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In s6ra de 16 Februariii, anul trecut, 
când am avut oncrea de a vorbi în.. 
aintea, d-nielor vâstre despre Doftori- 
cescul  Meşteşug în trecutul țerilor ro- 
mdne, eram departe de a prevede că 
atât împrejurările din 1892, cât şi fe. . 
ricirea de a, citi ur număr fârte mare 
de documente diplomatice despre ţările - 
române de la 1821 încâce, mă vor în- 
demna cu tot dinadinsul să rămân Şi 
anul acesta, eii profanul, pe un t&rem 
care nu mi-e cunoscut. şi prietin de cât 
din punctul de vedere a] cercetărilor 
istorice. 

Anul acesta, voiam să studiez, îm- 
preună cu d-niele-vâstre, în câte-va, din 
mostrele-i de căpeteniă, poesia drama.
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tică a ţăranului român, atăt de inte- 
resantă prin firea şi ar&tările ei. 

Actualitatea însă a hotărit alt-fel; 
ea a, legat şi potrivit lucrurile aşa în 
cât în loc de a vă însenina şi înveseli 
cu şăgalnicele făptuiri teatrale ale Ro- 
mânuluj, să v8 mâhnesc şi să vă în- 
tunec cu zugrăvirea unor privelişti, 
cari numai fiumâse şi îmbucurătâre 
nu sunt. 

Intwadevăr, când s'a întocmit lista 
conferinţelor pentru sesiunea anului ate- 
neist 1892—1893, şi când iubitul nostru 
“vice-preşedinte, d. Urechiă, m'a între- 
bat care e titlul conferinţei mele, ei 
am 'r&spuns: 

— Ciuma şi Holera după Zaveră. 
— Aud? cum diseşi? me întrebă 

d. Urechiă, oprindu-şi condeiul din fuga 
lui şi acum tânără. 

— Ciuma şi Holera, d-le Urechiă; 
ciuma şi holera după zaveră. 

La audul. lămurit. al acestor cuvinte 
cari numai drăgălaşe nu sunt, bătrâ- 

nul Ateneist puse condeiul pe masă Şi, 
cu un glas şi glumeţ, şi părintesc, mă 
întrebă i6răși: 

— Iubite prietine, nu credi 6re că 
mu e tocmai vesel subiectul acesta?
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Cat de ateneofil să fiă publicul bucu- 
tescân şi 'n genere tot publicul ro- 
mân, — cum mereii ni-o vădesce ori-de 
câte ori îi deschidem porţile palatului 
nostru; —cât de mult ţină acest; iubit 
public la firumâsa n6stră instituţiune, 
nu credi cre că a fi sl gonim opt Şi 
cu a brânzii nou, dâcă am anenţa vă 
conferință, cu un titlu atât de lugubru 

Şi de infiorător: Ciuma Şi Holera după 
Zaveră?. Te *ntreb *c6ne Gion, şi “i 
cer să 'mi r&spunqi. 

Şi blândul fruntaş ateneist, care nu 
se 'ncruntă nici uă dată, pironindu-şi 
privirile asupră-mi, prin escepţiune. — 
une fois n'est pas coutume, —se 'neruntă 
şi aşteptă. | ” 

V&dui la moment că mi-e în primej- - 
diă subiectul. Situaţiunea era solemnă, 
psichologică, hotăritre. Imj diseiii în 
gând: | 

— Prin tangentă sâi prin'.secantă, 
trebue să es la liman! Piâră titlul, a6r 
scape-mi conferinţa! Ducă-se *n pustii 
şi Ciuma, şi Holera, der rămână-mi su- 

„ biectul. 
Şi deci, hotărit, dâr nu prâ-pr6, îmi 

începul apărarea cam în termenii ur- 
mători :
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— Dragă 'e6ne Vasilică, stai niţel 
şi ascultă-mă uă lecuţă. Am slujit amân- 
doui, d-nia ta într'uă lungă şi spornică 
vi6ţă, eit de vi'o câți-va ani încâce, 
am $lujit ca sacerdoţi entusiaşti-la. al. 
tarul actualităţei palpitânde. Gazetari 
dintr'alte vremuri şi ai condeiului vechi 
robi, nu ne-a fost în five s6 lăsăm să 
trecă vre uă cestiune din cele cari cu | 
pătimaşă putere opresc în loc fuga sglo- 
biă a atenţiunei publice... Aşa, fiind, 
dragă 'c6ne Vasilică, mă rog dumitale 
bun, care cestiune este de uă actuali- 
tate mai palpitândă acum — era prin 
Octobre 1892 — de cât aceia a ama: 
bilei holere.... Din Hamburg pân 
la Odesa şi pân' la Buyuk-Dâr6, din 
“Berlin şi pen” la, Xeres, în Espania'ţi 
cea mândră, spune-mi 'c6ne Vasilică, 
spune-mi, care e „chestia“ care năbuşă 
cu desevârşire pe cele-l-alte, şi se ri- 
dică de-asupră-le, mărâţă în hidosa”i 
înfăţişare. ... La noi chiar unde sfân- 
tul' „Ce-o fi să fiă“, insurat după sfânta, 
Nepăsare, ordonă Lenei săi aştârnă pa- 
tul de tembelă odihnă, la noi chiar să 
vorbesce de zor de holera actuală, şi: 
se povestesce ca 'nti'un nesfârşit Inşi- 
ră-te, mărgărite, despre ciuma dintr'alte
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timpui... In Parlamentul ţării unde 
istoria, şe face cum al să ne spui d-ta, 
că se face, s'a vorbit de holeră; se 
discută, despre holeră în public de di- 
min€ţă, pen sera. Tirchilescilor le ţiue 
augul de teoria: microbilor; baecillit în 
virgulă sunt la Vitan. mai populari de 
cât Vistierii Bucurescilor; culturile pa- 
togene din casele lui Manolache Brân- 
covenu de pe malul Dimboviţei ocupă 
cercurile inteligente ale Capitalei făcena 
să tacă— ce putere!!— până Şi discu- 
siunile politice. Academia, va primi cu 
recunoscinţă, şi va, asculta, cu  incordată 
atențiune memoriele holerifuge. In Iaşi 
şi *n Bucuresci, în nenumăratele nostre 
laboratorii de inaltă sciinţă şi supe- 
Tioră cultură, nu vei intra la ori:ce 
oră a gilei, fără să nu vegi pe profe- 
sori şi pe studenţi cu ochiu în micros- 
scop şi părend că din buze şueră pe 
aria mult cunoscută, 

S5 mor prin tine, să mă sfârşesc, 
Micrâbe. dragă, dâr-te găsesc! * 

Din î6te unghiurile ţărei ati venit şi 
Vor veni doctori pentru a se consfătui 
în capitală asupra midlcelor combative 
Şi preservative, ofensive şi defensive,
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tote privitâre la holeră... Şi 'ntr”acestă 
învălmăşâlă în care macrocosmul s'a 
luat la trântă crâncenă cu microcosmul, 
cine-i re cavalerul care înt'una, alârgă, 
sbâră de la Dunăre la Mare, din Car- 
paţi penă la Prut? Adi e aci, mâne n 
Focşani, poimâine în Botoşani. Din Pi- 
tesci, Buzăi îl chiamă şi, când îl caţi 
la Birlad, el din Iaşi plecă la Piatra. 
Vrei s&l prindi acolo? inte! a tu-. 
lit-o în Burdujeni ca, de-acolo, într'uă 

"clipită, prin Predel s'o răbufnâscă toc- 
mai -în Turnu-Severin? Cine-i sprinte- 
nul gonaci ? Virgilii ni-l spune într”u- 
nul din frumâsele s6le versuri: 

Felix qui potuit rerum cognoscere causas, 

ceia, ce, la bacalaureat, ţi s'a tradus 
pâte, dragă 'c6ne Vasilică, cu „doctorul - 
“Felix a putut cunsce causa riielor“,— 
în așteptare de a cunâsce causa hole- 
Tei, care, şi dânsa, o fi vr-uă rîiă, stoma- 
cală cu microbi mai dinți. 

Pe urmă, luându-te subt uăaltă ipo- 
stasă, dragul mei vice-preşedinte, adică 
vorbindu-ți ca, unui membru al Comi- 

„ tetului Teatrelor, nu scii 6re că cesti- 
„unea holerei şi a succedaneelor ei a pă- 

truns penă şi în arta dramatică? In-
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trebă pe Millo, pe actorul âncă neîn- 
trecut şi care adi întrupâză istoria în- 
tregului teatru românesc, ' întrebă pe 
Millo cu ce se îndeletnicesce acum, şi el 
îţi va răspunde: „compun pe Chirita 
„in Caraniină, căci numai prin caran- 
ptine şi lazareturi nu plimbasem pe 
„Chiriţa cu Guliţă. Chiriţa a bolit -de 
„Multe boli, der de holeră nu; voii 
„face-o holerică şi-apoi o voii pune 
„S8 joce bostonul ca să transpire şi să-l 
ptrecă de holeră... “ Prin urmare, 6că - 
şi teatrul în holeră, sâii holera, în tea- 
tru. Dâcă, dâr nu e cerc nici institu- 
țiune care să fi rămas străine de acâstă 
ardătore cestiune, cum, dragul mei 
vice-preşedinte, să nu ar&tăm publicu- - 
lui care a dat un lsii pentru Ateneii, 
că şi noi suntem în rostul holerei şi 
că, dâcă lăsăm altora grija de a ne feri 
de atacurile'i presinte, putem s'0 des- 
mascăm, infama, în trecutu-i nu toc- 
mai depărtat; putem s'o arătăm cum 
era, pentru ca s'o scim mai bine cum 
e, şi conform legilor istoriei se adu- 
năm un snop din învă&ţămintele trecu- 
tului pentru trebuinţele adeseori chi- 

- nuitâre ale presinteluj. 
Cat despre tâma, ce ar inspira, titlul
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Ciuma şi Holera după Zaveră, s5 nu 
credi, rogu-te, publicul nostru atât de 
lesne la spărietură. A vădut el altele 
şi mai tari, şi mai late, şi tot aşa a 
remas cum este... Der, pentru că în 
şirul celor-lalte nume de conferinţe, 
unele mai rumene şi mai trandafirii de 
cât altele, titlul conferinţei mele, Ciuma 
şi Holera după Zaveră, ax fi supărător 
prin însăși violenţa contrastului, să ?] 
indulcim, să *1 îmblândim, să "1 rume- 
nim, ca să nu fiă tocmai ca unul din- 
tr'acele şomoiege cu cari, Vera, la cop- 
tul strugurilor, se spăriă paserile de 
viei. 

Ecă, dâmnelor şi domnilor, cum pa- 
radoxal sâii adevărat, mi-am apărat Şi 
câştigat causa inaintea, biuroului Ate- 
neului nostru, şi cum conferinţa mea, . 
privitore la Ciuma şi Holera cari ati - 
bântuit de la 1821, când sporadic, când 
general, țările române până după 1832, 
a devenit Starea sanitară a ţrilor ro- 
mdne după 1821. 

Am&nuntele ce voiii av ondre a des- 
făşura înaintea domnielor vâstre sunt 
culese din raportele consulilor francesi 
cari s'aii urmat la Bucuresci de la, 1821, 
şi cari corespundeau direct; la Paris cu
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* ministerul afacerilor străine, in arhivele 
căruia, se găsesc şi-acum aceste rapârte. 
Voiii adauge p'alocurea şi vro câte-va, 

“informaţiuni ce mi s'aii comunicat cu 
multă amabilitate de direcţiunea arhi- 
velor n6stre naţionale. 

De când cu ciuma şi holera de la 
finea secolului trecut, ambele. ţări ro- 
mâne nu mai avuseseră. un singur an 
liniscit şi senin. Decă nu era ciuma, 
era holera; dâcă nu era holeră era res- 
boii, sâit fomete, s6ii nesce zăpezi şi 
nesce geruri de ţipa copilu 'n mamă, 
I6rna grea aducea înecurile de primă- 
veră; “după înecuri, căldurile veneaii 
ținendu-se de mână cu vijeliile, virte- 
jurile şi uraganele cari făceau totul una 
cu pământul. | | 

A fost uă vijeliă, la 25 lunii 1828 
în Bucuresci, care a durat 50 de mi- 
nute şi care a derimat case multe şi 
a desvelit şi mai multe. Clopotele bi- 
sericelor incepură să bată singure ; fe- 
restrele scose din ciurciuvele sburaii . 
prin aer; gardurile erau trântite la pă- 
ment şi şiţa acoperişurilor şuera prin 
văzduhuri întocmai ca zmeii basmelor, 
un prăpăd care lăsă în urmă-i numai 
ruine, gr6ză şi jale. . 

.
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Adaugeţi, pe lângă tâte aceste neno- 
rocii, şi cutremurile cari nu se lăsaii 
mai pre jos de cât cel de la, 1804; nu 
uitaţi şi locustele, şi veţi da dreptate. 
consulului frances Lagan, care scria mi- 
nistrului de esterne Sebastiani la 30 
lunii 1881: „în ultimii trei ani, şepte 
„bice dumnegeesci s'aii abătut asupra, 
pâcestor nenorocite ţări.“ 

„ Enumerarea, nu ar fi completă, decă, 
pe lângă grozăviele citate, am trece cu 
vederea epizootia. La 19 Ianuariă 18329, 
consulul Hugot scrie d-lui de la, Ferron- 
nays la Paris că, din 18500 de boi şi 
vaci luaţi de Ruşi prin rechisiţiune, 
16500 ai murit şi că, în totă ţera, 
epizootia, a secerat 42000 de vite cor- 
nute. 

De la 7 Novembre 1817, data seri- 
Srei adresate de consulul Formont du- 
celui de Richelieu, ministrul regelui 

„ Ludovie XVIII, şi penă la 12 Septem- - bre 1835, data stafetei trămisă, de con- sulul Mimaut lui Thiers, ministrul re- gelui Ludovic-Filip, aşi puts dice că n'a fost an la midloc în care ţările ro- mâne să fi răsuflat cun-uf7 uşurător, 
spunendu-şi: anul acesta nu fu nimic; în pace şi 'n sănătate, în linisce şi n



  

fericire, ne petrecurâm 365 de dile. 
Nu! unul din bicile ce ar&taiii mai sus, 
trebuia să plesnâscă când mai dureros, 
când mai domol, asupra spinărei de 
atâtea, şi atâtea purtătore a bietelor 
nostre ţări. 

De la 1818 începe, aprâpe într'una, 
să fiă ciuma 'n România, când în Mun- 
tenia, când în Moldova. Austria punea, 
carantină la munţi, Rusia la Prut. A- 
câsta din urmă prelungea adesea, ori 
timpul carantinei la 40 de gile; Austria, 
schimba, numărul gilelor de carantină, 
după vaportele ce i se adresaii de me- 
dicul consulatului săi din Bucuresci, 
care afla cum merge bâla în deosebite 
oraşe ale ţărei, şi comunica lucrul ca- 

„antinelor din Orşova şi din 'Turnul- 
Roşu, pe atunci trecătorile de căpete- 
niă în imperiul vecin. 

Mania ce aveaii pe atunci şi care 
şi-acum persistă, şi-anume mania de a 
ascunde şi nega esistenţa ciumei sâii a 
holerei, —sciţi cum Hamburgul a plătit 
acestă fatală maniă, —îi făcea şi 'n Bu- 
curesci şi 'm laşi să nu spună “nimic. 

Toţi sciaii şi nici unul nu voia să 
“spună! Plecarea unui consul, fiă al Au- 
striei, fiă al Rusiei, fiă al Franciei, sei
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mai bine fuga lor din Bucuresci sâi 
din Iaşi la, munte s6ii dincolo, in Tran-. 
silvania, da semnalul spaimei generale. . 

La 1823, în vreme de isrnă, acum 70 
de ani tocmai, ciuma isbucnise la Galaţi 
şi la Focşani cu uă violenţă extraorai- 
nară. Paptul nu se mai putea nici nega, 
nici ascunde. Boieri! în Bucuresci îşi 
închid curţile şi 'ncep să afume într'una, 
prin odăi, prin grădini şi prin grajduri 
cu anumite mir6se cari fereaii de ciumă. 

In loc de a curăţi stradele şi pieţele 
cari gemeaii năgâlfite de murdăriă, sfa- 
tul, agia şi domnia credeai câ 'şi în- 
deplinesc cu prisosinţă datoria, făcend 
s8 bată toba şi să strige telalil la col- 
ţul stradelor ca să nu mal primâscă 
Omenii banii din mână în mână, ci tre- 

„cuţi prin oţet. 
Altă măsură nu se putea lua, căci 

Turci cari se aflaii âncă în ţeră, şi 
aci, şi 'n Moldova, nu voiaii să se su- 
pună, mesurilor carantinare. 
„La Iaşi, în Decembre 1823, ciuma 
se constată oficial, şi Rusia hotăresce 

Ja. Prut 40 de dile carantină. Uă spaimă 
Şi uă grâză ne mai pomenită ai co- 

„Prins la .Bucuresci pe toţi locuitorii. | 
Mai adaugeţi şi uă iârnă care începuse



15 
  

din Octobre cu nesce 'geruri cumplite, 
după cum se constată din scrisorile 
consulului Hugot către ministrul Cha- 
teaubriand. 

Austria trămitea doctorii: săi să vâdă 
cum e mersul b6lei. 

La Galaţi, din 23—24 de ciumaţi 
pe “di, mureati 20; bâla li fusese a- 
dusă de nesce corăbieri turcă. Spăimen- 
taţi, Gălăţenii, cu mic, cu mare, lua- . 
seră şi esecutaseră tote măsurile ce le 
fuseseră recomandate pentru curățirea 
oraşului şi profilaxia individului, şi bine 
înţeles, ciuma, incepuse 'ndată să scadă 
prin ]anuarii şi PFebruarii 1824. Li- 
niscea, domnesce 6re-cum în Februariii 
şi Marte 1824. 

La sfirşitul lu Martie 1824, uă spaimă - 
- viforâsă intră în populaţiunea bucure- 

scenă. Boierii vor să fugă la munte. 
Se dă ordine ispravnicilor de judeţe, 
şi *n deosebi celor de la Buzi, Rim- 
nicul-Sărat și Ialomiţa să vest&scă pe 
țărani că m'aii să mai fiă târguri; se 
scrie pitac mitropolitului, episcopilor 
şi marilor boieri pentru a, se gândi cu 
ce parale să se facă lazareturile împre- 

„jurul oraşelor în cari ciuma va isbucni. 
Uă tutuielă fără semen ! Consulii în: -
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şişi se zăpăcesc; unil o i6ă la sănătosa. 
Imaginaţiunea infierbintată a poporului 
vede ciuma, că vine, că a sosit, că a 
inceput. Se dicea cu acelaşi tremur 
de spaimă: vin Turcii! vin 'Tătarii! 
şi vine Ciuma ! vine Ciuma! 

Grigore Ghika opresce pe boieri în 
Bucuresci, şi aceleaşi primitive şi ridi- 
cule măsuri se iii pentru combaterea, 
flagelului. 

La Maii, nimeni nu se mai îndoiesce 
de esistenţa ciumei la, Brăila de unde, 
ca uă blestemată pecingine, ea se *n- 
tinde la Focșani, Buzău, Rimnicul-Să- 
rai, şi *n Ialomiţa. In Moldova, ciuma 
bântue pretutindent. Sunt carantine la 
marginile oraşelor, dâr ce folos! ele 
Sunt numai pentru Moldoveni. Turcii 
corpului de ocupaţiune nu le .respectă. 
La Brăila mor câte 40 pe di, şi la, 
Buzău, Turcii” ard lazareturile şi desfi- 
ințeză carantinele. Acelaşi lucru săver- 
şesc şi la Focşani. 

La Bucuresci, unii fac la barieră uă 
carantină de 6 gile, i6r prietenii cu 
aga numai 48 de ore. La laşi, când 
intrai în carantina de la barieră, te 

- desbrăca de hainele tele şi'ţi da altele 
„pe care dator erai să le plătesci fără .
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tocmâlă cu preţul ce "ţi cerea autori- 
tatea carantinară. 

In lunii 1824, ciuma este atât de 
aprope de Bucurescă, în cât d. Fleisch- 

- hakel von Haguenau, consulul Austriei, 
îşi trămite familia, la Sibii. Boierii sunt 
cu inima, sărită. EI cer voiă Domnului 

"s&și trămită soţiele şi copil la munte 
în Transilvania. Ghika, le încuviinţeză, 

„ numai plecarea, la moşiă, 
Ingrijat el însuşi, acusat de Ruşi şi 

de Turci că nu face nimic pentru a 
combate ciuma, mâhnit peste măsură, 
de acest potop de nenorociri care se 
revărsai asupra țării, Ghika şi-aduce 
aminte, după obiceiul strămoşilor, de 
sfintele mâşte ale sfintului Dumitru, 
patronul Bucurescilor, şi 'n unire cu 
mitropolitul ţării, Grigore, hotăresce 
plimbarea, sicriului adorat de Bucure- 
sceni prin tote stradele capitalei. 

Vestea acestei hotăriri domnesci se 
răspândi prin tote satele din Ilfov, Şi 
în Duminecile de 18 şi 20 Iuniii 1824, 
oraşul gemea de mulţimea, drept cre- 
dincioşilor. Toţi veniseră să şe 'nchine 
şi aduceaii haine de-ale ciumaţilor să 
le atingă de sicriul Sfântului şi să le 
se facă bune de l6c şi sănătate. 

25739 t
>
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_Lesne se pote închipui puterea ce 

contagiunea căştigă prin îmbulzela. şi 

mulţimea, dintr'acele Dumineci. Proce- 

siunea, dura în fiă-care Duminecă câte 

şâse câsuri prin oraşe şi prin prejurul 

oraşului. Merseră până la Dudesci, unde 

era lazaretul de ciumaţi şi merseră cu 

toţii. Oredeaii în puterea de minuni fă- 

cătore a Sfântului şi nu se mai temeau. 

Ciuma, din fericire nu crescu, dâr din . 

nefericire nici nu descrescu. În schimb, 

întrâga, lună a lui Iuliii 1824 se puseră 

nesce ploi atât de torențiale, în cât 

consulul Hugot le semnaleză ducelui 

de Damas, în scrisorile şi raportele ce 
trămite la Paris. . 

La Iaşi lucrurile staii tot atât de. 

nenorocit. Miseria, lipsa, fâmetea sunt 

la culme.. 
In August, ciuma a schimbat Galaţii 

întrun oraș pustiii. Locuitorii cu dare 

de mână aii fugit cu toţii. Aceste veşti 

sunt aduse de negustori la Bucuresci, 

unde spaima zăpăcesce cu desăvârşire 

lumea. Ghica-Vodă spune .tuturor că 

nu-e şi iâr nu e ciumă în Bucuresci, 

dâr 'se scie de toţi că n6ptea, cioclii 

ridică cu de-a sila pe cei bolnavi din 

casele lor, şi-i aruncă afară din oraș,
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dându-le uă pâine de 4 parale Şi Sspu- 
nendu-le să se ducă unde vor sci şi 
unde va da 'Dumnedeii. | 

Consulatele s'a inchis. D. Fleisch- 
hakel von Haguenau şi-a trămis fami- 
lia la Sibii, i6r el a rămas în Bucu- 
resci unde, împreună cu doctorul con- 
sulatului, cu 2 sergenţi şi 16 caporali, 
Sai închis în casă şi nu mai comu- 
nică cu nimeni. Cele-l-alte consulate ati 
imitat pe al Austriei. 

Boerii aii făcut acelaşi lucru. Este 
uă linisce de fiori dătătore şi qiua, şi 
noptea pe tâte stradele Bucurescilor. 
Diua, Sar crede omul, de nar fi lu- 
mina, s6relui, că se află în catacombele 
Romei sâii în necropolele Egiptului. 

Consulul frances se 'ngrozesce şi cere 
voiă ministrului s&i să mute consula- 
tul la Sibii. Cioclii şi vătafii lor sevâr- 
şesc lucruri infame. Se scia de tstă 
lumea că, bolnav ori sănătos, la laza- 
ret mori fără d6r şi pâte. Bolnav ori 
sănătos trebuia să. facă tot ce prin pu- 
tință ţiera ca să scapi de lazaret, 
Cioclii cunosceaii spaima acâsta şi, deci, 
v& puteți inchipui tocmelile şi târgu- 
rile nelegiuite ce făceaii pentru a, lăsa
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“locului şi a nu târi cu de-a sila pe cei 
cu dare de mână. - | 

Ghika numise uă comisiune sanitară 

al cărei membrii, plătiţi cu 1500 de 
franci pe lună, aveaii să combată fla- 
gelul. Acestor membrii se adresai în 
fiă-care seră raportele de îngropăciune, 
din care unul a rămas clasic. D. Ion 
Ghica 1 dă ast-fel în Scrisorile sâle: 
„am ridicat adi de pe la casele lor 23 - 

„de morţi, din cari am îngropat 22, 
„isr «al 28-lea s'a sculat, a sărit din 
„car şi a luat-o la fuga pe câmpiă.“ 

Ghika-Vodă, în trăsură îmbrăcată în 
muşama smolită ca să nu se molip- 
sâscă, 'se plimba prin - stradele Bucu- 
rescilor, şi câte 'uă dată întâlnia 6meni 
despre cari de două septămâni i se ra- 
portase că ai murit. De unul despre; 

care Domnul îi afirma că a murit şi 

casa i-a fost arsă,. consulul frances 
Hugot se prinsese cu Ghika că nici 
n'a murit, nică chiar bolnav nu a fost. 
Consulul căştigă prins6rea, câci drago- 
manul consulatului şi un om al Dom- 
nului găsiră casa 'n picidre şi pe cel 
mort -şedend la portă tefăr nevătărmait 
şi r&spundend la legiuita întrebare : „să- 
netos, vere; sănetos ?!“ forte vesel cu
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„tos? tos! mulţumim d-vâstră! 
- In Octobre 1824, brutarii nu vor să 
mai scâtă pâine. Bucurescenii mor de 
ciumă, der mor şi de fâme cu paralele 
în mână. Şcoli, tribunale, biserici, con- 
sulate, prăvălii,: totul e închis, afară de 
biroul coatribuţiunilor. Birul se stringe 
şi acum, când toţi. îngroziţi se ascun- 
dea în gaură de şerpe. 83000 de lei 
s'aă cheltuit numai în Octobre pentru 
combaterea ciumei. 

Pe ce? | 
Boierii chiămaţi la Divan aprobară 

aceste cheltueli, der. unul dintrinşii, 
scria cu cuvinte românescă consulul 
Hugot ducelui de Damas la Paris, unul 
nu se putu opri de a striga: oh! cata 
mancatorie ! 

La 80 Novembre, 4000 de 6meni 
sănetoşi aii fost băgaţi cu de-a sila în 
lazaretul de la Dudesei. Funcţionarii 
subalterni ai comisiunei sanitare cer 
Bucurescenilor de la 5 până la 100 de 
lei ca să nui ducă la lazaret. Mulţă 
dai, der mai mulţi nu pot să dea şi 
sunt târiţi la Dudesci. Dâcă nu se bol- 
năvesc acolo, dâcă se 'ncăpăţineză şi 
nu mor, şi li se ur&sce cioclilor cu ei, 
pentru ca să i6să după 40 de dile,



  

sunt siliţi s& plătâscă cheltuelile de în- 
treţinere. Vă închipuiţi lesne buzună- . 
r6la şi hoţiele ce se comit dilnic la 
Dudesci. 

-Cioclii şi funcţionarii comisiunei sa- 
nitare strigă pe t6te cărările că, de 

- primăveră toţi doctorii din Bucuresci şi 
doctorii consulatelor aii spus că ciuma, 
va isbucni şi cu mai multă furiă. | 

B6la descresce în Decembre, d6r groza 
cresce într'una.' Carantinele sunt atât 
de severe, în cât la Prut, soldaţii Ru- 
siei omoră: fără milă pe cei cari es din 
cercul carantinar. 

Januariii, Februariii şi Marte 1825, 
trec cu Gre-care linisce, der toţi sunt 
cu frica 'n sin. Vine ciuma! uite ciuma! 
a, sosit ciuma! sunt cuvintele cari se 
se aud pretutindeni. - 

Şi "ntradevăr, în depeșa adresată 
ducelui de Damas la 3 „Aprile 1825, 
Hugot serie că principele i-a spus că 
ciuma, a isbucnit la Silistra, undemor 
câte 25 până la 30 de 6meni pe qi. 
Locuitorii din Silistra, a adaus Ghika, 
fug peste Dunăre la Giurgiii unde ca- 
surile de ciumă, incep să se declare. 
Consulul Austriei 'şi-adusese familia, la 
Bucuresci ; se gătesce acum s'o trămită
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îndăr&t la Sibii. R&corile spaimei apucă 
isrăşi pe locuitori. 

Şi'n timpul când Bucurescenii pe- 
treceaii ast-fel de dile amărite, Ieşenii 
nu eraii mai fericiţi. 

Şi-acolo, spaimă, gr6ză, jale! In 
Tătăraşi, populaţiunea săracă more - 
ca, puii de găină. Boerii şi Principele 
sai închis în casă. Vi6ţa socială a. 
încetat cu desăvârşire. Pretutindeni, 
carantinele atingeaii culmea, ridiculului. 
Un esemplu despre. modul cu care 
directorii unora din carantine înţelege 
a'şi îndeplini datoria. E atât de tipic 

“în cât d. Hugot, consulul frances, nu 
se pâte opri de a nul comunica la, 
Paris ducelui de Damas, ministrul de 
esterne al regelui Carol X. 

„Am .scris la Şiştov, spune el, 
„se mi se trămită un butoii cu vin. 
„Cărăuşul a venit până la. barieră, 
trecând bine 'nţeles prin tote locurile 
„infectate de ciumă. La bariera Bucu- 

„rescilor, directorul carantinei opresce 
„carul, boit şi butoiul, isr pe cărăuşi 
iu trămite la casa, consulatului -s&'mi 
"spună că butoiul cu vin este 'n ca- 
svantinăe, 

Butoiul era molipsit şi plin de mi-
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crobi; i6r cărăușul nu!.... Inţelepciune 
şi deşteptăciune pur-administrativă || - 

Anii 1826 şi 1827 trec fără ca 
„ciuma s8 dispară, di nici multe vic- 
"time nu face. 

Ca şi pe "țărmurile Gangelui, în 
India, unde poporul are holera, cum 
eraii mai "nainte frigurile la noi, Bu- 
curescenii, precum şi toţi locuitorii 
țărilor române se obicinuiseră cu ciuma. 
Se obicinuise de vecuri cu atâtea rele! 
Luase şi ciuma, la spinare. Unul mal 
mult, unul mai puţin, tot acolo eşia 
cu neștărşita-l putere de a suferi. 

In Iulii şi în August 1826, Bucu- 
rescenii fug din oraşi, i6r sentorc, şi 
apoi i6r fug. Căci la eră, n'aveati ce 
mânca, şi mureaii de fâme. In Tran- 
silvania nu toţi puteai să mârgă, : 
i6r carantinele, când de “11 gile, când 
de 25 de gile, îi înfricoşai. Şi se nu 
uităm că şin Ardeal fâmetea bântuia 
şi bântuia merei, aşa că guvernul 
marelui principat “al Transilvaniei fa- 
vorisa forte emigrarea Românilor de 
„dincolo în Muntenia şi'n Moldova. 

In ulii 1826, comisiunea sanitară 
credea că, poruncind ca dilnic. căru- 
țele de ciumă cu cioclii să se plimbe
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pe uliţe, are să facă pe Bucuresceni 
„s8 se păzâscă şi să se îngrijescă, 

Consulul nu spune. dscă acestă: lugu- 
bră mesură a avut sâii nu vrun 
efect, dsr adauge într'aceiaşi scrisore 
din 25 ulii 1826 că agia şi Domnia 
aii poruncit băcanilor şi mezelicciilor 
să nu mai comunice cu muşterii de 
cât prin zăbrele. 

Anul 1828 e cumplit. Resboiul între 
Ruşi şi Turci a 'nceput s& tune în 
t6te părţile. Oraşele gem de ciumă, 
de Ruşi, de înecuri şi de uragane. E 
ceva îngrozitor! 

Ruşii nu vor se recunâscă esistenţa 
ciumei; o n6gă cu knutul în mână. 
In scrisârea de la 6 Iuniii 1828, Hu- 
got scrie d-lui de Laferronnays că 18 
doctori aii fost consultaţi asupra bolei 
de cari muriseră în Bucuresci 15 pa- 
s6ne. Ş6pte-spre-dece doctori ai spus 
că e ciumă; unul singur, cel mai în- 
v&ţat dintre toţi, a susţinut mortiş că 

„e tifos acut. Peste. uă săptămână, într'uâ 
altă serisre, consulul anunţă minis- 
trului că şi al 18-lea doctor s'a unit 
cu părerea confraţilor. Ciumă a fost, 

- ciumă este! i 
Şi lumea more într'una! -
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La "nceput numai poporul de jos 
era secerat. Miseria, murdăria, igno- 
ranța înlesneaii cumplit mersul bâlei. 
In ]ulii 1828, ciuma suie tâte trep- 
tele pe scara, socială şi numai alege. 
More al doilea, fiii al lui Grigore Ghika, 
un tenăr de 23 de ani. Cu tâte în- 
grijile ce i se dati se duce şi el. 
Două din rudele de aprâpe ale Dom- 
nului sunt condamnate de doctori, - 
adauge Hugot tot în serisârea de la 4 
Iulii 1828. . 

Şi nu eraii de ajuns ciuma, Ruşii, | 
înecurile, uraganul şi fâmea. In Au- 
gust se respândesce vestea că Turcij, 
biruitori, ai să dea un iuruşi teribil 
penă la Bucures. Şi-atunci... vai 
mamă! pentru cei cari remăseseră in 
vi6ţă. 

A! uitam altă pacoste! uitam pe 
răniții ruşi cari erai aduşi la Bucu- 
resci. Şiruri nesfârşite de care cu doi 

„şi patru boi intraii pe barierile Şerban- 
Vodă şi Rahova, aducend pe soldaţii 
răniţi, schilodiță s6i chiar morţi. Co- 
mandanţii acestor jalnice convoiuri 
intrau în prima casă ce li se părea, 
mai bună. Stăpânul cu soţia şi copii 
ivebuia să .plece, căci .era prăpădul
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cerului pentru cel căruia i-ar fi trăsnit; 
să se împotrivâscă. 

Scdlele, chiliele mânăstirilor, casele 
“particularilor, ba până şi grajdurile 
gemeaii de răniţi. Si nu uitaţi, rogu-vă, 
că, ciuma era 'n Bucuresci. 

Uă jale de morte se'ntinsese asupra 
Bucureycilor. Pe stradă se audiaii va- 
ietele şi'n urmă gemetele înăbuşite 
sâit scrişniturile celor cară, apucaţi de 
spasmele ciumei), cădeaii d'an-boulea. 

Si lumea — dâcă lume. mai era! — 
care îi vedea cădând, fugea pânlită de 
frica molimei, de groza durerilor ce 
suferea, cel trăsnit! Oribil! 

Sub ferestrele caselor, lipite cu 
hârtiă pentru ca aerul din afară să 
u pătrundă înăuntru, sub ferestrele 
aselor de unde copii de 7, S şi 12. 

ani se uitai cum: treceai carele cu 
răniții, cădeaii morţi cei loviți: de 
ciumă, şi copii, candidi, se uitati când 
la ei cari se svârcoliau în chinurile 
grozave pe cari doctorii le proclamaii 
mai infiorătore de cât ale Tetanosului, 
când la răniții cari ţipaii de durerile 
rănilor s6ui de gangrena pe cal o 
“simţiaui că se suiă, se suiă şi că! 
sugrumă in negrul s&ii cerc,
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Ah! era veselă de tot priveliştea ce - 
se înfăţişa urechilor şi inimei pe stra- 
dele Bucureștilor în Octobre 1828. 

Şi nu era destul! 
Mai trebuia Românilor după morte 

şi cal de ginere. Acest cal -li-l dai 
Ruşii cari erai furioși, turbaţi, exas- 
peraţi. In contra cui? In contra Ro- 
mânilor. De ce? Pentru că în luptele 
cu Turcii în am&nuntele cărora nu: 
intrăm, nu le mergea Ruşilor după 
polita inimei lor. Şi de aceia eraii 
furioşi pe Români, în tocmai cum 
muma vitregă e furi6să pe copilul 
soţului şi bate dicend că el nu e 
norocos. Ciuma, resboiul, epizootia, de- - 
cimaii cumplit armatele şi vitele 'Ța- 
rului. | 

Comandanții se zăpăciseră, — căci : 
sciți cu toţii, de la cel mai bătrân 
penă la cel mai tânăr, că, comandanții 
ruşi, în situaţiuni critice, işi perd cum- 
pătul ca şi găina umbletul, —şi în ză- 
păcâla lor. nu găsiră nimic mai po- 
trivit pentru a face faţă grelelor im- 
prejurări prin cari treceau, de cât a 
pune mâna pe knut şi a porunci să 
nu se mal cânte nici din gură, nici 
frundă, nici din fluer, nică din diblă,
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“nică din guitară, la sate, la oraşe, prin 
grădini, prin cafenele, prin case şi pe 
uliţii. 

Consulul Hugot scrie d-lui de La- 
ferronnays la 20 Octobre .1828 w- . 
mătorele rânduri înduioşătoare şi. cari 
onoră pe Francesul diplomat: - 

„Sa oprit cântările pretutindeni. 
„Trist şi păcat! căci poporul acesta, 
„românesc este un popor f6rte cân- 
„tărej care 'şi cântă penă Şi amarul 
„sufletului. “ 

Inti”adevăr, Dâmnelor şi Domnilor, 
fără, să cun6scă lucrul pe deplin, Hu- 
got era de cinci aniin ţeră şi se 'con- 
vinsese de firea îndelung răbdătore a 
poporului, de puterea. neiînfrântă de 

„vi6ţă ce cocea într'ensul, de fruntea, 
senină ce înfăcişa, viforilor de tot felul 
cati se năpustiai. unul după altul a- 
supra capului lui. 

Nu gă&i! vedeţi d-vâstră, Dâmnelor 
şi Domnilor, când răsfoiesci cu ochi 
ageri şi inimă caldă. aceste foi îngăl- 
benite ale trecutului românesc ; — când, 
pe fiă-care dintm'aceste triste dâr ado- ' 
rate pagine ale vieţei - de odinidră a, 
-moşilor-strămoşilor noştri, vegi ori 
riuri de suferinţe, ori valuri de sânge;



2 
  

— când, induioşat pent la lacrimi, te 
simţi şi tu luat în vijeliele primej- 
dielor şi chinurilor naţionale şin 
urmă,... desmeticit ca şi ţâra, star şi 
te uiţi prin ce viltori ai trecut, şi te 
simţi, ca şi ăst popor românesc, că 
esci încă plin de viâţă, gata şi mai 
deparie a birui durerea şi aţi căli 
puterea, —atuncă, Dâmnelor şi Domni- 
lor, atunci, vă jur pe _sfinţenia emo-. 
„țiunei ce m'a sguduit. şi mă sguduiă 
adesea, vă jur că uă iubire de patriă 
mare, nemesurată, nesfarşită ca şi 
credinţa în viitorul n&mului românesc, 
ţi se revârsă de sus în piept, şi ad- 
miri, admini înt'una şi fără sațiă 
istoria incomparabilă, a acestui mândru 
şi iubit popor românesc. 

II opriaii se cânte! îl opriaii să. 
spună munţilor, pădurilor, riului Şi 
inimei ce simte el când e singur cu 
crângul şi trist cu dorul! E 

In ţera sa, Românul nu mai avea 
voiă să gică din frungă întrecend cu 
viersul lui şi mierliţa şuerând, Şi cu- 
cul din plisc cântând şi jalnica turturea. 
Muscalul nu mai lăsa pe Român se 
cânte lung-prelung şi cu mâhnire, ori 
la vâtra focului, ori la umbra codrului,
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cât bate şi cât suspină uă inimă: de 
dor plină. 

Dumnedeii sta, sus în cer, şi ciuma, 
era pe pământ, şi Ruşii băteaii de 
sventaui prin sate şi prin oraşe, şi 
totuşi, ţăranul la sate, după gisa lui 
Alecsandri, cânta merei.: 

Frunda'n codru cât înviă, 
Doina die de voiniciă; 
Cade frunda jos în vale, 

- Eu gic doina cea, de jale; 
Doinu dic, doina suspin, 
Tot cu doina mă mal ţin;. 
Doina cânt, doina şoptesc, 
Tot cu doina vieţuese, 

I6r la oraşe, de şi în lanuariii 1829, 
"pe lângă ciumă şi Ruşi, fuseseră dile 
când Bucurescenii nu avuseseră lite- 
ralmente nici ce mânca; de şi ciuma 

„era la Braşov şi în Maii bântuia la 
Focşani cu uă furiă ne mai pomenită; 
de şi epizootia, de care vorbiam 0mo- 
rise 40000 de vite; de şi consulatele 
fugiseră tâte din Bucuresci şi de şi 
în Mai 1820 Agia bătea la tălpi, i6r 
Ruşii cu knutul pe cei cari cântau 
cu lăutarii din gură, — totuşi, dom- 
„nelor şi domnilor, nâptea, într'uă tă- 
cere mormântală, cui un cer scânte:



  

jător de stele, pe uă lună care te 
ridica, în slăvile ei, se audiai, după 
ce trecea cioclii cu morţii la grâpă,— 
căci n6ptea îi îngropaii —se audiaii prin 
fundul întinselor grădini ale Bucuresci-. 
lor, sunetele catifelate ale guitarei în- 
soţind întrun dulce acompaniament ori 
vocea fermecătore a unei iubite, ori 
glasul vibrant al unui tenăr cu inima 
foc6să. N 

Trecuseră: morţii la, gropă; vi6ţa cu: 
dulceţile sâle îşi relua sborul spre se- 
nin şi spre iubire... Ce contraste şi ce 
timpuri ! - 

Și mureaii în Maii 1829, mureati 
fără ostenslă, înti'una. Mureai doc- | 
torii de ajunsese să se dică prin ma- 
halale că, după ce-o lua, ciuma toţi doc- 
torii, apoi -va, pleca acolo unde nu cântă . 
cocoşul. - 

" Nurise doctorul Panaiotake, unul din 
membrii comisiunei sanitare; doctorul 
Meşeţă, care negase existența ciumei, 
era, Ja 20 Maiii 1829 'în nesce figuri 

„cu delir care se credea c'aii să] ridice. 
Mureaii pe fiă-care di câte 26—30 de 
omeni, fără să socotim pe soldaţii ruşi. 
Toţi morţii erai îngropaţi pe ascuns. 

In Mai, scrie consulul fiances care
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fugise la Sibii, era în Bucuresel uă 
8roză care ajunsese la paroxism, 

Autorităţile nu mai luaii nici uă mă- 
sură; numai era lege, nu mai era frică 
de Dumnedei, nu mai era milă, nu 
mai era nimic! 

De vreai să intri înt”uă casă, ten- 
talniaii, câinii cu colții şi ţiganii cu cio- 
megile. „S& nu intri că te cotonogim“ ! 
răcniaii sălbatic cei dinăuntru celor din 
afară. Şi fugeai îngrozit! 
„Dă Giurgiu şi la Călăraşi, unde erai 
corpuri de armată rusâscă, muriati cu 
sutele pe fiă-care di. 

În Bucuresci, presidentul Geltukin 
„însciințase Divanul că vor începe isrăşi 
visitele sanitare la tote casele, şi că 
cei ce se vor găsi bolnavi vor fi duşi 
la Dudesci. | 

Se scia de şese ani ce erati Dudescil 
“şi censemna să stai în lazaretul qe 
acolo. De aceia, nenorociţii cari. aveai 
bolnavi în casă îi ascundeau în pim- 
niţe, şi când muriai îi 'îngropaii tot 
în pimniţe. Se petreceau scene de uă 
grozăviă dantescă. In tăcerea mucedă, 
a pimniţei, muma îşi vedea, copilul dân- 
du-şi sufletul în svircolirile ciumei şi 
“ŞI muşca braţele ca să nu răcnâscă, 

35739 3
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ca să nu spargă bolta .pimniţei şi a 
cerului cu. sfăşiătorul țipăt al mumei; 
nu! trebuia să tacă, altmintreli ar f 
augit-o vecinii, şi ar fi spus comisiunei, 
şi atunci cei-l-alti iubiţi ai inimei sâle 
ar fi fost duşi la Dudesci. | 

Zăbranicul durerei se'ntinsese de-asu- 
pra Bucurescilor. Cei cari puteaii s8 
fugă se opriau pe lângă munţi, căci 
în Transilvania nu mai puteai intra 
de cât după uă lungă carantină!. 

Lazareturile de la Sibii şi de la Bra- 
Şov gemeail. de înţesate ce erail.. 

In lunii 1829, generalul Diebici care 
scrisese în Maiii împăratului Nicolae 
că duşmanii imperiului respândesc sciri 

"falşe despre ciumă, pentru a'ntuneca 
gloria Rusiei, în lunii, generalul Die- 
bică recundsce puterea flagelului. Nu: 
se mai putea tăgădui ciuma. .Din 16 
membri ai .comisiunei sanitare, cinci 
muriseră de ciumă, şi de uă ciumă te- 
ribilă, ca şi doctorii ce citai mai sus, 

adică cu friguri. delirante şi cu nesce 
uime.la subţidră care se umflaii şi se 
înegreaui pe. c6s, pe c6s. 

In Iuliii,. ciuma pare a mail scădea 
niţel. 
„În. August ensă este atât de înspăi-
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mentătore furia în cât Bucurescil devin 
pustii. Consulul Hugot, serie noului mi- 
nistru de esterne, Portalis, căn uliţa 
Tirgoviştei, unde sunt mai mult de 
100 de case, n'aii mai remas de cât 
unspredece neciumate. Sunt strade în 
"care nu mai găsesce picior de locuitor. 
Doctorul primar de la Dudesci more 
la 28 Iulii; un ten&r doctor în medi- 
cină care tocmai venise de la Paris a 
fost lovit agi n6pte, dice Hugot, şi nu 
mai are mult. Din 26 de doctori cari 
practicaii în Bucuresci pe giua de 1 
lanuariit -1829, nu mai sunt de cât 5; 
unii ai murit, alţii ai plecat. Printre 
cei cari trăiesc şi se află in. Bucuresci, 
Hugot citâză pe doctorul Marsilie, me- 
dicul primar al comisiunei sanitare. 

La laşi, unde, ca şi la Bucuresci, 
pe la sfirşitul lui Iunii şi pe la ince- 
putul lui ulii, molima: păruse că se 
mai domolesce, la Iaşi în August este 
ceva de spaimă: mor cu sutele. La 
Galaţi nu mai m6re nimeni, pentru că 
nu mai are cine să moră: oraşul e 
pustiii. La Bârlad, m'are cine s&'-maj 
îngrope. Din Craiova a fugit mai tâtă 
lumea; la Călăraşi mor câte 100 pe di. 
Ciumă în Basarabia, ciumă peste Nistru;



36   

ciumă în tâtă ţâra românescă, şi la 
Mitropolia, din Bucuresci, la 7 August, 
se cântă Te Deum pentru nusciu-ce 
biruință a Ruşilor la Dunăre. Hugot 
scrie lui Portalis că acest Te Deum 
este al 19-lea pe care Românii sunt 
condamnaţi să-l cânte, de când s'a în-" 
ceput acest r&sboiă. 

La Bucuresci, în Septembre 1829, 
bâla pare că: diminuă; la laşi însă 
acestă lună a anului 1829 a fost cea 
mai cumplită; ciuma se 'nfundase în 
Tergul Cucului şi n tote mahalalele 
locuite de Evrei. Mortalitatea, atinsese 
proporţiuni epice. Cioclii nu mai voiaii 
să îngr6pe. Comisiunea sanitară publică 
cu. toba că cine vrea să se facă ciociu, 
pe lângă l6fa de 12 parale pe di, 
mai âv6 drept şi la mobilele din casă 
de unde a murit ciumatul. 

Ţăranii nu mai aveait voiă se vină 
în oraş; sunt opriți la barieră, sub 
cuvint că aduc ciuma. Tergurile şi 
iarmarocurile s'aii amânat. 
„Şi Tăşenii mor de ciumă, şi mor de 
“fome, şi nu li-e de ajuns; se mai adaug 
âncă frigurile putride şi tifosul. 

Administraţiunea, lui Ioniţă Sturdza 
şi comisiunea sanitară se zăpăciseră
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întru atâta, încât se hotări ca preşe- 
dinte al comisiunei să fiă un Rus. 
Pavel de Pisani, consiliar de stat şi 
gerant al consulatului rusesc de la 

„aşi primesce preşedinţa.  Pentru-că 
ciuma nu se mal sfirşia de loc printre 
Evrei, comisiunea, hotări gonirea, lor 
din oraş. Pură daţi afară ca câinii şi 
trămişi pe colinele inconjurătore... la 

„aer mai curat. Spre a lor nenorocire, 
ierna lui 1829 începe cu. Octobre. 
Fără case, fără foc, fără pâine, numai 
într'uă singură n6pte muriră de frig 
32 de copii, fără a socoti pe bătrâni 
şi pe bolnavi. 

In laşi, în Novembre, priveliştea e 
fior6să. Cioclii s'a pus: în grevă. Nu 
mai sunt cine s&-i îngrâpe. Morţii stau 
câte uă săptămână fiă în casă, fiă pe 
strade unde, — faptul stă în raportul 
„vice-consulului Mouton, adresat ducelui 
„de Polignac la Paris, — sunt morţi 
„pe strade “pe cari îi mănâncă porcii 

şi câinii. Unele bariere sunt păzite şi 
faci la ele câte 12 sâii chiar 14 gile 

„.. carantină; altele 'nu sunt păzite de loc. 
Se vinde stânjenul de lemne 100 ae 
lei, şâse parale oul, 20 de parale ocaua 
de făină, :
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La Bucuresci, în Decembre nu .mai 
e grâii de loc; în tot oraşul nu se mai 
găsesce pâne de grâii. Se face mălaiii 
de mei, al cărui preţ s'a ridicat cum 
nu s'a mai pomenit. Penă la Crăciun cei 
cari voiră, se cumpere şi s& mănânce 
pâine de grâii se duceaii pe ascunse 
la administraţiunea armatei de ocupa: 
ţiune rusâscă, unde cumpărail pâinea 
pe preţuri fabulese. 

De Crăciun, prin stăruinţele lui Kis- 
selef şi a unei comisiuni compuse din 
cinci negustori ai oraşelor, se aduce 
grâu, şi brutarii începură i6răşi să scâtă 
cupiâre. Ş6se-spre-dece parale pâinea 
nâgră ; de la 25 în sus pâinea albă. 

Şi cu câţă-va ani înainte, în timpul 
Jui Ghika-Vodă, pâinea fusese cu 4 pa- 
rale ocaua. M8 rog, nu uitaţi isrna 
lui 1829 care, în Moldova, începuse 
din Octobre. La 26 Decembre, Du- 
nărea, era îngheţată tun până la Su- 
lina, şi cărucidra, de lemne care se vin- 
dea alta. dată trei lei era acum 24 de lei. 

In 1830 care urmeză după cumplitul 
1829, s'ar crede că ciuma s'a ostenit. 
Un noii consul fiances, d. Lagan, care 
se instalsză în unii la Bucuresci, după 
ce a lăsat la Iași un vice-consul, d.



Moisson, nu comunică guvernului din 
Paris de cât casuri isolate. In luliă, 
Slatina, de care nu vorbiseră penă acum 
nânrtiele consulare, e bântuită de ciumă. 
Oraşul, spune scrisdrea din 5 Iuliu 1830, 
a fost înconjurat şi isolat, şi se crede 
că de rândul acesta capitala va fi scu- 
tită. Frica tot e mare, d6r obicinuinţa, 
făcuse pe Români să mai intrebuinţeze 
adese-ori şi doctoria, care nu e rea: 
negrijea, sângele rece, nepăsarea. 

Anul 1830 se sfârşesce cu accidente 
sporadice de ciumă semnalate prin di- 
ferite districte ; ba chiar şi 'mprejurul 
Bucurescilor, consulul Lagan semnaleză, 
câte-va casuri de ciumă care i6răşi - 
bagă 'n r&cori populaţia. La Silistra 
1830 a fost teribil şi, prin urmare, pe 
marginea Dunărei şi "n ţâra românâscă . 
contagiunea a trecut liberă, şi de nimeni 
supărată. 

Anul noii 1831: aduce, ca dar „de 
veseliă. şi ogurliă începătură, atât în 
Muntenia cât. şi în Moldova, îmbucu- 
rătârea scire că 'n Basarabia, în trei- 
spre-dece sate, a isbucnit holera, Vesel 
de tot! 

Dâcă Bucurescil ar fi imitat şi pe 
atunci Parisul unde isbucnise - holera,
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„atunăă, şi Parisianii o primiseră cu 
cântece, petreceri şi jocuri, apoi şi la 
noi ar fi trebuit să se compună, pen- 
tru a se firitisi holera, cântece şi dan- 
ţuri, cum se compuneaii la Paris,: în 
ondrea holerei. Uă „bătută“ a, ciumei 
şi uă „kindiă“ a holerei erai de ac- 
tualitate. | 
După ciumă, holera! Românii nu se 

puteaii plânge că nu aii varietate acum, - 

în 1631. Li se sastisise de la 1823 
numai cu ciuma. Amabilă şi serviabilă, 
holera venia săi mai distragă şi, ca 
uă b6lă bine crescută şi politic6să, nu 
voia, să viă pe nepusă masa, d /"im- 
provisie, ci se anunţă din Basarabia... 
Gentile donna ! 

Der, ceia ce era mai şăgalnic în nota 
- timpului de atunci, adică în Ianuarii 

şi "n. Februariii 1881, era un fel de 
steeple-chasse, uă întrecere admirabilă 
între ciumă şi holeră. Una nu voia să 
se lase mai pre jos de cât alta. Ciuma 
bântue la Pantelimon şi holera vine. . : 
In Bucuresci, pre marginea Dunării, 
Românii şi soldaţii lui Kiselef se te- 
meaii de ciumă şi mureaii de holeră. 

In scris6rea, de la 10 Februarii 1881, 
consulul Lagan scrie generalului Seba-
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stiani la. Paris că preşedintele Kisselef 
a dat ordine severe ca ciuma să fiă 
oprită la Pantelimon, ca şi cum, nea- 
vend bilet de barieră, ciuma avea să 
plece capul înaintea knutului rusesc. 

„ Totuşi, nu spre Bucurescă se 'ndrep- 
tai privirile 'ngrozite ale Românilor, 
ci spre laşi unde, în Maiii 1831, ho- 
lera, trecend Prutul, se năpustesce cu 
uă furiă mai mare chiar de câta ciu- 
mei din 1829. 

Sunt pers6ne, spune Lagan în seri- 
sdrea din 15 Mai 1881, cari ai murit 
după un sfert de câs în suferinţe ne 
mai vădute. Unii Ens5, mai tal de 
îngeri şi cu un crasis,. cum se dicea, 
pe atunci, care ducea la durerile ho- 
lerei, ai scăpat cufricţiuni, sinapisme 
şi lipitori. 

Mai şi lunii 1831 sunt oribile la 
Iaşi. Doctorii s'au îngrozit !. [Ei afirmă 
că nici chiar tetanosul nu "'nfăciş6ză | 
simptome, convulsiuni şi efecte mai 
fulgerătâre de cât acestă choleră. Din 
126 de individi cari sunt trântiţi la 
pământ în 4 dile, 54 ai murit în chi- 

„muri indescriptibile. In 11 lunii sunt 
280 de bolnavi; din ei într'aceiaşi di 
mor 155.



  

  

Administraţiunea se zăpăcise cu de- 
soverşire... Ca şi cum, în asemenea vi: 
forose momente, firea administraţiuni- 

„lor nu este de a se zăpăci. Dâcă nu 
s'ar.zăpăci, ar trebui să ne mirăm! In 
diarele din Hamburg citeam astă-vâră, . 
că, senatul oraşului, autoritatea supremă 
a acestui oraş liber, se stringea, în tim- 
pul holerei regulat în tâte serile, şi 
regulat în tote serile nu făcea, nimic.. 
Senatorii Hamburgesi se uitati cu. m&- 
surată gravitate unul la altul, în toc- 
mai cum la 18831 la Iaşi, se uitati 

“unul la, altul boerii divaniţi şi membrii 
comisiunei sanitare. Cerul să ne ajute!! 
esclamaii” şi senatorii Hamburgului, şi 
boerii Moldovei. Eh! prâ stimate dom- 
nule senator, şi 2zicuzrevrare postelnic, 
cerul vă va ajuta dâcă voi pe voi în-- 
şivă vă veţi ajuta. Ait trecut vremu- 
vile lui, „pică pară. Mălăiţă în gura, 
lui nătăfleță. Ajută-te singur şi atunci 
cerul te va ajuta“. Altmintreli, de vei 
sia tu cu braţele încruţișate, şi cerul 
va sta locului nemişcat, impasibil în 
tăcuta-i veciniciă. 

S5 ne ajutăm, Şi cerul ne va ajuta; 
s6 ne mișcăm, şi se va, mişca, să ne 
apărăm şi ne va apăra. Decă nu, nu! 
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La Iaşi, în 1831, profesaii alte prin- 
cipie. Cholera secera cu sutele şi alt 
midloc mai priincios nu găsia Kisselef 
şi boerii divaniţi de cât isrăşi şi icrăși 

_gonirea Evreilor din oraşi afară, pe co- 
linele cari înconjsră frumâsa capitală 
a României de peste Milcov. 

De rândul acesta administraţiunea, în 
inalta-i înţelepciune, credu că decă va, 
goni pe ţigani din oraş fuge holera pâr- 
lită din Iaşi. Plecară Ovreii, plecară ţi- 
ganii, dâr holera tot remase. 
„.Secera, nemil6să în tote părţile şi n 

tite clasele. Boeril cerură voiă lui Kis- 
selef să issă la ţâră cu familiele lor. 
Şi 'ntradevăr, nu mal era de stat în. 
oraş. Tribunalele şi scolile se închiseră. 
Nu mai erai doctori, nu mai erai spi- 
ţeri, nu mai era nimic. Vice-consulul 
frances Mouton perde pe nevâsta sa, 
pe un funcţionar frances şi pe mai 
mulţi servitori; îngrozit fuge întrun 
sat din aproprierea Iaşilor. 

Nu mai remăseseră la laşi de cât 
5000 de suflete şi mureaii câte 200 
pe di. 

Ceea, ce fusese în August 1829 la 
Bucuresci se reproduce la, Iaşi în 1831. 
Cadavre prin curți, cadavre pe ulițe, 
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cadavre multe pe la cariere. Acestea, 
- din: urmă sunta le nenorociţilor cari, în- 
„ spăimentaţi de pustietatea înfiorătâre 

a Iaşilor, se 'ncercai să fugă şi"! trăs- 
nia holera pe drum. 

Preşedintele plenipotenţiar, Kisselef, 
aude de grozăviele acestea şi plâcă, de 
la Bucuresci să vină la Iaşi. Ajunge 
şi tabără pe uă colină din apropiere. 
Voiesce st iea măsuri energice, eroice. . 
De giaba! Holera rinjesce şi continuă ' 
infernala-i campaniă. Mai în tâte dilele 
more câte unul din ofiţerii de ordonanţă 

__al lui Kisselef. 
Intr'uă di, vin doi ofiţeri la Kisselef 

şi "i supun mai multe ordine de sub- 
semnat. Generalul le semnează şi ofi- 
ţerii plecă. Peste 10 minute, Kisselef 
întrebă de dinşii. I se răspunde că ai . 

„ fost trăsniţi de holeră şi că se sbat - 
în ultimile-i spasme. Ai murit îndată. 
Faptul e consemnat în scrisorea din 
30 Iuniă 1831 a consulului Lagan că- 
tre ministrul Sebastiani. 

Lucru şi mai înfiorător! Inti”acâstă 
Supremă nenorocire, când vălul morţei 
se 'ntinsese grei de tot asupra Iaşilor, 
apar şi bande de hoţi cari, netemân- 
du-se de holeră şi ne maj temendu-se
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de legi şi de pedepse, vin în oraş să 

dea jaf prin casele napustite ale locui- - 

torilor băjenăriţi. Intoemai ca acei des- 

puiători de cadavre cară urmeză arma- 

tele la bătăliă şi dupe sfârşitul lupte- 

lor, n6ptea, se târăsc pe câmpul de 

pătaiă pentru a fura de la morţi şi 
răniți inele şi câsornice, tot astfel tal- . 

harii adunându-se de cine scie de unde, 

intrară în laşi, furară de prin case, 

sparseră, două biserici şi luară, tote lu- 
cerurile şi obiectele sfinte, şi-apol, cul- 
mea infamiei şi desfreului criminal, de- 
deră foc tuturor caselor unde nu găsiaii 

nimic de luat. Ardea casa până la pă- 

ment şi nu se găsea nimeni ca să stingă 

focul. Era, îngrozitor! 

Din laşi holera cobâră. cu “ncetul, 

dsr sigur şi violent. Galaţii cari de doui 

ani mai resuflaseră sunt loviți. Mor 

câte 50—60 de persâne pe di, şi cei 
mai mulţi din locuitori ai fugit. La 
Brăila, unde holera se abate cu furiă, 
numărul morţilor este acelaşi ca şi la 
Galaţi. S'a pus cordon de carantină la 

Focşani. De giaba şi de surdal! In 12 
“Tuliii 1831, consulul frances Lagan a- 

nunţă la Paris isbucnirea holerei în 
Bucuresci. Incepe cu uă violență estra-
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ordinară. De uă dată s'a semnalat 121 
casuli; din cei cari ai murit, 11 s'au 
sfârşit numai în câte-va ore. Cei mal 
mulţi dintre locuitori ai fugit. 

— Sunt gile, spune de zisu în istoria 
Bucurescilor,. reposatul locotenent-colo- : 
nel Papazoglu, când el a străbătut 
Bucurescii, diua-nămiada mare, de la 
capul Podului Mogoşii şi până la ca- 
pul Podului despre Moşi, fără, să fi în- 

„tâlnit pe uliţe nici pui de om, afară 
de un ungur şi uă ungurdică, cari eşiaii 
beţi dintr'uă cârciumă din piaţa - Sf. 
Anton. | 

- Consulul Lagan scrie ministrului săti 
la Paris, dintr'un sat numit Riul-Va- 
dului, pe graniţa, româno-transilvană, 
Na mal avut curagiul să rămână în 
Bucuresci, unde nu mai era nimeni. 

Kisselef se 'ntârce în grabi Şi vestile 
cele mai oribile. îi sosesc din tote păr- 
ţile. La Brăila, la Galaţi, Giurgiu, la Rus- 
ciuk, holera bântue turbată. La Varna 
s'a 'ncins cumplit, adusă de la Iaşi de 
nișce familii evreie. In Ungaria sa 
întins peste tot; d'acolo s'a coborit în 
Serbia unde may este şi ciuma n6gră, 
care a trecuti Dunărea la Craiova. La-
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gan spune că e mai teribilă de cât 
ciuma din 1829. 

Timpuri ne mai pomenite. Fugeai 
din oraşe locuitorii cu acea groză care 
a, remas de pomină în locuţiunea „ce 
fugi aşa, că dor n'o fi ciumată“ —care 
a *nlocuit locuţiunea penă atunci mai 
întrebuințată: „ce fugi aşa, că dor. nu 
ne gonesc Tătarii 94 

Fugeai din oraşe în număr. aşa de 
mare, în cât sătenii se 'nfricoşară cre- 
dend că a venit vremea de apoi cu 
sfârşitul lumei. Şi 'n egoismul propriu 
nenorocitei firi omenesci într'asemenea 
năprasnice întâmplări, ţăranii 'şi-ascun- 

„seră demâncarea, grâul şi porumbul, 
în gropi, în pământ ca să nu vândă, 
să nu dea, să-nu li se iea. 

Plecai din oraş să nu mori de ho- 
leră, şi te duceai la țâră s& mori de 
fome. Consulul Lagan fuge Gin Riul-Va- . 
dului ca să scape de acest fel de morte. 

La Bucuresci, între 10 Iuliu şi ? 
August se bolnăviseră 1817 persone; 

_din ele muriseră tot într'acest interval 
18311. Vedeţi proporţiunea, şi nu uitaţi, 
rogu-vă, că populaţiunea era 'n cea mai 
mare parte fugită.. 

De altmintr sli, am aci statistica amă-
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nunţită a Bucurescilor, tocmai pe anul 
1831, înainte ca oraşul să se fi spart 
prin apariţiunea holerei. O dai cu am&-" 
nuntele ce are. Este un document ofi- 
cial care trebue să se găsâscă, şi *n 
arhivele Statului nostru, după cum este 
şi “n arhivele ministerului afacerilor 
străine frances. | | 

Bucurescii erai împărţiţi în 1881 în 
cinci quartiere sâii culori. Locuiaii în. 
aceste cinci quartiere: 615 boeri, 697 
boerdice, 634 feciori de boer şi 652 
fete de boer; se aflaii în serviciul ace- 
stor boeri 2871 de slujitori, îngrijitori, 
ciocol pe. pricopsâlă, 6meni de tote în- 
crederile, şi tot în robia, acestor boeri 
3386 .de ţigani şi ţigance. In total, 
clasa boerâscă cu slugile Şi ţiganii săi 
numera 8355 de suflete. 

Clasa a doua, cea, negustorâscă, nu- 
m&ra 10801 de bărbaţi, 11732 de fe- 
mei, 15000 de copii: in serviciul ace- 
stei clase se aflai cu plată sâi pre 
pricopselă 7981 de slugi şi slujnice. In . 
total, clasa, negustorescă, si midlociă - 
număra 46104 de suflete.. 

Clasa a treia, schima monahicâscă şi 
tagma, preoţescă, număra, în Bucuresci 
137 de călugări, 256 de preoţi, 301 preo-
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tese şi 558 de copil... de preoți; în servi- 
ciul lor pe pricopsâlă şi pe demâncare, 
bez poveţi bune şi blagoslovenii la, „dis- 
creţii“ slujeau 199 de slugi şi slujnice, 
In total 1450 de feţe bisericesci. - 

Supuşi străini erai în 1831 în Bu- 
curesci 1795, afară de Bvrei. Statistica 
acestora era: 563 de Evrei, 587 de 
Evreice şi 1151 de copii. Slugi la dânşii 
eraii 282. In total 2583. 

La un loc se afla prin urmare cu 
şederea stabilă în Bucuresci uă popu- 
laţiune de 58791 de suflete, pe lângă 
cari, adaugându-se populaţiunea, flotantă 
totd6una, î6rte numeresă în Bucuresci, 
aveam în capitală, la 1831, 70,000 de 
suflete, care locuiaii în 10074 de case 
forte puţin igienice, se închinai la 26 
de mânăstiri şi 'n 95 de biserici forte 
bogate; se folosiai după obiceiul pă- 
mentului de 3697 de cai, de 2377 de boi 
şi vaci, de 1037 de oi, şi se uitati la 
1055 de porci cum se tăvăliait con 
amore vera, prin băltâcele şi nămolul 
stradelor bucurescene într'aceiaşi ne- 
supărată libertate de care se bucură 

„ Şi-acum... nu pe podul Mogoşdiei, der 
“tot în raionu orașului, cum se dice în 
vorbirea municipală. 

39739 ” 4
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Şi tot aceşti veseli de şi încercaţi 
Bucuresceni se mai folosiaii de una 
sută de fabrice, maj tâte situate în 
oraşi. pentru gloria regulelor igienice 
şi pentru curățirea perfectă a, aerului, 
pe care Bucurescenii îl aspiraii bine- 
cuvintând pe Domnul în bucuria lor. 
Erau 83 fabrice de luminări, 8 de ule- 
iuri, 3 de căciuli şi pălării, una de pân.-. 
detuni, 5 de sfori de cânepă, bumbac - 
şi mătase, 2 de săpun, 2 de bere, 2 
imprimerii portative; veniaii apoi 9 
fabrice de spirt, povernele cele faimose 
cari îmbătaui pe trecători numai cu 
mir6sele ce respândiaii. dintr'ânsele, şi 

în fine 64 de tăbăcării, care şi-atunci 
ca şi acum, exhalaii acele mirosuri pe 
lângă cari simfonia mirosurilor din ro- 

- manele lui Zola nu face dou& parale, : 
şi cari, luate vera de vântul încropit 
al serii, sunt gingaşi purtate prin tote 
ulițele Bucurescilor, pentru a 'nvăţa pe 
orăşeni, prin nas, tâte tainele chimiei 
organice și industriale, — parfumuri cu- 
noscuteşi necunoscute, cari ar zăpăci sci- 
inţa unui Lubin s6i a unui Violet, —ce- 
va indefinisabil, un talmes-balmeşt în ca- 
e miroşi de tote şi idte te string de gât. 

Aşa era capitala, dâmnelor şi dom-
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nilor, în 1831, şi aşa fură ciuma şi 
holera, după zaveră, între anii 1821 şi 
1831, în Bucuresci, în.Iaşi şi 'n cele- 
l-alte oraşe ale celor două ţări române. 

De atunci şi până acum s'a mai în- 
cercat amabila holeră să se mai arate. 
Carantinele în mică parte şi paza bună 
în mare parte, i-aii tăiat de poftă, Şi 
holera s'a grăbit a'şi lua giua bună de 

„la Românii cari n'aii plâns când a ve- 
nit, dâr ati ris când a plecat. 

In candorea lor naivă, părinţii no- 
ştrii îmbâcsiaii pe Sf-tul Haralambie şi 
pe Sf-tul Tănase cari sunt buni de ciumă 
şi, de holeră, îi îmbâcsiaii- cu acatiste 
şi sărindare. Dâcă sar asculta şi adi 
cu urechia credinţei la, zidurile acestor 
două biserici, s'ar audi de sigur, ca un 
echo prelungit şi: depărtat, frumâsele 
cuvinte de rugăciune: „Marea vieţii v&- 
„dend-o înălțându-se de viforile ispitelor, 
„l& limanul tăi cel lin alergând, strig 
„către tine: scapă din stricăciune vi6ța, 
„Mea, prea mult milostive 1...“ 

Tot aşa ai făcut anul trecut Vienesii 
când holera, bătea, la, uşile lor, dâr Vie- 
nesii, pe. lângă acatiste şi sărindare în 
bisericile lor, mai făcea şi cele ce li 
se recomanda de doctori, de igienişti,
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de comisiunile sanitare, de primăriă, 
de bunul simţ al fie-căruia dintr'enşii 
şi de luminata îngrijire a cetăţânului do- . 
ritor să se vedă pe el însuşi şi pe conce- 
tăţenii săi sănătoşi, tari, mari şi voinici. 

„ Holera a venit penă la porţile Vie- 
nel şi negăsind 'nici murdăriă, nici in- 
fecţiune, nică nepăsare la, autoritate şi 
la particulari şi-a gis îndată: „aceştia 
„nu's de mine, şi ei nu's de ei.“ Şi a. 
plecat, s6i mai bine a fugit. 

De va fi să bată şi la porţile ora- 
şelor n6stre, so primim, dâmnelor şi 
domnilor, cum ati primito Vienesii, şi 
fiți siguri că nici cu noi în horă nu 
va intra: se va întârce de unde a ve- 
nit; oraşele n6stre vor rămâne tâfăre 
nevătămate, 6r Bucurescil vor continua a 
fi cetatea bucuriei, cum firea îi e să fiă.1) .. 

——— n. .._.— 

——— 

1) Imi îndeplinesc cu plăcere uă datoriă de rocu- 
noseinţă mulţumind aci D-lui AL.N. Lahovary, mini- 
strul afacerilor străine, şi D-lui A], Em, Lahovary, 
la data, aceste! conferinţe, secretar general al mi- 
nisterului afacerilor străine, pentru bunăvoința cu 
care primul a autorisat şi secundul mi-a comuni- 
cat corespondenţa diplomatică a consulilor francesi 
din Bucuresci, cu ajutorul căreia am făcut acest 
studiu,


