe plac, va-

tavul

nostru

de ogradă, serdarul Neculai

Lefte:,

vechiulul nostru, medelnicerul Manolache Oatn
şi vatavul dela Pralea, medelnicerul Iancu Popovici făceau de turbare elăbuci la gură, când denunţau batjocura ce li se făcea punându-i să plătească, bir; ca oricare mojie de țaran sau ca oricare cioară de țigan,
alcătuită,
sfârşit
Comisia Centrală a fost în
dar această alcătuire de ice nu a contribuit la a-

ducerea unei atmosfere

de pace.

Cum am aratat

mai sus, tata a fost ales preşedintele ei şi el acuma numai
de
simţiminte
binevoitoare
cătrâ
Domn nu era însufleţit. După
ce
Comisia,
cu
foarte mare încetineală, şi-a discutat şi votat regulamentul interior, ea a început să diseute pruiectul de constituţie şi, cu acest
prilej,
spiritul
ostil al dreptei faţă de Domn a izbuhnit pe faţă.

!n mesaj,

Cuza

atinsese număroase

chestiuni

re-

lative la deosebite reforme menite să pue în
acord legislaţia, în fiinţă a ţării cu hotărîrile Convenţiei. In proiectul de răspuns la acel mesaj, na
se face absolut nici o menţiune despre reformele |
în chestiune, avându-se însă grijă a se
aminți
Domnului îndatorirea Juată: că va privi îndoita
za alegere numai ca o datorie, ea să nu fie alt-:

ceva decât o verigă care să lege trecutul de aspirațiunile viitorului: Unirea țărilor române
sub
un

Domn

supra

străin”.

primejdiei

Si

după

ce

proicelul

de desmembrare

.ce-l

apasa

a-

înfăţoşa

sistemul electiv, termina prin cuvintele: „roagă
pe Înălţimea Sa ca, fără a lasa să se piardă mo.

mentele fav orabile, "ă facă a se ajunge la scopul
dorit”. i:
j
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Şi această politică era cu desăvârşire
greșită,
căci în acel moment era ahsolut cu neputinţă să
se obţie dela Kiuropa prinţul străin şi Urirea desăvârşită. Bra exclus să se ohţie
prinţul
străin
căci, atunci nici Tureja nici Austria nici
Rusia
nu-i voiau şi nici Napoleon al III-lea nu
vedea
vr'un temeiu pentru a-i grăbi aducerea, fiind din
parte-i toarte niulțţămit cu Cuza. In realitate, insistenţa pusă de cătră o parte a Românilor ca să
ceară principele străiv, plietisiau numai în acel
moment pe acele puteri care nu-i
erau
hotărit

contrare,

Napoleon

al III-lea

era

foarte

dispus

să lucreze pentru o Unire mai perfectădar
, sub
Cuza. Stăruindu-se de cătră o parte din Români
a se cere imediata aducere a principelui străin,
nu era altceva decât a pune piedeci Yemersurilor
începute din prima zi-la Constantinopol de cătră
Negri,- în înţelevere en Domnul, pentru
obţinerea unei Uniri mai perfecte. Pe de altă parte era
firese ca această insistenţă de a cere
lui
Cuza
să-şi cedeze cât mai curând locul
în care
avea
conştiinţă că poate aduce serviciile cele mai însamnate ţării, nu putea decât să-l ijivnească adâne şi să mărească hosaşul dintre el
și
foştii

164 —.
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In urma înfrângerii Austriei în Italia, Poarta
văzându-se izolată, nu putuse decât să recunoască în sfârşit, după nouă luni de amânări, îndoita
alegere a Ini Câza, dar prin două firmane deosebite, iar vizita Domnitorului la Constantinopol
nu avu loc decât în toamna anului 1360. La această primire au linsit însă cu
desăvârşire
toate
formele umilitoare care erau pănă atunci legate
de ceremonie.
Sultanul
primi
pe
Domn
în
picioare şi făcu eliar câțiva paşi înaintea
lui.
Chipul în cure se înfăpinia pănă atunci solemni-

ae

privilegiați.

AMINTIRI

tatea, sultanul şăzând pe tron, prosternarea Domnilor în faţa suzeranului,
sărutarea papucului,
apoi rămânerea lor în faţa lui cu mânile încrucişăte pe piept, ramaseră lucruri ale trecutului.
Cireculările
“lui Cogăluiceanu din toamna anului 1860 în Moldova au dus la culme nemulţămizea foştilor privilegiați. Mai ales acea adresată la18 Novembre prefecţilor stârni o adevarată fur-

1ună

împotriva

lui. Îmi aduc bine aminte

de in-

diguarea şi de mânia tatei şi a întregului nostru cere de rude şi de prieteni, care ru conteniau

eu acuzările împotriva Domnului şi a ministrului
său pentrucă „aţăţă pe ţarani la răscoală şi vor
să-i îndemne la fapte ea acele care s'au petrecut
în Galiţia”, Nu ştiam de loc atunci ce erau acele
fapte care sîntâmplase în Galiţia şi când se în“tâmplase ziseie fapte, dar afirmarea că Cuza şi
Cogălniceanu voiau să împingă pe ţaranii noştri să comită grozăvii o auziam cei puţin de zece
ori pe zi.
,
Şi, Doamne, frumoasă mi sa părut mie
acea,
circulară a lui Cogălniceanu, când vro cinei ani
mai târziu, am dat din întâmplare peste dânsa.
Reprodue parte din cuprinsul ci mai Jos.
Camera Moldovei, sub
cuvânt
că
ministerul,

prin

suspendarea

liului

și exilul la Slatina

Moldovei,

ticolul

Sofronie

46 al Convenţiei,

tului

făcut

cată

a

de

Lascar

ministerului

Miclescu.

a votat
Catareiu,

a mitropoa

violat

în urma
darea

Cogălniceanu.

ar-

rapor-

în

jude-

Precum

sa

dovedit mai târziu, suspendarea şi exilul acestui
mitropolit a
fost o pedeapsă din cale afară
usoară şi meritată pentru fapta săvârşită de
el,
care nu era nimica
mai puţin decât
o cerere de
ajutor, adresată de el imparatului
Rusiei,
îm-

potriva

măsurilor

foarte
.

binecuvântaie

de

altte-—
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liu, luate

de guvernul

ordine

administraţia

în

năsiirilor

chinovii

Moldovei

ale

averii

pentrua

aduce

eparhiilor

şi mă-

Moldovei.

Nu

era

deci

precum se vede nimică mai
puţin
decâţ înaltă
tradare, în urma căreia, de atunci şi pănă la
reîn-

toarcerea

Basarabiei

la patria-mantă,

Rusia

a

găsit prilej să secvestreze, în folosul său,
ioate
moşiile aflate între Prut şi Nistru a ziselor
aşăzăminte bisericeşti ale Moldovei, cu întreg
venitul lor.
-

" Căiră

acest temeiu

s'au mai

adăugit

însă,

alte

capote de acuzaţie, care erau circulara din
16 Noemvre 1860, precum şi faptul de a fi supus pe
proprietari la contribuţia cătră cutia săteasc
ă, acel

de a fi făcut în fiecare sat câte o închisoare
pe

ealea beiliculmi, înființarea de: judeţe sătești
şi
altele de acelaş feliu, în fine Cugălniceanu
mai
era acuzat că a calcat libertatea individuală
punând să aresteze şi dând în judecată
pe
preşe-

“dintele

municipalităţii

de

Ieși,

Baliea.

Acestor capete de acuzaţie el
a
cursul a trei şădinţi, cuvintele sale

samă

fiind

acele rostite în șădința

răspuus
cele mai

dela

11

în
de

Fe-

vruar 1860, care ur trebui să fie înserise
în inima.
oricărui Român. La acuzaţiile mai mărunt
e, cum
erau: supunerea proprietarilor la contri
buţie cătră cutiile săteşti: a răspuns că proprietarul
face

parte

din

comună,

că

cheltuielile

cutiei

sătești

ea trebuie

vrând.

pentru facerea podurilor, plata Monitorului,
salarul vornicului şi al scriitorului erau
mai mult
în folosul proprietarului. In ce priveşte
închisorile săteşti, făcute de săteni pe calea
beilicului, a

zis, că

bataia

nevrând

destiințându-se.

înlocuită

prin

alt chip

lictele; iar dacă a înființat
teşti.
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de

a pedepsi

de-

fără legi iudeţele săa scapa

în

sfârşit
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ţaran de Judecata proprietarului, prea adesa totodată judecător şi împricinat în cauză. In fine,
vorbind de arestarea
Balica, a zis:

şi darea în

judecată

a lui

„Am făcut-o fiindcă a fost necuviincios faţă
cu ministrul ţării sale. Dar de ce nu
protestaţi
oare contra zilnicelo încălcări ale libertăţii individuale a ţaranitor, zilnic, încaleată nuvumai de
snbprefect şi de jandarm, dar
şi de
gospodarii
moşiilar, de vechilii şi de vatajii şi 'de
feciorii
boiereşti. Dacă merit un blam este că nu am întrebuinţat toată energia pentru ea articolul 46 din
Convenţie să devie un adevăr nu numai pentru
cei tari ci şi pentru cei slabi.
Dar prineipala gventate a acuzaţiei era îndreptată asupra, vestitei cireulări dela 165 Novembre

1860, Grigore

Balş aruncase

cuvintele:

„Vă îndemn să binevoiţi a veti circulara d-lui
Cozălniceanu căţră profeţi, din ziua de 18 Noemvre, pe care circulară toată ţara a declarat-o.de
provocatoare, spre a vedea dacă viaţa şi pruprietatea puteau să fia ocrotite sub ininisterul dom:
niei sale, după asemene provocări”

Reprodue

aici părţile cele mai

însemnate

ale

diseuvsului lui Cogălniceanu. [ile mi-au făcut atunei o impresiune atâi de adâncă, realitatea şi
adevărul tabloului făcut de el a stării de lucruri
dela ţară în acel moment mi s'a înfăţoşat în chip
atât de drastice înaintea ochilor, în cât ţin ca cu-:
vintele marelui Moldovan să nu lipsească din aceste Amintiri. Aceste cuvinte pe mine, fiul uneia
din. căpeteniile privilegiaţilor, al unui adversar,
înverşunat al abolirii imediate a privilegiilor, au
avut darul să mă facă, de când le-am cetit pen-

tru întâia oară la vrâsta de treisprezece ani, par——
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tizanul însufleţit al ideilor şi al
simţimintelog
cuprinse într'însele.
„Vin acuma la- circulara circulărilor, la faimoasa circulară din 18 Noemvse, eare sa numit
circulara provocătoare. De mai nainte, Domnilor, vă spun şi vă declar cu toaiă francheţa, că.
sînt pentru îmbunătăţirea soartei ţaranilor, sînt.
"pentru împroprietărirea, lor, In
îmbunătăţirea
soartei țaranilor văd tot viitorul țării mele, văd.
fondarea naţionalităţi, române. Câtă vreme ţa-

ranii vor fi sub jug, cât vor fi ei consideraţi

ca.

nişte maşine, bune de produs grâu
şi popuşoi,
pănă când ei nu vor fi lipiți
cătră
ţară
prin
drituri şi avere, pănă când întrun cuvânt ei nu
vor fi cetățeni, noi nu vom avea o nație! Cel de
pe urmă cuvânt al Convenţiei este fondarea nuționalităţii romăne şi, ca mijloe
puternice întru
aceasta, ea a ales, ea a prescris ridicarea claselor:
de jos! Articolul 46 nu zice, nu însemnează alta.
Realizavea acestei misii, prescyi:să suvesnului lui
Alexandru Ioan ], a fost visul meu, a fost obiectul întregii mele activități, Dar, d-lor, eu am voit

ca să se creeze o aşa stare de lucruri, în căt cel
de pe urină ţaran să aibă cunoştinţa datoriilor
şi a drepturilor sale! Am vrut ca, şi la noi, cel
mai de pe urnă ţaran să poată zice ceace
zice
fiecare Englez: Dieu et înon droit! Dumnezeu şi
dreptul meu! Prin aceasta nu vătiimăm nici unu
interes legiuit, dar contribuim la întărirea nației şi a ţării. O mai repet, în cât iimp țaranul nu
ud avea conștiința drepturilor şi
a
conştiinţei
' sale cătră însuși pământeni, cu greu o va avca.

"cătră

străini,

în cât timp

îl vom

lusa în poziția

în care se găseşte astăzi-asuprit, biitut, tratat ca
un dobitoc, nelegat cătră țară prin
nimică,
ce
sprijin vom putea avea dela dânsul în ora peri-
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colului,

în ora în care va trebui să

ni

upărăm

țara şi naționalitatea? D-lor să fim bine
siguri
că, în câtă vreme țaranul nostru se va lasa să
fie bătut de pământean, el se va lasa să fie bătut
şi de străin; ba chiar va putea
deveni
instru-

ment

de

răzbunare

în mâna

străinului!

Este

timp dar, ca înaintea interesului privat, să gândim la interesul cel obştesc, ca înainte de a ne
ocupa de moşiile cele mici ale noastre. să pe ocupăm de moşia cea mare, de Romănia, cum făceau

părinţii
nori

noştri.

şi de

Chestia

fulgere;

ca de acum

Orientului

trebuie

să ne ferim

să ne

este plină
gândim

de

serios,

de trăsnelul.ce ne ume.-

nință! Insă cu ce să ne ferim? Socolim noate că
și pe viitor trebuie să ne mărginim a primi pe
cuceritorii noştri cu capetele pe tipsie, cum se
“zice în limba populară şi, lu ducerea lor, să-i întovărăşim cu buchete de lăcrămioare?
Socot că
aceasta nu o mai voim. Ei bine, aceasta va fi în
câtă vreme țaranii, greul poporului, nu vor avea
înterese vitale materiale, pentru a sări şi a-şi apara moşia în contra străinilor» năvălitori. Dom-

nilor.. 2000 de boieri mu fac o nație. Aceasia

este

un

adevăr pe care nimene nu-l poate- contesta...”
„socotiți că o nație nu are trebuinţă pentru
apararea drepturilor sale și de alte manifestații

mai

energice

şi inai unanime?

Si socotiți

că

a-

cestea le vom putea avea în câtă vreme țaranuă
nu va avea aceleaşi simțiri şi aceleaşi înterese
pentru țară, întocmai caşi clasele superioare?
„Eu, domnilo», ea să ajungem la aceasta,
din
toată inima m'am silit dar, aceia ce sirmnţeşte boieriul penira ţara sa, să fac să simţască şi ţaranul; am căutat prin acelaş interes să leg şi sucmanul şi surtueul; ca şi sub o haină şi sub alta,

să bată

o singură inimă. Spre a ajunge la aceas=—
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mărturisesc,

d-loz,

am

avut

prin circulările mele, de a vorbi
drepturile lor, de demnitatea lor»

îndrăzneala,
faranilor
de
Romăni;

li-am vorbit de gloria strămoşilor Le de timpuvile lui Ştefan cel Mare şi ale lui Mihai Viteazul,

când

şi ţaranul

simţia

că

are

o patrie

şi alătu-

rea cu boierul se bătea pentru apărarea ei!...”
„Vorbind ţaranilor de Convenţiune, de
drepturi, de naţiune, prin acestea nu arm înţeles
să
înjosese ci să ridic o clasă. Nime nu va tăgădui
că Convenţiunea este o întreagă rovoluţiune
în
existenţa noastră naţională, politică şi
socială,
însă o revoluţiune de sus, o revoluţiune de pace,
ce împiedecă pe acea de jos, acea de stradă,

„Um

ca ministru

m-am

văzut

faţă

în faţă

cu

două revoluţii: una de sus şi alta de
jos.
Am
preferat pe cea de sus, am căutat să ridie simţul
şi demnitatea ţaranilor; m-azi silit să li insuflu
încrederea în nouele instituţii, mai drepte pentru dânşii decât cele vechi. Nendormita mea
în„giijire a “fost ca să face pe ţarani să creadă în ocârmuire; căci aveam şi am convicţiu că în cât
timp ţaranii vor avea, încredere îi zuvera, încredere mai ales în Alexandru lun I. revoluţiune
de jos nu va fi. Revoluţia de jos nu va fi decât

atunci când

vom

înăduşi,

când nu voia îndeplini

dorinţile ţării, drepturile ce Converţiunea e în_
chezeșlueşte claselor de jos.
„Atunei negreşit se va întâmpla ce se întâmplă

cu

vaporul,

care

dacă

prea

se comprimă,

sparge

maşina, am voit ca să funeţioneze şi să ni
ducă
ţara înainte.
(Deelară că nu a înţeles, voinil vidieavea ţaranilor la demnitatea de setăţeni, să jignească pe
boieri. Este şi el boier, urmaş de boier,
vornie

mare).
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„Am. atacat boierismul, nu boierii, Spiritul boierese şi-a, făcut timpul, el nu mai poate
a se
menţine sub regimul convenţional. Acest boierism carele,
ține a pastra

sub formele
conyenţionalismului,
în putere privilegiul regulamentar,

Pam combătut toată
îndivizi niciodată
nu

viaţa mea. Boierii însă ea
i-am atacat. Au nu sânt o

mulţime din ei, care au fost, îi 1856 şi 1857, în
capul marii noastre mişcări naţionale? Au şi însuş în cea mare chestie socială, adică îmbunămulţi boieri
sânt
ţaranilor, nu
tățirea saortei
împărtăşese
eu numele cele mai strălucite care
funeţioideile şi principiile mele? Chiar dintre
sunt
trecute nu
regimelor
narii şi miniştrii
mulţi care au îmbrăţoşat cu sinceritate ideile secolului şi situaţiunea actuală? Pentruce acestora

li-aş

îndeosebi;

am

înţeles

N-am

închide viitorul?

Gimeni

lovit

d-lor,

nu

eu

am

fiindcă

.pe
el

,

este lovit de secolul nostru...”
wwNu

să atac

boierisniul

provocut

be

ţarani!

Nu

eu am făcut că astăzi sunt mai dârji decât înnainte; că astăzi nu rabdă atât de uşor împilarea şi lovirea ea în timpul Regulamentului. Cel
ce li-a ridicat conştiinţa drepturilor Şi a demnităţii lor este marele act european, carele a făcut
şi pe faran să iea parte la reprezentanţă în Adu.

nările ad-hoc din 1$57, act care iuând pe acei ţarani, ce mai înainte nici nu îndrăzniau a se ârata la poarta Curţii, i-au pus pe băncile Adu.
“ării, alăturea cu Domnul Ştirbei, cu Domnul Bibescu, alăturea cu toţi dunnâavuastră şi au făcut ca votul ţaranului să aibă aceiaşi greutate
ea votul stâlpilor ţării. I-a, mai provocat şi amdesbasadorul Reginei Marei Britanii care, la
depuchiderea Adunării din 1857, a iuvitat pe

taţii ţarani

la ceaiu, întoemai

caşi pe cel întăiu
—
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boier şi, în faţa tuturora li-a zis: „Voi sunteţi adevaraţii reprezentanţi ai naţiunii romăne, vo:
reprezentaţi viitorul”,
„I-au mai întărîtat şi luptele dintre separatiști
şi unioniști. l-au mai provocat rezultatul negativ

ce l-au

dobândit,

în Adunarea

dela 1857, cererile

lor în privinţa boierescului! Ei care au
iscălit
cu noi toate dorinţile naţionale, când
a
venit
timoul de a ne ocupa şi de cererile speciale, drept
singur rezultat an capatat insulte dela
această
tribună, astfelin că fiecare din bieţii deputaţi sa
întors pe la casele lor eu desnădejdea în
inimă
şi cu blăstămul pe buze şi nici macar în casele

lor nu

au

fost liniștiți. Pe unii

i-au

maltratat

proprietarii pentrucă au îndrăznit a se tângui de
soarta lor, pe alţii i-a tiranizat guvernul lui Vogaridi, care cu sila li-a luat pănă
şi buletinele

Adunării ad-hoc...”
„ln sfârșit, spre a reveni la acuzările de provocare, au provocat ne ţarani
o
aşteptare
de
patru ani, cu toate că Convenţia zice că toţi Romănii sunt egali înaintea legii, şi că se va proce-

da

fără întârziere la îmbunătăţixea

nilor. Iată,
Convenţiei.

„Ei
aceşti

bine!
trei

se apropie
i

Eu
ani

nu

trei

ani

dela

fac întrebarea:

s'a ridicat

în

soartei

care

favoarea

voce

ranilor?

Insă

în

ţaranilor?

S-au votat în adevăr întinderea dărilor,
Gerea, reerutaţiei asupra tuturor claselor
tății: însă pentrucă
plăteşte bine, pentru

ţara-

promulgarea

întinsocie-

şi boierul
şi
propriețarul
aceasta, uşuratu-s'a birul ţa-

pentrucă

şi feciorii

foştilor

privi-

legiaţi sunt supuşi la recrutaţie, pentru aceasta
uşuratu-sa ceva din sarcinile ţaranilor? Nu, îmbunătăţirea soartei ţaranilor pănă acuma nu s'a
făcut si prin urmare nu
Sau
precurmat
nici
1392
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dreptele
pe

lor tângairi. Așa

dar

nu eu um

provocat

ţarani.”

(Arătă sfarea de nemulțămire în care se afla
țara când a fost, ehiemat la zuveru, nemulţămirile claselor: de sus şi de jos: lăcustele, boala
de
vite, recoltele răle din trecut, îngrijirile răspândite în ţară din cauza operaţiilor statistice şi a
recensământului pentru recrutare, care se aplica
pentru întăiu oară, îuceputuri de răscoală la Botoşănişi Ja Covurluiu, ţaranii
strigând:
„Nu
avem nimica de aparat: Dee soldaţi cei ce au mo-

şiif Dee boierii! (Arată

cum. a liniştit pe săteni).

o„O eauză din nemulţămirile sătenilor erau
partea
din
bijduirile la eare erau încă expuşi
proprietarilor şi mai ales a posesorilor greci.
„Dacă suut mulţi proprietari buni, nu pot nega
că sunt şi mulţi proprietari şi posesori răi, care,
cu toate principiile Convenţiei, eu toate ordinele

guvernului,

maltritează

pe tarani

ca în timpul

Regulamentului. Ba sunt chiar moșii unde însăşi
se
Jandarmii
administraţia nu poate răsbate.
leagă cot la cot subprefecţiii sunt siliţi să încunproprietatea
însuşi
jure moşia. în unele locuri

guvernului

nu

se respectează,

precum

sa întâm-

plat la o moşie din ţinutul
Romanului,
unde
proprietarul a secfestrat tărăboanţele, boii, căluruţele unui antreprenor al departamentului
în
ce
din
care
dar,
agitația
In
publice.
crărilor
săteni, măsura
ce mai mult se întindea între
cea mai mare, mai salutară, era pe de o parte să
stavilese împilările. şi pe de alta să ridie moratul ţaranilor, să-i asigur despre viitor, să li insuflu

Acesta

încredere

în ocârmuire

şi în Domnul

Ţării.

a fost scopul cireulârii pe care d-l Balş a

numit-o provocătoare. Cu ceva nepărtinire
contra, s-ar putea numi împăcătoare”.

ea, din

at

Pe
EADU
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Dă

cetire cireulării ministerului

Moldovei

No.

17025

din 18 Noeravre

de interne

al

1860.

Prin această circulară se recomandă
prefecţilo» să aducă la cunoştinţa ţaranilor
că îmbună-.
tăţirea soartei lor, înehezeşluită prin artico
lul 46
al Convenţiei urmează să se facă în
curând
în
chipul legiuii, iar pănă atunci să prive
pheze penîru ca ei să nu fie obijduiţi peste
prevederile

legii de faţă.
„Pe cât ei sunt îndatoriţi

a îndeplini legiuitele

lor îndatoriri cătră proprietate, pe atâta
şi pro„Prietarii, posesorii şi vechilii trebuie a
fi mărginiţi de a nu obijdui pe săteni peste legiuitul
pont.
„Orice *asupriri şi mai ales bătăile
să
contenească, şi să şiii cu deplin, d-le prefect,
că ocâr-

muirea este hotărîtă a pedepsi cu ca nai mare
asprime pe oricine,.
fie slujbaş,
fie particular,

care în viitor ar îndrăzni a obijdui pe ţarani
.
„Fii aspru cătră cei nătângi şi răi,
dar apără
pe cei blânzi şi buni. Este vreme ea Şi
țaranul să
tie privit ea cetățean; este vreme ca şi el
să fie
aparat în persoana, în cinstea, în averea lui.
A-

ceasta

este cea dintăiu,

»iațile

dumitale,

cea

mai

d-le prefect,

şi să

mave

din

dato-

ştii

că

voiu

priveghia cu această dalorinţă să se împlinească.
„M-am înștiințat că prin unele sute umblă rău-

voitori şi răsvrătitori şi se încearcă de a întări
ta
pe bunii noştri ţarani în contra ocârmuirii
!
A
face aceasta este a fi dușmanul ţării, al Domnu
lui şi al însuşi ţaranilor. Cine voieşte binele
locuitorilor trebuie mai ales să-i îndemne la
paza
liniştii şi la supunerea cătră ocârmuire.
Numai

prin buna rânduialii
dragostea Domnului

numai

prin

nătăţirea
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vor
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izbuti

la

îmbu-

de marele puteri
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ale Europei şi pe care Măria Sa
Domnul
din
toată inima o voieşte a o pune în lucrare cât mai
*
curând.
„Silește-te dar, d-le prefeci, ca 'să linişteşti pe
locuitori şi să li însufli încredere în Domnul țării. Spune-li deadreptul,
spune-li
prin
subpre-

fecţi, ca ci să astupe urechile la «orbele răuvoitorilor şi răzvrătitorilor, oricari ar fi? Să-şi pue

toată credinţa în Măria Su Alexandru Ion şi în
îmbunătăţirea
voim
toții
ocârmuirea lui. Cu
osoartei ţaranilor; şi, ca să ajungă la aceasta
cârmuirea este hotărită a treze pesle toate piedecile, peste toate greutățile. Măria Sa Domnul
este pătruns de sarea Sa chiemare; el ştie că nu
poate fi pace, putere şi fericire în România, înNoi
fericiţi.
tru câtă vreme laranii nu vor fi
toţi câţi suntem de Măria Sa chiemaţi Ja trebile
țării, trebuie dar să ne pătrundem bine de aceste
adevăruri. Respect drepturilor proprietăţii, dar
respect şi drepturilor țaranilor! Să cerem supunere dela dânşii, dar. şi noi să li dăm dreptate și

aparare.
Partea

reprodusă

aici

în

mai

eursive,

sagiile în care se vorbia. de fericirea

ales

pa-

ce Domnul

cuera ohtărît s-o asigure ţaranilor prin care
vinte nu se putea înţelege decâi împroprietărirea
lor, fusese mai ales ceiace stârnise mânia privilegiaţilor şi-i împinsese să coară darea în judecată a ministrului care cutezase să dee o ase-mene circulară. împotriva căreia, judecând după

principiile astăzi admise de toată lumea, nu
se
pot găsi decât cuvinte de laudă
şi care, dată
fiind

starea

nul nostru
era

cuprins

rile ad-hoc,

de

asuprire

la

atunci, combinată
în

urma

eare

participării

a răspingerii

eva

supus

ţara-

cu agitația de care

de cătră

lui

la Divanu-

acel Divan
—

a
15

RADU ROSE
a TTI

Ă

II

cererilor sale, a luptelor pen
tru Unire la care fusese chiemat să iee parte şi
a necontenitei amâ-

nări a îmbunătăţirii soartei sale
promisă de Con

:
venţie, făgăduinţă de care
clasa ţaranească avea
perfectă ştiinţă, nu se poa
te numi dimpotrivă decât

minţi

clare.

un. act

de

deosebit

înaltă

de

prevedere,

agere,

-

de

datorit

unei

prevăzătoare

şi

de

.

Despre izbânda propuneri
i de dare în judecată
a lui Cogălniceanu, cred că
nici majoritatea nici
minoritatea comisiei nu şi-a
fi făcut vr'o iluzie. .
Minist

erul

a demisionat

şi nu s'a mai vorbit

de
dare. în judecaţă. Lupta într
e bnierime şi Domn
a devenit din acel moment
mai
înverşunată
şi
mai aprigă din zi în zi, cea
dirtăiu fiind hotăriîtă să se folosească, pănă în
ultinul moment de
faptul că dreptui 'de vot alc
ătuia
un
adevaraţ
monopol în mânile ei, iar
cel de al doilea, absolut conştient de înalta misiun
e ce i-o impusese ridicarea lui la scauneie amâ
nduror acestoz țări,
Adică aceea de a pune la cale
preschimbarea u„Dor înrme de ineonștienţi în
naţiune de cetăţeni.
Işi dădea prea bine samă că adu
cerea la desăvârşită îndeplinire a unei asemen
e misiuni, departe
de a fi cu putinţă în scurtul
timp în care îi putea
fi dat să ocupe aceste scaune
, cerea fără îndoială
un timp neasamanat mai lun
g decât viaţa de care
putea

să aibă parte,

era însă, hotărît ca el să fie

acela din al cărui voință şi
sârguinţă să fi plecat măreaţa mişeare.
Și fără îndoială că, întrad
evăr, lui sunt daţorite cele dintăi fapte concre
te cara alcătaiese începutul ei.
“Opoziția conservatoare nu
seapa în acest timp
nici un prilej pentru a cere
Domnului
desăvârşirea Unirii şi aducerea pri
ncipelui
străin;
în
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vealitate nu stia prin ce mijloace
să scăpe de el
mai răpede. Cuza şi cu Costarhe
Negri, prietenul şi neprețnitul lui ajutor la
Constantinopol,
unde. acum reprezenta amândouă
ţările, s-au folosit de această necontenită agita
ţie şi frămâutare pentru a reprezenta Porții
și puterilor garante că Domnitorului îi este cu
neputinţă
să
menţie ordinea şi să ocârmuiască
Principatele
dacă nu se desăvârşeşte Unirea,
căci
pe
lângă
frământarea, şi nesiguranța pricinuite
de nedesăvârşirea ei, oraanismul alcătuiț
de regimul convenţional dela 1358 este deosebit de
greoiu şi de
costisitor:
cu Comisia Centrală, eu cele două
Camere deosebite dela Ieşi şi dela Bucur
eşti, cu cele
două ministere, cu celelalte complicaţi
uni şi, mai
ales, din cauza legii electorale alcăt
uită de Couvenţie, în puierea căreia dreptul
de alegator la
Camerăîl posedau în
amândouă
Principatele,
mai puţin de patru mii de alegători.
Colegiile electorale erau ridicol de miei: astfeliu
în ţinutul

Ismailului,

dealtmintrelea

destul

de

populat,

a-

vea drept de voi un singur alegător şi aceşt
i alegători aparţineau aproape toţi vechei
clase privilegiate, în oborîrea privilegiilor
căreia
consista partea cea mai importantă a »etor
melor de
efectuat şi ale căror săvârşire era presc
risă
de

Convenţie.

Nu

se putea gândi

la o

veformă

pe

cale constituţională a legii electorale în
fiinţă,
căci şi deputaţi şi alegători priviau orice modi|
ficare implicând întinderea sufragiului ca o ade-:
varată sinucidere. Cuza mai adusese, prin Negri
,
la cunoştiuţa Porții şi a puierilor că Comi
sia
Centrală terminase proiectul de lege rural
ă, iar

Camera
parat

Moldovei

ca această

mândouă
Radu Rosetti

dându-și

Principatele,
12

samă

cât cra de nea-

lege să fie îutoeriai

pentruca

una

aceiaş

în a-

din popula:
——
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țiunile

cealaltă,

rurale

să

nu

cere

ca

amândouă

fie

mai

fuvorizată

Camerile

decât.

întruuin-

du-se în Bucureşti, s'o discute și s'o voteze
împreună. l-ar; veni greu Domnului să se opue unui
asemene pas care ar putea să aibă urmări incaleulabile.
Consideraţiile de mai sus pe care Negri le desvoltase în repeţite rânduri verbal, în cursul ani-

lor. 1860 şi 1861,

atât

demnitarilor

Porții

eât

şi

ambasadorilor marilor Puteri, le mai
comunicase aceloraşi, în vara anului 1360, în urma ceverii Domnitorului, printrun
memorand
seris.
Opoziția conservatoare aflând despre conţinutul
acestei piese, fu cuprinsă de o mare îngrijorare;
mai cu samă din cauza atacului asupra Monopolului său electoral. Se ştia că de rasi mult,
timp
urmează tratări cu Poarta şi cu celelalte puteri
pentru desăvârşirea Unirii, se vorbia de o confe- vinţă ce avea să se ţie asupra acestei chestiuni la
Paris sau 'la Constantinopol şi se zaai ştia că, în
chestiunea Unirii, Poarta era acuma dispusă să
facă mari concesiuni. Acel moment a fost ales de
opoziţie pentru a face în Camera moldovenească,
o interpelare prin care se cerea
guvernului
să
xăspundă dacă: „eu prilejul conferinţii ce avea
să se ţie la Panis, luase măsuri a se încunoştiinţa din nou pe puteri, despre viile
aşieplări
ale
ţării de a vedea realizate dorințele rostite de Di-

vanurile ad-hoc”
O interpelare la feliu a fost adresată în Cameva 'Pării Româneşti îndată ce se primi acolo telegrama aducând la cunoștință textul acestei interpelări. Guvernul dădu în an:ândouă eamerile

un

răspuns evaziv.
Departe să uducă folos cauzei Unirii desăvârşite, interpelarea îi punea numai piedici. Domni-
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torul şi cu Negri izhutise să moaie cerbicia TPurcilor, paşalele îşi cam luase nădejdea de foloa-.
sele bănești ce li aduceau altiidată schimbările
de Domni, iar principala noastră potrivnică, Awstria, după înfrângerile ei în Italia şi pacea de
ia Villafranea, nu mai ţinea livbagiul ţanţoş de
altădată, Cuza era sigur că este pe
punctul
-să
desăvârşească Unirea. Dar insistența pusă de camere asupra principelui străin amerinţa să strice

totul. Napoleon al III-lea voia Unirea desăvârşită, dar o voia rămânând Cuza Domn. Poarta.

se resemna la: Unire, temându-se ea Cuza să nu o
desăvârşească cu dela sine putere, întemeindu- -se
pe protecţia şi sprijinul împăratului Francezilor,
dar nici întiuu chip nu voia s'audă de un Doman
străin. Pănă şi Austria, se arata acuma, în urma
unor piocedeuri dibace ale lui Cuza, dispusă
'să

stee la vorbă pe tărimul desăvârşirii Unirii, dar
era absolut intratabilă în ceiace privia Domnul
străin. Nenorocita interpelare pusă la cale de

dreaptă, n-a
desăvârşirea

toţii,
O

viguroasă

străin
y

făcut decât să amâe pe câteva luni
Unirii
adică scopul ce-l doriau cu
campanie

şi în favoarea

împotriva

eredității

în

Domnului

familia

lui

Cuza, dusă atât de prietenii personali ai
Domnului cât şi de stânga pănă atunci răuvoitoare
lui, contribui mult la liniştirea Austriei
şi. a
Porţii şi avu darul. să mai sporească îngrijirea
privilegiaţilor: ideia Domniei ereditare în familia lui Cuza supărându-i şi mai tare decât Uui-

rea fără Doran străin şi cu Dimnia
lui Cuza
fără ereditate. Imi adue aminte de îndignarea de

care

tata

şi prietenii

săi

poliţici

erâu

când se gândiau că ni-ar putea fi dat
odată pe unul din copiii lui Librecht

cuprinşi

să vedem
aşazat pe
—
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scaunul acestor ţări. Hu nu înţeleveam cum Alexandru Moisă pe care, întrun ziar ilustrat, îl
văzusem plutind, într'un paner,pe Dâmboviţă,
era copilul lui Librecht şi când ccream lămuriri
eram trimes la primblare.
Dreapta a mai slăbit-o deci en cererile de Domn
străin, ceiace a permis lui Cuza
si
lui
Negri
să-şi îndoiaseă activitatea şi, la Decemvre' 1861,

să serbăm,

înfăptuirea

Unirii

desăvârşite.

Poarta nu uitase să amestece la dulceaţa concesiunii ce ni-o făcea, picături eroase de
fiere.
In firmanul slobozit spre acest sfârşit desăvârşirea Unirii era legată de
următoarele
condiţiuni: 1) era concedată numai pe vremea vieţii

lui

Cuza;

2)

Comisia

Centrală

era

numai

sus-

pendată pe acest timp nu desfiinţată; 3) nici
o
modificare nu se putea aduce îr: acest timp hotarelor Principatelor Unite; 4) aveau să se
înființeze donă consilii provinciale
unul
pentru
Moldova, celalalt pentru
'Țara
Românească; 5)
Unirea avea să înceteze odată cu
moartea
lui
„Cuza şi. se prevedeau toate amăruntele chipului

în car ave a să urmeze
atunci acea desființare.
Dar Negri, într'o notă din 16 Noemvre 1861 cătră ambasadori, declarase că „nu ne vom supune
la nimica din cele ce ni sar
impune,
aceusta
chiar în puterea articolelor 22 şi 22 ale Tratatuui de Paris şi a articolului 2 al Convenţiei. Iar
Domnitorul, după cetirea mesajului în Adunarea
moldovenească, a adăugit: „Unirea va fi aşa cum

o dorira noi.” Dealtmintrelea Poarta era departe
de a dispunea de mijloacele necesare pentru a ni
impune condiţiile ei, căci puterile nu ar
fi lasat-o nici întrun caz să întrebuinţeze forţa spre
acest sfârşit.
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Din

domnia

CAPITOLUL

VII

lui Cuza

(Urmare

şi sfârşit)

Desăvârşirea
Unirii, prin dispariţia
Centrale, contopirea celo» două camere
ministere
meră unică şi a celor două
singur,

au

uşurat

în

chip

însamnat

Comisiei
întz'o caînt'unul

mecanismul

de
greviu
administrativ şi legislativ atât de
pănă atunci, dar nau suprimat dificultatea
de
căpetenie cu care se lupta Cuza: monopolul drepprivilegiați,
turilor politice a vr'o patru mii de
dintr'un popor de peste patru milioane de suflete.
Majoritatea covârşitoare a acestui număr infim
de alegători aparţineau elasei privilegiate, compusă mai cu samă din proprietari de domenii înîn urma
tinse. Aceste mari domenii se alcătuise
unor cotropiri succesive şi progresive, în curs de
veacuri, care transformase dreptul de folosinţă
unei
asupra
al căpeteniei săteşti dela origine,
părţi minime a hotarului așăzării ocârmuită de
el, unită cu folosinţa unor drepturi administrative şi regaliane, în proprietăţi grevate de un
drept numai de folosinţă al obştiei sătești asupra. unei mici părţi din acel hotar, nu numai lemai
dar
gată de munci şi de îndatoriri grele,
fiind şi contestaţă.
Precum am aratat mui' sus, generaţiile de stă——
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pâni

de moşii care au trăit în veacul

irecut pot

să invoace, în apararea lor, faptul că erau
de
o
incontestabilă bună, credinţă în
ceiace
privia
sfinţenia dreptului de proprietate ce-l pretin
deau
şi-l exercitau aproape cu desăvârşire asupra
mosiilor lor. Insuş Cogălniceanu nu-şi dădea
samă
“pănă la ce punct era şubred acel pretins
drept de
proprietate absolută al stăpânilor de moşii
împotriva căruia ducea o luptă atât de însufl
eţită,
atât de grea. la începutul domniei lui
Cuza exista un singur barbat, minţii puternice
al căruia
i-a fost dat ca, deşi lipsită de orice materi
al
documentar, să fie în stare să gâcească, dacă
nu între-

Rimea

amăruntelor

dreptului

românesc

din

evul

mediu, dar cel puţin faptul că, asupra
pământului
locuit de el, săteanul romăn avea un
drept.de proprietate supusă oblăduirii unui stăpân
care
îl
exercita în puterea. vr'unui act domne
se
şi acest barbat a fost Ion Brătianu.
Din - pacate
el
“nu a tratat chestiunea în scris decâ
iîn ajunul
loviturii de stat, când se ştia că împro
prietărirea
este un: lucru inevitabil, căci frnmvasele
lui articole din Pomănul au apărut între
10 şi 19 April 1864. Chestiunile constituţionale
îl ocupau,
pe el şi pe amicii lui, mult mai serios.
Lui Cuza şi lui Cogălniceanu li revine fără
îndoială fala de a_fi fost fruutaşii luptei
care a dat

taranului

român

stăpânire

deplină

asupra

miei părţi din pământul ce-l stăpânise
strămoşii lui şi care-i fusese
răpită

lung

şir de cotropiri, lăsându-i

un slab
minime,

drept
drept.

unei

odinioară
printr'un

la sfârşit

numai

de uzutruet asupra unei întinderi
contestat şi acela. şi exercitat nu-

mai în schimbul unor istovitoare corvezi.
Foştii

pentru
182 =—

privilegiați

a întârria

făcuse

şi apoi

tot ce puiuse,

pentru

întăiu

a împiedeca

cu

e

|

desăvârșire
mum koţia,

-

-
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suu cel puţin a reduce la un
minisum o numiau ei, proiectată de Cuza

şi de Cogălniceanu în scop să-şi întomeze o popu-

laritate nesănătoasă. Printre aceşti opozanți
la
un act de dreptate şi de prevedere erau nu numai

unii

din barbaţii

cei mai

culţi

din ţară, dar

şi

" alţii de o bună credinţă ce a ramas nedesminţită
pănă la sfârșitul vieţii lor, barbaţial .căror simţ
de echitate şi de dreptate mergea adesa pănă la
ridicol, iubitori sinceri ai poporului, ai ţării şi
ai neamului. Dar trebuie
să
recunosc că desăvârşita sărăcie a materialului documentar stând
atunci la dispoziţia publicului
alcătuia (chiar
pentru românul cel mai cult) o neputinţă
abso-

lută

pentruea

principiile

de

Ion Brătianu

să poată

reconstitui

chiar

bază

Obiceiului

Pământului.

ale

numai

a dat în acest caz dovadă de un a-

devarat dar de divinaţiune; documentele
care
au permis pătrunderea îainii an fost
publicate
numai ani după promulgarea legii -rurale.
Astfeliu stând lucrurile, era firesc ca foştii privilegiaţi, stăpâni execlusivi asupra dreptului
de
a
trimete deputaţi. să se opue cu cea mai
desă-

vârşită cerbicie oricărei lăţiri a dreptului de vot.
Ştiau prea bine că Domnulse va grăbi să protite
de o întindere a sufragiului pentru a-şi alcătui
camere favorabile reformelor ce se credea chiemat .să le înfăptuiască, reforme Gin
care
cea
dintăiu avea să fie tocmai hrăpirea. cum ziceau
ei, a unei părţi din averea lor, pentru a o da ţaranilor. Din această cauză Domrul era redus. să
ocârmuiască
cu
camere veşnice
osțile reformelor ce le propunea. Un întăiu proiect de lege ru-

xală fusese alcătuit de Comisia
Centrală,
încă
din întăiul an al activităţii sale, pentru a fi discutat și aprobat

toemai

în anui urmrător.
==
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Prin această lege urma ca, dela promulgarea
ei înainte, toemelile dintre săteni şi stăpânii de
moşii, pentru locurile de hrană de care cei dintăi ar avea nevoie: arătuyă, fânaţ.şi imaş, se vor
face după forma obişnuită pentru toemelile de
bună voie. Nici o legiuire sau măsură administrativă nu putea să mai intervie pentru a regula
asemene legături. Se da locuitorilor un termen
de trei ani pentru a pune la eale astfeliu rapoartele cu propriețarii. Acei ce nu s-ar fi învoit în
acest termen pentru viitor, erau liberi să urmeze
în tot timpul vieţii lor aşăzământul în vigoare,
cu volnicie să plătească în bani, după preţurile

“stabilite în localitate, munca
chirie

a

pământului.

mărginită

numai

ce o dădeau astăzi ca

Această

faculiaie

la întinderile

era

legiuite

însă

ocupate

de locuitori şi nici decum la prisoase
ce
le-ar
lucra peste acele întinderi, apoi numai acei locuitori care lucrase pănă atunci buieresul
(claca)
proprietarilor respectivi, pastrau
dreptul
să rămâe pănă la moarte sub regimul legii vechi. Insurățeii aveau să se toemească
cn proprietarul

prin bună învoială. Sătenii erau declaraţi „cm- baticari (emfiteoţi) asupra locuxvilor de casă, a
sădirilor de vii și a pământurilor de care
teau dispune după cuviinţa lor, în schimbul

baticului

puem-

obişnuit în localitate, fie în bani fie în

natură”. Ei

erau.

bine

înteles,

slobozi

loruinţile unde vor voi, fără oprire.

să-şi

mute

Precum se vedc, prin acest proiect de lege
se
pastra un drept de folosinţă la winima parte de
pământ ce i-o lasase Regulamentul Organie numai acelei părţi a ţărănimii care Imerase boierese pănă atunci şi care avea
să
mai
lucreze
pănă la moarte. Dreptul ce-l aveau însurăţeii să
primească pământ
la căsătorie. era
desființat,
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Numai o îmbunătăţire
a soartei ţăranilor.
nu
alcătuia deci legea rurală
votată
de
Comisia
:Jentrală, căci ea răpea ţărănimii orice drept de
folosinţă la pământ îndată după stângerea . generaţiunii care, în acel moment, lucra boierescul
(claca). Dimpotrivă, privilegiaţii săvârşiau
astfeliu o nouă hrăpive; punând cunună tuturor cotropirilor anterioare. Căci reforma propusă râpea ţărănimii dreptul de a fi pusă,la căsătorie, în
posesiunea minimelor parcele la care v îndretătia ultima şi cea mare hrăpire: acea săvârşită de
Regulamentul Organic. Cum ar fi
putut
deci
Cuza să-şi închipue că, păstrând iegea
eleotorală în vigoare, ar putea a; junge vr'odată la îmbunătăţirea scartei ţaranului?
Şi
din zi în zi deveniau mai vederate
semnele unei adânci frământări în massele poporului,
pănă când, în lanuar 1862, aceste nemulțămiri au
izbuhnit în răscoală făţişă. Ţavanii din judeţul
Buzău s-au răsculat sub povăţuirea lui Niţă Mă-*
lăieru! şi au apucat drumul Bucureștilor, devastând şi prădând în eale hambarele şi aşăzările stăa-i
spre
„pânilor. A trebuit să se trimaiă ivupe
opri şi a-i linişti. Măsurile de rigoare au putut
deocamdaţă să calmeze agitaţiunea,
ţărilor,
amânduror
minister comun
Intăiul
de
sub care se petreceau aceste fapie, era 'luat
îl prezida.
Domn din dreapta: Barbu Catargiu
Când Ion Brătianu îl interpelă asupra arestărilor făeute, el răspunse că: „răseoala au fi putut
da țării o lovitură care ar fi cufundal-o în pră-pastia din care nici strănepoţii noştri n'ar fi pu-

tui-o

seoate”.

Chestia

era privită

de Cameră

şi

şle guvern ca atât de primejdioasă, încât interpelatorul nici nu a fost lasat să-şi desvolte interpe-

larea.
==
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Voiu

observa

că partidul

liberal

muntean,

pe

«cât îi era cu putinţă, se ferea să se oeupe de ehes-

tia ţărănească. Chiar când a fost chiemaţ la putere şi-a concentrat sforţările mai
ales asupra
chestiunilor

constituţionale,

cum

erau:

dreptul

de vot şi libertatea presei.
Ion Brătianu zicea, în şădinţa Camerei
dela
11 Fevruar 1863:
,
„Când ni făcea domnul Cogălniceanu şi alţii din
„Moldova imputarea: de ce nu discutăm
chestia

proprietăţii, noi răspundeam că în ambele părţi
litigante există încă prejudecăţi; că
ciiesțiunea
-cere să fie discutată în toată liniştea, cu tot sânzele rece necesar; că trebuie:
să aşteptăm
pănă
ce vor vedea proprietarii, că mudul proprietăţii
de astăzi nu este cel mai profitabil pentru dânşii;
să vadă că au alte resurse, mai bune decât acele
ee li dau legile existente.
Să
îucepem,
ziceam
oi, eu aite reforme: cu moralizarea funcţionari“lor, cu garanţiile comerţului, cu
iastitutele de
credit. A intrat în capul ţaranului ideia că țoată
cauza răului de care suferă ţura este proprietarul. Dacă bate piatra, dacă pluuă kroaşte, cauza
esie că proprietarii au proprietăţi. De aceia am
zis capului statului, pe când eran la guvern, să
nu atingem chestiunea proprietăţii; să căutăm
mai întăiu a înfrăţi spiritele,a lumina pe armabele
părţi; să facem întăiu institutele
necesare
Şi,
când vom rezolva legea proprietăţii,
s-o rezol-

văm

astfeliu

în

cât

niei, iar nu să punem
iră naţională; căci un

s-aducă

regenerarea

-Girea cea mai mare”.
Mă tem că dacă sar fi aştepiat pentru
rea,

şchioapi

de

Cuza

386
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şi

cum

de

a

iomă-

în pericol existenţa noasrăzboiu civil este nenoro-

fost

dată

Cogălniceanu,

chestiunii

ea

|
rezolva.
rurale

proprietarii

să.
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se convingă „că au alte resurse, mai
bune decât.
exploatarea moșiilor lor prin boieresc,
să se moralizeze funcţionarii, să se stabilească
garanţii
pentru comerţ, să se întemeieze instit
ute de credit” şi, mai ales, „să se întrăţească spirit
ele”, sar
fi dat vreme şi prilej să se mai produ
că încă; cel puţin zece miiscări ca acea a lui Niţă
Mălăieru,
din ce în ce mui violeute şi mai puternice,
adică
tocmai războiul civil de care: Lon
Brătianu
se
temea că va izbuhni, rezolvând atunei chesti
unea.
„Am reprodus cuvintele de mai sus
ale şefului
partidului iiberal pentru a arata: 1) că
ferma voinţă de a desăvârşi reforma rurală a fost
o vvință moldovenească şi, 2) că ea a pornit dela
Cuza.
şi dela Cogălniceanu, personal.
lu cursul desbaterilor pentu reforma
rurală,
Barbu Catargiu, preşedintele primului
minister
„comun, a fost. asasinat pe când ieşia dela
Cameră,

fiind

în trăsură

cu colonelul

Neculai

prefectul poliţiei Capitalei.
Barbu Catargiu. era adversarul

de

Bibescu,
căpetenie

al oricărei atingeri la vechea stare de lucruri. Cu-

vântul lui avea darul să farmece cu desăvâ
rşire
pe partizanii trecutului. N-am înţeles niciod
ată.
pentruce,
căci argumentaţia
diseursurilor
sale
mi-a părut totdeauna cu desăvârşire slabă.
Am
chestionat în această privinţă atât pe tata cât
şi
pe alţi colegi ai lui din întăia cameră comun
ă.
Toţi mi-au răspuns acelaş luern:
argumentarea
discursurilor lui Barbu Catargiu era întwadevăr
slabă, adesa nulă, dar timbrul vocii care le ros-

tia, nuanţările

ei, gesturile şi mai

lui te impresiona

admirabil

adânc:

decât un

ales

mimica

el era mai mult un retor;

orator de samă?).

1) Se ştie că, în tinerețele lui, Barbu Catargiu a fost
surprins de un oarecare Palama noaptea, la femeia lui,
——
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Era cunoscut ca adversarul col mai neîmpacat
al oricărei atingeri Ja dreptul de proprietate absolută ce-l pretindeau stăpânii de
moşii,
drept
ce-l privia ca intangibil, se ştiu că nici întrun
caz o'reformă în sens favorabil ţaraniior, a raporturilor în vigoare atunci între pământ, sătean
şi stăpân, nu se va putea efectua sub ministerul
prezidat de el. Mai era cunoscut ea adversar tot
atât de ireducţibil al extensiunii sufragiuiui; stă-

tea deci în cale toemai

scopului celui mai scump

al Domnului şi al lui Cogălniceanu de o parte,
al partidului liberal muntean de alta. Impotriva
reformei regimului rural se vostise în sesiunea

în curs

numai

odată

și în chip relativ

moderat.

Dar se întâmplase că, tocmai în ziua
asasinării
sale (1 Iunie 1863), el interzise o rare întrunire
ce acel partii] îl proiectase pentru a serba aniversarea revoluţiei dela 1848. Căutându-se deci după
asasinat: cui folosia mai mult fapta de groază
săvârşită, răspunsul nu a putut să fie altul decât:
Domnului şi partidului liberal muntean. Tata nu
stătea macar un moment la îndoială pentru a acuza pe Cuza. Il văzuse puţine 1nomente după asasinat şi zicea că: avea crima scrisă
pe
față.
Cei mulţi însă declarau în gura mare că fapiaşul

nu pufuse

să fi fost pus la cale decât de liberalii

munteni. În cât privește pe
Cuza.
convingerea
mea este că niciodată gând atât de Llastamat nu
a trecut prin erierii lui: nici
una
din
fapiele

Spre a ieși din încurcătură, Catargiu a înjunghiet pe
Palama. Grigore Ghika, care domnia atunci în Tara
Românească, a pus să aducă pe Barbu Catargiu la
Curte, a poroncit să-l întindă, fiindcă era evghenâi, nobil
pe postav roşu şi să-i administreze
după care Catargiu a găsit cu cale
pe câțiva ani.
188 —

o falangă zdravănă,
să părăsească ţara
:
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sale, nici unul din amăruntele vieţii lui nu autoriză bănuiala că ar fi tost în stare. să îndemne la
vr'un asasinat. Apoi ştim acuma cu prisosințţă că
el încă de atunci se sândia la lovitura de stat şi
se sfătuia cu Napoleon al III-lea asupra ei;
ce
zor. avea deci, el, care prin nimică nu a dovedit
vr'odată macar urmă de instivete sanguinare, să
recurgă la asasinat pentru a înlătura pe un barbat peste al cărui opunere la proiectele sale putea trece fără a-şi pata mânile cu sânge. Doară

Cuza

era Romăn

moldovan.

În ce priveşte
lor munteni, mai
dire cu atentatul
a autoriza să li,

generaţia de atuuci a liberalimult decât îndoielniea ior învului Fieschi nu ar ajunge pentru
se atribuie lor paternitatea uci-

derii lui Barbu

Catargiu:

a trecut

de atunai

o

viaţă de om şi, afară de niște fanfaronade, precum este cuvântul ce se zice că i-au
trimes
la

1875, lui Carol: ]: „să cruţe ţara de comiterea unui asasinat ete,” şi de o nenorocită. mărturisire
făcută în Cameră, de întăiul Brătianu, relativ la
o tolerare de asasinat, nu sa pulut pune în sarcina lor nici urmă de asasinat politic. 'Trebue să

recunoaştem

valii

munteni

asasinate.

că

prin

că

ar

In schimb

nimică

n'au

fi sanguinari

dovedit

libe-

şi capabili

însă, Ion Brătianu

de

tatăl

a

mărturisit, în Camera dela. 1866, că ştie cine
a
fost asasinul Imi Barbu Catargiu. Care sunt cuvintele pentru care n'a dat îîn vileag numele acestui asasin este greu de înţeles. Umbla pe atunei

"vorba
pe

că făptuitorul era un Unszur numit

care

crima

oare Pa pus

lui

l-ar,

la cale?

fi

Bogat,

îmbogăți tb). Dar

cine

1) Ion Brătianu către Cogălniceanu în şedinţa Camerii
dela 11 Octombrie 1866: „Barbu Catargiu n-a fost omarât,
=
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De oarece partizanii trecutului de
loc nu se feriau să proclame în publie bănu
iala că asasina-

rea lui Barbu Catargiu era opera
a însuş Domnului, faptul nu a putut bineînţele
s decât să învenineze şi mai mulţ relaţiile aşa
și aşa atât de
încordate între ei.
.
Proiectul de lege rurală -al Comi
siei Centrale

trecu

prin

Cameră

aproape

nemodificat,

combă-

tut în chip serios numai de Cogă
lniceanu. Apărătorii trecutului nu se temeau de
nimică ca de
promulgarea lui de cătră Domu,
doriau şi
nădăjduiau să poată scapa şi de lege
şi de
Cuza.
rămânând cu moşiile şi en boierescul
neştirbit.
lar Domnul, ferm hotărît să, îmbunătă
ţască soarta ţărănimii, nici nu se gândia să sanc
ţioneze
o.
lege care, departe să îmbunătăţasc
ă soarta masei poporului, o înrăutăţia în chip înse
mnat, mai.
ştirbind încă din drepturile ce-i rămă
sese asupra,
pământului. Nemulţămirea în popor
se făcea din
zi în zi mai adâncă, iar partidele
politice
începeau să schiţeze, în alegeri pentru a
răsturna pe.

Domn.

Acesta, într'o scrisoare cătră
aceste partide prin cuvintele:

traîtres,

(nişte

nebuni şi

nişte

Negri, caracteriza
des fous
ct
des

ivădători).

Din

partea lor boierii noştri nu scapau nici
un prilej pentru a inanifesta ura şi disprețul
lor cătră
Domnitor. La noi spre exemplu, magarul
nostru,

un dobitoe deosebit de îndărătnie şi de vicio
s,
purta. numele de Alexandru Ion ], la Comăneșt
i,

la Ghikuleşti un câne cu trei picioare, extra
ordi..
nar de urît, fără eoadă şi chior de un
ochiu nu

răspundea,

decât

numelui

de Cuza,

iar Ja

Gro-

de un român; 4, Cogălniceanu trebui
e 'să știe, asta“,
Cogălniceanu răspuzână că nu ştie, Brătia
nu lămureşte :
“Trăiește o persoană câre ştie și care-ţi
va putea spune,
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zeşti,

la, Lascar

Bogdan,

numele

identificându-se

în

resele ţărănimii
luţie, în -schimb

aşa

ne-a scapat de o groaznică revoadministraţia lui lasa
mult
de

Domnului

era

dat unui vier de soiu bun, dar atât
de răutăcios
în cât au fost siliţi să-l împuşte şi
în multe case
boiereşti era la feliu.
Este însă incontestabil.că Cuza ne
dusese cu v
mână foarte siură la desăvârşir
ea Unirii şi că

dorit, cum

chip

de altmintrelea

de hotărît

cu

nici unu putea

să

inte-

fie

altfeliu. S'ax fi putut merge mai încet
cu crearea
de servicii noui, dar nu îneape îndoi
ală că organizarea de pănă atunci era pe picior
mult
prea
restrâns pentru a îndeatula toate
nevoile
unei
“ţări .care voia. să se apropie de nivelul
celorlalte
„state europene. Faptul că sa copiat în
chip ab-

solut servil administraţia
murile serviciului public,

franceză în toate ra.
ceiace cerea înfiinţa-

rea unui mare număr de posturi noui,
pe
cae
era imposibil să le umpli cu titulari
care macar
de departe să fi fost în stare
să îndeplinească
numai esenţialul din datoriile incumbându
-li, a
creat o stare de fapt care, în
această
privinţă
justifica cu desăvârşire calificativul de
regim
&
la Soulougue dat de tata, nouei ere.-S
e
fura
de
sus și pănă jos, în această privinţă numai
regi-:
mul postbellie actual poate îi privit
ea întrecând
în corupţiune pe acel de atunci, Apoi
igmoranţa
și incapacitatea. funcţionarilor „era 'de
necrezuţ:
nu înțelegeau de loc legile ca erau chiema
ţi să; le
aplice; ordinele şi comunicările lor
erau
niște
halimale, adevarate modele de ineult
ură, de ză.
păceală şi de
incapacitate.
Dealiimnintrelea,
de
unde ar fi putut oare nenorocitul de
Cuza să a-

dune, în această

mai

grozave

tură, pradă

corupțiuni

şi

de veacuri

aproape

a

celei

analfabetă,:
==
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numărul trebuineios de funcţionari destoiniei
şi
cinstiţi cerut în. chip imperios şi urgent de
o
organizare europeană a Statului romăn creat
de
Tratatul de Paris şi de Convenţia dela 1858?
Regimul întradevăr că era „a la Soulouque”,
dar
unde erau barbaţii care lar ti putut face altfeli
u?
Insă avea. fără îndoială şi Domnitorul partea
lui
de răspundere în această stare de laeruri.
.
Precum am spus-o mai sus, Cuza dacă era personal cinstit: şi desinteresat, era în schimb cinic,
avea o ideie proastă de omenire şi
era
foarte
rău îneunjurat, de barbaţi cinici caşi el, apoi pe
deasupra cei mulţi din ei mai tiind neciustiţi şi
lacomi. El mai era şi leneş, punea puţin interes
pentru mersul administraţiunii, a. justiţiei şi a

finanțelor. Viaţa de excese ce o ducea slăbindu-i

crgânismul, contribuia la „lasarea
în
voia
lui
Dumnezeu” a întregii ocârmuiri interne.
Fra neadovmit în ceiace privia relaţiunile
cu
străinătatea şi nimene n-a aparat demnitatea
acestei ţări, atunci vasale, cu mai mare vrednieie
decât a aparat-o el în situaţiunile cele mai dificile. Ţin bine minte cum chiar tata-îl lăuda pentru chipul în care a ştiut să apere cinstea țării
şi să evite orice demers umilitor dia partea ei în
ufacerea transportului printr'însa, în Sârbia,
a
unor arme cumparate de acel prineipaţ, din
Rusia, deși un asemene
demeys
era
pretins
de
Poartă şi de Austgia şi sprijinit de puteri.
In vara anului 1868 s'a produs incidentul dela
Costangalia. Polonia se răsculase şi lupte grele
se dădeau pe pământul ei. Regimentele de cosași
dădeau greu de furcă oştirilor ruseşti. Polonii
bejenasi în lumea, întreagă alergau suh steagurile
dictatorului Langiewiez, pe granițele Galiției se
organizau cete de luptători care, ascunși în pă1%

——
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duri,

aşteptau

momentul

oportun

hotarul. Comitetele

polone

spre

acelaş

Întrebuinţeze,
de

forţe,

Delta

nouă la 1856,

Dunărei

i

avură

sfârşit

pentru

a trecea

atunci ideia să

de

şi Basarabia

comasare
retrocedată

Sub comanda lui Milkowski se
alcătuise în Del.
tă, probabil cu ştirea şi cons
imţimântul plătit a]
autorităţilor turcești, o ceată
cuprinzând aproximativ 150 de Poloni, cei mulţ
i stabiliţi de 'maj
demult în Turcia, care apro
ape toţi aparținuse
unuia din corpurile de voluntar
i poloni în soldă
turcească care luase parte la
războiul
Crimeei,

pe lângă

care se mai

aflau

şi Poloni

veniţi

în-

iradins din alte țări, precum
şi Prancezi amici
ai cauzei polone. Nu ştiu care
au fost
motivele
care i-au putut face să ereadă
că guvernul xo-

mân îi va îngădui să treacă
noastra pentru a pătrunde
în
străbătând

da mâna
patriei,

pe

aceasta

în

toţ

cu tovarășii care

prin
Basarabia
acea rusască şi,

lungul

luptau

ei, să

poată

pe pământul

Pe lângă că ideia străbaterii
unei aşa de mari
de terit

întinderi

oriu 'inamie,

cum

cra acea care
despărţia graniţa română
de acea a Poloniei. ruseşti, de cătră o trupă
atâţ de puţin număroasă,

alcătuia

salau

cu

vo adevarată

desăvârşire

nebunie,

asupra

apoi

ei se mai

intenţiuni

în-

lor
Juj
Cuza. Indată ee Domnul
avu cunoştinţă despre
trecerea Polonilor pe
teritoriul
nostru,
dădu

ordin colonelului Călinescu,
comandantului gaxnizoanei Ismailului, ca imed
iaţ să se pue în urmărirea lor, să-i oprească
şi să-i sileancă să se
predee. Călinescu porni înda
tă cu tut efectivul de
care dispunea, câteva
sute de oameni,
în parte
recruți şi se puse în marş
în urmărirea Poloni:
lor, mai venindu-i ajutoare.
Polonii fură ajunşi
Radu Rosetti

13
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mai

desăvârşită

“s'au, predat.
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Pin

partea

Romănilor
Ă

i
PA

ordine. Toţi a-

au fost după

mi li age aere

cea

cei dela care fin aceste. amărunte mi-au spus că
acei asupra cărora
ade vina neizbutirii atacului
“au fost. maiorii Cocea şi Saegiu.
Călinescu ne: înoind atacul imediat. din cauza
lipsei de muniţiuni, Milkowski sa grăbit să plece
“înainte şi a fost ajuns de Româtrii pe malul stâng
at Prulului, în faţa satului nioidov enese Râşeştii.
Polorii erau sleiţi de puteri, lipsiţi de alimente,
ar superioritatea numerică a Românilor zădăeni'cia orice nădejde că îşi vor. putea
urna
calea;

ret

„ dar în

af
a

la „satul. Costangalia, unde Călinescu şi cu: Mii“Kowski avură o întrevedere în care, la souiaţiu„nea de predare a. coloneluiui rori.ân, Milkowski
“opuse un. refuz categorie. Călinescu „ordonă
deci
atacul. Polonii erau, aproape toţi, barbaţi case
făcuse războiul, armaţi în chip minunat,cu carabine Minic, bine aprovizionaţi în
muniţiuni
şi
bine comandaţi. Românii, cu mult superiori
în
“nimăr, erau în parte recruți, aveau puşti.
rele.
dispuneau de muniţiuni puţine şi, ceiace era
şi
mai dezastros, erau rău comândaţi. Am auzit mai
mulţi martori eulari, taţi soldaţi sau grade. în"ferioare, care mi- au povestit, toţi în acelaş chip,
cum a urmat lupta, Atacul care urma să se dee
pe trei coloane, a pornit bine, eu avânt, dar în“dată ce sa înţeţit focul bine îndreptat al Poloni„or culeaţi la pământ, în tiraliori, sar fi auzit în
“rândurile române un glas
care " comanda:
„la
dreapta (sau: la stânga, numai ţin minie). împre„băieţi, ecă no prăpădim!” Două din coloanele
de atae au dat înapoi în desordine, numai a treia,
alcătuită din soldaţi aparţinând, revimentului al
“5-lea de linie, ar fi ajuns la lupta: eu
baioheta,
vefiind însă sprijinită sa văzut silită să dee îna-

ao

o

ge
ae io d
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datele: oficiale-18
, morţi şi 35 da răniţi, din: Po:
ioni au căzut mai puţini. :
“
ai
-

Milkowski
a obţinut dela Don o -audienţă
şi,
hitre alte întrebări ce i-a pus
Cuza, cum : serie
înti”o scrisoare cătră Negri!)
Baliot de Beyne,
Secretarul particular al acestuia,
au fost şi acele
ce urmează;
.
,
Î
„_— Que pensez-vsus de mes solda
te? (Ce părere

ai despre

soldaţii mei?)

i

—. Monseigncur, iils sont
niore, sânt fourte viteji).

—

BE que pensez-vous

tre

de mes

Vruves.

(Monse:
Pa

afficiers? (Şi ce

părere ai despre ofițerii mei?) _
Da
— Monscignaur, je sie les ai pas vus.
(Monseniore, nu i-am văzut).
'Toţi participanţii la nenorocitul
aid
al lui
Milkowski exprimase aceiaşi părere
despre sol
datul român. Mulţi subofiţeri s'au: disti
ns în chip
deosebit, între alţii, sergentul Botez, tatăl
dom-

nilov Botez: delă leşi.
Un

tânăr

Franecz,

towski, o păti însă
din

țerii

Galaţi,

vorbi

români.

Un

ii
ofiţer

findeă

în

în:

întrun:

termeni

ofiţer

corpul - ui

de

local

Mil-

publie

disprețuitori de

ofi-

față îl :provocă şi îi

trimese, -în genunchiu,-un glonte care îl ţinu:mai
multe săptămâni în pat,
.
.
2
- Rezultatul puţin glorios al. luptei dela Costa
n-

galia dădu

dușmanilor lui. Cuza

nou prilej de-in-

eriminări, învinovăţându-l .că nici de „organizarea -oștirii ru s'îugrijeşte, “cu toate chejtuielile de
tara le face. pentru 'ea aceasta să fie la înălţ
imea,
ei. Pawcă %o armată. se poate -eiea, în patru ani,
ja un popor care. de două secole nu “mai are
tria-

“1 “Des
ăzeastă“
pr
corespo
e”
ndență
Negri

vezi amănunte 1ă capitolul

ă.- lui! Băgliot “cu

XV;

i

i
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diţiuni

militare

şi a avut

drept

şeoală

ră acea a milițiilor regulameutare.
teai

cere,

pe tărîmul

milita»

lui

prelimina-

Apoi
Cuza

ce-i pucare,

în

şăsă săptămâni, fuses
făcut de
Vogoridi,
din
leitenant, colonel.
|
In curând însă îi era dat Domaului să aducă
ţării unul din serviciile cele mai strălucite ce a
fost vr'odată dat unuia din fii sâi
să-i
aducă,
prin readucerea în patrimoniul naţiunii, în urma
secularizării bunurilor mănăstirilor închinate, o
foarte însamnată parte din averea ţării, alienată
încă de veacuri în favoarea unor iustituţiuni religioase străine, cure prin abuz, transformase o
simplă supunere, în drept 'de proprietate absolută.
Această măsură, săvârşită sub al doilea minister

Cogălniceanu,

împotriva voinţii Porții

şi împo-

triva Rusiei care apara cu învierşunare
interesele Bisericii Ortodoxe, este opera lui Cuza şi a
lui Costache Negri, care au ştiut să presătească
pe lângă Franţa şi Anglia un tărîm prielnic, asigurându-ne împotriva primejdiei să fim în urmă
momentul favorabil pentru aducerea la îndeplinire a acestei măsuri. Secularizarea, căreia budgetul acestor ţări i-a datorit ieşirea din
starea
de neagră mizerie în care dusese pănă atunci un
traiu mizerahil, este un act exclusiv datorit aces-

tor doi mari Moldoveui.
“Camera, a cărei
mare
majoritate
aparţinea
- dreptei dușmane Domnului, a votat secularizavea prin aclamaţiuni, dar a urmat să se opue cu
cerbicie atât la întinderea sufraziuiui cât şi la
altă reformă a regimului rural decât acea care

despoia

pe

ţaranul

romăn

de folosinţă ve-i rămăsese
altădată
196 ==

fusese aproape

de ultimele

drepturi

asupra pământului ce

întreg al lui.

x

siliți a da înapoi şi au știut să aleagă cu dibăcie
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Domnul, din ce în ce mai convi
r:s de absoluta
necesitate a unei reforme agra
re care, îmbună.tăţinăd soarta țărănimii, să supr
ime orice primejdie de răscoală a maselor popu
lare, era, împiede-

eat

s-o

îndeplinească

prin

Cameră,

căci aceasta,

la alcătuirea

noastră

constituţio-

terne şi la alte încălcări de asemene

naţură. Atât

precum am aratat, era aleasă
aproape
exclusiv
numai de cătră proprietarii de
moşii, opuşi aţât
„ reformei rurale cât şi oricărei.
modificări
a legii
electorale îu fiinţă care ar fi pus
capăt monopolului la dreptul de vot de care,
aproape
singuri
foştii privilegiați se bncurau.
Se âgitase de repețite ori ideia să se obție dela
puterile semnatare
ale Convenţiei o modificare a
legii electorale în
vigoare şi este probabil că ea,
Sar fi putut
obtine. Dar aceasta ar fi fost a
solicita dela străin

o schimbare

nală, o atingere la autonomia
atât de Zreuşi de
vecent dobândite de ţară, o încu
rajare la viitoare
amestecuri a străinului în aface
rile noastre in-

lui Cuza cât și confidentului și
de căpetenie în ţoate chestiunile

sfetnicului său
externe, Negri,

intre

că

li era scârbă de asemene faptă. Nu mai
rămânea
deci decât o-singură soluţie, un sing
ur mijloc:
lovitura de stat. Vedem ideia ei menţ
ionată înainte de 1864, în diferite rânduri, în core
spondenţa
cei

doi

Iil-lea. fusese

barbaţi.

de

mult

Sigur

este

sondat

Napoleon

asupra

al

atitudinii.

sale faţă de acest proiect şi că el nu
i se aratase
contrar. Am văzut, la ministerul afac
erilor străine, un dosar din primavara anului
1564, alcătuit
numai . din
telegrame
deseifrate
între
cabinetul
Domnului
şi
Iancu
Alexandri,
fratela

poetului, agentul nostru la Paris, în care este
ex-

eluziv vorba de necesitatea lvviturii de
stat. In
una din acesta telegrame pornită din cabinetu
l

=
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Domnului

se săseşte

aller? Jusawă
plus loin?

solvarea

întrebarea:

la dissolution

(Până

unde

Camerei

sau

Jusquw'oă! fuut-il:

de: la Chambre

trebuie mers?

mai

Pănă

departe?)

ou:
la di-

Convinge--

rea mea este că opoziţia conservatoare, prin atitudinea dîxză şi hotărît ostilă adoptată faţă
de:
Domn şi. de uliimul proiect de lege rurală prezentat de Cogălniceanu, a făcut jocul
acestora,
căci este vederat că situaţia devenise atât de încordată în cât să nu lese lui Cuza alte alternative:
deeât abdicarea sau lovitura de stat.
Imtradevăr,
de astădată comitetul delegaților”
Camerei admisese în sfârşit
principiul
împroprietăririi ţaraailor, însă numai pe porţiuni muinime de teren, pe acele acordate de Regulainentul
Organic palmaşilor, adică acelor care nu posedau
boi, ci numai o vacă, iar prețul acelui pământ
îl sporia cu 1/3 peste preţul prevăzut de proicetul guvernului. O asemene reducere a păniântu-

lui stăpânit

de săteni

ar

fi ajuns

fără îndoială

în acel moment pentru a deslănțiu imediat o răs=coală obştească, chiar dacă nu ar mai
fi fost agravată .şi de însamnatul spor de preţ al pământului. :
d
.
:Dar. nici macar acest proiect
de lege
rurală
mutilat, admis. de comitetul delegaților ei, nu avea
Cameva de gând.să-l voieze; ea era. hotărită să

mu

schimbe

nimica,

să nu

dee

nimica,

ci să răs-

toane 'guveriiul pentru câ să trăgâneze astfeliu
laeruiile,. să. “imnilească. pe. Domn 'şi să-l desguste

da:putere:

Se propuse un vot de blam care fu sus-

ținăt ca:6:: cumplită violenţă de membrii cei mai
en-ază ai'opoziţiei, Bub cuvânt că, prin propunereă'-acâstui proiect. de lege și prin: publicarea

pata

vai în Monitor; înainte ea. să fi
fost dat în deslia-tevile: Camerâi, se uţâţase: paltele ţaranilor, pro--

PRE
„Vocându-i

"votată,

la

răscoală.

ministerul

" Domnul

nu

a

-

Se

cate

vede

că,

a fost

" Tatranit

ei. a

de

blam

a. fost

Adunarea

din

până
nou,

la; Napoleon

prorogai

a

în intervaluj

prorogată

“de sprijinul

Moţiunea
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şi-a dat demisia,pe „care
. înisă

primit-o,

“pănă la 2 Maiu,

0

Da

dela 15 April,

la 2 Maiu,

Domnul

al Ul-leu

Camera
ziua, în

când

sa

se asisurase

şi era înere-dinţat că nu va avea
nici o grentate
din
partea
| străinătăţii dacă va rec
urge la o loviiură de stat
.

"Camera

întrunindu-se la data fixată,
sa propus

"o moțiune

„Putându-se

hotărînd

avea

să se lucreze

încredere

în secţiuni, ne-

întrun

min

ister eă“viia i-a dat un vot de
blam. Cogăiniceanu, car
e
cetise mesajul, aducând
în disenţie legea electo-“

„rală, prin eare se lăţia mul
t exerciţiul dfeptului
„de vot,.a răspuns că Camera
avâna a fi disolvată,
înainte

de 15 August, nu se poat
e ocupa decât de
legea electorală. Camera
însă bhotăvînd urgenţa
asupra moțiuiii propuse,
Cosăjaiceanu dădu; ce-

-

tive decrețului de disolvare.

o
„Dar deputaţii nu părăsiră
sala de sedinţe, iar
„Lasear Catargiu, care '0 prezida.
vamase la locul
hii redactând un proces verbal
prin care se expunea chi

pul în caxe Adunarea
fusese
disolvată,
“Din ordinul guvernului un
plutea de soldaţi în
arme. intră atunciîn sala de
şăcinţe şi expulsă

dintr'însa pe deputaţi. Lascar
Catargiu
rămânând la locul său.şi urmând să-şi reda
cteze, Drocosul verb
cel mai mare sânge vece. Soldaţii
“se ureară alla cufoto

Spinare
şi

el.

liul prezidențial şi lovindu-l
în
cu straturile. puştilor, îl. silirăsă
. .Blece
Pa

.

Da

”

“În aceiaş zi apărea o proclamație a Dontnu
lui
în care lămuri, temeiurile pentru care diso
lvase

; Camera...

|

S

-"

==
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„Am voit ea claeaşii, prin plata muneii lor, să
ajungă a stăpâni părtieica lor de pământ în plină.
proprietate.

Cum

a răspuns

Adunarea,

la prezen-

tarea proiectului de lege? O şiiţi cu toţii. Ea a
dat un vot de blam Guvernului mueu și pentruce?
Pentrucă
tate, era

proiectul înfăţoşat era o lege de dreprealizarea speranţelor legitime a
trei

milioane de ţarani..”
Chiema apoi națiunea

să se pronunţe

prin ple-

biscit asupra legii electorale prezentate Adunării, precum și a unei noui constituțiuni, căreia îi

dădea numele de: Statut desvoltător al Convențiunii. La vot, din 653.928 voturi
mai 1307 ax fi subseris: NU.

exprimate,

nu|

Ultimul paragraf al Statutului hotăra că: „Până
la convocarea nvuei Adunări, decretele domnești,
date după propunerea Consiliului de miniştri şi
Consiliul de Stat
fiind
ascultat, vor avea pu-

tere de lege”,
Pentru

rurală
unei

mine

nu

încape

dela 1801, Cuza
cumplite

înduialii

că, prin

a ferit ţara

răscoale

țărănești,

preă bine să aibă drept

legea

de catastrofa

care

ar îi putut

urmare pieirea României şi,

în orice caz, ruina ei pe mulţi ani. Yără lovitură
de stat nu se putea ajunge la nici o îmbunătăţire

a soartei ţaranilor din cauza legii electorale, care
alcătuia un monopil al sufragiului tocmai în
mâna classai care poseda cu mult cea mai mare
parte

a

pământului

celor

două

Principate.

Dar

tot atât de mai presus de orice îndoială este faptul că legea, rurală a lui Cuza şi a lui Cogălniceanu

a alcătuit

Nu

o ireparabilă

cunosteau

cumentar

nu

fiindcă

puteau

greşală,

din lipsă

cunoaşte,

de material

chipul

în

care

dose

desvoltase în ţările noastre legăturile dintre pă *
mânt, sătean şi stăpân. Cuza nu
avea
absolut
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nici

o

cunoștință

nile de aceiaş
Cogălniceanu

despre

chipul

în

care

chestiu-

natură s'au rezolvat în alte ţări,
cunoştea
fără
îndoială
modul

cum
se
deslegase
raporturile
rurale
în Austria şi în ţările Germaniei, singu
rele
în
care
pănă atunci, se pusese capăt prin legi
legăturilor
asămănătoare celor dela noi. Dar
Cosălniceanu
nu avea cunoştinţă că la noi întind
erile de care
țaranul,
avusese
parte
la
origine,
se
ştir-

bise cumplit chiar pănă şi într'o epocă
recentă,
pe când acele întinderi, în Germania şi
în Austria,

rămăsese,

evul mediu.

îndeobşte

aproape

aceleaşi

Astfeliu că legea rurală

ca

în

a lui Cogăl-

niceanu, adoptând dispoziţia comună a legilo
r regulând această materie în Austria.şi în
Garmania, a pus şi el, precum se procedase în ţările
sus-

numite, țărănimea română în stăpânirea defini
.
tivă a întinderilor de care ele se folosiau
în momentul reformei. Insă pe când în țările suscit
ate
acele întinderi rămăsese nesehin:bate din
evul

mediu pănă la reformă, la noi
încălcările
cele
cumplite avusese loc
la
sfârşitul
veacului
al

XVIII-lea,

la începutul

mai cumplită

celui

al XIX-lea

chiar prin legiuireu

şi cea

dela 1830,

în

ființă la 1864, Aceasta nelăsând țaranului
decât
parcele mizerabile, legea rurală a lui
Cuza
Pa
împroprietărit numai pe acele petice.
Cea cu mult'mai mare parte îi fusese
răpită
prin eotropirile succesive, urinate timp de cinci
secole, de cătră urmaşii acelora. care, la origin
e,
nu posedau în acel hotar, în însuşire de căpete
nii
ereditare ale satului, decât o întindere puțin
mai

mare

erau

decât

acea

legate câteva

o exercita.
Cuza

şi

a fiecărui

sătean,

drepturi

datorite

Cugălniceanu

au

de care

mai

autorităţii

ce.

!
înființat

astfelia
==
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.

-

proprietate paveelară care era menită să se tran-,
sforme în cele mai multe cazuri,
chiar
dela
a
doua generaţie, îutr'o proprietate pitică.
.
Chestia, avea să renască în cura:d. Nu se luase
nici o măsură pentru a asigura însurățeilor păr
mânt, cum nu -se luase nici. una împotriva împăr-jivii parcelelor date între evezii celor diutăi îin-

proprietăriţi.

|

Indatorivea pusă de aşăzământui
lu:
Loniţă.
Sturdza stăpânilor de moşii să pue la dispoziţia
locuitorilor care li“luerau boiereseul pănă la con-:
curența a două. treimi din locurile de hrană de

pe moşie, intrase,

în a şăptea

decadă

a veacului

trecut, cu desăvârşire în obiceiul ţării. Dacă Cuza
şi Cogălniceauu, cunoscând. întinderea spoliațiunii ce a fost săvârşită de stăpânii de moșii faţă.
de ţarani în cursul veacurilor, şi mui ales la începutul celui a] nouăsprezecelea, ay
fi
împroprietărit pe aceşti de pe urmă pe duuă treimi din
locurile de hrauă a fiecărei moşii potrivit dispozițiunii fundamentale -a acelui azăzământ şi ar:
fi rezervat marile întinderi căzute în stăpânirea
Statului numâi ca o rezervă pentru împroprietă-.
riri viitoare, şar li pus capăt de atunci pe vecie:
chestiunii agrare şi sar fi creat, nu o mizerabilă
proprietate rurală pareelară, ci o adevaraiă şi
sanătoasă
proprietate ţărănească şi chestiunea.
&raiă nu ar fi luat proporţiunile ce le luase în
momentul războiulu, proporţiuni case au silit guvernele ce şi-au sirecedat de atunci să facă nişte
legi de expropriere. din cauza
cărora
exportul
"nostru de cereale a scăzut în chip atât de
desă-vârşit, pentru mulţi ani, dacă nu penlru totdeauna. Marii cutezători ce erau Cuza și Cogălni-

„ceanu

202 ==

nu au cutezat; nici ei să meargă

așa de de-
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parte şi sau mulţămit

şehioapă și aceia.

„Nam
Zanilot

cu o jumatate de măsură,

i

nevoie să mai axăcăt.
.ura tuturor parti.
trecutului împoțriva Domnului. şi-a ațins

culmea

„după

promulgarea

tidul liberal muntean
fiindcă

acesta

care,

îl ţinea

legii

rurale.

şi el, ura

departe

Par-

pe

Domn,

de puiere,

folosit de starea de lucruri existentă pentru sa
a, se uni

„cu dreapta. spre răsturuarea. . oropsitului
| Cuza.
Instituirea samnovolnică a xegimului
dictațorial
al. Statutului, nemulțămise adâne.pe.

cădea

dintru

exces în altul.

Pănă

mulţi:

acuma

. se

pute-

rea Doninului era cu desăvârşire păvalizată
“prin
faptul

că

puterea

legiuitoare

aleăiuia

monopo-

lul..exelusiv ul. unui număr infim de privilegiați
ai averii. lar acuma puterea Domnului. deveni
a
absolută,

fără

controlul era

leasă

de

nici

exercitat

de masse

un

control,

priu

de nişte adunări,

faptul că

una

a-

cu desăvârşire- analfabete,.. inea.-

pâbile să aprecieze valoarea dreptului
ce li
se
pusese în mână .cu totulla ordinele stăpân
irii, iar

cealaltă

numită

de

Domn..

Acesta

devenise

în

xealitate un aniceraţ fără, de control,
+ Şi
acel
Domn, deşi aproape genial, care
doria binele și
mărirea, neamului, neinteresat şi care
îşi pastrase mânile absolut curate, era leneş,
cinic, stăpânit de patima femeilor, încunjurat
de
barbaţi
car6, pe lângă viţiurile lui, mai erau lacom
i
de
bani si lipsiţi de scrupule în ce privia chipul
de
a. si le procura. Având despre oameni îndeo
bşte

cea. mai proastă părere, când i se semnalau abuzuri şi i se cereau măsuri. de represiune, Cuza,

răspundea:

E

„— La ce Doară altul. care
lui n-ar fi maj cinstit,
)

„Pe lângă

aş pune
a

în: locul
NE

aceste lipsuri, excesele. îi. sleise

=
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terile, îi muiese voinţa şi-i mai
citatea de muncă, care niciodată

Bra

inieşorase capanu fusese mare,

conştient de urieșele servicii ce le făcuse ţă-

rii Și neamului şi inteligenţa lui rămăsese destul
de ageră pentru ca să-şi dee sama că i-ar fi greu
să mai adauge la ele. Apoi era deeguslat de pu-

tere şi înțelegea că, date fiind animozităţile stârnite

împotriva-i,

ducă

greâua

i-ar

veni

sarcină

mai

mai

uşor

departe.

altuia

să

Scoborându-se

de bună voie de pe scaun, avea prilej să se ţie de
cuvântul dat la alegerea lui: retrăgându-se înda- .
tă, îi era cu putinţă să facă a se alege în locu-i
un l)omn străin care ar fi în stare să
asigure
tării statornicia nagistraturii supreme.
Tulburările întâmplate în vara anului 1865 la
Bucureşti, pe stradă, în timpul absenței Domnu-

lui la băi, suscitate

de liberalii munteni,

au fost

imediat reprimate fără greutate de guvern cu ajutorul armatei. Vor îi contribuit probabil şi ele
la hotărîrea Domnului de a se relrage. Fapt este

că el, încă

dela 1 Octombrie

1865 scrisese lui Na-

poleon al III-lea pentru a-i comunica că este decis să abdice şi a-i cere sprijinul pentru aducerea unui Domn străin.
Ţin minte cum, la Decemvre 1865, a venit
pe
neaşteptate. Costică Suţu la noi, la Căiuţi, spre a
petrece noaptea, în trecere spre Comăneşti, unde
"voia să vâneze urşi la bârlog, un bun prieten al

părinților riei şi pe urmă
biuroul

tatei

când

al. meu. Mă

a sosit şi a început

aflam
a da

în
veşti

dela Bucureşti, de unde venia. Pus îndață de tata
pe tărîmul

politicii,

tit la masă
cu

care,

deşi

membru

buni termeni. Domnul
o partidă

204
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el a povestit

cum,

de Cuza al cărui ministru

de biliard

al

dreptei,

fiind

pof-

fusese şi

rămăsese

în

după masă, pe când făcoar
împreună,

i-a făcut

cunoscut
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hotărîrea ce luase de a se retra
ge în viaţa privată, scrisoarea serisă lui “Napo
leon al III-lea şi
dorința ce o avea să aducă un Domn
străin. Ţin

minte cum

tata rîdea cu hohot

de ceiace

numia'

naivitatea musafirului său şi decla
ra că zisele
lui Cuza erau nuniai palavre şi minci
uni.
In ultimul mesaj de deschidere al Adun
ărilor
rostit de el la începutul anului 1866, găsi
m la sfâr-

şit cuvintele
„In

semnificative:

Alexandru

mănii vor ăsi

Ion

:

I, Dorna]

Romănilor,

Ro-

totdeauna pe colonelul Cuza, care

a proclamat, în Adunarea ad-hoc şi în
Camera
Electivă din Moldova, marele principiu al Regeneraţiei Romăniei şi eare, fiind Domn al Moldo
vei, declara oficialmente Inaltelo»
Puteri
Ga-

rante, când primia şi Coroana V alahiei, că el pri-

meşte această îndoită, alegere
ca expresiunea neîndoelnică şi statornică a Yoinţ
ii naţionale peu-

tru Unire, însă numai ca depozitar”
,
Dar o asemene părăsire a scaunului

domnese

de cătră adversarul lor nu putea
să convie celor
două partide de opoziţie: ea ar
fi uleătuit pentrn
Cuza o adevarată apoteoză şi jar
fi asigurat,
pentru tot restul vieţii, o imen
să înrîurire asupra întregii politici romăneşti.
Au izbutit să ge

asigure de concurusul unei părţi
a garnizoanei
Buuereştilor, începând prin regiment
ul de artţilerie şi batalionul de vânători, acest din
urmă o
creaţiune

rîtă pentru

a lui Cuza)

și răsturnarea

fie de ardă la palat tocmai acest
mandat de maiorul Dimitrie Lecea

fiţerii căruia
ra] muntean.
Domuul

a fost

hotă-

noaptea de 11 Fevruar, când avea
mulţi

a primit

erau

aîiiiaţi partidului

din diferite

părţi

să

batalion, eoși prinţre o-

libe-

avertismen-

te că are să fie detronat, nu inu însă:

samă
==
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ela, bizuindu; -se pe cuvântul. - colonelului
Hara:
Janibie, că. poale conta pe. credinţa. jui şi a solda.
ților precum şi pe asigurările. prefectului de po:
liie,. Alexandru: Beldimau, că răspunde de linişie. şi. de siguranţa. Domnului... „Beldiman era sincer, dar. conjuraţii şiiură .pe.cine să-i trimată

pentru

a-l ținea

întrun. chef

toată noaptea.

Ha-

ralambie îînsă era Îînsuş vârîţ îîn conspirație Pănă
în gît: a doua. zi, după răsturnare,. unul din cei
iei locotenenţi domneşţi era, el.
”
„Precum. se ştie, ofițerii de vânători: au
a
pălruns
în ietacul Domnului, pe care l-au găsit cu amanta
lui în titlu şi-lau făcut să-şi: semneze abdicarea

pe: spinarea

celui

mai

voluminos

din ei. Femeia

care (deşi era -departe de'a-i fi cu credinţă) ştiu:
se să câştize o pe cât de mare pe atât dexăutăcătoare înrîuzire asupra lui,-îu invitată să:: se
îmbrace, un sublocotenent prezentându-i
: cămeşa

de zi cu euvintele:.
-:— Doamnă, . jacă . cămeşa
Domnul

fu

dus

deocamdată

|
a
. Doriniei
Voastre.
la casa

lui Ciocâr-

lan, apoi fu trecut peste graniţă, la

Predeal,

tide se îndreptă
întoairece în ţară.

a nu

î“Ta

April

lui Carol

spre: Viena
.

1887 el a adresat,

pentru
diu

Paris,

::

se mai

Prineipo-

o scrisoare în care îi comunica. intenţiă

ce “0 are să sîntoareă în ţară spre a puiea pune
în: “ordine oareşcare interese ce, din cauza plecării sale orăbite, rămăsese în suferinţă.
|
"Ap ătă apoi Domnului cum el fusese unul
din
cei dintăi care, în Divanul ad-hoc, sa rostit pentru: Domnul străin, ang ajamentul luat de el după
aducerea lui în seaun: că va fi gata să-l părăsască în favoarea unui Domn străin, lucrând. din
țoate puterile în acest, Scop, îndată ce aceasta va

ai

-

1 AMINTIRI!

fi cu putinţă.. Apoi arata Domnului că, printre
hârtiile sale, oprite la: Bucureşti de Guvernul provizor, a trebuit să se găsească brulionul scrisorii ce:
o adresase, la 1 Ocetoravre 1865, Imparatului Na
poleon şi că iarmenii mesajului prin care deschidea - ultima sesiune a Corpurilor Lepiuitoare, şi
unde declara
că: „e gata a părăsi ironul. pe cave-l deţine numai ca un depozit saeru, nu putear!
să-i îi ramas necunoscuţi. lar astăzi toate dorințile fiindu-i împlinite, Românii tuşişi depunând:
acest depozit sacru în mânile A. S. singura lui
părere de vău este: „că nu am avut timp eu
în:
sunii să vi-l ofer în numele lor. Aceasta ar fi fost
pentru mine 'cea-mai frumoasă răsplată şi adevarata încoronare a Domniei mele.”
Termina declarând că: redevenit simplu cotă:
țean în ţăra mea, aspir numai la iericirea de a
găsi în ea, împreună eu familia mea,
existenţa.
pacinică şi rezervată. care convine deprinderilor
şi poziţiunii mele. M'aş crede. ferice niai cu samă,
Măria Ta, de aş avea odată ocaziunea să vă arăt
în persoană âsisurarea sentimenteloi mele. şi să;
vă Exprim dorinţa mea pentru fericirea şi durata

domniei

şi - dinastiei

Inălţimei

Voastre

Sere-

nisime”.
Se ştie cum Principele Cars] a trimeslui Cuz"
văspuns că: „în împrejurările actuale ar fi mai
acest
bine să nu se întoarcă încă”. Si poate că
văspuns a fost un act de prudenţă care a folosit
și țării şi lui Carol I şi lui Cuza. Nu mă îndoiese

de sinceritatea hotăririi fostului Domnitor, că nu
se: va mai amesteca în viață polilică a țării, dar
gieutăţile cu cure a'avut să lupte noul “suveran
zu Fost mari, patimile în Joe violente
şi
dulee

puterea pentru acel
succes.

Cine

şlie

ce'a mai exereiial-o odată a:

dacă,

cu

toată

hotărîrea mani-:
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festată
va
nu

(cu bună

crediuţă

în acel moment)

că st

ţinea deparie de politică, la un moment dat, :
ar îi putut să cedeze solicitărilor partizanilo:

şi la acele ale celorlalţi dușmani ai noului vegim: să salveze ţuru. Stim că, în convorbirea ce
a avut-o cu Cuza, în ziua de 21 April 1868, la D5-

bling, lângă Viena, ducele de Gramont, ambasadorul Franţei pe lângă curtea austriacă, acesta
_sondându-l asupra unei eventuale
reveniri
în
scaun în urma stării nesigure şi vemulţămitoare

din

refuz

România, Cuza
categoric:

a răspuns

„să-şi

reiee

întăiu

printiun

meşteșugul

dată”. Ceiace, uu l'a împiedecat

de

să adauge:

altă

„Dax,

dacă mi-aş vadoa ţara amerinţaiă de vr'o mari
primejdie, dacă un mare interes romănese ar reclama conlucrarea mea; dacă ar trebui să
plătese eu persoana nea, în ziua aceia voiu fi gata,

oricât ar trebui să mă

coaste.”

Marea primejdie âr fi putut să
şi conlucrarea: lui indispensabilă

pară iminentă
caşi
înainte

după 1865, răspunsul dat de Caroi I, la 1867, serisorii lui Cuza a fost deci un răspuns dictat de
cea mai sănătoasă prudenţă. De accustă prudenDomnitorul a
ță s'a depa»tat însă scrisoarea ce
seris-o lui Cuza în 1870 şi în care, în urma alegerii fostului Domn ea, deputat, de colegiul al 1Vlea
primi
de Mehedinţi, îi zicea că, chiar de nu ar
mandatul ce i se dăduse, va păsi, de va veni îu
ţară, o bună primire la principele domnitor. Răspunsul nu era prudent, căi prezenţa în ţară și

a lui Cuza, atunci, în timpul
în Cameră

războiului

îranco-german, ar fi adus, aproape cu

certitudine,

răsturnarea lui Carol I, chiar fără de voinţa lui
Cuza. Mă tem că, în acest caz, n'ar fi luat parte
la scandalul dela sala Slătineanu numai bătăuşii
partidului liberal!
908. —

|
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Din fapta dela 11 Y'ebruar este de regretat numai partea (dealtmintrelea capitală și hotăritoare) jucată într'însa de armată. Este de regretat
că, cel puţin toţi acei conjuraţi, după ce au pătruns cu putere în ietacul acelui căruia îi jurase
crediriţă nu au imitat gestul colonelului Haralamhie care, din propriul său imbold, a mărturisit că priu calcarea jurământului său şi-a. feştelit uniforma şi sa retras diu armată,
“Para însă fără îndoială că s'a folosit de schim.barea de regim. Cuza
săvârşise
fapte mari, de
care neamul nostru va trebui să-i fie în veci recunoscător, dar administraţia lui era
deplorabilă, finanţele ţării
crau cu
totul
darapante,
PRomănia mergea drept la o eatasirofă financia
ră. El dădea exemplui unui desfrâu din cele mai
cinice, sta sub influența unei amante lacome, era
încunjurat de o camarilă de
favoriţi
care,
cei
mulţi, erau cu totul lipsiţi de serupule şi nu stă-

tea la îndoială pentru a li încredința funeţiuni
din cele mai importante, atât lor cât şi creaturiMor lor.
,
Nu încape îndoială că administraţia care i-a
urmat a fost mai bună şi mai puţin coruptă. Pe
de altă parte viața privată neprihăuviiă a. noului
Domn, atitudinea lui demnă, chiar puţin ţapănă,
faptul că nu avea şi nici n-a avut vr'odată nici

amantă

nici camarilă nici favoriţi şi alegerea cu

îngrijire de cătră el a acelor cu care se gâsia în
contact mai des, nu a întârziet să producă asupra societăţii noastre efectul lor binefăcățor.

Când faci

o comparaţie

fie ca oameni

între Cuza

fie ca Domnitori,

de cel dintăiu dacă nu ţii samă
care

au avut

Principele
Radu Rosetti

parte

de
14

şi unul

şi Carol

ești uedrept

de creşterea

|;

faţă

de

şi altul.

Tijohenzollern,

membru

al

unui
—
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a

neam” de stăpânitori ai uneia din ţările cele mai
civilizate din lume, fin al unui barbat înzestrat
eu o înaltă: cultură: şi cu însuşiri deosehite
de
baxbat de stat. a avut pate de 'v 'ereştere din cele
mai îngrijite. aş putea:zice de o creştere specială”

pertru

uzul

unor

barbaţi expuşi.

prin

naşterea

lor, să davie odată conducători
de
oâmeni
şi,
spre acest: stâirşii, special pregătiţi în acest scop.
Principele Caiol mai fusese destinat la început
să îmbrățoşeze cariera ecleziastică, s înţelege în.
scop să ajungă la cele mai înalte demnități ale
bisericii catolice, ceiace însamnă că se cullivase”
într'âînsul mai cu deosebire „mecesitaiea
de - a-şi

stăpâni imai înainte de loate patimele, şi poltele.
Simțului - de datorie şi cultivarea acea. a iă:
- stinetelor

spiritului

de

ordine,

al

unei

vieţi”

private
demne
şi a stăvuinţii
în întrepiin-”
deri. Cuza era fiul unui boier
nioldovan “fără.
creştere, și fără cultură, dela care n'a'avut cum
să primească nimica ce samănă a
îndemnarea să fie ciustit, iubitor

er eştere decât”
de ţară, eco-

no şi cu frica lui Dumnezeu; aceasta a fost, fără
îndoială: toată creşterea morală de case Cuza: a
avut parte în casa părinţască. Mult
mai
multi
ni i se va

fi îneule at nici în pensionatul

lui:Cu&-

nin şi nici mai cu samă în cafenelele Parisului. Şi
totuş, acest barbat înzestrat cu o creştere atât de
rudimentară și “cu o inst ucţiune din
cele 'mâi
superficiale,

as izbutit

să aducă

la îndeplinire TI-:

nivea,să dărîme privilegiile care dădeau unei
mâni de oameni o stăpânire aproape absolută:asupra unei masse de patru: milioane, să veaducă
în. stăpânirea statului o însamnată parte a donieviului năţional, care pănă atunei servia să * îm
bogăţască pe. riște călugări străini, și să ]i iul

tămească

poftele; de bine de rău să desfacă nodul

e
gordian al chestiunii
tăiu macar parte din
nului la pământul ce-l
cât -a. stat -pe scaunul

AMINTIRI

agrare, restabilind gel dindreptul strămosşeseal ţaraluera. și, timp. de săpte ani,
acestor
țări, -să păzască

demnitatea. lor intr'un chip ce nu mai era eunoz:eut._de veacuri, Si. aceste toate, Cuza le-a îndepliniţ fără. a fi: primit; o. educaţie -de print, numai
mulţămit marei lui iabiri de ţară şi de neam, ajutată. de o minte deosebit de ageră, de o inimă
mare şi caldă și de o ncîntrântă
încredere
în
viitorul acestui ne3m.
Carol I a făcut războiul dela 1571, el, cel dintăiu, după. trecere de un secol şi jumatate a dus
ostaşi romăni la luptă şi la luptă birnitoare; el
“şi cu -ostaşii lui au făcut fara neatârnată,
el a
<chimbat Domnia în Crăie, el a înzestrat ţara cu
căi ferate, sub Domnia lui finanţele ţării au înflorii şi boeăţia a crescut
necontenit
cum
i-a
crescut şi vaza între alte ţări. Dar să nu uităm
că Carol I era membru al familiei Hohenzoilern
care, îndată după venirea lui pe scaunul Romăniei, a ajuns puterea de frunte a Europei şi că
Domnitorul, apoi Regele nostru a avut puternie
sprijin dela acea Impărăţie, chiar
numai
priu
faptul învudirii cu Imparatul ei. Nu încape
îndoială că multe greutăţi a avut să înfrunte Cavol ] şi că număi prudenţei, răhdării, perspicaaităţii şi stăruinţii cu care era înzestrat a datorit învingerea lor. Dar Cuza a săvârşit lucrurile
mari ce i le datoreşte ţara numai prin el însuș,
lipsit fiind de ajutorul ce naşterea îl dădea lui
Carol 1. Dacă a ştiut să câştige sprijinul
şi încrederea lui Napoieou al I[I-lea, este meritul lui,
fiindeă a ştiut cum să se poarte cu el. Zeu că nu
aste pentru ce să ni fie ruşine de buieriul nostru
anoldovan şi că în rândul acelur care, în mai pu==
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țin de un veac, au făcut din două provineii vasale și robite de Turei, din nişte comitate stăpânite de Unguri, dintr'un crâmpeiu de ţară
răpit
de Austria şi din altă jumatate de ţară furată
de
Museali, aceste toate locuite de un popor rupt în
trei crâmpeie, Romănia
întregită,
Moldovanul
nostru stă în loc de frunte, cinstit de toţi.

NE

o
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CAP. IX.
Una

din cele de pe urmă curți

boierești

din Moldovă cela a doua jumătate a
veacului

trecut

-

Căiuţul era atunci o moşie de 5.800 de fălci, din
care proprietatea stăpînia mai puţin de trei sute
arabile, vre-o două sute şi ceva de fînaţ, mai ales
poieni prin păduri şi alte trei sute de păşuni. A-

ceste bineînţeles afară de locurile de hrană ale
locuitorilor (cuprinse în întinderea totală de mai
sus) şi ridicîadu-se la opt sute cinci zeci de fălci,
O parte din moşie trecea peste Trotuş, la Boiştea

unde, pe) şirul de dealuri numit al Ciortolomului,
moşia

poseda

trei pănă

la patru

sute

de

fălci

de

pădure de stejar. Pe malul drept al Trotuşului se
afla restul pădurilor, alcătuind un corp întreg de
aproape

patru

brad, în bună
La

capătul

mii

de fălci

de

de codru

şi de.

fag

parte neatins de topor.
despre

apus

al moşiei,

pe şesul Tro-

iuşului, se afla tîrguşorul Căiuţul, al cărui hrisov

de înfiinţare fusese dat de

Scarlat

Calimah,

dar

care se născuse numai la sfîrşitul domniei lui
Ioniţă, Sturdza, în urma unui al doilea hrisov, dat
de acest Domn bunului meu, hatmanului Răducanu Roset. Acest tîrguşor, la aşezarea noastră în

curtea dela Căiuţi, îşi atinsese punctul culminant
de prosperitate. Era alcătuit dintr'o singură stra-

2 91%
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dă de case de vălătuci, locuite,
afară de vo trei
sau patru, numâi de Jidovi,
Pe lîngă târguşor
se mai aflau pe moşie următoar
ele sate: Căiuţul,
lipit de târgușor, Popenii cu
cătunul Dela Vale,.:

Blidarii eu cătunul
stâng al Trotuşului,

pentru

numită

a o deosebi

de

Bâlea, Pralea
şi, pe
malul
Boiştea, poreclită Boerească

A lui Galer.

acea

Răzăşească

şi de acea

Ă

Mai posed socoteli-.de. al€. Căiu
ţului din
anii
1856, 1857 şi 1858 din care reiesă
că venitul brat al

mşiei se ridică atunei la vro 'săpte:
mii de galbeni

sau optzeci şi două de mii de franci
oarece,

pe

acea

vreme

în anr. De-

a boierescului,

cheltuielile

-de exploatare erau foarte-miei şi propr
ietatea, din

pricina micii întinderi. a- locului. “de hrană
,

vând

la: cesă

întrebnințeze nici

nea-

măcar. boierescul

clacar Întreg, datorit de cei “aproape irei
sute de
aj.

gospodari:
tr'însul' în

moşiei,
bani, după

încasând - chiar parte dintariful legiuit, iar simbriile

plătite în bani fiind ridicol de. mici,
rămâhea cu
bună samă: 'şăsă şăptimi din acest venit ca
folos
„eurat.: Şăpte pănă la opt sute de, galbeni.
de aici
proveniau dela fraturile târgușorului
: bezmen sau
dare pe stânjănul la faţa uliţei ocup
at de bezma-

nar;.olcup sau acciz asupra

consumat

în

lumânărilor
polurile

târguşor,

de

facerii

său

vinului şi. a vachiuluj

mungerie

desfăcute,

sau

dare

şi căsăpia,

pâinii şi a tăierii cărnii.

asupra

monoAlte

ve-

nituiri vii mai erau acele ale morilor, în număr-de

şăpte,

al

viei

proprietăţii. de

treizeci.

de

pogoane

lucrătoare, al viilor cu embatic, al pivelor, al
drâstelor și deosebite alte măvrunţişuri. Pământul mo-

şiei Însă era în multe locuri puţin roditor; o
parte
înserânată dintr'însul fusese destupat.
din pădure

de iata. Nu

dine;
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dat

încape îndoială că numai

fiind

atât

venitul. moşiei.

cu puţină or.

Mărgineni,

ăi

AMISTIRL.
dela ținutul Neamţului, a mami, eare se arenda”
eu trei mii de galbeni sau treizeci şi cinei. de mii
de franci îni auf, era uşor, în acea vreme de iefinăiaote, să duci: nu numai un traiu foarte larg şi: plăcut, dar chiar să pui de-o parte sumi frumoasă!
cu care să se mai cumpere mai târziu alte moşii.
Dar tata era nu numai cheltuitor și-i plăceau toate
luevurile pe mare, dar era poate şi mai lipsit -de
ordine. Apoi, ca. cea mai mare parte din -boierii:
moldoveni -care îşi exploatau înşişi moşiile, când!
sămăna, îşi eroia socotelile pe nădejdea unor re-

colte totdeauna,

nu bune

ei nebune.

Şi totuş

era

vara, . mate
foarte energie, foarte activ, stătea,
parte din zi călare și avea oroare de jocul de cărţi,
Personalul moşiei. exa fără îndoială mult prea

numeros.

EL se

alcătuia

din:

un

vechii,

nn gra-

matie, un vatav-la Pralea, un vatav peste piusuri,:
un chelar al moşiei, uh vatav peste vite, şăpte:fe-.
ciori boiereşti, un pristav de pădurari cu. doispre-.
la co
zece. pădurari, un vier, păzitori permanenţi:
şere şi la hambar; un meşter fierar neamţ, un meşter sfeidecar neamţ, mai mulţi lemnari. şi rotari,
toezaiță cu anul, boari, văcari, păzitori la capre, la.
„la porei.-şi tveizeci- de argaţi ţinuţi în permancaţă tot anul pentru arătură, destupare de pădure şi altele. Repet că lefile acestui personal, după
coneepţiunile noastre, nu de astăzi, dar chiar după.
acele de dinainte.de războiu, erau, afară de acele
ale vechiluluişi ale. nemților întrebuintați, ridicol.
de mici, dax toțuș; dat fiind numărul lor, se ridicau Ja multe sute de galbeni, la care venia să se a
dauge valoarea tainurilor de grâu, de - păpuşoiu,
de carne, de brânză şi hrana vitelor ce -acest. personal al moşiei aveau dreptul să le întreţie pe.chel:
.
tuiala tatei.
„ Cănd am venit să ne. aşezăm a Căiuti vechilul.
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moșiei era medelnicerul Manolache
Oatu, un fin
de răzăş din satul Stâncășanii, dela
ţinutul 'Tutovei, care se afla în serviciul „atei
de douăzeci şi
doi sau dougzeci şi trei de ani, încep
ându-l în în-

sușire

de camardiner,

însuşire în care

cei mai

norocoși şi mai deştepţi din această clasă
de oameni

începeau să se ridice, ajungând
uneor
cele mai înalte slujbe ale statului, Mano i până la
lache Oatu
nu

avea

şi nu

avuse

niciodată așa de mari ambițiuni. Acest bărbat, mie la stat, slăbă
nog, smolit la
piele,
cu favoriţi

şi mustăţi

cărunte,

al cărui

singură trăsătură frumoasă erau ochii
vii şi selipitori n'a avut niciodată altă ambiţ
ie decât acea de

a strânge ceva părăluţe care,
la bătrâneţe, să-i pue
în stare să trăiască liniştit
şi Ja adăpost de nevoie. Foarte devotaţ tatei
şi întregii noastre fa:
milii, critiea totuş pe cel dintâ
iu fără cruţare, mai
ales

din pricina inovaţiunilor ce le
introducea

necontenit. Manolache era
duşmanul înverşunat al
tuturor acestor noutăţi şi
convins că agricultura
moldovenească, aşa cum o cunoscuse în sutul
lui
natal și cum o văzuse făcută mai pe urmă
de bunul meu şi de vechilii lui, era ultimul cuvân
t al
perfecțiunii şi tot ce se maj iscodia de Nemţ
i şi

de Pranțuji; nişte fleacuri fără de valoare.
Mai
ales când vorbia de maşinile de trier făcea elăbuci la gură. Cunoştea

în chip minunat acea veche

agricultură moldovenească de primitivi, carac
terizată prin denumirea de coada vacii, Harnie
tare.
va fi fost el când era tânăr dar, când lP'am cuno-

scut eu, nu mai era: înainte de şăpte ceasuri dimineaţa

nu prea

se ducea

la câmp

şi, după

masă,

se

Jăsa regulat până la toacă, Dar era foart
e ordonat,

îşi ţinea socotelile în cea mai frum
oasă ordine şi
“convingerea mea este că era foarte
cinstit, deşi sa
“pretins că ar fi furat mii de galbeni şi
ar fi făcut,
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pe spinarea tatei,
murit în mizerie.

Deoarece

o adevărată

el alcătuia

atunci

avere.

tipul

Săracul!

A

adevărat

al

mazilului moldovan de atunci, de vârstă matură,
cu cultură rudimentară, dar care fusese în necon-

tenit contact cu oameni mai culţi, voiu vorbi mai
pe larg

Eu

despre

el,

dela început Pam

iubit pe moșu

Manolache,

cum eram deprins să-i zic, dar mai ales ceva mai

târziu, după ce m'am mai ridicat şi mi s'a mai format mintea,

fiindcă

era patriot mare

şi-mi vorbia.

necontenit de Ștefan-cel-Mare şi de izbânzile lui
Şi cu ce însufleţire!
-.
.
Ii plăcea mult miliția moldovenească, o găsia

frumoasă

și era

convins

că

este

vitează,

dar un

lucru îl supăra foarte: faptul că muzica ei cânta
cântece străine: niște fleacuri de marșuri
memfeşti care

n'aveau

cum

să însuflețească

pe

Ar fi vrut să cânte numai doine. „Cântând
zicea

el,

„se

aruncau

la năvală, numai

vitejii

lui

oșteni.

doine”,

Stefan-cel-Mare

ele sunt în stare să stârnească

dorul de voinicie în oştenii moldoveni”,
Un cusur mare avea însă
tismul lui moşu Manolache:

pentru mine patrioera foarte rusofil şi

nu avea nici gând să scoată din mâinile lor Basarabia ce ei o răpise în chip atât de nedemn. Si cu
doară

fusesem

crescut

de tata, dela care mă

în rusofobie

alesesem

şi de mama

şi

cu idei pe cât de

-rusofobe pe atât de francofile. Manolache Qatu na
putea să ierte pe Franţuji şi pe engleji pentru
mişelia ce o comisese, unindu-se cu Turcii pentru
a năvăli la Sevastopol asupra Ruşilor. Să se unească cu Turcii asupra creştinilor! Ce
sacrilegia
cumplit. Apoi era în stare să cânte ceasuri întregi
frumuseța oştirii ruseşti, cu care nu se putea ase-.

măna

alta pe lume

şi să rostească

nişte cuvinte:
== 27
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ssălbatece,

menite

să reprezinte

comenzi

de ale ofiţerilor lui Neculai Pavlovici;
„ Gunoştinţele

pătase

lui

asupra

Manolache 'Qatu

istorii

oşteneşti
-

Moldovei

în “Istoria

a
le că-

Moldovei

pe

300 de ani, a Postelnicului Manolache Drăghi
ci, pe

“care 'o poseda şi din

rost. Apoi-se

care'ştia

mâi găsiau

unele

părţi

pe :de

la el nişte călindare cu

nuvele de ale lui Gheorghe Asache, Costache
Ne'gvuzzi şi a altora. In -adevărul frumoasei
nuvele

prin care

"de

eroieă,

“potriva

Costache

dar

pe

Negruzzi

atât

povesteşte

de: închipuită

pe

cât

apărare: îni-

oștirii lui” Sobieski, a Cetăţii Neamţului,

:de cătră o mână de șăsesprezece plăieşi
moldoveni,
avea. o credinţă de stâncă, pe care de
altmintrelea

"mi-o Înculeaseşi mie;:o ştia pe de rost şi:
de atâ-

“i€a ori mi-a povestit-o încât o îixăţasem
şi: eu
tot aşa de bine. Mai era un lucru care
mă. năcăja
rău. în Manolache Oatu şi acesta
era faptul că nu

„voia să fie Român ce v viţă ei Dac:Şi tata
mi îr văase că Roman
tăiase

absolut

ii, după ce îmfrânsese pe. Daci îi
pe 'toţi, -neniai. lăsând. nici. măcar

unul de sămânță. Cu toate că Manolache
- avea
Istoria Moldovei a lui. Drăghici, tot mai
mare nădejde: aveam în ştiinţa tâtei eare fusese
la Univer“sitătea din Miinchen, despre care ni povest
ia istorii atât de minunate. Apoi auzisem
atâtea despre
Romani, încât, fără a-mi da birie samă
ce fușese ei.
„îmi plăcea: mai bine să fiu'neam de
Roman: decât
neam de Dac. :
:
o
,
a
::— Moşu. Manolache, crede-mă,.îi
ziceam, între
nah Roman şi un Dac este aceiaşi deoseb
ire ca. în“tre un Moldovan şi un: 'Ţigan.
,

-* Dar Manolache
“susținea
picătură
„amestec.

ci II

rs

de

feliu nu

se lăsa

convins

şi

cu încăpăţinare că într'însul nu:
este nici
de sânge roman, numai sânge dac,
fără
El, în copilăria “lui, învățase ceva
carția

N
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grecească, era în stare să mai rupă binişor greceşte şi la bătrâneţe, dar nu putea suferi pe Greci

pentru

care

avea

un

de

fapte

spre

mulţime

acestui

neam,

unele

tite de oameni de
produse în acte.

Fiind

în slujba

dispreţ

nemărginit,

ruşinea

din
samă,

care

sau

le-am

iax altele

tatei, membru

Ştia

o

desfaimarea.

auzit
se

poves-

găsesc

re-

de samă al par-

tidului Unirii, Manolache Oaifi n'avea cum să nu
tie unionist şi era deci agent zelos al Uniiii, pre-

dicând-o. ori pe

fundul inimei
nu vorbia

unde

călca.

Dar

era separatist

pe fraţii noştri

bănniese că, în:

căci numai
de peste

în bine

Milcov

şi, de:

câte ori era sigu că ţata nu-l aude sau nu se va
găsi cine să-l denunțe, zicea că oameni proşti ea
hoierii mari moldoveni
-el n'a mai kăzut, Şi când
„îl întrebai pentruce, când îl mânea limba mai tare,
răspundea că numai nişte proşti pot să dee de bună

vole,

pe mâna

unor -străini mai

numeroşi

decât

ci, puterea ce o deţin,că Muntenii fiind mai mulţi
la număr decât noi, o vor stăpâni totdeauna ei. că
prin urmare toate slujbele, cele mari și cele mai
multe din cele mici le vor lua 6i, pentru dânşii,:
lăsându-uni nouă numai ciurucul, că au să mute
seaunul domniei la Bucureşti, pentruca să fie şi
mai între ei şi pentruea casele lor de acolo să.capete şi mai mare preţ, iar ale boierilor noştri din

leşi să nu

mai

facă nici a.treia

parte dini ce. fă-

ceau până acuma. Şi, când cele prezise de etau
început: să se adeverească și să se înfăptuiască;

era foarte mândru de prevederea de care dăduse
dovezi. Numai vorbese de cele ce le.povestia despre fantaronada Munteanului, despre lauda lui
despre sine,:despre limba 'lui întocmai ca a tiganilor. şatraşi dela noi şi despre pielea lor smiolită,

da dcea
a neamului
.
țigănesc. Manolache-era,
cum

se vede, un

conservator
”

înfocat,

pie7

——
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- Îmi mai

era drag

fiindcă

era vânător

pătimaş

şi trăgător cu puşea bun şi-mi făzăduise că el are
să mă ducă pentru întâia.oară la vânătoare de urşi
eciace s'a şi întâmplat. Apoi nimene nu știa atât
dle multe povestiri ca el despre bunul meu, hatma-

nul, pe care îl slujise înainte de a fi luat dela el
de tata. Avea un adevărat cult pentru memoria

vătrânului, povestia feliu de feliu de isprăvi vânătoreşti ale lui şi nuse sătura să laude chipul minunat în care trăgea cu puşea sau cu Pistolul şi
-mânvia sabia, fiind în această privinţă fără pă-

reche în

ţară.

Istorisia între altele,

ceiace mi-au

confirmat şi tata şi moşii mei, că hatmanul aşeza,
pe două pahare de apă, pline ochiu, un chibrit şi
apoi, dintr'o loviţură a sabiei lui celei turcești, ce
o posedă şi astăzi fiul meu Radu, tăia acel chi-

brit în două, fără ca măcar o picătură de apă din
cele două pahare să nu se verse, Apoi cum punea
pe masă o perină mare, plină cu put de gâscă,
pe

care iar, dintr'o singură lovitură, o tăia drept în
două, fără ca să iasă măcar un singur fir de puf

din cele două jumătăţi qe perină.

Şi cum

râdea

moşneagul de tata şi de moşu Alecu, întorşi dela
Miinchen, care de câte ori se încercau să facă aceieași isprăvi, aruncau paharele Jos, stropind odaia

cu apă sau o umpleau

Manolache
nişoară

de puf.

Oatu era căsătorit cu o foastă

de onoare

a bunicii,

numiţă

Zoiţa,

dom-

care se

zicea că fusese. deosebit de frumoasă în tinereţe
Şi deosebit de harnică dar pe care en am cunos<ut-o cât un poloboe şi bolnavă de idropizie, ne-

mişcându-se de pe patul pe care şădea toată ziua
împletind colţuni. Era însă o gospodină minunată

care,

chiar

de pe pat,

îşi ocârmuia

curat,

Trebuie
„200

=

casa

bine

|

să zic, spre lauda

lui Manolache

-

şi
:

Oatu,
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<ă căsnicia iui ar fi putut sluji multora de model.
Cu toate. că soţia
îi era de ani de zile în această
stare, încă de pe când administra moşia Costulenii, de lângă leşi, a Mitropolei, care o ţinuse

- în arendă moșu-meu Lascar, niciodată n'am auzit
ca el să fi comis vrun act de necredinţă cătră
mama Zoiţa şi cu bună samă că, dacă asemene
acte ar fi avut fiinţă, mi sar fi povestit mai pe
urmă de ţărani, de slugile vechi, de ţigani sau de
Jidovii din târg.

Apoi

trebuie să mai adaug

zece sau doisprezece

că niciodată,

ani în care lam

în cei

frecventat,

nu i-a scăpat faţă de mine nici un cuvânt ce un
copil nu trebuia să-l audă, dealimintrelea pot să
sie acelaş lucru de toate slugile din copilăria mea
fie Moldoveni fie Ţigani: acest respect al copiilor
stăpânului era răspândit la noi pretutindeni, cum

nu Pam găsit răspândit în alte ţări.
Manolache Oatu şădea în penultima

casă

dia

partea stângă a târguşorului Căiuţi, o casă ce se
închiria dela nu mai ştiu ce Evreu pentru trebuința vechilului nostru. Aveam voie să merg ja

dânsul şi să stau acolo între

ceasurile meselor

și

“a lecţiilor, Si pentruca să merg la el, treceam
prin grădină, în care se deschidea o portiţă ducând
în ograda vechilului. Insă în acea ogradă era o
primejdie vajnică care, în primii uni,de repeţite
ori ma împiedecat să-i fac vizită. Acea primejdia
ora un cumplit gânsac, mare şi iute la mânie,

care îndată ce mă zăria intrând în ogradă, dădea

asalt la pulpele mele şi, chiar, de vr'o două ori,
le-a desmierdat cu dinţii în chip neplăcut. Pentru
a nu mă expune altor atingeri de acelaş feliu, mă

obişnuisem, îndată cum

deschideam portiţa, să în-

cep a striga:

—

Mâţule!

Mâţule!

Vină

de

închide

gânsacu'
——
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Şi strizam
țigancă
nepă, cu
cum am
Erenski,

frumoasă

până

când

venia Mâţu, 'un

a rare Ep
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băict de

cu păr creţ de culoarea fuiorului
de câ.
pistrui pe obrazul alb şi rumăn eare, după
aflat mai târziu, trecea drept fiul lui Mofostul xechil. polon al tatei cu o ţigancă

numită

Ileana

Vişinoaia,

care

a

RADU

acum,

îmbătrânită, era slugă la
Manolache Oatu,
iar
Mâţu, atunei băiet de doisprezece sau treispr
e:
zece ani, dădea ajutor la toate câte trebuiau
în
casa vechilului.
DEI

In locuinţa lui Manolache

erau

cinei

odăi

care

"muteau servi de tip de locuinţă de mazil,
de răzăş
cuprins sau chiar de boieranaş mai sărăcu
ţ de pe
acea vreme. Intrai printr”o odaie mare servin
d de

antret,

în

care

dovenesc, 'o masă

nu

era Tlecât

şi o ladă.

De

un, pat
aici

mare

dădeai

molînt”o

odaie mult mai mică. având o dublă ferearteă des-

pre miazănoapte şi în care se afla în
fund, în pă-!
retele opus fereştei, un pat moldovenes
c cu zestrea

lui obişnuită, o. masă

dinaintea

fereşiii şi, la cei-

lalţi doi păreţi, câte un sipet mare
deasupra: cărora erau așezate mai multe blăni, mantale..d
e
şaiac şi de abă, cojocele şi
eojoace,sprecum
şi
cergi. Jos. şi la păreţi erâu scoarțe de
un desemn:

vechiu, cum

nu se mai

văd

acuma.

In acea

odaie

nam văzut niciodată şăzând pe nimene. Mi s'a
spus

însă că se adăpostiau întrânsa musafiri
mai :de
rând, când nu era chip să poată :fi găzd
uiţi.la

În care trăiau moşu Manolache şi nama
Zoiţa,Q
odaie mare, luminoasă, căci avea trei fereşti
,. una
în păretele despre răsărit, la care-era-aşezăt
lungul
pat pe care dormian, unul la un capăt,
celălalt
la cel.opus, cei doi bătrâni, Saltele]e-lor
nu se atin222 =—

A

curte. Această încăpere era despărțită
printr'un
coridor îngust, ale cărui capete ducea
u, anul în
ogradă şi celălalt în -uliţa târguşorului,
de odaia.
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geau ci, între ele, rămânea un loc gol, peste care
se întindea numai mindirul, deasupra căruia era
_aşezată măsuţa rotundă pe care îşi luau măsa. In
„păretele despre miazăzi, dând deasupra uliţii târ„guşorului, erau două fereşti şi, între ele, o masă,
„pe care se vedeau două sfeşnice de argint, o oglin„dă îmbrăcată cu argint, cum. se găsiau atunci de
„acest - feliu pretutindeni şi deosebite lucruri, me"nite să ţie loc de bibelouri. La păretele din fund
„era 0 ladă mare, acoperită cu feliu de feliu de învălişuri şi de haine, iar la păretele despre apus
„era altă ladă mare şi lungă, iar deastipra ei, prinse în părete armele lui moşu Manolache: două
puşti cu câte două ţevi, foarte bune, semnate Lepage, un tromblon, mai lat la gură. decât la fund,

cu: cremene,
mene

„Bine

și alta

două părechi de pistoale, una

cu €re-

cu petiţe şi o sabie în teacă de piele.

înţeles că icoana ferecată cu argint

a Mai-

cii Domnului, cu două alte iconiţe mai mici, dinaintea cărora ardea veşnic o candelă de argint, nu
“lipsiau din părete. Perdelele şi îmbrăcămintea patului erau. de cit înflorit.
Nu mai am nevoie să spun că Manolache Oatn
era creştin .bun şi evlavios care, Doamne fereşte.
"mar fi mâncât carne în vrun post, nu ar fi rămas
nespovăduit de Paşti şi de Crăciun sau ar fi lipsit
dela biserică: în fiecare sărbătoare ceva mai de
„samă. Deplângea amar cum părinţii noştri neglijau în chip atât de cumplit instrneţia noastră re-

“cu cremene,

dou

părechi

de

pistoale, una

cu ere-

“tici şi cu şeismatici. Dădea în această privinţă toată vina pe bunica, lăudând evlavia hatmanului şi
acea, a lui „Vodă”,
"Ca țăranii era fâarte nman, : de pici și
de
- vergi, de care se făcea atunci un aşa de marei a-

“buz, deşi ştia că tata nu era toemai duşmanul
lor
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dacă se uza de ele cu măs
ură, nu abuza de loc şi
socotia pe oameni drept.
După plecarea şi moartea
lui, ţăra

nii mi-au zis că vechi! drep
t ca Manolanu au mai avut. Bineînţel
es că el, făcut
medelnicer, prin stăruința
tatei, încă din întâii
ani ai lui Mihaiu
che

Oatu

„dul

euviinţilor

Sturdza,

atunci

avea

drept,

după

în uz, la apelaţiunea

- COane şi soţia lui la acea
de cucoană şi
țiga

co-

de cuy-

că

acel
care nu i-arfi dat aceast
ă calificaţie sar fi exp
us
la o frumoasă dist

n ţăran

nezei,

treapta

lui

sau

funcţionăraş

ribuţie de lumânări,
cruci, dum.
mame 5. a. Manolache
Oatu
niciovoit să înveţe literile

bunici,

dată n'a
niciodată
din

om de

în stare să cetească

vr'o

carte

scrisă

cu

aces

latine şi n'a fost
macar un cuvânt

te caractere care
devenit de uz obştese la
începutul anului 1860,
Nedespărţit

de Manolache

au

Oatu în mintea

mea,
este gramaticul moșiei,
Todirică Calvînu, care avea în târg casă și nevast
ă oacheșă şi îrumușică,
dar lucr
a ziua în cănțelaria moşiei,
o odaie mare,

din casa unde şădea Man
olache
teai direct din uliţa târg
ului,

Oatu, în

care

in-

Imi aduc aminte de cel mai
bătrân din feciorii
noştri boiereşti de moşu Ion
a Irinei, care slujise..
pe bunul meu. Povestia
între altele cum fusese
trimes, cu
la

1819),

la

Bohotin,

de

doi ani înaintea volintir
ilor (deci pe
vechilul de atunci a]
moșiei, calare,

ca

moşiei

strânse

galbeni

făceau

să

pe un

ducă

hatmanului

ân şi cum,

veniturile

la sosire, lau

învăţat cei trei gramatici
ce eruu în cănțăleria de
acolo să zică boierului, cân
d va vorbi cu el:
— Părinte hatmane !
Şi mai povestia cum acei
trei gramatici sau încureat în socoteli şi n'au
putut să socotească, câţi

sese,

pănă -ce

294 ——

iermelicii

el, Ion

şi rubielele ce

a Irinei, „căruia

le adu:

numai

a-
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tunci îi ieşise bine barba şi-i erau dragi
!bietale
copile, socoteala pe care acel netrebnici
nu
s'0 facă pe hârtie. Şi hatmanul li-a striga puteau
t eu: dis-

preţ:

__—

Păcătoşilor! nu vă este ruşine ca unul dela
să

capră

vă facă

Moşu

socotelile!

Ion a Irinei era tipul cel mai minunat
al

faranului

moldovan

cum

era

acesta

pe

la mijlo-

cul veacului trecut, bine înţeles a acelui
de' treabă, cum de altmintrelea erau cei
mai mulţi. Om
întra
devăr

cu

pacat, blând,

frica

bun la

lui Dumnezeu

inimă,

şi cu grija

de o cinste

de

absolut

tără prihană, duşman neîmpacat
al minciunii, al
prefacerii, al giretlîcului, al
oricărui
'vicleşug,
Era “vesel, glumeţ, deştept,
harnic, priceput
(pa

cât îl ducea
vitelor,

care

cu

mintea)

durere

îl slujia

cea mult

şi

la treburile pământului

pentru

bărbat

lucrul

fără

şi a

stăpânului

de

frică.

Ii

pe

plă-

vânatul la care era cu noroc,
deşi trăgător prost şi împuşcase mai mulți
urşi. Tatei îi
„era foarte drag.
Îmi adue aminte cum, puţină
vreme după aşazarea noastră
la Căiuţi, Ion a Irinei îmbolnăvindu-se, tata şi
mama
mergeau în
fiecare zi cu trăsura la Blidar
i, satul unde trăia

Ion, ca să-l vadă, aducându-i
vin vechiu şi feliu
de feliu de alte proviziuni. Pe
doftorul Saros, de
la Târgul Ocnei,
zile. Şi mare

îl aduceau pentru dânsul la
două

bucurie

sfârşit. într'o după
dânsul cu. părinţii

inte, la poarta lui.

avut-am

cu

toţii

când,

în

amiază, când venisem şi eu
la
mei, ni-a ieşit unchieşul îna.

Dealtmintrelea relaţiunile
între tata şi între ţa:
rani erau cât se poate de
bune. EI era un barbat
de o viole
nță

cumplită şi, cum ar
mai aratat, de
"loe nu era adversar a]
bătăii, dar mai întâiu iu:
bia faranul şi, în al doilea
vând, era prea puţin
Rada Roseti:

14

==
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în contact cu el pentruca să aibă prilej să se supere des pe dânsul. Ei erau pe atunci foarte supuşi:şi se achitau fără nici o împotrivire de da-

toriile ce li erau impuse de obiceiu şi de legi. Tata
avea de intervenit numai în cazuri de furt sana
de nesupunere vădită, care se întâmplau. foarte
var poate odată sau de două ori pe an şi nu în
toţi anii.

Nu

li cerea

niciodată

să lucreze

sau.să

plătească mai mult decât se cuvinea, Apoi era
foarte darnic şi ierta multe datorii. De câte ori
un ţaran era bolnav, mama, care se pricepea foarte bine în căutarea bolilor, îi trimetea
doftorii,
de care avea totdeauna o mare proviziune-şi nu
arareori mergea singură să viziteze bolnavii. De
câte. ori era necesar, când se ivia un caz putând

deveni grav,
Oenei:
curte.

se

trimetea după medic,

medicamentele

Cu toată

lipsa

mai

ales influenţei

care

punat,

de

şe

plătiau

la Târgul

totdeauna. dela
Ia

evlavie a familiei,
buniciişi pănă

ideilor, filosofice

torile cele mari mergeam

ale

datorită

într'un oareş-

mamei

la

sărbă-

la biserica dela Popeni

şi, acolo, găsiam strânși toţi ţaranii din Popeni
sau "Blidari cărora, după. liturghie, tata ]i ţinea
a. cuvîntare, la sfârşitul căreia li făcea : o :genexvoasă distribuţie de vin.
'Biseriea Popenilor- este aşazată deasupra “priporului care, din pirăul Popenilor (Căiuţul Mare)
suie la dealul Rateşului. Poziţiunea acelei bisericuţi de lemn, acoperită cu şînârilă, este
cât
se
poate de romantică şi a încântat toate firile artistice care au trecut pe dinaintea ei. Hramul ei

este la Sfântul Gheorghe şi la dânza veniaulla litarghie ţaranii din: satele geinene- Popenii şi Blidarii. Nu departe de dânsa, pe drumul mare de atunci,
296

care
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trecea

pe platțoul

Rateşului, nu

pe

şăs
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ca acuma, se afla un. rateş, de vătăluci

şi de cără-

midă, clădit în a doua jumatate a veacului al optsprezecelea

set. Aici,
geau

după

de

străbunicul

în ziua

meu,

de Siântul

slujba dela

Lascăracie

Gheorghe,

biserică,

Ra-

se strân-

la Hram,

nu

nu-

mai. Popenii şi Blidarii, dar mulţi oameni : din
celelalte: sate, nu numai de pe moşie dar şi de pe
împrejur. Totdeauna, în acea zi,
nostru, tata, mama şi eu pe capră,

țlupă
lângă,

dejunul
vezeteu,

ne duceam la Rateş şi îndată mulţiinea strînsă
acolo încunjura trăsura, cu capetele descoperite
şi cu strigăte de:
— Să trăiţi!
Tata îşi scotea şi el pălăria

— Bine vam

găsit!

şi li zicea:

Să trăiţi şi voi cu nevestele

şi copiii voştri! Dar puneţi pălăriile în cap!
Taranii se acoperiau şi începea atunci o serie
de cuvântări din partea obştei adunate, tata răspunzând la fiecare din ele. Cu acest prilej se
vor-

bia de multe interese reciproce şi ţaranii aduceau

la
se

cunoştinţa tatei dorinţele lor, care de obiceiu
satisiăceau cel puţin în mare parte. Apoi. a-

duceau

un

miel

frumss,

tata Ii dăruia

în schimb

un poloboe de vin, şi pe urmă noi plecam, ţăranii

strigând din nou:
— Să trăiţi! şi ridicând

şi el pe a
O

lui şi eu, făcânl

sărbătoare

Sfântul

Vasile,

introdusese

încă

-

pălăriile,

la feliu,

mult

aşteptată

când

ni se făceau

moda

tața

copacilor

de

ridicând

i

n0i,

copiii,

cadouri,
de

era

nu. se

Crăciun, căci

numărul guvernantelor engleze şi germane,
care
au introdus acest obiceiu la noi, era
încă mic de
tot pe atunci şi cu totul copleşit de acel
al Francezelor în a căror ţară nu se introdusese
încă decât în chip excepţional:
.
:
Sfântul Vasile mai era aşteptat cu
nerăbdare
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şi de întreaga mulţime a slugilor, atât a acelor
ale casei cât şi a acelor ale moşiei. In ajun, sara,
venia Manolache Qatu cu un lung izvod al taturor sulgilor, alcătuit la cănţălărie, pe care era
trecută, în dreptul numelui fiecăruia, suma ce i
se dăduse în anul precedent, pe care tata îl revizuia, făcând îndreptări,
aproape
totdeauna. în

plus Manolache

avea

grijă să nu-şi pue numele

pe

acea listă şi, totdeauna tata adăugia numele lui
şi cifra sumii ce i-o destina, pe care Manolache
totdeauna se făcea că o găseşte prea mare şi să-

ruta mâna

tatei,

apoi

primia

dela

el, în galbeni

totalul acestor daruri spre a le distribui.
Totodată se aziau afară poenituri de biciu,

netele

buhaiului,

copoţele şi deosebitelor

su-

bresle:

argaţi dela grădină, argaţi ai moşiei, vezetei, feciori boiereşti şi pădurari (aceştia întruniţi întir'o singură breaslă), care făceau rând pe rând
câte o staţiune la fiecare din intrările casei. Suma
dată de obiceiu era egală cu o lună din simbria

fiecărei

slugi

şi alcătula un total

destul

de sa-

mandicos. Și nu mică era a doua zi muncea lui
Manolache și a gramaticului, căci marea majoritate a bacşişurilor parţiale era mai mică de un
“galben şi trebuia să sehimbi numărul de galbeni
trebuitor pentru a da fiecăruia bacşişul
lui
în
parte în mărunțuş, muncă ce numai uşoară
nu
era căci galbenii se schimbau, Romănia neavând
pe atunci moneda ei, în următoarele mode: sfanţi
austriaci de 2 lei 20 parale, fifirigi austriaci de

15 parale

şi gologani

de

aramă

tot austriaci

de

cinci şi zece parale atât de şterşi în cât îi puteai
deosebi numai prin faptul că cei dintăi erau ceva
mai mici decât ceilalţi), carboave ruseşti
de
12
lei, sferturi de carboave de 25 de tapeiei, soroeo--

veți ruseşti de 20 capeici, valorînd
ni
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piese ruseşti de 15 şi 10 eapeici valorînd respectiv 1 leu 23 şi 1 leu şi 8 parale, iermelici turceşti.
de 14 lei şi monede tot turceşti de 4 lei şi de 3 lei

şi 20 parale galbăn nu era lucru uşor şi, la aceasta
trebue

să

ma!

adaugi.

cursul pieţei.

Zeu

că

că

galbenul

socoteala

valora

după

schimbu.ui unui

dela leşi şi din toată Moldova afară de Galaţi 37
de lei, iar cursul Giălaţului era de 45 de lei şi acel
al Visteriei (Ministerul de finanţe) de 32 de lei,

leul vechiu de

40 parale

din

Moldova

afară de

Galaţi valorînd 32 de bani de dinainte de războiu.
Buba cea mare a economiei noastre era însă chi-

pul ţinerii curţii propriu zise. Iaca personalul de

serviciu

ce-l

întreținea

tata:

1 vâtav

de

ogradă,

serdarul Neculai Lefter, fostul său camardiner,
timp de mulţi ani; 1 cămărăşiţă serdăreasa Elen-

co Letter, soţia lui Neculai; 1 sofragiu, 1 camardi-

„i

ner al tatei, 1 al treilea fecior, doi băieţi la bufet,
bucatari pentru masa boierească şi 1 pentru a-

cea a slugilor

tă a mamei,

eu-2 şi uneori

1 ţigancă

care

3 ajutori;

1 cameris-

avea grija albiturilor

tatei şi a casei, camerista surorilor mele, 3 sau 4
fete în casă, 1 chelar, 1 pitar neam şi 1 ajutor

pitar, 8 vezete 1 surugiu, 2 rândaşi la grajdiu (o

bucată

de vreme

am

vrusian) 1 puşcaş
masa boierească cu

mai

avut şi un. stallmaistru

însărcinat
să
aprovizioneze
vânat,-1 grădinar (neamţ sau

francez) şi 12 argaţi grădinari,

4 spălătoriţe şi o

găinăriţă. Şi sânt sigur că, pe lângă aceste 46 sau
41 de fiinţe omeneşti adunate pentru a ne servi,
plus mance şi dadace, memoriei mele
cu bună

samă să-i mai scape vro

câteva. Şi unele din a-

ceste slugi erau căsătorite şi aveau pe lângă dânsele
familie care şi ele erau

Şi acum

păstrez

duvă

dinaintea

trecere de
ochilor

hrănite

la curte.

şăsezeci de ani mai

icoana

lungii

mese
——

a
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slugilor

de sus, întinsă

vara

sub cireşul urieș ce

se afla din dosul nouet bucătării, cu Neculai Lef-

ler în cap „având în mâna dreaptă pe soţia lui,
iar
în acea stângă pe camerista străină a mame
i.Si

mai puţin de două feliuri şi fructe nu se servia
niciodată la acea masă.
şi poate face cineva o ideie de cheltuiala ce
o

cerea.

ţinerea

unui

asemene

personal

când

voiu

arăta că, în vara anului 1868, în care n'au fost de loc
cheltuieli
masa

extraordinare treceau
numai
pentru
noastră şi a slugilor hrănite la curte
după

cum reiesă dintro socoteală ce.o păstrez,
câte 40
de ocă moldovenești, ceiace face 50 de kilogr
ame)

de

casne

de

vacă pe zi, bine

înţeles

afară

de car-

nea de miel, de porc, de vițel şi de păseri.
S'înţelege

că în acest caz, pe lângă o cumplită
risipă,
mai era şi o vederată furătură
combinată între
jîdovul arendaș al îraturilor târgulu
i, printre care
intra cum am văzuţ şi căsăpie,
cun vatavul de o-

gradă, Neculai Lefţer.

Acesta precum am mai arătat fusese;
ani îndelungaţi, camadrinerul tatei în
timpul
văduviei
sale şi-l însoţise în surgun la
Constantinopol şi la
Brussa. Tata avea o slăbiciune
pentru el deşi ştia

că-i lung la mână şi nu duce
la ureche. Mama,
spunea că dupi cât sa sus,
favoarea de care
se bucura Neculai Lefter la tata
era
datorită
faptulu

i căi servise altădată
de curier de dragoste. Si numai fizicul unui
Laporello nu-l avea
” vatavul nostru de ogradă:
era de statură înaltă,
spătos, foarte pântecos, stricat
de varsat şi avea
e faţă de beţiv, apoi mai
era foarte prost. Tata îi

obținuse
singurul

dela Ghyka Vodă un decret
de serdar,
ce-l solicitase vr'odătă dela
Socru-său şi

acest fapt lasa nemângieţi

pe vatavul
230
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numai medelniceri deşi nu se născuse birnici
de
rând ca Neculai Lefter. Acesta era de aitmintre-

lea devotat tatei şi nu critica
într'însul decât
cumplita lui iuțală şi prostul obiceiu ce-l
avea de
a-şi aduce aminte, chiar după douăzeci
de ani, de

orice lucru

al său”, In fond fostul camardiner

a-

vea o mare admiraţie pentru stăpânu-său.
Fiind
iricos ca un iepure (dar brutal cu inferi
orii lui)

admira
mult
visia

mult

bărbăţia

tatei şi având

o ideie mai

decât confuză despre al meu şi al
tău, istocu vederată mierare fapte despre ineoru
pti-

bilitatea

tatei

ca

judecător

şi ca ministru, -neas-

cunzându-şi însă părerea de rău
că nu fusese ca
alți boieri mari, pentru ca să se fi putut
pricopsi
şi face om şi el, Neculai Lefter ca
alți camardineri ai altor înalţi diregători, care
au. ajuns la
avere pe când el a rămas sarac lipit
pământului.
Cred că dacă, din firea lui, Necula
i
era
aplicaţ
spre furături, îl mai împingea
la aceasta și nevasta lui, cucoana Elenco,. în care
se adunase
o

adavarată sindrofie de Viţiuri, Această
păreche
avea: cu dânsa o fată de douăzeci de
ani trecuţi
duduc
şi

a Marghioliţa, un
pântecos ca tată-săn,

adevarat monstru, înalt
înzestrată cu
moravuri

deplorabile şi un fiu trecut de adolescenţă,
cuco-

nul Iorgu, care îşi însuşise toate
calităţile răls ale
amânduror părinţilor. Bine înţeles
că aceste două

„_ odrasle îşi găsiau toată întreţinerea
la noi,
Pe

la 1860

se înființase

un

post

de comisar,

de
poliție al târgușorului în care tata;
făcuse să fie
numit Neculai Lefter. Acesta, îşi
făcuse îndată o
uniformă de comisar: mondir qg.
postav albastru
cu reversuri

roşii

iniitând

blana, și şnuvuri

de fir
de -argint, pantaloni asemete
de postav albastru
cu două largi lampasuri roşii,
cum le poartă astăzi la noi generalii şi şapeă
de postav tot albas==
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tru, cu cozoroc de piele de glanţ şi vipuşcă roşie
iargă. Apoi mai era încins cu o sabie de cavaierie rusască, a tatei, al cărui mâner era aparat de
e gardă urieşă de oţel cu ajururi. Am auzit pe Jîdovii din târg lăudându-se mai pe urmă că dela.
ei a strâns Neculai Lefter banii cu care şi-a făcut
uniforma. Numai punerea în vigoare a legii co-

munale

a pus

capăt

cabazlicului

ce-l alcătuia

a-

cest comisariat,

Dela mutarea noastră la “ţară feciorii din casă
nu mai purtau livrele, aceste multe la număr şi
de forme diverse, erau strînse în pod. Când erau
musafiri în casă, Neculai Leiter, soiragiul şi cainardinerul

tatei

purtau

sau îmbrăcaţi în haine

frace,

de

obiceiu

de aceiaşi

formă

însă

e-

ca stă-

pânii şi musafirii, foarte. adesa în haine lepadate
de stăpâni, însă nu de a tatei, căci el avea nişte
forme de îmbrăcăminte speciale, datând din Domnia lui Mihaiu Sturdza. In deobşte îmbrăcămintea slugilor lasa la ţară, mult de dorit
pretutindeni, acea a femeilor fiind şi mai disgraţioasă şi
mai neîngrijită decât a barbaţilor, iar acea a slu-

gilor

de jos

se mărginia

naţională,

la izmenele

şi

cămeşa

Tata avea pasiunea, cailor şi a trăsurilor: într'o

vreme am avut douăzeci şi opt de cai în grajdiu
şi vr'o cincisprezece trăsuri pe arcuri în şură. Recolta, de orz şi de ovăz a moşiei nu ajungea niciodată pentru hrana cailor noştri şi a tainului vechilului şi a vatavului dela Pralea. Şi moşu-meu
Lascar veşnic rîdea de caii noştri pe care îi
pri-

via ca pe nişte gloabe. Tata îli cumpăra pe la Iar-

maroace,

iar moşu Lascar,

avea

herghelia

lui, din

care scotea nişte cai minunaţi, cu mult sânge ară-

bese într'înşii.
Dealtmintrelea
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îmbielşugarea traiului eram departe de
a ne bu«ura, de un confort adevarat, astfelin cum
este înțeles în Apus şi cum Pam găsit pe urmă
şi în u-

nele case dela noi. Casa era, foarte mare

dar rău

distribuită şi ineomodă, atenansele
departe. de dânsa: bucătăria, în vremea, sosirii
noastre dela
Pralea, se afla şi a ramas încă, şăpte
sau opt ani,
peste drum de strada târgului care
alcătuia, şlea- .
kul mare între Sraniţa ungurească
şi Galaţul, Şi
pănă după anul 1870, acea stradă,
pe
vreme
de

ploaie
pănă

se schimba

la genunchi

întrun

prin

adevarat

rîu

slugile

care

care

de glod,
aduce

au
blidele eu mâncări pentru masa noastră,
trebuiau
să

străbată, iar earna pe un gheţuş
cumplit sau
pe troian pănă la brîu şi pe viscol.
Apoi vă înehipuiţi ce grea era supravegherea
bucătăriei în asemene condițiuni. Tot peste
drum de şleahul cel
mare erau grajdiul şi sura
ca trăsurile,
ceiace

„dădea

loe la aceleaşi

Apoi curtea propriu

greutăţi

de

zisă, marea

supraveghere.

clădire în care

tocuiam, nu conţinea decât prea
puţine adăposturi
pentru slugi; cele multe din
ele erau adăpostite. în

nişte clădiri, tot din târg, clădite de
tata sau în-

chiriete dela Jîdovii din târg,
Dar nimică nu dă atât de
bine

.
o ideie

despre
puţina înţelegere a ideii de confort
, de câştig de
timp şi de economie de personal
ea, faptul că pănă

după

moartea

tatei

şi cât

a mai

stat

mama
la
Căiuţi, nu au fost clopote pentru
chiemarea slugilor. Dacă aveai nevoie de
vo slugă, trebuia să
ieşi în coridor

şi s'o strigi cu gura

sau

să

baţi în
ultimul din aceste două proced
ee era cel
uzitat. atât

palme:

mai
la noi câţ şi în foarte număr
oasele case care nu adoptase:
încă clopotele. Luxul
din cele multe aşăzări boiere
şti dela țară era un
lux semi-barbar.
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Modul de traiu dela Căiuţi pe lângă
că era
semi-barbar, mai era pe cât de nemăsurat pe atât
de

desordonat

şi nu

putea

să

ducă,

cum

a.şi

dus

decât la ruină. Alt element care a contribuiţ mult
la acest de pe urmă rezultat şi care va fi descris
mai pe larg în capitolul viitor a fost alcătuit de
cheltuielile exagerate pentru instrucţia şi cereşterea noastră despre care voiu vorbi în
capitolul
următor şi care în nici un punct de privire
nu

şi-au atins scopul deşi fiind făcute cu cea mai mare
dragoste

şi generozitate,

dar în echip foarte puţin

priceput,

Ospitalitatea

casei

noastre

era

bine

cunoscută

în toată ţara, rar eram fără musafiri: rude, prieteni şi cunoscuţi care se anunţase şi erau aşteptaţi, sau alţii necunoscuţi și prin urmare neaşteptaţi. Pe acea vreme mai era obicâiul ca drumețul să miîe la curtea lângă eare îl prindea noaptea. Căiuţul fiind târguşor, avea vre-o două sau
trei hanuri evreeşti, la care trăgeau unii drumeţi care nu cunoșteau pe tata sau erau oameni.

ale căror

creştere

şi obiceiuri i-ar fi făcuţ să nu

se simtă la îndemână
Dar

tata

cunoştea

treaga Moldovă

în casa şi la masa

şi era

cunoscut

noastră.

de aproape

de atunci şi numărul

în-

trecătorilor

din toate stările sociale care se folosiau de găzduirea noastră era foarte mare.
Imi aduce aminte cum, întz”o zi din toiul iernei
1863, pe un troian cumplit, pe când
mă
aflam,

dupa dejun, în biuroul tatei, aud zurgălăi şi
pocnete de biciu şi văd intrând pe poartă o sanie

cu patru cai de poştă, iar întrînsa o ființă maruntă, aseunsă în blănuri care şădea zgribulită.
Sania trage la scarea cea mare şi Neculai Lefter
iesă din casă, ajută pe ocupantul săniei s'o pără-

sască
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se desehide. şi.

Neeulai împinge spre sobă mica
fiinţă. Aceasta Dunând ochii pe tata. care-şi
fuma ciubucul întins
pe divan, îşi scoate căciula
urieşă care-i acoperia
capul, zicând:
|
|
E
» — Bonjour,. Monsieur, je
wiens de Marseille
et
je vais d Paris. (Bună ziuă,
Domnule, vin
dela
Marsilia şi merg la Paris).
“Această frază era atât de neaş
teptată, intăţogarea străinului diminutiv atâţ
de riaicelă, în

cât

tata

răspunse:

-— Bon voyage,
nule).

Monsieur.

|

:

(Călătorie bună, Dumi
|

Dar dându-și îndată sama de cara
cterul
ospitalier al acestor cuvinte, arlause:

'—

Mais

en

attendânt

veuillez

puţin

considerer

ma

maison comme €tant tout 6
votre
disposition;
(Dar deocamdată, binevoiţi a cons
idera vusa, mea

ca fiind
sire).
Numai

cu totul la dispoziţiunea

după mai multe pahare

Domniei
de ciaiu

Voas-

cu rhum

bietul Francez fu în stare să-şi decline nume
le şi
calităţile prec
Comte
vârîse

petrol

um

şi motivele

că'atoriei.

şi era un comerciant. de samă
capitaluri

însamnate

într'o

Se

numia

din Paris şi
sucietate

care, de vro trei ani, Îăcea esplovăr
i

Je

după

zăcăminte de petrol împrejuzui 'Vâs
gului Ocnei.
Cu direcţia acestor explorări era
îusăreinat un in-

giner de mine francez, numit domn
ul de Lalande,
un om cât se poate de plăcut ş de
vine creseui, pe
care îl cunoşteam foarte bine şi
il aveam adesa
în vizită la noi, dar care nu izbut
ise să zăsească
petrol deşi se cheltuise cu îurajuvi
le o mulţime de
bani. Acţionarii societăţii, în
faţa unor repeţite
cereri de fonduri pentru urma
rea
explorărilor,
delegase pe d. Comte pentru
a-şi da sară la faţa
—
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locului de starea afacerii. Afacerea stătea rrost,
Lalande, deşi inginer de mine dela şeoala din Paris şi fost director a mai multor întreprinderi niniere în colonii, despre care ştia să povestească
lueruri prea interesante, căutase petrol colo unde
nu era sau unde se găsiau numai câtimi neînsem-

nate. Afacerea a fost în urmă lichidată cu mare
pagubă pentru acţionari, dar noi am „atrocut o
cele mai

causeur

plăcute

sant, de biie informat
tunci

nu am

despre

noştri
Dar

el,

mal

cu

d. Comte,

cât se poate

ce

se

sa

şi de bin& crescut. De a-

văzut nici nu

lucru

care

de fin, de inteream mai auzit ceva

întâmpa

des

cu

musafirii

erau

plăcuţi

ca Comte,

ocazionali.
nu

toţi

oaspeţii

aşa

deși el a fost departe de a fi unicul de feliul lui.
Voiu
tură.

vorbi

După

acuma

de un

caz

rzboiul dela 18281829,

cu

totul

de altă na-

se stabilise în leşi

un tânăr farmacist al armatei ruseşti, suedez din
Finlanda, numit Tornborg, deschisese în Ieşi
o
farmacie care nu întârziese să devie cea mai bună
și cea mai cercetată din oraş şi se căsătorise cu

fata unui neamţ, om de treabă şi cu stare, aşazat
«în Moldova
de ani îndelungaţi.
Tornborg era
foarte deştept şi se bucura de o cultură destul de
frumoasă. A făcut cunoşiinţă cu tata şi cu moşii
inei la întoarcerea lor din străinatate, Nu
trecu
însă mult,
craiu- fără
rea lui şi
Impotriva
zăscăşi el

şi ei constatară că Suedezul
era
un
de scrupul care mâneca cu lingura avea nevestei şi-i exploata pe cât putea.
acestei exploatări au ştiut să se pănu a mai avut dela ei decât toloasele

ce voiau să i le dee, mai cu samă produse de tot
soiul dela ţară, dar de oarece făceau haz de el

căci

era, plin
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“euros din bogatul lor prisos.

Călătoriile la Boho-

tin pentru Tornborg atât de folositoare în
eât
moşii mei mi-au povestit că i sa întâmplat, în
repeţite rânduri, să străbată de două ori în două„zeci şi patru de ceasuri distanţa Ieşi-Bohotin
şi
înapoi, adică de patru ori patruzeci și
şăsă
de

kilometri,

“că

peste

aceste

to t184 de, kilometri.

drumuri

ce nu 0 avea

nu

le făcea

cu

Bine

caii

înţeles

şi trăsura

ci cu caii moşilor veşnie pe

între moşie şi
traiului zilnie

gurat.

drum

oraş. Dar cea mai mare parte
a
al lui 'Pornborg era astfeliu asi-

Pe lângă că tot ce câştiga, trecea în chefuri, apoi începuse să neglijeze farmacia şi avea
ne
contenite fricţiuni cu serviciul sanitar, deşi aces-

ta, pe acea vreme,

numai

sever nu era. I sa în-

ehis de repeţite ori acea farmacie. Se adresa tatei şi moşilor pentru a obţine deschiderea ei, dar

ei erau

la cuțite cu Mihaiu

Sturdza

şi interven-

țiunile lor, în special acele ale tatei, erau totdeau:
na făcute în termeni cât se poate de ivespectuoşi

“pentru

autoritate,

ceiace

producea

trar acelui dorit de Tornborg.

atunci

în casa lui. A

dus-o,

pănă

succesele

când,

lui Barnum

Lind îi dădură

dus-o

prina

el câţiva

şăsa

cu

un

'Tom

efect con-

Mizeria era -de pe
ani cum

decadă

Pouce

â

a veacului,

şi

Jenny

icera să-l imiteze. Soţia lui îi hă:

răzise un băiet şi trei fete; băietul era cu desăvâr-

- şire idiot, cele dou:
drăguță,

Hotări

să

fete mai mari slute, cea mică

dee

o

instrucţiune

muzieală

celor două fete mai mari (a treia era din cale afară mică), şi odată această instrucţiune muzicală
terminată, să plece cu ele în Europa şi în Ame.riea,

să

dee

concerte

şi să

câștige

milioane,

Li
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dădu ce instrucţiune muzicală puteau să Băsească în leşi şi, îndată ce le socoti destul de instruite,
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plecă cu ele şi cu: soţia lui în străinatate.. În celdintâiu oraş unde ajunse, făcu niște afişe mari
în care se anunţa: sosirea, acelei. minuni a minundlor vestitele privighetori suedeze care -aveau să
dee:un concert în cutare. seară, Anunţul
apărea
Si în jurnale, iar lumea cumpara bilete. Dar la vedeea, celor. două sluţeniişi la auzul glasurilor lor,
miorlăitoare, jura că nu le:va auzi a. doua oară.

Ceiace -nu

a împiedicat

pe 'Tornborg

să facă

în-

eonjurul Europei. Vă închipuiţi
că a ramas sechestrat în nenumarate oteluri, că i sa reţinut
bagajul dar spiritul lui inventiv, cu tot insuccesul.ce-l aveau bietele: fete, a găsit chip să meargă

pănă

la Madrid

şi să se întoarcă

înapoi

în. leşi.

Numai în America nu a izbutit să meargă, ceiace
îl făcea să zică că numa egoismul prietenilor care
nu au consimţit să-l împrumute cu puţinele
mii

de franci
țe

Ocean

bătrâneţe.

necesare pentru

a-i plăti călătoria pes-

îi datoreşte, faptul

Nu

ştiu

cum

că

a dus-o

a ramas, sarac

la

dela. întoarcerea

lui în ţară din acea călățorie artistică
toamna anului 1866, dar într'o bună

şi pănă în
dimineaţă

de Octombrie, tata s'a trezit cu dânsul şi cu toată
familia la Căiuţ, cerându-i hrană şi adăpost
pentru iarnă, căci altfeliu nu-i rămâne decât să
simpuşte sub ochii lui. Şi tat i-a dat o cameră
mare
peste drum de curte într'o casă a lui şi
Va pri-

mit la masa noastră eu soția şi fetele
lui. Băietal
însă, într'o stare de murdărie grozavă
şi idiot,
mâneca la cancelaria moşiei unde fusese
adăpostit.

Toemai

zică

Seidl,

Tornborg

atunei

despre

care

venise
care

urma

la noi profesorul
voiu

să

vorbi

şi mai

îngrijască

de mudeparte.

glasul

sau

mai bine zis, absenta totală de glas
a fiicelor
sale, obţinu ca bietul Seidl, să le acompanieze
două ceasuri pe zi în exerciţiile lor, bine
înţeleg
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în chip cu desăvârşire grațios. Şi au stat astfeliu
la noi

pănă

la sfârşitul lui Ianuar,

dar Tornborg,

văzând. că tata dă adăpost şi hrană, dar nu banii

ea nădăjduia să îi smulgă, s'a declarat ofensat de
nişte avanii imaginare şi a plecat la Ieşi unde, la
sfârşitul acestei cărţi îl vom găsi în relaţii cu personagii care au jucat un rol în istoria omenirii,
Printre nenumaraţii musafiri necunoscuţi care

găsau

la noi

adăpost

şi masă

sau

strecurat

şi

vr'o doi-trei aventurieri. Voiu cita printre aceștiă
pe falsul Alexandru Blaremberg, subofițer dezertor din al doilea regiment de lăncieri care, la sfârşitul lui August 1863, sa dat, mie, pe când prindeam nişte peşte cu undiţa în iazul cel mare din
grădină, drept fratele soţiei moşului meu, beizade
Ianeu Ghyka, fratele mamei. Mi-a istorisit că este
însărcinat să ducă la regiment o remontă. ce o
făcuse la iarmarocul Caşinului şi care rămăsese
la Târgul Ocnei, dar vine la Căiuţi peste
două

zile. Eu,

bine înţeles că m'am

grăbit

să duc ma-

mei această veste, iar ea a îrimes să-l poitească
la curte. Se întâmplase că mama nu cunoştea încă
pe atunci nici pe cumnată-sa nici pe vrun mem.-

bru

parțe

al familiei acesteia. Dacă
de a avea

distineţiunea

pungaşul

era de

elegantului

căpitari

Saşa Blaremberg, nu se putea tăgădui că se ținea

bine

şi vorbia

o franţuzească

corectă.

A

povestit

mamej feliu de feliu de minciuni, Iăudându-se înte

altele că luase și el narte cu Iarca la exped'țiunea
Mexicului. Se întâmplă că mama urma să, plece

a doua zi de dimineaţă la Mărăşeşti, însoţită. de
mogu-meu

Lascar,

dar

ea potii pe

falşul

Blarein-

berg să rămâe în. gazdă la, roi, chiar în timpul absenţei sale până la sosirea remontei ce o aştepta,

Aventurierul a primit, confundându-se
țămiri şi mama a plecat de dimineaţă.

în

mul-
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După două sau trei zile; remonta nu sosise, dar.
pretinsul Blaremberg o şterse în
zori de
zină,

luând cu dânsul o puşcă Devismes a tatei.
|
In ziua în care, cu prilejul plecării noastre în
Italia, cu puţine săptămâni mai pe urmă, ne-am

întâlnit eu al doilea regiment de lănejeri la Mărăşeşti, precum am aratat mai sus, mama a avut
prilej să facă cunoşiinţă cu adevăratul frate al
cumnatei

povestit

sale,

cum,

iar

în

ofiţerii

dimineaţa

regimentului

ni-au

aceleaşi

falşul.

zile,

Blaremberg, reete Bueşănescu, fusese arestat
şi
urma să fie daţ judecăţei pentru dezertare şi furt

de bani ai regimentului.
„ Bosirea

unui

-

musafir

deauna ca un temeiu
plare plăcută, gazdn

era

de
se

privită

aproape

,
tot-

bucurie şi ea o întâmsimţia îndatorită prin

faptul venirii musafiralui, aceasta find privit ca
cel care îndatora. Şi cu cât era mai străin Şi venia

de

mai

căci
tia

departe

aducen
lucruri

tâmpla,

era

văzut

cu

mai

mare

plăcere,

veşti mai noue pentru noi şi ne poves-

mai

necunoscute.

ca tata, auzînd

Nu

arareori

se

în-

că la cutare han din târg

a tras cutare sau cutare străin,a trimes
pa
Ne
culai Lefter spre a-l pofti să-i facă plăcere
a
să
vie în gazdă la noi. In această ospitalitate
nemărginită se ascundea şi o bună doză de
egoism,
căci acea găzduire aducea o schimbare plăcut
ă în

monotonia
mea

de

dn

vieţii dela ţară, şi un contact ca luafară

de

micul

nostru

orizont.

Dar

era fără îndoială un egoism foarte
binefăcător
pentru călătorul trudit, ars de soarele lui Cuptor
sau îngheţat de crivăţ care găsia masă bogată, adăpost curat şi primire cu inima deschisă,
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CAPITOLUL X
„Universitatea de la Căiuţi“
La începutul celei a şăsa decade a veacului tre-

cut

nu

se puteau

faca

studii

secundare

complecte

decât în Jeşi sau în Bucureşti şi chiar acele lă-

„san

mult: de

şi unele.
mei

Vant,

dorit:

cursuri.

profesorii

lipsiau

cu

hotărîse dela început

dar nu voiau

în Bucureşti

treceau

drept

desăvârşire.

slabi

Părinţii

să facă din mine

un

sa-

să locuiască nici în leşi nici

iar de despărțirea
de

ei a vr'o unuia

din noi nici nu permiteausă se vorbească. Profe-

sori partieulari români nu se găsiau,
nu rămânea
deci decât recursul la străini. Apoi tata
a hotărit
ca,

dela vârsta de șăsă ani, să fiu luat din mâna
femeilor. spre 3 sta sub priveghierea unui
bărbat, --

Bărbaţi

străini

iustruiţi

care să asume

creşterii unui „băiet atât de mie

tară,

iar

relaţiile

şi

comunicaţia

sarcina

nu se găsiau
cu

în

străinătatea

erau râre- an6voioasu şi grele, în schimb se găsiau

în ţară destui străini cu instrucţiune secund
ară
mai. adesa incomplectă, veniţi. după căpătuire în
orie& chip, în orice ramură de activitate gata să

se însărcineze

Şi

astfeliu

şi cu educaţia

s'a

făcut

că am

unui. asemene

băieţel,

âvut zece. profesori.

lacă în ordine eronologică numele lor.
In toamna

anului 1850, împlinind şăsă

a găsit că este “vreme

la acea
Radu Roseiti

să

a bărbaţilor.
16

tree dela

mâna

ani, tata
femeilo»

Mi-a luat un piofesor
|

|

a
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era hotărît ca, deocamdată să nu învăţ
nimica) în
persoana unui frate a doamnei Darme
t, propie-

tara vestitului magazin de noutăţi
cu acest nume.
dela leşi Victor Chaubert,
care făcuse întreaga
campanie a Crimeei în calitate de
sergent furier
de vânători. Era un om blând, bun
şi de treabă,
dar care pe la sfârşitul iernei,
nu mai putu de

urât în Căiuţi. Se zise bolnav şi părin
ţii mei fură

siliţi să-l concedieze.
In primăvara
următoare, tata ni-a adus, iar
dintr'o călătorie la Ieşi, pe un
băietan de douăzeci de ani din Belgia, numiţ Charl
es Godecharles,

Acesta era eu totul lipsit de serios şi
nu rămase
la noi decât trei luni. El se ocu'a
ma! mult'ide
femei

le drăguțe din. târg decât de mine,
Păstrase
o amintire din cele mai plăcute din
ţara noastră

şi, din şăderea

lui la noi, căci seria

des

tatei şi

mamei în cursul anilor următori
pentru a li anunţa căsătoria şi naşterea copiilor lui,
neuitând nioioată să li mulţămească pentru trata
mentul de care
avuse parte şi de excelentele sfaturi
ce i le dăduse.

- In locul lui Godecharies,

tata mi-a adus în toaru-

na aceluiaş an pe Picrre Nombral, un
francez din
sudul Franţei care era atunci în slujb
a lui Zizi
Cantacuzino și, mi se pare a lui Nicu
Catargiu
(fratele lui cuconu Lascar) şi prive
ghia lucrările
şoselei dintre Mărăşeşti și Galaţi, pe
care cei doi
boieri susnumiţi o luase în întreprind
ere. Nombral se zicea fost căpitan
în regimentul al 3-lea
de zuavi, dar aparenţa, manierele şi
mai ales gra-

dul lui de cultură trădau cât eolo pe fostul sut-

ofițer. Era căsătorit şi avea un băieţel, dar
doamna Nombral nu şădea la noi, fiind angaj
ată în ca-

litate de guvernantă la un proprietar
din ţinutul
Putnei. Era neasemănat
mai deşteaptă şi mai
cultă decât bărbatu-său. Acesta era tipul Gasco
nu242 ——
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lui bon, enfant, unul. din cei mai! puţin. minci
noşi

ce.i-am

cunoseut:şi bun la inimă, dar. de o'inteli-

genţă mediocră unită cu.o cultură şi mai 'slabă
,

Cu: toate
Saint-Cyr

că se lăuda
că ieşise din
de loc nu. se. putea împăca

fia franceză, dar era în schimb

şcoala dela
cu. ortogra-

o dădacă admira-

bilă pentru mine..Mă

îngrijea în chip minunat, mă

fiune

Imi

imbia, ştia să: mă intereseze
pentru

dânsul.

şi. să-mi inspire afeo.

citia

seara,

după ce

mă

culcam Telemaque, însă nu era în stare să-mi
dea
desluşi'ri asupra „mitologiei; ceeace înctre
a grozav
ideile mele

religioase

ame să-mi

face rugăciunea

al

Nombral

zeilor”.

pabil. în
scriam

cât,

destul

cu

și mă

era un

toate

de bine

făcuse într”o vre-

cătră
că

„Jupiter,

pedagog

cunoşteam

orice mi

părinte

atât

se dădea

de înca-

literile

şi

de copiat

(eram când ne-am despărţit de şapte ani), n'a par-

venit

să mă

înveţe

a eoti.

|

:

In iarna 1859—1860 toată casa a fost bolna
vă de
tusă măgărească începând cu mama şi termi
nând

eu ultima

slugă. Nombral

ne îngrijea pe toţi după

sistemul Raspail prin camforă, apa sedativă,
pomadă camtforată, țigarete
camforate,
ete. Casa
noastră mirosia atât de puternice a camtor încât

bunica care, nu ştiu din ce cauză venise să
petreacă iarna cu noi, şi, singură din toată casa, scăpa
se

de

tusa

măgărească,

a fugit

fără

de veste

într'o

noapte, după obiceiul ei, ne mai putând, zicea
ea,
să sufere acel miros nesuferit. Şi tata xămăs
ese
indemn, fiindcă petrecuse iarna la Teşi, dar starea
sănătăţei lui era departe de a fi bună.

Se întâmplă în cursul acelei ierni un evenimenţ

important pentu mintea mea. Tata trimes
e în
sfârşit la Căiuţi întreg mobilierul casei
din leşi

pe care
anor

o închirie,

Jidovi.

Eu

foarte prost,

uitasem

cu

(urmele

desăvârşire

Unirii),
mobilie—
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SI

din leşi, deoarece de patru

ani uu mă

mai învârtisem decât în eleganţele dela Căiuţi şi
dela Pralea: acele mobile mi:au părut nişte adevă:

.

rate splendori, pe care mi se luau ochii. Erau
şi
lucrari frumoase printr acele mobile, dar
pe po-

delile cars jucau ale casei dela Căiuţi, fără cadre
de tapeţi, cu fereşti urît văpsite, făceau puţin. €fect. A trecut iarna întreagă

cu aranjatul

Ana

o soră a Nemţoaicei

odăilor.

In primăvara următoare a, venit la surorile mele:
şi Marie,

ca guvernantă

dela vară-mea Profira, acea care se îmbrăca băr- băteşte. .
.
E
Asta,

care

venise

la urorile

mele,

era

poate mai

ordinară și mai incultă decât cealaltă şi în orice
caz neasemănat mai urîtă deşi și aceia era departe
de. a fi o frumuseţă. După. câteva luni săvătatea

iatei înrăutăţindu-se
ne sili să plecăm la Viena, M'am despărţit de Nombral cu mare părere: de
rău, plângând, căci el îmi arătase o adevărată afecţiune şi știa să mă, int6reseze priu nenumărătele istorii din Afriea ce mi le povestia. Apoi tata

îmi cumpărase o pușcuţă cu un foc, puşcă 'adevăxată care se încărca cun: praf şi ploaie, mergeam

la vânat ew Nombralşi împuşeasem

o vrabie ade-

vărală şi aceia era fapta despre care eram
mai
mândru s'o fi săvârşit de când eram pe lume.

La- Viena părinţii mei au angajat un Wirtembergezcu studii universitare namit Maximilian

Wegener.

Vorbea

franţuzeşte ca un francez şi avea

cunoștinţi serioase, dar era beţiv

şi brutal.
A stat

numai vr'o două luni. Pe urmă s'a angajat un elveţian din cantonul Valais, numit Venthy, catolic

fervent

şi bărbat

Dela Viena lam
în carând,

în urma

clericalismului,
244 ==

nesuferit,

adus cu
unei

noi în ţară şi a plecat

discuțiuni

cu tata asupra

E

_.
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Anton Alaux, Gascon de douăzeci şi opt de ani,
bacalauareat

în Franţa.
Italia,

Ca

cedenţi.

în ştiinţe, fost pedagog

A

învăţător

Pe

acea

lectura, încurajat

mama

într'un licea,

plecat dela noi când
era

mult

ne-am

superior

vreme

iubiam

deja

mult

în această

foarte

privinţă

şi de domnisoara Endrădy,

dus în:

celor

pre-

mult
de ma-

despre care voiu

vorbi în curând. Pe lângă romane serise pentru
copii, cetiam cu lăcomie tot ce era privitor la istovie şi biblioteca mamei era foarte bogată în această privinţă.
Camillo de Lucca, bărbat trecut de cincizeci: de
ani, publicist cunoscut, angajat de mama pe când
eram la Florenţa şi adus cu noi în ţară. Era văduv cu un băiet de vârsta mea, dar acesta viţios şi

bun

de

poate

nimica.

de cum

Bătrânul

se cade,

era

care

un

bărbat

cât se

făcuse număroase

edu-

caţii în Rusia unde petrecuse ani îndelungaţi. Era
însă

învățător

slab şi progresele

direcţia lui aproape

ce le făceam

sub:

nule.

Fugise pe la 1849 din Roma, de unde era originar, spre a nu fi închis pentru ideile sale libe- .
vale şi naţionaliste, se căsătorise în Rusia cu o:
guvernantă franceză care îl convertise la protes-

tantism. Era foarte religios gi ne făcea în fiecare.
duminecă
cra

Il iubiam
uit

un curs de morală.

sinceră

fără

dar retis'ozitatea lui

ostentaţiune

şi.

fără

ipocrizie.

foarte mult şi congedierea lui m'a mâh-

foarte

mult,

dar

recunose

că

părinţii

mei

au:

avut dreptate să se desfaeă de el, căci nu făceam
de loc progrese

sub

direcţia

lui.

:

Apoi a venit aşa zisul doctor Herman Wagner,
în realitate un escroc jidov numit Ignatz Scheu.
YI angajase
domnişoara

Maria

la Viena
Emdrâdy,

pentru

guvernanta surorilor mele,
trimeasă acolo cu soră-mea

a-i schimba

aparatul

ortopedie
—

si
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Ventri a-mi: căuta un “prâcept
or. Acea

fată bătrână
Siurâtă: avea mania măritişu
lui. Se. adresase -la
an: biurou. de Plâsare pentru:
un preceptor; i se
trimesese pe falsul doctor :Wa
gner care-i făcuse
<urte, îi înprumutase câteva sute.
de florini, îi făgăduise s'a iee de nevastă; şi o
hotărâse să-l anga-

jeze în

calitate de perceptor pentru mine.
Purtarea
4ui necuviinoioasă a îăcut ea să
fie congediat după

puţine luni. S'a dus-la Braş
ov. unde a avut diferende cu.poliţia, „Aceasta:nu
a întârziaţ să-şi procure

lămuriri asupra antecedentelor sale;
Pa

arestat şi expulzat din Împărăţia habs
burgică. Povestea că făcuse mari călătorii de
exploraţie în toate

părţile lumii, până apro
ape de Polul Nord. I-am
descoperit însă repede
sarlatania, căci am -pri
ns
secitându-ni

descrierea

unei

aurore

boreale ce o
cu cuvânţ dintr'un
„Lesebuch” (carte de cetir
e germană) al meu, apoi
zicând că Hotentoţii sunt
un trib sălbatee din A.
merica. Pe lângă că mi
era antipatie, mai treb
uia
Să învăţ de acum înainte
toate obiectele în limba
germană.
Deşi
învățase

pa

ce

rosi,

cuvânt

o vorbeam
totuşi era o greutate pent
ru

până

atunci

destul
de
curgător,
mine care-mi făcusem

toată, studiile în limba

fran

ceză.
După un interval de câte
va, luni, părinţii mei au
adus pe Jean Lemoine,
bărbat de
meserie,
cu
titluri universitare serioase
, care maj stătuse în
țară vro
trei ani în casa rudei noastre,
Costache

"Rosetti-Teţeanu, ca precepto
r al fiului
trie. A fost, sub raportul
lecţiilor, eel
nie din toţi preceptorii ee
i-am avuţ,
era mojic la culme şi murd
ar. Avea pe
sul pe soţia și pe fetița
lui care şi ele
ţinute de părinţii. mei,

săn Gimimai destoiDin păcate :
lângă dânerau între-

Acel Lemoine era un bărbat eu
cunoştinţi foarte
și
inteligent;

specialitatea

lui

era

£
rai

foarte

ze

“serioase
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chimiă, avea o slujbă într'unul din laboratoriile
statului francez. Era totodată un adept al ideilor

celor mai înaintate şi, la 1848, luptase în rândurile
insurgenților din Iunie. El mi-a arătat atunci, la:
1866, o mică bucată de aur ce o făcuse singur, adăugând însă că costul la care se ridicase produ-

cerea ei era de mai multe ori mai mare
loarea ei. Apoi

îmi spunea

că izbânda

decât vaideilor îna-

intate şi căderea tuturor monarhiilor nu

mai pu-

tea'să întârzie, căci sau descoperii, explozive de o
putere colosală şi fără îndoială că se vor descoperi şi altele încă mai puternice, cu ajutorul că-.
rora o mână de oameni hotărîţi vor fi în stare să

facă să sară în aer palate şi cetăţi şi să nimicească armate
moine sau

puternice. Aceste prevederi ale lui Leadeverit cu îndestulare, iar despre pu-

iinţa de a fabrica aurul şi alte corpuri zise atunei
simple nu se mai îndoeşte astăzi nimene.

Cel de pe urmă a fost Edmond Aymon, absolvent.

de seminar,

dar

elev pentru

bacalaureat. Foarte

foarte în stare

să prepare

pe un:

bun şi de treabă,

din nenorocire tuberculos, Îl iubiam mult eu toţii;
era un suflet curat şi cinstit, F'usese recomandat

de abatele
şi duhovnid

Lapia,

parohul (cur€)

guvernantei

domnişoara. Oudinot.
Câteva luni după plecarea
şi noi în străinătate;

al oraşului

Vittel

de atunci a surorilor mele

lui Aymon

surorile mele

am

plecat

au fost plasate:

la Viena, în pensionatul Demergel În care fusese:
crescută mama, condus acuma de nepoatele. doam-:
nei Demergel, dar care era departe să mai fie acel
din trecut, iar eu am fost plasat într'un pensionat
la Geneva, războiul franco-german
nepermiţân--

du-ni să mergem

în Franţa.

Este uşor de înţeles că această continuă schim-bare de preceptori

şi de metode

numai

spre folo==
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sul instrucţiunii şi
educaţiunii mele n'a
putut să
fie, Totuş nu numai
la Geneva, dar chian
mai târziu în Franţa, am con
statat că nu ştiam mai
puţin
decât camarazii mei,
iar în unele materii
şi mai
ales ca cultură,

generală li eran hotărît
superioy.
corpul profesoral al Uni
versităţii dela Căiuți nu se alcătuia num
ai din preceptorul
meu şi
din guvernanta, surorilor
mele: mai aveam în casă
an profesor. de muzică
şi altul de limbile greacă
modernă şi elină. San sch
imbat şi aceştia dar neasemănat mai
Dar

rea

mea.

Prea

tele lor.

rar decât acei. însăroina
ţi
pnţin am. profitat din

i

“Intâiul profesor

de muzică

ce Pam

-

cu creşteînvățămin-

avu

t a fost
un vienez numit Arm
ing care, după ce a
stat la
noi trei ani, sa dus
la Bucureşti unde şi-a
exercitat:cu folos meseria;
mai avea şi monopolul
a-

celei de fapcur în toate
seratela high-life

pitală. Succesorul

triac,

lui Ferdinand

din Ca-

Seid!, tot Aus:

era un muizeant de val
oare şi un băbat nu
numai foarte cum sa cade
şi foarte bine crescut,
dar plin de duh Şi plăc
ut. Petrecuse mai mulţi
ani, în cali

tate de profesor de muzică
în familia
de Coburs, ginerele lui Lud
ovic Filip şi
tatăl regelui Ferdinand al Bul
ducelui

princesa

Clementina

măgulitoare,

pe lângă

un

gariei. Poseda dela
certificat din cele mai

scrisori şi aminti

ri dela înireaga familie. E] venise la
noi fiindeă sănătatea

ini zdruneinată
la țară. A stat

avea
până

nevoie de o viaţă liniştit
ă,
când am plecat în străină-

tate, în toamna anului 1970.
Nu mai vorbese de cei doi
Greci dela care er
fi trebuit să învăţ limbile
grecească modernă şi
elină; ei erau oameni prea
nutin recomandanili şi
le loc nu m'am folosit de
lecţiile lor.
Acest

didaclie

nu

trăia

totdeauna

în

—

ia,

ZA8

personal
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o

bună
cum

înţelegere,
era, partizi:

ci se formau
preceptorul

într'ânsul
cu

bona

restrâris.

îranceză şi

grecul împotriva guvernantei şi a profe
sorului de

muzică, sau guvernantacu precepto
rul împotriva
celorlalţi. Uneori ei căutau să ne
amesţece în sfe-

zile lor'care nu
tatei sau

numa

a mamei

odată au cerut

pentru

intervenirea

a fi linigtite,

Dacă am abuzat de răbdarea cetitorulu
i prin a-

măruntele ce preced, am făcut-o spre
a arăta pe
de o parte marea însemnătatea ce o pune
au boierii
moldoveni pe o creştere cât de bună
şi de eomplectă a copiilor lor, impunându-şi spre
acest sfârşit jertfe cu bună samă mai presus de
mijloacele

lor, iar pe de alta spre a pune în lumină calit
atea

deplorabilă a personalului ce-l puteau
găsi. Asţfeliu din cei zece preceptori ce i-am avut,
singu-

rul Lemoine
privia

avea

instrucţia,

destoinicia

necesară

iar singurul

în ceiace

de Lucea

în ceiace

privia partea educativă, ceilalţi fiind
sau complect

neexperimentați

în vr'o una

din cele două

privinţi

sau oameni cu desăvârşire lipsiţi de creşt
ere sau
de aptitudini,
_

Şi tata îi plătia doară bine; de obiceiu, afară de

întreţinerea lor complectă în casă, mai
primiau un
salar de trei mii de franci, sumă respe
ctabilă pen-

bru epocă. Ar fi plătit şi mai mult, precum
au do-

vedit-o când a încercat să angajeze pe
Rogeard.
Rogeard, profesor de liceu la Paris, scris
ese împotriva lui Napoleonal III-lea un pamflet
intiţu-

lat Les propos de Labienus, foarte acerb, dar
scris

înta'o limbă

admirabilă,

care a stârnit entuzias-

mul tatei, duşman neîmpăcat al împăratu
lui Francezilor şi mare admirator de stil frumo
s. Deoa-

rece tocmai atunci congediase pe Lemoine
care se
arătase din cale afară mejicos şi nespălat )au
propre et au figure), şi-a procurat adresa lui
Ro==
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geard, silit să fugă în Germania spre a scăpa
de

„închisoare şi,.i-a scris pentru a-i
propune postul de
„preceptor al copiilor săi, Rogeard a
răspuns că

Primeşte în principiu

în schimbul unui salar de

5.000 franci anual, dar a cerut oareş care
lămuri
În privinţa principiilor politice şi religioa ri
se
în
care urma, să mă crească. După ce tata
i le-a dat,
consimţind la salarul cerut, Rogeard a
răspun că,
spre marea, lui părere de rău, trebui
e să decline

postul

oferit, căci din sevisorile

primite

că tata este în politică monarhie

„creştin

în

credinţă,

constată,

constituţional şi

iar el ar fi făcut

din mine:

-un.oribil republican şi un tot atât de uricio
s ateu.
Guvernantele surorilor mele. cele mari, Ana
şi

Maria, s'au schimbat mai rar decât percep
torii mei.
Cea dintâiu carea meritat acest nume a fost dom.
nişoara Endridy,
care părinţii mei

o unguroancă dela Cașovia pe
au angajat-o la Viena, în:anul

1862 și care a stat patru ani la n0i. Ea era
o fată

bătrână, uscată şi urită care fusese guvernantă
în mai multe case mari austriace. Era departe de
a

fi lipsită

cunogtinţi
bia

de

cultură

limbistice

şi scria

în

chip

generală

din

şi avea maj

cele mai

ireproşabil

serioase.

limbile

ales

Vor-

germană,

engleză şi franceză, mai. ştia ungureşte
şi italieneşte şi cunoştea bine literaturile tutur
or acestor
limbi. Insă manierele ei, dacă erau
cuviincioase,

erau departe de a fi lodylike, iar natura îi
era
franeamente vulg
și ar
"rai ă
Ales intrigantă din
five, De oaree adunase prin minuni deeconomie
vr'o patruzeci de mii de florini, eredea că
ajutorul

lor îi va putea procura
fetele bătrâne: un soţ.

„. Trăiam
şi

dela

falsă
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lucru
-

dorit

de toate

deosebit de rău en domnişoara Endrâdy

început

era;

acel

mi-a

descoperisem

pricinuit

cât

de

cumplit

o nenumărată

de

mulţime

.
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de penitansuri,

pensumuri,

katzentischuri,

opriri

dela primblare și chiar de bătăi, multe
din ele
suferite cu. dreptate, dar şi nu puţine absolu
t pe

nedrept. Totuş trebuie să recunose că-i datore
se
foarte mult sub punetul de privire intelectual. Ba
a contribuit foarte mult să desvolte în mine gustul cetirii, iar convorbirile ei cu mama şi
cu iata

asupra multor subicete istorice. vechi şi noui, au
contribuit

în

chip

însămnat

să

deştepte

în

mine,

încă, de timpuriu, la o vrâstă la care alţi copii nu

se gândesc decât la jocuri şi la nebunii,
apleearea
spre ocupaţiunile intelectuale. La această apleca
re

a mai contribuit mult şi adunările zilnice de
după
masă, în salonul cel mare, a întregii familii,
eu

musafirii mementului, în timpul cărora orice vor=
bă nepotrivită pentru: urechi copilăreşti erau
striet
oprită,

(până la trimeterea noastră la enlcare).
Convorbirea era mărginită la discuţii politic
e, istorice, filozofice, uneori ştiinţifice, la annecd
ote
asupra trecutului şi la poveşti vânătoreşti.
Câna

părinţii

noștri

erau

absenţi,

se

făcea

o

lectură,

fiecare cetind pe rând. Şi în privinţa asta domni-

şoara

Endrâdy

a fost

nepreţuită,

căci

în

scurt

imp ni-a format o prea frumoasă b'bliotecă pentru

uzul nostru, al copiilor: Ce păcat că această femeie

era

atât

de

vulgară

şi

de

intrigantă,

vârână

ns-

contenit intrigi între" ceilalţi profesori şi “bone,
ceiace a silit pe părinții mei s'0 congedieze (mult
prea târizu).
|
a

Ei i-a succedat Miss Emily Allan, o scoțeză
de
treizeci şi șase de ani, care fusese ani îndelu
ngaţi

suvernantă în familia Costinu Catargiu dela Mărășeşti. Miss Allan -era tocmai contrarul domni-

şoarei Endrâdy ; mai păstra urmele unui fizie
plă-

cut, avea manierele
teaptă,

dar cumplit

unei doamne,

de ignorantă

era, foarte deş-

şi avuse

un tre-
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cut cât se poate de furtunos. Venindu-i dor de plă-

cerile Bucureștilor şi un mie roman cu Seidl, profesorul de piano, neajungând so facă să se împace
cu viaţa la ţară, ne părăsi după mai puţin de

an an,

”

|

|

|

După dânsa veni domnişoara Oudinot, care se
zicea nepoată colaterală a mareșalului cu
acest
nume. Aceasta cra o franceză de treizeci şi şăsă

de ani, nici frumoasă
lie. Ca
limba

multe
la

”ost,

dar

nici urîtă, lâr foarte durdu-

guvernante

perifecţie

nimica

şi

franceze,

ştia. istoria

despre

limbile

îşi

cunoştea

Franţei

pe

şi istoria

le

altor

ţări. Fusese mai mulţi ani în Rusia și povestia că
făcuse acolo multe cuceriri, era catolică ferventă,
dar işterică. Işi pusese în cap să-i fiu soţ (eran:

atunci

de patrusprezece

ani), dar cred

că sar

[i

* mulţămit şi cu mai puţin, însă inocenţa mea era
perfectă şi, sanulţămit; acestei. împrejurări, nu se

întâmplă nimică necuviincios între noi).
: Delao bucată de vreme, pierzând orice nădejde

să-mi

fie soţie legiuită

sau nelegiuită, la sosirea

ultimului meu perceptor, Aymon, Începu să-i facă

Ini curte şi izbuti să-l seducă şi să-l facă să cadă
în -păcat.. Aymon, crescut de preoţi, rămas catolice
fervent şi practicant, el], cedă solicitărilor ei dar,
după păcat, remuşeările ce le avu contribuiră multi
să-i agraveze tuberculoza. In această privinţă u-

Hat-am,
poate

mulţi

ani

mai

de interesante

Trotuşului,

cătră

târziu

dela popa

care

atât

amărunte

eât

se

catolic dela Târgul

bietul

Aymon

cât

domnişoara Oudinot se spovăduiau.
Domnişoara Oudinot, după cum a scris

mamei,

războiul

franeo-

sa

căsătorit acasă la ea, după

:

german, izbutind chiar să facă o partid bună căci
a luat de soţ pe primarul oraşului său Vittel,
Pentru
252 —=

fraţii

şi

surorile

mai

mici

era

. -

şi

în

pe-
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. mânenţă câte-o bonă franceză care mânca „la masă:
eu noi. Una din ele, fiica unui meşter zidar. din
- Xaantville,. care avea 0 ortografie din cele mai ne-.

„corecte şi nu poseda aproape nici o cultură, a întrat, după plecarea ei dela noi, în caliiate de guxernariță într'o bogată. familie rusească din Basarabia, unde a întreprins şi a terminat educaţia?)
unei dorinişoare,

"În casă se primiau năulte ziare. şi reviste străine.
Dintâiu tata, ca aproape toţi boierii moldoveni din.
<remea, lui afost abonat.la: Independance Belge,
câve. în. urmă a fost înlocuită prin vr'un ziar din
Paris: Debats, Pisuro, La Liber t6,
Figaro
sau .

. Gaulois, pe lângă care La Revue des Deux Mondes

7

oră, “nelipsită. Mama: mai ptiinia La Revue de Pu-„ris, Pilastration: -şi Le Musce des: Fammilles. Dela..
1866 ânebace-tata mai primia Neue FProie Presse

din Viena.şi. Kikeriki. Tai noi, copiii, eram abonaţi la Semaine des Enfants şi la Magasin

cafioh et de: Recreation, mai

pe urmă

d'Edu-

eu primiam

Illustrated London News.
In acea; epocă. lipsită de serviciu poştal la țară,
Găiuţiul era favorizat, căci odată pe săptămână îl
deserviă poşta. austriacă care: făcea odată pe săp-

tămână

serviciul între Sibiu şi Galaţi;

.

miercurea

trecea dela: Sibiu la Galaţi, ia» sâmbăta sîutoresa.
dela Galaţi Ia. Sibiu. Serisorile noastre.
pentru . străinătate,. franeate cu mărci poştale austriace, le

îneredinţam : poştei. de sâmbătă, jar acele pentru
” tară, francate cu mărci: româneşti, le încredințam
poştei de miercuri care le expedia la Galaţi. Zilele: “de poștă, mai ales miercurea, când: 'sosiau paehetele eu ziare străine, erau așteptate cu mare n6răbdare. de toată. casa, şi, de câte

tinţă, mă
„Surile

precipitam la poartă

6ri îmi.

îndată

era

u

pu-

ce, la cea. .

obișnuite, auziam. strigătele şi poeneiele de
=
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biciu ale. surugiilor,
tălăneile cailor de poşt
ă, să
duruitul caracteristic
: al lungii braşovence
din.
eare, după ce se opria,
ieşia, cu pachetele pent
ra.
noi în mână, conductor
ul, urmat de Bedeck
ungs-manu, soldatul care î]
escorta, amândoi în unif
or-.
mele lor austriace, ii
făceau prea bucuros serv
i-.
ciul nostru, căci la, curt
ea noastră îi aştepta
tot-.
deauna un prânz copios,
udat cu vin vechiu, iaxuneori, la vreme de Visc
ol sau în urma vr'unu
i
aceident, găsiau adăpos
t bun şi cald pe noapte:
Și cafea cu lapte de bivo
liţă dimineaţa, pe lân
gă
care mai aveau şi a grat
ificaţie bună de anul nou
.
T'o doi sau trei ani a
funcţionat, paralel cu
acest serviciu austriac și altu
l, român, de două ori:
pe săp

tămână, între Adjud

și Târgul Ocne

i. Pe la
1869 serviciu] austriac a
fost desfiinţat şi a fune- ționat, de trei ori pe săp
tămână, serviciul român
de diligenţă pân ăla 1884
, când s'a- pus în circulaţie linia Adjud-Târgul
Ocnei.

Incă un merit al domnişoarei

introducerea

blări

pe

jos

excelentului

dela

Endrădy

obiceiu

April

până

în mai

multe

în

a fost

al lungilor prim-

Octomb

rie. Se
prânzia ( dîner) la ora cine
i şi jumătate şi îndată,
după masă o porniam cu
taţii la primblare, ne întorcându-ne decât după ee
înoptase. Iarna, ieşiam
asemene în fiecare zi şi, când
nu patinam, făceam
câte o primblare. Plăceril
e mai rari erâu, pentru

toţi, excursiunile
unde

se

prindeau

Păstrăvi

în

trăsuri

pârtu

la Pralea,

sau,

la ocaziuni mai deosebite, se seotea
u din cele două he„lesteie, făcute de tata, în care
se găsiau păstrăvi
de două kilograme. Eram totdea
una precedaţi de
an
un

bucătar cu ajutorul lui şi
de sofragiu încă cu.
fecior, masa se întindea lâng
ă un şipot cu apă
minunată

de lângă heleşteie şi pofta de
mâncare
nu lăsa nici odată de dorit. Alt
ădată tata porun-
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ceia, la sfârşitul mesei de sară, să se puie caii la
mai multe trăsuri şi plecam cu toţii, când înts”o
direcţie când într'alta, regiunea fiind bogată în
primblări frumoase.
Dacă la noi numărul de slugi, de ceai şi de tră-.
suri, era mare, iar masa de o bogăţie neobişnuită,

în schimb

tata şi mama

ne predicau

de dimineaţă

până în sară simplicitatea în traiu şi în obiceiuri.
Hram îmbrăcaţi foarte modest, aşi zice prea mo-

dest, cu faine făcute de casă; ale mele eşiau din
mâna lul Ha ri Leibu, mare croitor din târguşor
Până la vrâsta de
cincisprezece ani
împliniţi
mama m'a purtat întrun costum alcătuit dintr'o

Vluză

strânsă

la talie

cu un brâu de piele şi o pă-

xeche de pantaloni, ceiace făcea desnădejdea mea,
mai ales,când venia la noi câte un fiu de rudă sau

de prieten
din mână

jachetă

al casei, îmbrăcat întrun
adevărat eroitorească şi

scurtă,

visat-am

jiletcă

să port şi eu

şi

pantaloni.

costum ieşit
alcătuit din

O

o jileteă!

câţi

ani
-

Eram culeaţi în paturi strâmte de fier, cu mindir. de. paie și saltea subţire de lână, mama zicea
<ă trebuie să te deprinzi a dormi în pat vârtos.
Din pat trebuia să intrăm într'o baie rece, iarna

ca.şi vara şi nu ni se permitea să abuzăm de serviciile slugilor.
Mi sa pus puşea în mână pe când eram încă |
foarte

întâia

mie:

mea

la

vrâsta

vrabie,

de

nu

şăpte

ani

împlinisem

am

împuşeat

treisprezece.

ani şi mergeam la vânătoare de urşi. Vânatul
marea mea pasiune şi plăcere. Cu prilejul

eram

era
lui

încredinţat bunului şi credinciosului Gheor-

she. Sarandoviei,

puşeaşul

însărcinat

să

aprovi-

zioneze masa curţii cu vânat, un rus din gubernia
Poltavei, dar. venit în Moldova de înainte de 1848,
—
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care mai exercita şi meseri
a de zugrav: Iar pe cai
am fost pus când eram:
deabia de patru ani.
Viaţa ee am dus-o ea copil
era fără îndoială. şi
sănătoasă şi mai intelecț
uală decât acea a mulţor
iii de boieri crescuţi în orâș
, Inoceriţa mea morală
a rămas absolută până
la vrâsta :de cincisprezec
e |
«ani. Eram atunci convin
s că o femeie nu poate
burcede

însărcinată până ce

nu a cununat-o preotul în biserică, adică îmi închip
uiam că procrearea

de copi era urmarea bin
ecuvântării bisericii, nu
acea a unui act pur fizie
. Şi tin minte de mina
stranie făcută de mama când
într'o zi, am întrebat-o:
i
Să
—
până

Mamă, de ce oare femeia nu poat
e face copii
ce nu a cununat-o

vaca vițel şi căţaua căţei
vântare bisericească?

popa,

"Mulţi

iar iapa face mânz,

fără de nici o binecu|

ani mâj târziu ea mi-a măr
turisit că dacă
a fost foarte mulțămită să-şi
vadă băietul atât de
nevinovat. Şi nu-şi aducea ami
nte să-şi fi stăpânit
vr'odată un acc
eş de râs nebun cu a'âta greu
Mitică, cel mai tânăr din fraţ tate.
ii tatei,

Moşu-meu

eare-şi creştea fata la Dre
sda,

mele

asupra

„Universităţii

el dăduse adunării

noi.

Nu

tăgăduiese

nu

contenia cu glu-

dela Căiuţi”

nume

de profesori si guvernant
e

că

roadelece

le-a

dat

ce
dela

acea

»Universitate” nu: au fost
în raport cu jertieie
ce le-a cerut, dar xepet că,
în. ceiace privia învăfământul, eram, la sosirea mea
în străinătate, de-

parte

de a fi inferior

mijlociei

camarazil

or ei
din Apus. Iar sub raportul moral
creşterea ce ni

sa dat şi principiile ce ni s'au
inculeaţ nu lăsau
absolut nimica de dorit.
|
Sub raportul practie însă, nu pot
num
i
rezultatul aces
tei

mama,

creşteri

decât

se trezise la viaţă

2652

deplorabil,

ca- membri

Şi

tata

şi

ai celei mai

-

.

|

înalte
as

-

boierimi

adică

|
ai acelei

să puie stăpânire pe întreaga

fară,

care

Domniei
Domn

putea
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clase

care

izhutise

putere politică: din

tot, eare își asigurase

monopolul

şi totodată era în stare să înfrunte
pe

când.

el nu

ținea

samă

de privilegiile şi

de
interesele ei, când e] nu închidea ochii
asupra abuzuiui

ce-l făceau de- puterea ce şi-o
însuşise, Hi
erau fiinţi inteligente, -culte şi
cu desăvârşire dâsinteresate, care îşi dădeau sama
că împrejurările
se schimbase cu desăvârşire, 'Tata,
cu tot conservatismul lui, luptase pentru a
aduce parte din acele schimbări, iar mama, influ
enţată de exemplul

părintelui ei, era pătrunsă de idei
foarte democratice pe care, cu toată desaprobarea
tatei, «u aproape douăzeci
de ani mai maye decât ea şi deci
mai ienfluenţat de obiceiurile vechi
ului regim, nu
se sfia să ni le inculee.
Imi repetau de dimineaţă până
în sară că nu

“ştiu dacă vor izbuti să ni lese
avere şi că trebuie
să mă pregătese a-mi agonisi singu
r viaţa, şi a-mi
eroi drumul printrînsa, Dar faţă
de aceste vorbe i
atât de înțelepte; ochii mei întâi
niau risipa din
casă şi urechile mele auziau
socotelile ce le făcea
“tăta despre veniturile. nebune
ce aveau să-i dee
codrii şi cărbunii de pământ
ai Căiuţului în ziua
din ce în ce mai apropiată în
care se va fi eon-

siruită linia de drum
Se hotărîse

că am

să

de fier Adjud-Târgul
devin

inginer

Oenei,

pentru

a exploata acei cărbuni, dar. mi se vorbia
numai de
cum

voiu, avea să mă port în calitate de
înalt dirigători sau de om: politie.
Si să nu se uite că această creşt
ere
mai adauge unor aplicări atavice.

venia. să se
Ă
PR

Apoi amândoi. erau nişte idealişti
incorigibili
şi, cu toată experienţele vieţii,
vedeau lumea în
chip cu totul optimist, cu totul altie
liu decât este
„Radu Roseiti

17.
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în realitate. Ni-au inculeat nişte
principii foarte
frumoase şi foarte cavălereşti:
cinstea
cea
mai
serupuloasă, sinceritatea, franeheţa
cea mai desăvârşită, oroarea disimulării şi a
minciunii, desinteresarea şi disprețul absolut al
banului, neînfri:
carea şi disprețul primejdiei, credi
nţa cătră prieteni, independenţa cea mai hotărîtă,
cea mai desă-'
vârşită intrânsigenţă în, materie
de convingeri po- litice, alergarea în ajutorul celui
slab Şi ţinerea
sus a capului faţă de cel mare,
cea mai îndârjită
opunere
la orice încercare de a ni se călca
pe picioare şi cel mai cumplit dispreţ pentr
u acei care
se lasă a fi călăuziţi de alte principii
sau la prac-

tică. Tata, îşi mai revărsa, tot disprețul
asupra ca-

petelor acelor care, în politică, pentr
u

sonale,

foloase per-

se fae creaturiai puternicilor zilei.

„Aceste principii

sunt

ţoate

frumoase,

strictă ux-

mare a multora din ele este fără îndoială
indispensabilă

oricărei fiinţe omeneşti câre vrea
să treacă
drept, cinstită, pe când observarea
mai. ales exagerată a altora nu poate decât să compl
ice şi să
îngreuieze rău succesul în viaţă a adepț
ilor.
Jar mama îşi arăta, desgustiul pentru
acel care

se căsătoreşte

altleliu

decât

din

dragoste.

„Dacă

una din-părţi”, zicea ea, „are avere, nu
strică, dar
aceăstă împrejurare nu trebuie să influ
enţeze întru nimica asupra alegerii miresei sau
a mirelui,

Altfeliu
sau

a

nu

este decâto prostituire,

femeii”.

Pe

lângă

aceste

a bărbatului

principii

care

ni

se repetauși ni se exaltau zilnic, faptul traiului
la

țară “timp

de atâţi ani,

aproape

fără contact cu

altă lume. decât slugi, badea Ion şi badea
Stan, .
nu putea decât să ne facă cu desăvârşir
e -străini
şi igmoranţi ai cerinţilor vieţii practice.
'Palleyrand a spus că acei ce nu au trăit
sub'vechiul regim, de înainte de 1189, nu au ideie
de ce
258 —
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este dulceaţa vieţii. Talleyrand
trăise sup acel tegim în calitate de privilegia
t şi vorbia de viața

dusă atunci de privilegiați Franţei.
Intocmai

acelaș lucru se poate zice despr
e viaţa în ţările
noastre de. înainte de 1800 şi
de acei câţiva ani
care au urmat âcea dată. Nesp
us de dulee era
viața

pentru

un mare

boier român

care

trăia

la
tară. Stăpân pe o moșie întin
să, cu sate multe pe
ea; nu mai era de fapt un
simplu proprietar ci
sămăna a suveran. Mulțimea
de slujbaşi ai moşiei
şi de locuitori erau îm realitate
nişte supuşi asupra cărora domnia, putându-li
face mulţ bine sau
mult rău. Exercitarea acestei
puteri desvolta în
înalt grad spiritul de iniţiativă
a, acelui care dispunea, de ea. încrederea în sine
precum şi cea mai
desăvârşită, independență de
caracter, dar şi exagerarea acestor însuşiri, Apoi
date fiind trans:
formările răpezi prin care
a trecut viaţa socială,
politică şi economică la noi
în cei de pe urmă şasăztei de ani, numai o pregă
tire practică nu puleau alcătui pentru generaţia
nouă.
Apoi, în ceeace mă priveşte,
trebuie să mai a-

daug că, spre a mulţămi setea mea,
de lectură, mama mi-a
permis,

dela

şăsesprezece ani

înainte,

să
numai puţine nu, erau, mai
dându-mi-se voie să cvmand, la Tauchnitz, în Leipz
ig, aproape foate romane

cetese

toate -romanele

l

engleze

preferam

din

ce doriam

biblioteca

ei, care

să le cetese. Din toate

acele istorice şi de aventură,

engleze sau
franceze: ele au contribuit mult să
mă facă să-mi
închipui o viaţă imaginară, după
gusturile mele,
cu
ce

totul deosebită de cea reală
eram ursit s'o due.

Iaca

motivele

“căpătată

parte

de

care Mă

fae'să

în „Universitatea dela

a corespunde

și mai

ales de aceă

zic că creştereu
Căiuţi”

dorinţilor,

a fost de-

silinţilor,

oste-
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aelilor şi iertfelor ce
şi le-a impus iubirea
pen“tru noi a părinţilor.
noştri,
Ceiace însă nu mă, împ
iedecă să fi păstrat o
amintivre neştearsă a anil
or , Universităţii dela
Că.
iuti”, iar întipărirea ei
asupra mea a rămaz vin
cele mai adânci. Dacă m'a
pregătit rău pentru viaţă, în

mi-au

schimb însă învăţăturile. căpă
tate într'însa
procurat bucurii ce au îndu
leit muiţ amă-

răciunea. tuturor

insneceselor,

coste amintirea acelor ani
vieţii mele.
-

"Trebuie să
fusese foarte.

Nespus

care

au

de

alcătuit

dulce

raiul

adaug că acest sistem de
educaţie
la modă în ţară până pe la
mijlo-

cul celei a şăsa decadă a veacului
, când fiinţau

în
mai multe curţi boiereşti „uni
versităţi” asămănătoare acelăi dela, Căiuţi. Una
din cele mai complecte era acea dela Miclăuşai
i, în casa lui Alecu
Sturza, tatăl lui conu Mitiţă:
. Sigur însă este că mulţi din
membrii generaţiilor care au avut paxte de aces
t sistem ete. de
creştere, au fost în stare să înlocuia
scă învățătura
vieţii practice ce şi-au căpătat-o în
casa părintească, în copilărie şi în adolescenţă,
prin experienţa
ce însuşi au făcnt-o în tinereţe, în
contactul lor
eu lumea iar acei care, ca mine, n'au
ştiut să tragă
înlos din acea, experiență şi să să adap
teze tim.
purilor şi împrejurărilor mijlocului în
care trăiau erau, unii rai mulţ “alţii mai puţi
n, lipsiţi
de simţ practic şi de observaţie. Şi astfeliu
, pose-

dând

poate,

superioare

în uiiele” privinţi,

majorităţei,

faţă de alţii mai
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au” rămas

facultăţi
în

priţin- Bine înzestrați.
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