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Mult şi cu rîvnă caldă s'a rugat la icoana 
Maicei Domnului de la Sărindar jupâneasa Ca- 
lița, să-i dăruiască D-dei un făt frumos, ce pe 
soare să te poți uita iar la dinsul ba ! Câte fă- 
clii albe ca ghioceii, cu pecetea din cherha- 
naua 1) Episcopiei n'a aprins la sfânta icoană 
marea logofeteasă Caliţa... | 
„ŞI i-a dăruit sânta născătoare de D-dei un 
copil după pofta inimei, frumos ca d-l Hristos, 
cu părul de aur. creţ, cu guriţa cât pecetea cea 

- mică de la inelul lui Vodă și cu niște ochi 
mari ca smaragdurile din surguciul domnesc... 

Da încă la botez ce mai sărbătoare, ce mai 
cumetrie ! Naşă venit-a neașteptată o zină năzdră- 
vană, care drept dar de cumetrie lăsat'a în lea- 
gănul de mătase al pruncului un ghem mace 
cu fire de aur şi a dis logofetesei Caliţei : «Iacă 
ghem de viață lungă și fericită pentru Toderel 
finul meti. Vedi de 'nu i-l da să-l depene iute, 
când s'o face măricel, că firele de aur acoper 
Are de argint şi firele de argint sunt pe d'asupra 
firelor de fer şi de o sfirşi răpede firele de aur 

  

1) (Fabrică). In secolul trecut pe locul Ateneului era mitoc 
de episcopie și prima fabrică de luminări de ceară albă, mo- 
nopolizată în favoârea episcopiei,
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să nu dea zor şi la cele de argint, că tot firul 
care are capăt de începere are şi capăt de sfir- 
șit și vai de omul care dă de firele de fer. Fe- 
ricirea pe lumea voastră stă în cuminţenia și 
potoleala cu care fie-cine își deapănă dilnic ghe- 

mul vieţei». 
— Aşa e treaba? gândi logofeteasa Caliţa; 

apoi las'pe mine, o să ascund ghemul lui To- 
derel de n'o putea băeţelul să deşire din aţa 
de aur, doar de i-o ajunge măcar pe 100 de ani. 

Şi așa făcu cum dise. buna mamă, chiar şi 
după ce soarta o lipsi de d-lui boerul logofăt 
şi rămăsese în veduvie neagră. 

Era neagră 'văduvia nu pentru că doară boe- 
rul logof&t ar fi lăsat jupăneasa lui în lipsă ŞI 
scăpătăciune, că din potrivă: o uliţă întreagă 
aproape de mitropolie era plină numai de eca- 
returi şi de casele ţiganilor, zestrea jupânesei 
Caliţei. D'apoi roșii întinse, de porneai .dimi- 
neaţa la hotar și ajungeai la cela-l-alt hotar nu- 
mai când toca popa de vecernie! 

Plânse cât plânse jupâneasa Caliţa după d-lui 
boerul, dar şi lacrimile se sfirşesc ca totul pe 
lume. Și apoi dragostea de mamă ostoi rana 
sufletului soției. ȘI mai mult iubea copilul săi 
și Todirel crescu încet, fără zor, dar deştept, 
sănătos şi fericit. 

Se uita cu grije jupâneasa Caliţa în fie-ce 
seară, după ce adormea dragul de plodeţ, la 
&hemul' năsdrăvancei, să vadă de nu sa deşi- 
rat prea mult din aţa de aur. Apoi ori cât nai 
zori să treacă diua şi noaptea, ele tot trec ȘI 
cu ele se tot stringe funia mototoc la parul 
vieţei. Și di şi noapte trecute în alintări șI des- 
merdări, numai ce destrămat din firul de aur.
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al ghemului. Grei e pentru o mamă să nu "și 
mângâe copilașul! Jupâneasa Caliţa se îngrozea 
v&dând cum dragostea ei nu sporeşce ghemul. 

= 
X* *. 

Trecură încetinel, numărate pe desmerdări, 
(ilele copilăriei lui Todirel. Ghemul stătea as- 
cuns în fundul sipetului, întrun ciorap de mă- 
tase şi de cât să-i mai cheltuiască aţa de aur, 
Jupâneasa Caliţa desmerda băiatul mai rar. 

Dar când o veni vremea dorului de alt-fel 
de desmerdări decât ale mamei, ce s'o face, 
ce s'o întâmpla cu ghemul din ciorap ? se gân- 
dea tremurând de groază buna mamă. 

Și din nenorocire pentru Todirel, D-qei îi 
luă şi pe mama, atunci când tocmai mai mare 
nevoie avea de sfatul ei. 

Abia dusese la groapă cu lacrimi cât bo- 
bul pe maică-sa, și băiatul, care acum era de 
vre-o 1S ani, rămas stăpin pe averi, dete în- 
tr'o di în sipet de câți-va ciorapi. pe cari ju- 
pâneasa Caliţa îi făcuse chişce îngântate de 
galbeni ferecați, adunaţi de cumințenia dânsei, 
cu gând bun pentru Todirel. 

Cât băgă flăcăiaşul mâna în ciorapii cu gal- 
beni, numai ce sbucni din ciorap unde stătea 
mototolită strechea tinereţelor şi unde mil în- 
hăță pe băiat!... Apoi ce?nu 'și simţea el mi- 
jind pufuşorul auriu de asupra buzei? Ce zor 
mare pe copilandru doar o ajunge flăcăi! Cum 
îşi trage tuleile de asupra buzelor, doar le o 
aduce să semene a mustăți! Ba merge de două 
ori pe septămână la bărbierie să % rază barba, 
că a audit că creşce mai iute după bricii, ba 
cere să “i dea perdaf doar s'or îngroşa tuleile.
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Neinţeleptul băiat nu pricepea şiretenia naturei, 
care ea ne împinge să ne cheltuim cât mai iute 
viața, doar vom tace loc altora... Saturn care 
îşi mănâncă copiii, n'a încetat de a trăi. El este 
jupâneasa natură, care purdalnica își face o ju- 
cărie, din a ne nașce, a ne da zor să creşcem, 
să îmbă&trânim şi hap! ne înghite. 

Ciorapi, chișcele cu galbeni, se deşertară 
unul după altul. Nu e sac fără fund, necum un 
ciorap! Dar ce mai zaiteturi, ce mai şaluri in- 
diene la briul și la capul lui Todirel! Ce mai 
blăni de samur, împerăteşci, ce mai leagăne cu 
roți aurite, ce mai cai arăpeşci, ce mai juvaere, 
sori şi stele, ce mai ospeţe şi prasnice şi mai 
ales ce mai pupături de ochi albaştri, negri, 
veri, căprui Î... Nici Sultanul nu buicea mai în 
huzur de cât Todirel. Curgea viața ca aurul 
pe șgheab la tarapanaua împerătească. Numai 
luminișuri cu flori şi soare în calea vieţei !... 

Dar de, boeria se ține cu cheltuială. După 
galbenii din ciorapi, Todirel vindu unul după 
altul acareturile din strada jupânesei Caliţei. 

lar ce cheltuia mai cu zor Todirel fu ghe- 
mul vieţei. Intr'o di mai scotocind prin sipe- 
tul măsei, că doar o mai da de vre-un ciorap cu 
bani, dete de cel cu ghemul năsdrăvancei. . 
— Ce-o fi asta? se întrebă Todirel, luând 

în mână un ghem de aţă de fer. 
Un glas ca de sub pământ r&spunde la în- 

trebarea flăcăului: «Nenorocitule, e ghemul vie- 
ţei tale. Ai cheltuit, ai risipit rele de aur ȘI 
după ele firele de argint... Uite ce ţi-a r&mas 
pe ghem» ! | 

Todirel vedu risipindu-se ca fumul suflat de 
vînt toate fericirele vieţei. Cămătarii îi luară tot
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şi Judecata lui Vodă, după legile țărei, la ce- 
rerea cămătarilor, cari r&măseseră încă neplătiți, 
îl aruncă la puşcărie, iar ulița jupânesei Caliţei 
de atunci se numi a Calicei, căci calic remase 
neînțeleptul 'Todirel, care bolnăvit în temniță 
de recul traii, se alese cu o mână şi un picior 
paralizat, de nu mai putea să-și câștige hrana 
de toate dilele, măcar ca slugă la slugile îm- 
bogățite ale jupânesei Caliţei. | 

Flăcăi, nu deșiraţi ca Todirel ghemul vieței 
voastre cu zor și necumințenie! 

 



  

ZARVA DE LA PARAIPAN 

L. 

— Nu, nu! jupân jude şi D-voastre cinstiți 
12 piîrgari, nu putem să primim porunca D-voa 
stre, să facem după cum e placul părintelui Na- 
tanail, stareţul sfintei monăstiri Troiţa, din 
satul nostru, căci noi nu suntem nici robii mo- 
năstirei, nici rumâni (iobagi), ci. călăraşi şi do- 
robanţi ai Măriei Sale lui Vodă Mateiu, că oa- 
meni slobodi şi moșneni adeveraţi am fost şi 
suntem din neam în neam.!) 

Așa răspuns deteră, în Octobre 1632, ceata 
de locuitori din Paraipan, chămați la judecata 
judeţului. 

Dar mai dirz dintre toţi era Tudor Vale-iute, 
care era cel care ducea cu el, ori încotro voia, 
pe toți sătenii, ca matca albinele. Tudor era 
chiar poreclit Vale-iute, că deacă odată apuca 
cu vorba seati cu fapta încotro-va, apoi nici o 
pedică, cât de mare îi-s'ar fi pus în cale, nu-l 
mai putea opri, ori barem să-i potolească ăm- 
bletele minţei şi ale buzelor. 

Avea Tudor o fată frumoasă, de-i mersese 
buhul peste nou țări și peste nou& mări. Când 
  

1) În vremea iobăgiei nu era oştean cine era iobag 9, rumdu, 
cum se dicea la Munteni şi zeciu la Moldova.
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la şedetoare mama Muşata spunea povestea Ile- 
nei Cosinzenei, numai că dicea că era mândră 
şi frumoasă Ileana Cosinzeana... uite, nici mai 
mult, nici mai puțin de cât Ilinca lui Tudor 
Vale-iute. 

Păi, cum vrei să nu se fe uitat flăcăii din 
Paraipan la fata pirgarului, — că fusese Tudor 
cândva unul din cei 12 judecători—ca la icoana 
cea zugrăvită de sfinții Apostoli. Şi care flă- 
căă n'ar fi dat «calul cu ambletele» şi «Flinta 
cu gloanțele», adecă tot ce era mai drag flă- 
căilor, pentru o clipită de graiit blând cu Ileana, 
la lumină de lună, la pârlazul casei ei părin- 
teşci. | 

Dar ea n'avea nici ochi, nici aud îndreptat 
“spre flăcăi, nici chiar spre Ionel, mândreață 
de băețan, al celui mai bogat moşnean, Grin- 
dea, care când pornea plugul cu opt boi la ca- 
petul brazdei, numărai în huzur toate liscăile 
turceşci din Visterie, până ce se întorcea plu- 
gul iarăși la capul brazdei, atât era de lungă 
sfoara lui de moșie! | 

N'ar fi dis ba, jupân Grindea, (că din jupân 
nu-l slăbea tot satul) să vadă pe Ionel căsăto- 
rit cu Ileana lui Tudor Vale-iute, şi nici ace- 
sta nu încrețea din sprâncene' când Grindea îi 
pomenea de încuscrire,: dar găsea că prea e ti- 
ner băiatul și prea nepricepută încă la ale căs- 
niciei Ileana. | | 
— Să se mai coacă strugurii, dicea Tudor. 

Și apoi avem în spinare şi purdalnica de dava 
(proces) cu monăstirea. Dar o hotări-o -M. Sa 
Vodă şi atunci... vădend şi făcând...
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Dar părintele Natanail era nu numai călugăr, 
ci și om tînăr şi Dumineca, când cădelniţa po- 
porenii la sânta leturghie, cum să nu vadă el, 
pe sub genele negre, cari înhobotaă ochii lui 
vicleni, cât era de frumoasă Ileana lui Tudor 
Vale-iute. , 

Și tot vedend-o odată, de două, de dece ori, 
ba la biserică, ba la şedătoare, ba la horă, bie- 
tului călugăraș îi sări țandura de la minte ȘI 
așa gândi: | 

— Deacă voii stringe ei în chingă satul, 
adecă pe nea Vale-iute, şi voii dobândi de la 
Vodă dreptul de a avea ca rumâni pe toți să- 
tenii, apoi să vrea să nu vrea jupân Tudor, 
fata-i a mea... că de unde nu, 'alege nici praf 
din toată strinsura casei lui... 

Când cel împelițat a băgat în gândul omu- 
lui întețirea patimei, năvăleșce omul la păcat, 
ca orbul spre prăpastie. Părintele Natanail pleacă 
să meargă la Tirgoviştea, unde petrecea atunci 
Domnia, cu dăsagii plini de hrisoave, tot cu 
peceţi domneşci, scrisoare sârbească pe pele 
din Anadol. Nu că doară acele hârţoage îi Spri- 
jineaii piîra lui, că. satul Paraipan era sat de 
rumâni ai monăstirei, dar găsise el un logofăt 
de Divan, care era vestit cărturar, de dice că 
la nevoie putea să te facă să iei luna drept soare 
și luceafărul drept lună... Să te apere sântul 
Dumnedeă de cel care răsuceşce fringhii, că 
de ţi-o prinde numai un deget, te trage întreg 
pe „roata cu care învărteșce ițele cânepei!... 

Și mai răi cu cei cari r&stălmăcese scrip- 
tunle!... 

Părintele Natanail, înțeles cu logof&tul al II-lea, 
Jupân Scotocilă, scoase înaintea Divanului Mă-
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rei Sale diata titoricească de întemeiere a 
monăstirei sfiintei Troiţe. Dicea în diată, că în- 
zestrează sânta mănăstire, pe lângă altele, ŞI 
cu MOȘIA | încungiurătoare monăstirei ŞI tălmă- 

cea părintele Î 'atanail şi logofătul Scotocilă, că 
satul Paraipan era aşedat pe acea moşie încun- 
giurătoare. și că prin urmare locuitorii din sat 
sunt rumâni, iar nu moșneni, oameni slobodi. 

Ce să facă şi Măria Sa Vodă? Domn drept 
era şi cu șcirea lui, strâmbătate la Divan nu se 
făcea. Dar ori cât de drepți domnitorii, îi poate 
duce la păcat sfatul necredincioşilor lor boieri. 
lată că Măria Sa Vodă, nebănuind viclenia po- 
pei şi părtășia la rele a lui jupân Scotocilă, is- 
căl. şi dete la mâna lui Natanail, următoarea 
carte domnească: 

«Cu mila lui Dumnedei, lo Mateiii Basarab 
Voevod şi Domn, scriem "Domnia mea Vou€ tu- 
turor rumânilor monăstirei sfintei Troiță de la 
Paraipan. C ătră aceasta v& daii în scire Dom- 
nia mea, că aici la Domnia mea aii spus călu- 
gării de la monăstire, cum ati venit aci la voi, 
ca să vă dați datul şi găleţile şi griul ce sun- 
teți datori, ȘI de stupi, “de rimători să vă dați 
banii, iar voi aţi sărit asupra lor şi aţi dis, că 
ați ucis pe alții mai mari, dar pe călugări |. 
Și diceţi, că sunteți călăraşi, dorobanţi + ŞI nu 
veți da nimic. Iar Domniei mele nu:mi trebu- 
esc rumânii monăstirii, călăraşi seau dorobanţi. 
Și vam dat iar rumâni, că de ați stătut împo- 
triva vrăjmașului, pentru casele voastre aţi stă- 
tut: să nu vE€ robească tătarii fectorii. Deci, 
în vreme ce veţi vedea această carte a Dom- 

niei mele, iar voi să daţi tot ce este venitul 
monăstirei, că vam scos Domnia mea şi din
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„ Visterie de la catastif, să fiţi rumâni. lar ca- 
rele va sări peste această carte a Domniei mele, 
acela om mare certare va avea şi bucatele i-se 
vor lua domneșci şi voii trimite Domnia mea de 
vE vor aduce legaţi aici. Intr'alt chip să nu fie! 
După disa Domniei mele şi ipravnic... singur. 
Am dis Domnia mea.» 
__Sa scris la leat 7141 (1632) meseța Noem- 
brie 27.1) 

Egumenul Natanail se întoarse voios de is- 
bândă la monăstire și cât sosi, chiamă pe To- 
dor Vale-iute şi îi ceteşce, ba îi poftoreşce (re- 
petă) cetirea cărții M. S. lui Vodă. 

— Ce mai dici, neică 'Tudore, întrebă călu- 
gărul ridând. Adună satul, fă pe oameni să în- 
țeleagă că nu se pot pune împotriva cărții dom- 
neșci şi o fi bine de dumneata și de Ilenuţa 
fata dumitale. 
— S'adun satul? să le spun că din oameni 

slobodi au ajuns rumâni? Cu mare cinste şi în- 
chinăciune luăm cunoşcință de poruncile dom- 
neşci, dar slobodenia nu ne-o dăm decât odată 
cu viața, r&spunde cu mândrie, răstit, Tudor 
Vale-iute. Să-mi fie bine mie și Ilenuţei mele? 
Eu nu sunt luda Scariotul, cinstite părinte. 
Nu-mi vend frații! 

Clopotul de la biserica din sat r&sună în- 
tr'o dungă. E semn de primejdie. Intro clipă 
se adună în curtea bisericei toți sătenii: băr- 
baţi, muieri, copii. Pe peatra din faţa pridvo- 
rului bisericei, peatră de descălecătoare de pe 
cal, se ridică Tudor Vale-iute. 

1) Acest act este la creditul fonciar rural, carton GL.



— Oameni buni, strigă el; părintele Natanail 
s'a întors de la Tirgovişte cu pitac domnesc, 
prin care M. S. Vodă ne dă monăstirei ca rumâni. 

Un strigăt grosnic, ca dintrun singur pept, 
face să se cutremure v&zduhul: Nu! ori oameni 
slobodi, ori moarte! 

— Suntem dorobanţi, suntem călărași, adaogă 
Vale-iute, părinţii noştri şi-au v&rsat sângele pen- 
tru ţeară și pentru domnie. Sunt 5 ani abia de 
când sute de ai noștri cădură în r&sboiă îm- 
potriva 'Tătarilor, peste Olt. Eram buni oşteni 
atunci şi oameni slobodi și acum suntem robii 
monăstirii? Sub domnia lui Leon Ștefan am. plă- 
tit dăjdii şi biruri, alăturea cu boierii, pentru 
Românii fugiţi din țeară din pricina birurilor grele, 
Şi sub povăţuirea căpitanului Mateiu Basarab 
ne-am bătut împotriva lui Leon Stefan Vodă, la 
Poiana Vistierului, și căpitanul Mateii Basarab 
a scăpat de moarte în casa lui jupân Grindea, 
care cu primejdia vieţii îl trecu în Ardeal, prin 
potecile neămblate. Și acum: jupân. Grindea şi 
noi toți să fim rumâni ai părintelui Natanail? 

— Nu! nu! nu! strigă tot satul; ori slobodi 
cum am fost, ori murim cu toții! 

a 

La fântâna cu trei cruci de peatră, în capul 
satului, despre monăstire, Ileana lui Tudor adapă 
oile. Ionel Grindea scoate ciutura cu apă şi o 
toarnă în şghiabul de adăpat. Multă apă se 
varsă pe de lături, că Ionel nu la șehiab şi la 
ciutură își pironeșce ochii sti negri şi luminoşi, 
ci le frumoasa Ilenuța. Abia mijeşce pe buza 
băiatului mustaţa neagră, dar şi în inima lui mi- 
Jeşce o scânteie, care-i gata să se aprindă.pălălaie...
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Ilinca rindueşce oițele la şghiab, le mân- gâe, dă la o parte pe cele prea grăbite şi din 
când în când r&splăteșce pe Ionel cu câte o 
căutătură blândă a ochilor ei, ori cu câte un: mulțămesc Ionele, nu te mai osteni, este apă de ajuns în şe&hiab. 

Dar Ionel ar fi voit să nu se mai sature oile de apă şi să tot scoată ciutura plină până o seca puțul, până s'or sătura ochii lui de dulcea privelişte... 
De odată, în goana calului, soseşce la puț chelarul monăstirei, bulgarul Ivanciu. Fata ŞI bă- iatul- se uitară cu mirare la călăreț, dar el des- călecă, şi se răpede asupra Ileanei... Ea ţipă, Io- nel dă busta spre răpitor, acesta, trup uriaş, faţă: brutală, îl culcă la păment cu un singur pumn și sare pe cal cu fata leşinată în braţe ȘI calul apucă iar fuga nebună de a lungul câm- * piilor îngălbenite de toamnă, în direcţiunea mo- năstirei. 
Când Ionel se deșteptă, peste câte-va clipe, desperarea îi dete puteri îndoite: cu fuga elin- tră în sat şi se îndreaptă spre casa lui Vale-iute. 

* 
% = 

Incă nu înoptase bine. Satul întreg r&svrătit se îndrepta spre monăstire, întețit de cei doi fruntași Grindea şi Vale-iute, “ 
„Dar egumenul prevăduse r&svrătirea ŞI mai dinainte aşedase la meterezele zidului argaţi bul- Sari şi sirbi gata să impușce lumea de va da năvală asupra zidurilor. Porțile de stejar, legate în fier, de sub turnul monăstirei erati zăvorita șI sub bolta porții stăteau. îngrămădiți păzitori. O lovitură de fintă din clopotniţă, trasă asu-
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pra mulțimel, care urca dîmbul, pe care era aşe- 
dată monăstirea, emoționează pe asaltanți, deși 
Slonțul nu isbeşce pe nimeni. După un scurt 
moment de ezitare, un băctan înarmat cu un 
topor înaintează din mulțime, agitând arma în 
aer şi strigând: 
— Să nu lăsăm pe Ileana lut jupân Tudor! 
Era lonel!... . 
— Să rămânem oameni slobodi, ori să mu- 

rim! strigă numeroase glasuri, şi mulțimea îm- 
bărbătată urcă din noă dimbul. 

EA e LR E 

— Primejdie, cinstite părinte, dice paracli- 
serul Onotreiu, intrând răpede în trapeză, unde 
egumenul, însoțit de Ivanciu Bulgarul, lua cina 
de searâ.— Satul întreg dă- năvală... lovitura de 
flintă din clopotniţă i-a înfuriat! 
— Ce vor ei? 
— Cer să dai drumul fetei lui Tudor... Mulţi 

strigă însă, că vor să moară apărându-şi: slo- 
bodenia. | 

Un sgomot infernal de topoare, care isbesc 
în poarta clopotniţei, arată egumenului, că nu 

5 mai este de glumă. O salvă de puşti se ames- 
otecă cu sgomotul topoarelor, fără de a-l face 

să înceteze. 

> Părintele Natanail e galben ca ceara și o 
? mișcare convulsivă agită buzele şi tot trupul lui. 
VEL merge la ușa tainiței, care lega clopotnița 5 

cu trapeza, deschide ușa de fier, urmat de 
Ivanciu: o | 
— Ia-o, dă-i drumul pe portița de din dos 

a monăstirei... Imi ajunge_robia satului!.. Ce- 
PN 

>
 

   N 
( Cantrala Uiutezest-era ;) 

Ș
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clu, că o răpişi. 
Ivanciu scoate de mână pe Ileana mai moartă 

de spaimă ȘI dispare cu ea. 

letnice (femei rele) de ajuns... Răi făcuşi Ivan- 

% 

R&svrătirea continua la poarta clopotniţei, iar 
din metereze flintele nu se maj slobodeai, din 
porunca lui Natanail, care adunase toți străja- 
rii s&i jos, sub poartă, temându-se să nu stră- bată prin ea mulțimea înverșunată. 
"De odată îndărătul mulțimei, din partea opusă porții, aleargă o fată. 
Cine mai întiîii trebuia să o cunoască de de- parte, deacă nu Ionel? | 
— Jupân Tudore, lenuţa a scăpat! strigă băetanul, care luând-o de mână grăbia pașii spre locul unde era concentrată mulțimea. Tudor se răpedi şi el în calea copiilor şi din- tr'o vorbă două înțelese de la Ileana, că nimic Tei nu i se întîmplase. Atunci, în parte fiind ajuns scopul zarvei, Tudor îndemnă mulțimea să înceteze asaltul, să meargă oameni din par- tea satului la Tirgoviştea, să îngrenunche la Dom- ne, să ceară sfărimarea pitacului dat la mâna călugărului ŞI să r&mână așa Paraipanul sat de oameni slobodi, cum a fost din moși, strămoşi. „ar în fruntea aleșilor satului să meargă şi Jupân Grindea, căci își va aduce aminte M. S. Matei Vodă Basarab de dilele de p&s, când l-au ajutat moșnenii de la Paraipan. 

La sfatul celor doi fruntași, ca de minune zarva se potoli, răsvrătiții se retraseră pe la ca- sele lor, singur Ionel nu se linişti, până ce, la
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pârlazul bătăturei casei lui Tudor, Ileana nu-i 
dise încă odată: 
'— lonele, fii pe pace, mă duc și ei cu tata 

la Tirgoviştea; să ne vedem cu bine la întoar- 
cere ! E 

Il 

-O iarnă întreagă, de la Decembre la Martie 
anul următor 1633, remaseră în Tirgoviştea tri- 
mișii satului Paraipan, fără să ishutească de a 
învinge pe 'puternicul Natanail, ori mai bine pe 
sprijinitorul lui, pe logot&tul al II-lea Scotocilă. 
Bun era M. S. Vodă Mateiii, dar a tot puter- 
nici îmbunătorii (curtezanii) domneşci! Prin zi- 
dul îmbunătorilor nu străbate lesne săracul îna- 

„intea Domniei, și glasul lui nu ajunge la audul 
Domnitorilor când se isbeşce mai întîiu de ure- 
chile surde ale îmbunătorilor. Ba că adi, ba că 
mâne vor putea străbate la Divanul lui Vodă. 
“Trecu di după di și lună după lună ȘI pe când 
Tudor şi cu jupân Grindea dădeaii târcoale ză- 
darnice pe sub turnu Chindiei, la casele dom- 
neșci, Natanail isbutise să stoarcă o nouă iscă- 
ltură de la Vodă, sub pitacul următor: 
„«lo_ Mateiii Basarab. Voivod, etc., «Scriem 
domnia mea vouă rumânilor sântei  monăstiri 
sânta Troiță de la Paraipan. Cătră aceasta vă 
dăm în şcire Domnia mea, Că aicea ai spus pă- 
rintele egumenul, cum nici ascultați de călugări 
să lucraţi la ce vă vor da învețătură, nici vreţi 
să araţi, cum a fost obiceiul, nici nimica, ci unii 
vE faceți călărași, alții dorobanţi, alții, vă se- 
mețiți și nimic ce este lucru sântei monăstiri 
nu vreţi să lucraţi, ci numai ămblați în voia
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voastră. Dar cu ce semeţie vă ţineţi? Cred că 
voi şciţi, că Domniei mele nu îmi trebuesc ru- 
mânii sântei monăstiri slujitori, nici nimic. Deci 
cu vreme ce veţi vedea această carte a dom- 

niei mele, iar voi să căutați să ascultați de că- 

lugrări, de toate ce vă vor da învățătură: să 
arăţi. şi să lucraţi la tot lucrul, cum este obice- 

iul şi legea rumânilor. Că Domnia mea nu voit 
să fac rumânii şi pomana titorilor, slujitori. Iar 

carele nu va asculta de această carte a Dom- 
niei mele, acela om mare certare va avea de 
către Domnia mea. Intr alt chip să nu fie; după 
(isa Domnici mele. ȘI ispravnic singur a dis 
domnia mea.» 

Leat 1633 (7141) luna Marte 25. D 
Vestea rea curând soseşce bietului om. Pri- 

miră trămişii de. la. Paraipan şcire, pe la înce- 

putul lui Prier 1633, că ispravnicii judeţului au 
venit înșii la Paraipan, de au cetit pitacul cel 

noii al lui Vodă și că pe trei din sat, cari S'aii 

împotrivit de ase supune nedreptăţii, i-au înşfă- 

cat slujitorii lui Vodă şi i-ati dus la groapa 
ocnei. Și - plecară amăriţi ȘI întristaţi din Tir- 

goviştea Tudor și cu Grindea şi când: ajunseră 

în Paraipan amândoi aflară casele lor jăfuite, 
strînsura lor de toamnă prada ianganului (incen- 
diului), vitele date în tamazlâcul cu turmele mo- 
năstirei, iar soțiile lor îngropate în curtea br- 

sericei Satului, din mila creştinilor! Ileana, care 
urmase pe tatăl său la Tirgovişte, cât aud că 
mămuca ei murise, cădu la” păment moartă. 10- 

1) Actul acesta se poate vedea în original în carton Nr. GI 
în condica moşici Paraipan. Vedi şi articolul ce am publicat 
în 1589, 5 Februarie, în «levista lterară».
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nel plânse lacrimile toate pe sicriul ŞI pe mor- 
mentul miresei sale. 

— Nu cu lacrimi de muiere se re&sbună omul 
vrednic, îi dise într'o di lui lonel Tudor Vale-iute. 
Vino cu mine şi cu taică-tăă la haiducie: Co- 

dru îţi face dreptate, dreptate ce n'o afli la curtea 
lui Vodă !.. 

III 

DUPĂ 92| DE ANI 

Pe malul Oltului, spre Rimnicul-V âlcei, în- 
trun zăvoiii, erati aciuaţi într'o noapte, pe lună, 
doispreqece haiduci voinici, ospătând din mieii * 
fripţi haiduceşce şi ascultând graiul unui moş- 
neag sfătos, pe. când alți + din ci veghiaii la 
marginea zăvoiului cu flintele încărcate. 
„— Așa vE sfătueşce moșul Tudor (că era 

Tudor Vale-iute), să vE lăsaţi de haiducie, că 
nu-i pită curată cea câștigată cu sânge, ȘI să: 

intrați în dorobănțime, că Mateită Vodă stringe 
oaste să se apere de Lupu Vodă din Moldova 
ŞI de ţeara răsvrătită din pricina r&utăților vis-- 
tierului Ghinea, ale Logof&tului Scotocilă şi ale 
marelui armaş Radu Vărzaru, cei care store ŞI 
jăfuiesc țeara. mai rău de cât Turcii. lacă se 
"adună mere oaşte nouă la Tirgoviște, că Vasile 
Vodă dela Moldova înţeles cu cazacii, cu ginerele 
său Timuș, s'a şi ciocnit cu Vodă al nostru la 
Focşani, unde Lupu Pa. repus, precum Lai 
învins pe Matei Vodă și la Cioplea, mai dilele 
trecute din anul acesta 1653. Mai bine, flăcăi, 
de cât să haiducim, să ajutăm lui M. S, Vodă 
șă-și repună duşmanii de preste hotare, că de
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dușmanii noștri de pe lângă domnie, bun e 
Dumnedeiă întâlni-i-vom la strimtoare și la gât 
le-om face mărgele !.. 

— Aşa, tată “Tudore, întrerupse haiducul Io- 
nel Grindea, să ajutăm lui Vodă, că unsu lui 
Dumnedei la toate primejdule lui ferit trebu- 
eşce, dar să r&sbunăm Paraipanul nostru săracul, 
împotriva lui -Scotocilă, a lui Radu Vărzaru și 

“a celor-l-alți boieri, cari ne-ati jefuit de slobo- 
denie şi de. avere. 
— Da, da! dute jupân Tudore la Domnie și 

ne fă rost de dorobănție. 
* 

- ii %* 

„Mateiu-Vodă, în fruntea oastei celei nouă, de 
7000 oameni, în care intrase şi haiducii din 
Paraipan, eși întru întâmpinarea lui Vasile-Vodă, 
încălecând cu toată curtea lui din Tirgovişte, 
Duminică 15 Mai 1653, iar la 17 Maiiă au tă- 
băriît în sat la Finta, pe apa Ialomiţei. «Și așa 
se loviră unii cu alții (Matei cu Lupu), cât se 
speriâ Mateiă- Vodă "că-l va birui» şi îndemna 
dorobănțimea la luptă, de ai biruit pe Vasile- 
“Vodă, da și Mateiu primi un glonț la piciorul 
stîng, după care Domnitorul s'a învirtejit (întors) . 
a doua di la Tirgovişte. Când intra pe poarta 
Chindiei, iată dintre dorobănţime iasă unul și 
îi dice: «Măria ta, cu toată virtutea ne-am r&s- 
boit pentru ţeară şi pentru Măria ta, dar acum e 
rândul Măriei tale să ne faci dreptate. Suntem 
din Paraipan; moșii și strămoșii noştri oameni 
slobodi au fost, iar” Măria ta, după sfatul boie- 
rilor necinstiţi din Divan, acum 20 de ani, ne-ai 
dat rumâni la monăstire». 

Așa grăia țanțoş şi domirit Ionel Grindea,
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iar Vodă. era dus pe o năsălie, greu bolnav de 
rana de la picior, având lângă dinsul straje de 
încredere pe oastea lui biruitoare la Finta. 
„Vodă nu r&spunse, ori căci era bolnav, sea 
căci răspuns n'avea de dat. a 
— Feţii mei, dise atunci moș Tudor, când 

ţi-e poftă de mer domnesc, nu cere de la pom, 
ci ia-l singur după cracă. 

—, Aşa e! ha! ba! ha! hohotiră dorobanţi 
ŞI seimenii din apropiere. | 

N'apucase Vodă să fie aşedat pe pat în casă, 
ŞI un număr de dorobanţi dati năvală în palat, 
să caute pe boierii cei vinovaţi de îngenun- 
chiarea ţării. Și căutară prin toate casele doim- 
neşti și pe sub patul unde odihnea domnito- 
rul, şi prin poduri şi prin lădi. | 
__— Iacă unul! strigă Ionel Grindea, înhățând 
dintr'o tainiță pe logofătul Scotocilă. 
— lacă şi altul, Ginea Țucală. 
— Pe Radu Vărzaru! strigă moş Tudor, ăl 

de a făcut să moară biata mea muiere. ȘI-I 
înşfăcase de haină și-l trăsese de sub o masă 

- din trapezarul domnesc. 
— SE ne erţi, Măria ta, dise apoi Tudor cătră 

- Mateiu-Vodă, că noi n'avem nimic cu Măria ta, 
ci cu năpâreile cari ș'aă năpustit asupra noastră, 
înșelând bunătatea Măriei tale. | 

«Desbrăcând de haine pe boierii prinși, dice 
cronica, bătându-i nemilostiv până i-ati 'scos afară 

„la câmp, acoloii-aii omorit înaintea tuturor oștilor.» 
Și a luat moș Tudor Vale-iute în traistă ca- 

pul lui Scotocilă şi urmat de Ionel Grindea 
mers'aii în sat la Paraipan într'al 21-lea an de 

“la robia satului. 
Dusu-s'ati amândoi de-a dreptul în țintirimul
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bisericei și depunând capetele celor doui mișei 
pe mormântul soției sale și al Ilenuţei, ai plâns 
cu amar, îngenunchiând amindoi nenorociții... 

A doua di, la revărsatul dilei, paracliserul 
mergend la biserică să toace de polieleu, dete de 
doi oameni dormind pe mormintele coperite de 
spini şi bozi. 

— Sculaţi, Aici dormiți? 
Ce să doarma 3, „. Tudor şi cu Ionel erati 

morți, își făcuseră seamă... 
Peste. o clipă tot satul se adună la biserică, 

Jălind pe 'ludor şi pe Ionel şi-i duseră la groapă, 

cu cinste, dar fără de preot, că celor ce-şi fac 
înși-și seama, nu le ceteşce popa pogribanie. Dar 
satul mai milostiv, le dise din băerele inimei: 

Dumnedei să-i ierte! Capul lui Scotocilă j jă- 
fuitorul "Paraipănenilor îl aruncară sătenii într'o 

gropşoară, la capul mormântului egumenului 
Natanail, căci șI el murise cu mai mulți ani în 
urmă, blăstemat de tot Paraipanul. 

— Numai de n'ar ieşi strigoi din toți ăstia | 

dise unul din săteni, ca să ne mai pustieze sa- 
tul, cu boale în oameni şi în vite. 
— Aruncă capul în groapă, că este gata! 

Aşa ! Diavolul să aibă parte de voi!... 
Iar betrânul Fundeanu, om de 90 ani adaose : 
«Oameni buni, zarva din Paraipan n'avu bună 

ispravă, că nu e bine să se facă 'zarvă împo- 
inva Domniei. 

— Ei, tărtate Fundene, întrerupse Neagu, alt 
bă&trân al satului, grai de aur grăişi, dar i iarăși 

nu se cade să rabde ţeara și pe ăia, cari Dom- 

niile cele mai de la Dumnedeii le împing, cu 
îmbunările lor, pe calea păcatului. 

Pe
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«Scandelă» (!) mare în dimineaţa dilei de 17 
Noembnie 1818, în faţa pridvorului bisericei /an- 
cului din Bucureşci. Lume multă adunată : iacă 
Gogoașă 'bărbierul, gură de Tergovişte; uite, 
jupâneasa Neacșa dulceţăreasa — de când e bă- 
trână—a marelui Ban Brâncoveanu, dar când 
era tinără, fată'n casă la doamna lui Vodă A- 
lecu Suţu, până a nu fi soție de Domn; d'apoi 
Ilinca Precupeţoaia care spintecă prazul î în două, 
doară o câştiga îndoit? dar Hagi Osman Braga- 

„gieriu?... Sai. oprit sumedenie. de gură-cască, 
ca la priveliștea neamțului cu maimuța cu haină 
roşie. Cine nu cunoaşce în această mulțime pe 
Gogoneaţă, rîndaşul de la- cofetăria talenească 
a lui Borelli? la vedeți pe simigiul din faţa bi- 

- sericei, kir lane Ahilefs... D'apoi ce de copii... 
Toţi stai ciomăltoc în jurul lui Joan Postărnac, 
dascălul de la sfinta biserică. De la două- deci 
—trei-deci de paşi, toți la un loc par'că sunt 

_un ghem mișcător. 

i) Scandal.
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Dar ce se întâmplase ? A 
Dascălul loan' Postărnac venise la biserică 

să pregătească de utrene. Cât se apropiase de 
uşa cea mare de stejar legată cu fier, de sub 
pisania  (inscripţiunea) titoricească, numai ce 
isbi cu piciorul intrun mototoc de boarfe. Pe 
dată îi, trecu prin cap lui fir Postărnac, că iar 
o fi lepădat la ușa bisericei un copil din flori 
vr'o nenorocită. 

Tocmai bine ghicise dascălul. 
EI desfăcu legătura cu boarfe şi dete de un 

biet copilaș abia născut, vinăt de frig, că era 
vreme ca aceea, lună de iarnă... 
„_— Hara sălbatecă! exclamă dascălul. Să-şi . 
lepede copilul pe un ger de crapă petrele! 

Și milostivul dascăl se desbrăcă de scurteica 
cu blană de pisică şi învăli în ea pe nenoroci- 
tul copil şi-i suflă în mănuţe, să-i le mai în- 
călzească, 

Căutând mănuțele, dete dascălul de un petic 
de .hârtie groasă turcească, cu însemnarea: A- 
cest copil 1va fost botezal. 

— Audi—afurisita de mamă—măcar nu Pa 
creștinat! Hiară selbatecă! 

Apoi luând în braţe copilul părăsit eşi în 
scara pridvorului, de unde chiamă pe jupân Go- 
goașă, bărbierul din față şi pe jupâneasa Neacşa... 

—  Veniţi, oameni buni, că am găsit un biet 
copil lepădat... N ă - 

Cei chiamaţi se grăbiră a veni. Cine nu-i bu- 
curos să vadă o «scandelă» ? 

Și într'o clipă, pe lângă cei chiamaţi, se îngră- 
mădi! toată uliţa, în jurul dascălului loan Postărnac, 
mai dihai de cât aleargă când acela trage clo-
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potul să chiame închinătoni -la sfinta biserică. 
— Ce scandelă, soro! 
— Cine o fi ticăloasa de mamă 1... la să-l: 

vedem, dascăle!... . 
— Ce frumos. copilaş!... 
— Uite, faţă subțire de neam. mare.. 
Se crucesc graiurile, 'observațiunile, criticele 

ce se ţes cu vorbe de îndurare pentru copil şi 
de batjocură, de blăstem pentru mama dena- 
turată. 

— Dar, oameni buni, nu-i botezat ţincul, — 
adăogă a dice dascălul. De vreme ce D-deu 
mie mi l'a scos în cale, ei se cade să-i fiu naş, 
să'l botez! 

— Dar d-ta, jupâne dascăle, nu eşti om în- 
surat, cum o să poţi d-ta să creşci bietul plod? 
dice bărbierul. 
— Păi așa este, oameni buni După cel voiii 

lumina cu sf. botez, —respunde | dascălul, — îl 
duc la vătășelul de mahala, Mihalake Scorbură, 
şi Pl daii să'l dea vătășoaicei doicelor, ce cresc 
copiii s&rmani. 

Cât sosi părintele Onofrei, Jupân Gogoaşă 
aduse din prăvălie ceva apă fiartă, de astimpără 
puțin apa rece ca ghiaţa din cristelniță, Ilinca 
Precupeţoaia se răpedi şi ea la maghetniță: ȘI 
aduse un cearșaf în care să poată fi primit 
pruncul luminat din sf. botez, iar dascălul scoase 
dintr'un sfeşnic de la iconostasul sfîntului  zi- 
lei lumînările trebuitoare și popa, peste o jumă&- 
tate de oră, înscrise în condica bisericei un 
creștin mai mult, cu numele de loan, numele 
nașului. De, cumetrie nu se făcu, nu că nu era 
cine să dea pe .gâtlej ceva rachiă de drojdie 
şi vin de Deal, că gata era la așa petrecere
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şi jupân Gogoaşă şi Gogoneaţă, ba şi muerile 
toate din mahala, dar cumetrie fără de tată şi 
mamă cine a mai făcut? 

Abia orăcăia nenorocitul copilaş în cearșaful 
milostivei precupeţe, învelit bine în boarfe şi în' 
scurteica de blană a naşului şi iată că sosi şi 
vătășelul Mihalake Scorbură 1) anume chiamat 
într'o fugă de către jupâneasa Neacşa. Cum să 
n'asculte vătășelul de un ipokimen simandicos, 
ca dulcețăreasa boierului Brâncoveanu? 
Acum jupâneasa Neacşa ia în braţe pe noul 

creştin, că s'a hotărit să meargă şi ea cu bietul 
părăsit, cu vătăşelul și cu naşul Ioan Postârnac, 
până la vătăşoia de doice. 2) 
— Bucuroasă la oaspete noi, mamă vătă- 

şoaie ?—dice vătăşelul mahalalei, păşind pragul 
camerei ce da în tinda casei. 
— lar vrun lepădat de vre-o dihanie de 

muiere, întimpină mătuşa -Sofronia vătăşoia. 
ȘI primi în braţe mototocul în care era în- 

făşurat bietul copil. | 
— O îi barem creştin, dascăle? 
— L'am creştinit adineaore. IL chiamă loan... 

O să-i zicem loan Lepădatul, mamă Vătăjoaie, 
răspunde dascălul. 

x - * 

In fundul camerei, pe un capăt de laviţă sta 
o femee tintră şi frumoasă, care după îmbră- 
căminte se vedea că e o țărancă, şi privia la 

1) Vătăşel echivala cu sub-comisar. e 
2) Doicele erau plătite de la «Vornicia Obştilor», o instanță 

care avea cele mai multe din atributele primăriilor actuale. 
Vătăşoaia-era o specie de inspectoare asupra doicelor, cari 
creşteau la mahalale copiii găsiți. Exista însă şi o instituțiune 
numită <Orfanotrofie», care şi ea dădea la doici, la mahala 
ori la ţeară, copiii găsiți, -
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nouii sosiți în casa mamei moaşă, că era şi 
moaşă Vătăjoaia de doici. Ea era din satul 
Pupăzeni, din judeţul Ialomiţei. . 

— Ce trumos plod, Uţă dragă, exclamă Vă- 
tăjoia, care desfăcu din boarfe pe bietul părăsit. 

Uţa era numele țărancei. 
Aceasta se apropie de patul pe care bătrâna 

moaşă disbodolhse copilaşul. 
— Adevărat, frumos copilaș, adăogă dască- 

lul. Abia lam putut ţine în braţe la botez... 
Cum se poate afla, doamne sfinte, un suflet 
al diavolului, care să arunce pe drumuri aşa 
copil frumos ? 

Uţa, după ce privi un minut copilașul gol, 
numai ce, nitam-nisam, îl luă în braţe şi-i dete 
sînul să sugă. 

— Dascăle, 1aii de suflet copilaşul ăsta... Mi-l 
dați? 

—. Da ce-o dice Nea Călin, bărbatu-tău, Uţo 
dragă ? întrebă moaşa. 
*— Omul mei e bun... 
-— Da, de cât voi mai aveţi doui copilaşi... 
— Dar nu ştii că sunt numai trei dile de 

când am ingropat pe unul? Dumnedeui mi l'a 
luat pe Ionel și tot Dumnedei mi-a -adus 
astă-di aicea, la d-ta, mamă Sofronie, pe cesta- 
l-alt Ionel. ” 

Pe dată vătăşelul — întrun suflet — merse și 
"aduse pe părintele Onofrei. Cât sosi, îşi atirnă 
“patrahirul de gât, puse pe Uţa în genunchi, cu 
lonel în braţe şi le citi rugăciunile de înfiare. 

Acum lonel avea o mamă, ba şi un tată și 
în loc de a-şi dice când o fi mare: Ionel Le- 
“pădatul, o să-i dică în tot satul Pupăzeni: Ion 
al lui Călin.
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II 

DUPĂ ȘEPTE ANI 

„Ionel fu primit cu dragoste și de Călin, soțul 
„Uţei, şi crescu mare, de opotrivă desmerdat și 
îngrijit de părinții săi adoptivi, ca şi surioara 
lui Tasuca. Ia să fi pomenit cine-va din sat, de 
faţă cu băețașul, că el este înfiat și nu cu ade- 

„vărat fiul lui Călin şi al Uţei, că ţinea minte 
cât ar fi trăit, de ocara ce “i da bunii părinți ! 
Acum era Ionel pe al şeptelea an și făcea în 

casă și la câmp treabă bună părinților săi. Deş- 
tept, harnic, ba învăţa şi carte pe bucoavnă, la 
popa Eftimie din sat, de era o minune cum ţi- 
nea Dumineca la biserică isonul cântărețului la 
strană. 

Iată că într'o di soseşce în Pupăzeni un mum- 
bașir (trămis' executor): domnesc şi trage da 
dreptul la casa lui Călin. 

— Pitacul domnesc al lui M. Sa Vodă Gr. 
Ghica, (că acum nu mai era domn Alecu Suţu), 
porunceșce să meargă cu mine femeea Uţa și 
să 1a cu .dinsa pe copilul Ionel. 
— Da ce am făcut? întrebă îngrijată Uţa. 
— La judecata Divanului... Eă nu şciă ce-ţi 

vor... Am poruncă să vă ridic pe dată şi să vă 
duc la Bucureşci. 

Sosi tocmai şi Călin de la munca câmpului. 
— Vom merge, jupâne, dice Călin, că Di- 

vanul nu taie capul celor din judecata lui... Am 
trecut ușor dilele grele din rezmerița Greci- 
lor şi ale Domnului Tudor... Acum o să ne. 
fie teamă. de Divan, când avem domnie româ- 
nească? Să mergem, Uţo!...
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Uţa pregăti într'o clipă merinde de drum şi 
tot ce trebuia pentru cei doui copilaşi, că dor 
nu era să 'lase singură în sat pe 'Tasiica. Călin 
prinse șarga la căruţă, puse fân da ajuns ca să 
poată sta bine trimisul lui Vodă, Uţa și copilaşii, 
că el.o să mâne ca vizitiii... O vecină primi să 
îngrijească de casă, de boi şi de toate și căruţa 
porni: spre Bucureşci. e - 

Ce se întâmplase?. E 
Muierea nelegiuită, care-şi lepădase copilul 

abia născut, acum în 1825, aproape după șeapte 
ani, aflase de la un logofeţel de la mitropolie, 
că boerul cu care ea avusese acel copil a murit 
în resmeriţă, ucis de Greci, dar că lăsase la mi- 
tropolie o diată în care dăruia jumătate din averea 
lui, copilului născut din flori în timpul domniei 
lui Alexandru Suţu. Pe dată ce dinsa şciu că e 
„nădejde de o periusie (clironomie), se puse să-și 
caute copilul. Chiar de la părintele Onofrei, de 
la Biserica Iancului, primi şciri de cele întâmplate. 
Deci ea se prezintă cu o jalbă la Domnitorul 
Grigore D. Ghica, mărturisindu-și: fapta ŞI ru- - 
gându-l să-i dea Vodă îndărăt copilul. Domni- 
torul trămise jalba la Divanul Domnesc, ca să 
chibzuiască veliții (marii) boeri asupra cererei. 
Divanul trămise mumbașşir la Pupăzeni, să aducă 
pe Uţa şi pe băiat. Svonul de asemenea pro- 
ces se lăți în tot Bucureșcii. Toţi așteptaii acum 
să vadă: cum va fi judecata Divanului şi a lui 
Vodă? Numai împăratul Solomon avu de făcut 
asemenea judecată, a doue mame, cari se cer- 
taă de la un singur copil!... 

* 

* ă
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Divanul domnesc ascultă pe ambele părți în 

deosebi și făcu lui Grigorie D. Ghica Vodă ur- 

mătoarea. anaforă, în 29 Noembrie 1825: 

«Prea înălțate Doanmn», 

«Plângerea ce face jăluitoarea printr'această 
Jalbă este pentru un copil ce dice că din păcatul 

. făcându-l în veduvie, lau lepădat la biserica 
Lacului, care copil botezându-se de dascălul 
bisencei, el Pai dat vătășelului Matake de 
Pai dat la vătăşoiaca doicelor ce cresc copli 
s&rmani, iar vătăşoaica Pai dat de sufet la o 
Uță, femee de la satul Pupăzeni, jud. Ialomiţa, 
rugându-se jăluitoarea, acum să se ia copilul de 
unde este dat şi săi se dea. Pentru care făcând 
cercetare, ne-am plirotorisit (am cules informaţii) 
că într 'adever, găsindu-se acest copil lepădat la 
biserica de mai sus numită Pat botezat dascălul 
bisericei, puindu-i numele Ilie și dându-l vătă- 
şelului mahalalei, el Pai dus vătășoaiei de doici, 
spre a'] da la doică, spre creştere, care vătă- 
şoaică de faţă fiind, iarăşi ne arată, că găsin- 
du-se atunci o femec, numele ei Uţa, soția lui 
Călin, din satul Pupăzeni, din Ialomiţa, ŞI i cerîndu-l 
al lua de suflet, 1 Vai și dat. Apoi sculânduse 

jăluitoarea a început a presăra vorbe, că copilul a 
fost al ei și lepădat de dinsa, cerându-l a1 se 
da. Am cercetat osebit și pentru această Uţă, 
ce ai luat copilul, ŞI atât prin obraz la faţa lo- 
cului, cât și de la chiar însăşi înaintea noastră 
viind, ne-am încredințat, că ai luat copilul de 
suflet şi-l are întomai ca al ei. Deci de vreme 

„ce jăluitoarea mărturiseşce că însă-și au lepădat 
copilul la biserică, iar după a noastră cercetare,
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"tocmai acum târdiii ai mers după el cerindu-l, 
dicem' că chiar să fi fost al ei, fiind-că sa a- 
retat mai rea de cât o fiară, după povafa pra- 
vilei nu numai nu-i remâne cuvînt a şi] cere, 
ci încă se cunoaşce ca o ucigaşă. De aceea Şi 
Părerea noastră e: a rămâne copilul la Uja, fe- 
meea cel are de sufiei, fiind creştină şi casa ei 
e şciută aici în țeara Măriei Tale. Iar hotărîrea 
cea desăvirșită r&mâne a se da de către Mă- 
ria Ta». (1825 Noembrie 29). | 

Dou€ săptămâni Vodă stătu pe gânduri : oare 
dreaptă este ori nu sentința Divanului? La 13 
Decembrie 1825 amendout femeile, cari "şi dis- 
putai copilul, sunt aduse la Spătăria-cea-mare 
ȘI introduse de Aprodul hatmanesc înaintea lui 
Vodă. 

Uţa întovărăşită de Călin şi de amendoui co- 
piti stau la dreapta scaunului domnesc; la stînga 
stă o cocoană, pe care întâiași dată o vădură 
cei de la Pupăzeni. Cucoană, îi dicem, că purta 
haine de oraș și cu multe găteli, zorzoane şi 
scule pe dînsa. 

Uţa, la porunca lui Vodă, aduce pe Ionelchiar 
lângă tron. 
— Băete, dice Vodă, cum te chiamă? 
— Ionică Călin, răspunde copilul, privind du- 

ios spre părinții săi adoptivi, 
— Vedi tu jupâneasa asta? E mai bogată de 

cât Uţa și Călin.., Vedi, are scule frumoase... 
Vrei să te duci la dinsa? 

Pe Uţa o podidiră lacrimile. Călin încă plângea, 
Tasiica se răpede lângă Ionel și-l trage de su- 
măeş, să-l aducă lângă Uţa, Ionel fuge lângă Călin. 
“Jupăneasa era acum sigură, că judecata”i dă 

băiatul. Vodă privind scena se simte emoționat. 

3
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—— Ascultă, tu femee, dice Vodă Uţei. Acest 
copil nu Pai purtatîn sinul t&ă ȘI totu'și ți-6 drag, 
ţii la el? | 
— O! da, Măria Ta, nu Pam purtat eii în 

sînul meu, dar ni Pa dat Sânta Biserică, acum 
al nostru este şi ni-e drag ca ochii din cap. 

Ionel se rapede şi se ascunde în fota Uţei. 
— Dar tu muiere, tu, care Pai purtat în sînul 

tei, cum de te-ai îndurat să-l lepedi la biserică 
ŞI încă în puterea unei nopți în care gerul pu- 
tea să-l omoare înainte de a da vre-un creştin 
de dinsul? Tu eşti mamă? Tu ești mai rea de 
cât fara sălbatică, care nu-şi părăseșce țincii... 
Bine a judecat Divanul... Bună este chibzuirea luj. 
Uţo, iată fiul tăi... Aprod, scoateţi afară pe 
această mumă vitrigă şi să fie dusă spre spă- 
senie la monăstirea Vitorita, de astă-qi 13 De- 
cembrie 1825, până la altă poruncă a Domniei 
mele... 

Uţa şi Călin îmbrățişară pe ambii copii. 
„ Împeratul Solomon nu putu judeca mai drept.



  

BOERII 

LUI GRIGORE D. GHICA-VODĂ 

— Dacă cu adevărat mă iubeşci, ai să faci | 
“cum îţi dic, dragă Mărioară! 

Fură ultimele vorbe ale tinărului bezade Cos- 
tache, fiul lui Gr. D. Ghica-Vodă, adresate fru- 
moasei Maria, fiica lui Nicolae - Trăsnea. 

După ce bezadea eşi tiptil din casă, înso- 
țit de la poarta curței de arnăutul care-l aştepta, 
Marioara stete numai o clipă pe gânduri; apoi, 
ca cine-va care a luat o hotărire, îmbrăcă răpede 
maloteaua, îmblănită cu blană de cacom și eși 
după Beizadea, însoţită de doica sa Paraschiva. 

Când ajunse în dreptul bisericei Enei, în uliţa 
Colţei, Marioara şopti la urechia doicei şi aceasta 
intră în o căsuță tupilată din curtea bisericei. 
Marioara rămase în faţa băcăniei de peste drum de 
biserică şi ca să-și dea o contenință oare-care, 
inspecta când copăițele înşirate pe tarabă, pli- 
ne de roșcove, smokine uscate, mistopide, lu- 
lele roșii turceşci, cremeni, făină de porumb, 
calâpuri de săpun turcesc, năut, alune, șofran, 
când marfa atârnată de cercuri vechi de hâr- 
dae, aninate de ştreşina casei, în faţa tarabei:
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zulufi de cositoriii, căpăţini de zahăr, lumînări 
de sei, sticle cu vutce, vişinate, vii colorate. 

Doica nu întârdie a sentoarce însoțită de un 
tîner. 

— lacă fiul mei, cuconiță, dise Paraschiva; 
n'ai grije, el o face ce-i dori. Este paraclisier 
la biserică... 

Tincrul sărută mâna junei femei. Ea-i şopti 
câte-va vorbe. o | 
— Bine, cuconiță, dar de te-o afla părintele 

Onofrei, ți se poate întâmpla rău de tot din 
partea boerimei, care o să se adune acolo... 
— Să mă bagi în altar. ” 
— O femee în altar!... 
Paraclsierul, însoțit de Mărioara și de doica, 

merseră la pridvorul bisericei. Aci aruncă o pri- 
vire grijilivă în toate părţile... 

— Nu e nimeni. Părintele s'a dus să se în- 
tâlnească cu boerii... Au să vină peste cel mult 
un ceas, qise el deschidend uşa bisericei. Poftim, 
dar eii nu te bag în altar, că-i păcat... O fe- 
mee în altar!... Te gândeşci! 

— Bine, dragă Niţă, întrerumpe doica, maică-sa.. 
Nu te mai olicări, păcatul Po Ispăși cuconiţa, 
că are de unde da, nu unul, ci 12 sărindare... 

Uşa de stejar, bătută cu piroane de fer, se 
închise după gingașa prietenă a lui Beizadea 
Costake, fiul lui Vodă Ghica, iar doica se în- - 
toarse a casă, nu fără de a-şi face trei cruci e- 
şind din pridvorul bisericei. 
„ŞI tocmai la vreme să depărtase și doica și 
paraclisierul, că'o minută după aceea sosia pă- 
rintele Onofrei. B&trânul duhovnic al celor mai 
mari case boereșci merse direct la locuința lui 
Niţă paraclisierul, care abia intrase în tinda ca-



  

„ dregându-și glasul cu căntarea gamei: pa- 
vo- ga: di-zo-ni- ke-pa! ! 

— Niţă, îi dise părintele, întrerumpându-l pe 
nota 20... Niţă, dă-mi cheile bisericei. Aprinsă-i 
candela de la hram ? Cât o înopta bine, te culcă, 
că n'ai tu treabă la biserică... 

Il 

— "Te văd! te văd! striga r&spântiaşul (par- 
distul) din faţă hanului lui Filaret (actualmente 
teatrul Naţional) într'o noapte întunecoasă din 
luna lui Octombrie, anul 1827. R&spântiaşul zi- 
cea că vede, deși luminările de sei din cele 
două felinare, aședate unul în dreptul bisericei 
Sărindar, și al douilea tocmai în faţa hanului 
lui Filaret, erai “trecute de mult... Vorbă să fie 
că vedea! Era însă formula adoptată ca să șcie 
spărgătorii de «prăvălii că Agia (poliţia) are oa- 
meni de pază. 

De era ori nu vre-un pungaş prin apropiere 
de r&spântia din cale, între două căscaturi 
zgomotoase, răsuna obicinuitul. ze vEd, în noap- 
tea de 18 Octombrie. Dar. la câți-va paşi de 
răspântiaș, învEluiți în zăbranicul negru al nop- 
ței se furişează doui individi cari se “vedeai că 
așteaptă îndepărtarea răspântiaşului, saii ador- 

mirea lui, căci dînsul acum, rezemat de o ta- 
rabă de prăvălie, căsca tot mai cu poftă ȘI pă- 
truns de oare-care revenială a nopţei, își mişca 
membrele, ca să şi le încăldească. 
— De geaba așteptăm, şopteşce una din cele 

două umbre, n'o să adoarmă curend şi e mai 
bine să apucăm drumul pe la biserica Dintr:o
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di şi prin Sf. Sava să tulim pe la Colțea ori 
prin hudița lui Palade, spre Biserica Ienei. 
— Ai dreptate, răspunde tot şoptind cea-l-altă 

umbră. . 
Și amândoui pleacă căutând 'să nu r&sune 

călcăiul cismelor pe bolovanii cu cari eraă îm- 
plute găurele numeroase din stradă. Ajunși la 
Sf. Sava, misterioşii necunoscuți trecură prin- 
tr'o hudifă, care răspundea pe atunci la biserica 
Enei. In pridvorul bisericei intrară ȘI cu discre- 
țiune bătură de trei ori în ușa bisericei. Ea se 
deschise. La lumina candelilor din fața catape- 
teasmei se puteaţi vedea adunaţi aci câți-va 
boeri, de atare luându-i după hainele lor. 
— Bine venirăţi, boeri dumneavoastră, dise 

preotul Onotrei, deschidend uşa bisericei la 
semnul întreit al celor trei necunoscuți. 
— Adunatu-s'ati toți ai noștri? întrebă unul 

din ei pe preot. 
— Da boerule ; iată-i colo lângă strana dom- 

nească. 
Cei doui sosiți nu erau alţii de cât boerul 

G. Filipescu și cunoscutul Frangolea 'G. Fili- 
pescu, cel însărcinat de Grigore Dumitru Ghica- 
Vodă să lucreze îinpreună cu Alecu Filipescu 
Vulpe și cu hatmanul Stan Bălăceanu noua 
reformă a legilor ţerei, după cererea Rusiei, 
era omul lui Donmando, mare și tare în con- 
sulatul rusesc al lui Minciaki. Tot așa era pe 
lângă G. Filipescn, mare şi tare, grecul Fran- 
golea, omul care-l însoțea pretutindenea ca 
prăselele cuțitul. 

Când aceştia intrară, în biserică, cei adunaţi 
acolo, cât îi zăriră, le eşiră înainte. 
„— Bine veniși, boerule, dise lui G. Filipescu
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Alecu Vilara. Protegiat de Minciaki, Vilara a- 
junsese de curând factotum al Vistierului mare 
Brâncoveanul. El era al 2-lea Vistier, el era 
sameș, el era şi nazir, adică el ca nazir se in- 
specta pe sine-și ca sameş. 

ȘI cu toată această situaţiune favorizată de 
Vodă, Vilara ţinea sfat ascuns duşmănesc cu 
boerii nemulțămiți de domnie. 

— Veste bună, boeri d-voastră, adăogă Vi- 

lara. A sosit mai adineadri scire "la consulatul 
rusesc, că flotele Franţei, Angliei. şi Rusiei, ati 
nimicit flota turcească, în 3 Octombrie, la Na- 
varin. Acum e vreme de ciocnit oul, să iasă 
puiul. 

Toţi boierii se fac roată în jurul lui G. Fili- 

pescu, candidat de domnie şi amicul intim al 
lui Minciaki. 

— lacă, boeri d-voastră, omul de încredere 
al nostru, Frangolea. El are gata cinci sute de 
derbedei, meşteri de bătae;. ba şi de zarvă mare, 
dise G. F ilipescu. Părinte Onofrei, pune patra- 
firul şi adu Sf. Evanghelie, să jure Frangolea 
că va fi credincios și tainic păzitor al cugete- 
lor noastre şi că ne va aduce până în trei, dile 
capul lui Vodă. 

Bătrânul preot făcu ce i se ceru și Frangolea 
jură cum îi porunci stăpânu- său. 
— Cu grei am străbătut aci,. cu Frangolea, 

mai (se G. Fihpescu, că ai poruncă respântia- 
ȘIĂ, de la Aga, să pună mâna pe Frangolea, 
cat îl vor zări pe uliţă, că a ajuns veste la 
urechile lui Vodă cum că la Cioplea, el a adunat 
cete de oameni. Marele spătar Alecu Ghica, are 
poruncă domnească, -să pună în poarta temni- 
ței capul! lui Kir Frangolea. Apoi nu mai e de
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răbdat, boieri d-voastră, adaogă a dice cu vocea 
mișcătoare, agerul dusman al lui Vodă-Ghica: 
Poarta a cerut de la țeară 5 milioane de lei 
şi pe atâta și proviant. De unde să mai dăm ? 
In toate slujbele ţerei numai rudele ŞI slugele: lui Vodă: Costache Ghica, Caimacam Craiovei; 
Gh. Ghica, mare postelnic; Mihalache Ghica, până mai eri mare Vistier; Nicolae Ghica, mare 
Cămăraş. Până și Neculat Trăsnea mare ŞI tare, 
pentru că are fată frumoasă. 

In cafas se audi un sgomot. 
— Ce este părinte Onofrei? dice întrerumpân- 

du-se oratorul. 
— Nu-i ninieni, nu avea grijă, boerule, r&s- 

punde preotul. Este un diavol de șobolan care 
cam face sprafcă prin ale lădi ale creştinilor, 
adăpostite colo în cafas 

In realitate, acolo se urcase Mărioara, bine 
chitindu-se, că mai sigură va sta acolo, de cât 
în altar. Când G. Filipescu, în vorbirea lui, făcu 
aluziune la diînsa, ea, prin o mişcare nervoasă 
de picior, lovi lada lângă care ședea aciuiată. 

Boerul, asigurat de vorba preotului, continuă 
discursul său: N'a mai r&mas, boieri D-tre, nici 
pisică în casele nepoților și ale str&nepoţilor lui 
Vodă nepusă în slujbe, ori să nu le fie trecute 
numele în catastiful lefilor de la cutia miloste- 
nulor... V& place moneda calpă ce Vodă bate 
la Sibiu? Vă vine la îndemână paguba ce vi 
se aduce mereti cu schimbarea cursului monedei? 
Da Beizadea Costake să-și ridă mereu de casele 
noastre, cum şi-a ris de biata fată a armanului 
Agob Tenghiroglu, la Țarigrad? 
_— Eă mam întors din pribegire, de la Braşov, 
— dice Scarlat Grădişteanu, ca să lucrăm îm.
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preună, să r&sturnăm domnia, care ne surpă 
privilegiile şi ne sărăceşce.... Am fost prieten 
lui Tudor, şi cu el jurasem să curăţim neghina 
din griii. Nu pot privi ţeara pe mâna Ghiculescilor. 
La lucru, dar simpatrioților! 

— Așa, la lucruL strigară şi cei-l-alţi boieri, 
între care erau Aga C. Racoviţă, cel în casa 
căruia găzduia consulul rusesc Minciaki, marele 
clucer Fălcoianu, Hagi Moscu... 
— Unde sunt adunaţi oamenii lui Kir Frangolea? 

întreabă Racoviţă; sunt ei tot la Cioplea? 
— Nu, boerule, răspunde Frangolea, că prin- 

sese de veste despre ei marele Spătar... l-am 
împrăștiat câte unul doui pe la satele din -Ji- 
lava până la Ciorogârla. Prin un călăreț al meii, 
toți oamenii mei vor fi la Cotroceni, până în 
trei dile cel mult. La porunca d-tră ei vor da 
iuruşi asupra Curţii domnești. Până ce să prindă 
de șcire beșliii turci ai lui Vodă și pandurii 
ce au adunat din oastea sfărimată a lui Tudor, 
numai ce Vodă va fi adus în mânile d-tră, vită 
seaui mort... 

— Acum că turcii ai fost bătuți la Navarin 
şi că strălucirea sa Minciaki este cu noi, de ce 
să mai trăgănim lovitura? adaose şi G. Filipescu. 

III 

De ce atâta ură a boierimei împotriva lui 
Gregore D. Ghica Vodă? | , 
— Cum să nu.te urască, Măria Ta? Au nu 

Măriei Tale ţi-a fost milă de țăran şi nu M. Ta 
ai cerut Divanului, să mai scadă din dilele de 
muncă ca să mai r&sufle şi nenorociţii de



Români? Apoi nu tot Măria Ta, ai cerut Diva- nului, să să s& dea la -catastifele Visteriei din miile de scutelnici şi poslujnici ce boerimea și-a însușit din birnicii țerei ? 
Așa judeca pe boierii rebeli, Nicolae Trăsnea favoritul Domnitorului ȘI avea dreptate, cât pri- Vesce soarta țeranului, dar nu și cât privia nețer- muritul nepotism și favoritism, ce domnea la Curtea Domnitorului. 
Vodă Ghica, graţie vegherei neadormite a age- rului s&ii favorit Trăsnea, simţise încă de mai multe dile că boierii se mișcă, că ei țin sfaturi duș- măneșci. Mai șcia Vodă, că nu fără detainica apro- bare a lui Minciaki ŞI nu fără părtășia la sfa- turi a lui Damnando, agentul lui Minciaki, clo- cotea cazanul zaverei celei mari. Când mai veni lui Vodă și vestea, că turcii a fost bătuţi la Navarin, Ghica ordonă să se ție gata trei-deci de cai cu hămurile pe ei, ca la ori-ce moment să poată fugi din Bucureşci, spre Ardeal, unde deja expediase comorile sale în mai multe sipete încredințate fostei sale Doamne. 

„Ea se întorsese la Bucuresci, după lungă ab- sență, cu gând ca aci să rămână. Era vorba să se impace cu Ghica. Imprejurările dilei o obligară să ia din noi, curend, drumul Ardealului. 

IV 

Eşiră, boierii pe rînd, tiptil, din biserica Enei, în care rămase "numai preotul Onofrei. Când acesta se vedu singur, în întunericul abia r&bit de lumina candelelor de la icoanele împeră- teșci și de la acea de la iconostasul hramului,
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îşi dise: Ia să vedem, ce poznă a aii mai făcut şobo- 
anii prin cafas. Că sgomotul adineoarea... Uite! 
lucrul naibei! De ce m. se încreţeşce pelea 
capului, de ce mă furnică prin per ŞI simt 
par'că am ghiaţă în spate? Ai dice că mi-e frică 
să mă afu singur in biserică pustie, la miez 
de noapte... la” taci, popă, că doar nu întăraşi 
dată te afli în biserică noaptea, la polielei și la 
Utrene... Aşa, dâr atunci e spre iuă și para- 
cliserul deritică prin biserică şi aprinde fâclule 
de la sfeşnicile mari. 

La dreptul g erăind, cum să nu-i fie părintelui 
Onofrei, barem sfială, el care dilnic a citit prin 
casele creştinilor, molitve de scos afară dracii... 
Fi, s'ar prea putea să nu fie fost adineaorea sgo- 
mot de sobolani, ci de... Ucigă-l toaca!... 

Aşa cugeta părintele Onofrei, sugestionându-se 
tot mai tare, ŞI cu O lumânărică de ceară în 

mâna stângă, luată de la sfeșnicul cel mare, 
urca sfios scara ce ducea la cafas şi-şi făcea din 
când în când, la soroace, cruce, şi mototolea în 
buze un psalm al lui David. 

Cuele de la tocul cismelor popei, lovind trep- 
tele scărei, făceaii un sgomot, care, înmulțit de 
echo al bisericei pustii, adăoga la emoţiunea lui, 
dar şi la acea a tinerei temei, care ascunsă în 
cafas, ascultase vorbirile boerilor şi care acum 
se întreba cum va scăpa din mânele părinte- 
lui Onofrei, de r&sbunarea lui şi a boerilor: 
conspiratori? 
“Ce să facă Mărioara lui Trăsnea? Sgomotul 
paşilor popei pe treptele” scărei se apropiai tot 
mai tare... O clipă încă şi e vai de Mărioara!... 

- Dar muierea, la ora de grea cumpenă, e mai 
voinică decât un bărbat. Marioara se răpede



ca fulgerul în capul scărei pe care se urca părintele. Sgomotul paşilor ei făcu pe preot să se oprească în cale înainte ca el să fi dat cu ochii de dânsa. Cu un curagiii, care creştea pe mesură ce scădea al preotului, Mărioara dă năvală pe scară şi "nainte ca el să se desmeti- cească, ea suflă în lumînarea din mâna lui, alu- necă ca o șopârlă pe lângă el ŞI în câți-va paşi este la ușa bisericei, o deschide ŞI ese... | Părintele Onofrei tremura ca frunda plopului la vent, ținendu-se de zăbrelele scărei, făcându-și cruce și zicând: « Nădejdea mea este Tatăl, scă- parea mea este Fiul, mântuirea mea este Duhul Sfânt!» 
Cu dinții clănțănind de groază, părintele Onofrei se scoborâ și el da buşile pe scară, după ce mai multe minute rEmăsese încre- „menit... O matahală neagră a trecut pe lângă el... Cine altul putea fi, de nu Scaraoski? Că uite, miros de catran, de pucioasă a lăsat în urma ei. Vedi, așa ţi-se cade părinte, deacă te amesteci în sfaturile boerilor duşmani ai lui Vodă! O să mă rog de prea sfințitul Mitro- polit să'mi citească molitvă de ertare... Nădej- dea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul... De abia ajunse Mărioara a-casă și Beizade Cos- tache, în faptul dilei, insoțit de credinciosul săi arnăut, Dătea în fereastra de la camera fetei, care dădea spre stradă. Doica Paraschiva des. chise cu îngrijire poarta curței și introduse pe tingrul fecior de Domn în câmera Mărioarei, fără ca nimeni din casă să prindă de veste. Juna fată de abia avusese timp să-și ia bro- boada după cap şi să-și desbrace maloteaoa. Beizadea o coprinse de fina-i talie ŞI săru-
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tând rumenii ei obraji, o. întrebă:— Ei, ce ai 
aflat? 
— Ce am aflat mi-a dovedit că nu mă în- 

șelase feciorul de la vornicul Racoviţă: da, boe- 

rii vor să dărime domnia Măriei Sale, chiar 

deacă ar trebui să-i ridice dilele... — MP am ţi- 

nut de juruință, dragă Costică, adaose fata după 

cei povesti,: emoționată, toată scena din bise- 

rica lenei; acum e rîndul d-tale, să-ți împli- 

neșci cuvîntul. Et sunt nenorocită... Cand tata ar 
şci că ei sunt o fată necinstită, m'ar ucide. 

Și cu braţele ei cuprindea pe unele amant 

şi] strîngea la sînul ei.. ! 

Dar acum Beizadea, care aflase tot ce-i tre- 

buea să şcie, se smuceşce din braţele drăgos- 

toase ale fetei şi nemilostiv îi dice: Nu, femeea 

mea nu: poţi fil... Te voii mărita cu un om de 

treabă, te voii înzestra... 

— Netrebnice înșelător, strigă energica fată 

a lui Trăsnea. Așa mi-ai grăit atunci când mai 

ademenit?... Ei nu sunt nenorocita fată a ar- 

“meanului Tinghiroglu... te ucid! 
Dar fără a mai asculta vorbele Mărioarei, 

Beizadea, deprins cu dal de astea—eşi din 

cameră. Arnăutul îl aştepta la poartă. Insoţit 

de el și hăulind un cântec grecesc, se întoarse 
la curtea domnească. 

Mărioara, rămasă singură, nu-și putu birui 

lacrimile ce o podidiră. 

vi 

— Boerule, dice lui G. Filipescu, arnăutul 

săi Gherasim. O tînără fată vrea numai decât 

s'o primiţi, dice că are să vă spună o taină vajnică...
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— Aşa de dimineață? Nici nu sunt îmbrăcat... — Dice că e vorba de viața d-tale. 
— Să intre... 
Mărioara Trăsnea  sbucni în etacul marelui boer. Ea îi povesti tot ce făcuse astă-noapte şi cum Beizadea Costache acum șcie pe nume pe toţi cei cari se adunaseră la biserica Ienei... — Omoară-m&, boerule, sunt vinovată, dar îl iubeam şi-mi jurase că mă va face soția lui... Oricât de înfuriat putea fi G. Filipescu con- tra trădătoarei spioane, el, cu pătrunderea sa de spirit, cântări toate împrejurările și înțelese „că Marioara, în setea ei de r&zbunare, era cel mai bun aliat: al conspirațiunei contra lui Vodă. Deci el își potoli, cât mai bine putu, prima mânie şi dise fetei:-te du acasă, frumoasă co- pilă... te vom r&sbuna noi... „Păzeșce-te de a te mai întâlni cu Beizadea... 

Imediat Filipescu vesti tuturor boerilor, amici ai lui, cele întâmplate și peste o oră cu toții erau adunaţi în chioșcul de la Ferestre, Toamna timpurie îngălbinise trestia din baltă şi ostro- vul pe care era durat chioșcul nu mai sgomota de șoaptele misterioase ale amorezaților. Ales la ore matinale, locul era cu desăverşire pustii, deci bine ales pentru întâlnirea conspiratorilor. 

VII 

La curtea domnească era în dimineața dilei de 19 Octombrie 1827 mare mişcare. Beizadea Costake, cât sosise de la casa lui 'Trăsnea, in- trase în etacul unde odihnea tatăl sei Grigorie D. Ghica-Vodă şi-i dete șcire de toate cele ce
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se întâmplase în timpul nopţei. Curind sosi și 
spătarul Alecu Ghica. 

Cât află Vodă de conspiraţiunea boenlor și 
mai ales când şcii că Damnando al consulatu- 
lui rusesc era cu boerii, el înțelese că domnia 
îi e pe sfirşite. Gata era Ghica-Vodă să ordone 
să tragă la scară caretele pregătite şi. să ia 
drumul Ardealului. Dar Beizadea Costache ŞI 
Marele spătar se împotriviră, dicând că încă 
nu este primejdie pe cât timp ] Minciaki nu sa 
arătat fățiş r&u voitor al Domnului. 
— Trebue, Măria Ta, dice Spătarul, să fie 

înconjurați boierii adunaţi la sfatul de taină, 
cu pandurii din straja Curţei şi surghiuniţi câţi-va 
din capi şi o să vedi cum se vor linişti toți 
cei-l-alți. Şi iacă mi-a venit veste sigură, că 
tocmai acum boeri buntuşnici sau adunat la 
chioşcul de la Fer&strău. Căpitanul de la straja 
Mogoşoaei mi-a adus acumo clipă asemenea şcire. 

In acea chpă intră în camera de culcare a 
lui Vodă, Nicolae Trăsnea, devotatul s&u servitor. 

— Măna Ta, dice el, cu adevărat boerii ne- 
prielnici Măriei Tale sunt la Ferestrăi. Dă-mi 
voie Măna Ta, să iai o ceată de panduri şi 
peste o jumătate de oră ţii aduc pe toţi le- 
gaţi fedeleş. | 

— Fie cum vreţi .voi, dice Vodă, pufâind 
din nerghilea şi făcând să clocotească apa din 

Numai feriți-v& de a vă atinge de omul 
consulatului. Să te văd, Trăsneo! 

VIII 

" Abia se adunaseră în chioșcul de la Ferestr&i 

boierii de căpetenie înţeleşi cu boierul G. Fi-
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lipescu. Se aştepta sosirea lui Damnando, când 
de odată o trăsură se opreşce în fața Ostrovu- 
lui pe malul lacului și din ea sare în luntrea de 
la mal Mărioara Trăsnea. | 
— Fugiţi, boeri d-voastră, strigă tînera fată, 

deschidând ușa chioşcului. Vine tata și cu Bei- 
zadea, cu mulţi panduri să vă prindă. 

Boerii cearcă a o tuli care încotro... 
Dar era prea târdiă. 
Tot malul lacului era înțesat de panduri. Nu- 

mai pasere să fi fost, ai fi putut scăpa din 
mânele oamenilor lui Trăsnea. Acesta se as- 
vârle în o luntre și cât ai gândi este pe pra- 
gul chioşcului. Boerii stau toți încremeniți şi 
îngroziţi. G. Filipescu scoate angerul cu plă- 
sele de petre scumpe din șalul de la brâu ȘI se 
răpede la 'Trăsnea. 

Și mai răpede decât mişcarea lui Filipescu 
fu aia a Mărioarei: ea se puse în fața armei 
ridicată de Filipescu, făcend din fragedul ei 
corp un scut de apărare a tată-săi. Un mo- 
ment şi Filpescu ne mai putend opri mâna 
lui o ucidea, străpungând sînul nefericitei fete. 
Pandurii dădea însă în acea clipă iureș în 
chioșc şi boerii fură prinşi, legaţi cu mânile în- 
dărăt şi fură așa duşi înaintea lui Vodă. 

Nicolae Trăsnea, buimăcit de primejdia în. 
care se aflase Mărioara, nu se mai gândea de 
cât la ea. Era fiica lui iubită. 

— Mărioară, Mărioară, ca cauţi aici? o în- 
trebă el căutând să se convingă că n'a fost 
atinsă de angerul lui Filipescu. 

Un rîs convulsiv fu tot răspunsul fetei. 
Mărioara era nebună!...



  

  

  

POVESTEA BALAURULUI 

De la târgul Petrei pleacă o veche cale peste 
apa Cuejdiului celui. nebun, pe la Dărmăneşci 
şi urcă un mare deal spre 'Cracăii, E calea ce 

duce la monăstirile cunoscute de maice, Văra- 
tic și Agapia, dar şi la Târgu-Neamţ. 

Pe această cale s'a petrecut — e mult foarte 
mult de atunci — o întâmplare, ce îmi propun 

să vo povestesc. 
In faptul unei dile din luna lui Maitt, pe când 

încă aburii matinali molatici ŞI răcoroșşi încununati 

creasta dealului de la Dărmăneşci spre Cracăi, 
călărea grăbit — un călător, pe cât putea urca 
la 'deal bălanul, în buestru. 

«— Sub o poală de icoană 
Cernita m& chiamă... 

haulia acest călător, alternându-şi cântecul cu 
îndemnurile adresate calului săă și cu pocniri, 
din soroace în soroace, în tinere. frunze ce 

smulgea, fără de scop, din pomii codrului pe 
sub care trecea.



50 , , „_ LEGENDE 

— «dlare-i dealul, lungă-i calea, 
Dară nu-mi întrece Jalea...» 

hăulia un alt călător, care acela descindea dealul. 
ȘI acesta şi cel-l-alt se vedeau, după haine, că eraii din breasla mazililor, breaslă necăjită cum'e mai r&ii, că nici boeri nu puteai fi, dar nici țărani ca cafadicsi»... Vai ! de viața lor, că una-două venea pitac domnesc să plece afiția mazili, ba cu o treabă a cârmuwrei, ba în alta a domniei... | 
Tot pe drumuri, prin ăi şi coclauri își tre- ceai dilele albe și nopțile negre... Doară cei mai betrâni din sat se mai odihneai, deacă D-deu le 

dădea câte un rod bun din sângele lor, câte un flăcăoandru .voinic, cum erai ŞI acești doui căletori, că făceau rândul bătrânilor la slujba țErei, feciorii lor. 
— Bună dimineaţa, vere Țeară-lată, strisă de departe călătorul ce urca dealul către cel care îl pogora, mai mult sămăluindu-l decât CUNOS- cându-l bine, prin aburii dimineţei. 
— Bun ajuns, vere Busuioc... Dar încotro ? — Dar din cotro și d-ta ? 
Amendoui tinerii călători descălicară ȘI le- gându-și caii de cât un fag bătrân, se aşedară pe un trunchiă răsturnat de tresnet ŞI pe jumt&- tate putred. 
— Vin de la cetate, dise Țeară-lată, că m'at trimis acolo, la monăstire Ispravnicul cu cărți la stareţul... A poruncit M. S. Vasile-Vodă Lu- pul să găsească conac (gazdă) pentru Hatmanul fratele Măriei Sale, care merge să-şi vadă de
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Sf. monăstire Agapia cea zidită de el... Dar tu 
m& Busuioc, în cotro m&? 
— Eu? In cotro? 

— Sub o poală de icoană 
Cernita m& chiamă 1... 

răspunde apocaliptic flăcăul... Măi, 'Țeară-lată, să 
şciii bine că mi-or putred: oasele. într'o groapă 
de ocnă, ei am să fur fata de la monăstire, 
că mi-e dragă, vere, de n'am odihnă nici.o 
clipă... Di și noapte chipul Rucsandei îmi piro- 
nesce mintea ȘI vădul... 

— Să furi fata de la monăstire ? ME Busuioc, 
ai înnebunit ? Nepoata lui Vodă ? Sora Rucsanda 
de la maica starița ? Bagă-ţi mințile în cap, mă 
vere, ori ţi-e poltă de mărgele roşii pe la gât... 

“Busuioc vădu cu ochii minţii într'o clipă to- 
porul gâdelui d'asupra orumazilor lui, dar tot 
în acea clipă în mintea lui se înfățișa chipul 
Rucsandei, frumos, tînăr, fermecător. 
— Ce o fi să fie! eu o fur... 

— Sub o poală de icoană 
Cernita mE& chiamă 1... 

II 

In chilia maicei Domnica, stareța monastirei, 
o fată frumoasă, de vr'o 16 ani, în rasă de soră, 
aprindea candelele de la iconostas şi împodo- 
bia cu flori de primăveară icoana Maicei Dom- 
nului cea ferecată în argint de Nuşu, argintarul 
domnesc de la Suceava.
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— Rucsando, e vreme să mergi la S-ta Le- 
turghie, că adi e Inălţarea Domnului, dise b&- 
trâna stareță, intrând în camera unde găsirăm 

„pe juna fată. O să cânți la strana dreaptă, cu 
cele-l-alte surori. 
— Ascult, maică.. 
— Și vedi, nu mai preămbla ochii prin bi- 

serică, după obiceit. Ține-i pironiți spre altariă... 
Că nu şade bine fetelor, precum. mielușelelor 
lui Hristos, să mai întâlnească cu ochii ' lor 
Căutătură lacomă de mirean... Haide puneţi cu- 
lionul peste frunte şi să mergem, Rucsando. 

Și eşiră amândouă, Rucsanda păşind după 
maica stanță, prin cărărușa strimtă, mărginită 
de ambe părţile cu pajiștea verde a primăverei. 

Abia făcură câți-va paşi. în spre biserică şi ochii Ruxandei zăriră pe Busuioc descălecând - 
sub poarta clopotniței monăstirei. Maica: Dom- nica nu observă ce mișcare fără de voie agită 
tot corpul Ruxandei şi cum peptul ei începu a bate cu o mare repediciune, care trimitea la 
obraji o rumeneală -mai frumoasă de cât aceea 
zugrăvită tainic pe geana cerului: de razele 
soarelui, care încă nu a sosit pe lume. 

Busuioc zări şi el pe Ruxanda, Nici el nu 
şcie ce să facă mai întâiu: să-și lege calul de 
fiarele purței, ori în doui pași să sboare spre 
fată ?.... 

Maica Domnica, cu cârja starețească în mână intră în biserică şi luă loc pe jeţul stărețese 
de la dreapta. Ruxandra remase câți-va paşi 
îndărăt. Acum se uita spre maica stariță, acum 
işi îndrepta privirile spre uşa bisericei. Ce greu 
ți-e e pasul, ce anevoie mergi înainte, când aş- tepţi să te ajungă cel pe cine iubeşci!
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O privire a maicei starițe sili pe tenăra fată, 
de şi cu pas trăgănat, să meargă la strană, 

unde cele-l-alte surori cântaă amin şi Doamne 

milueşce cu glasuri dulci îngereşci. 
— Ochii spre altar! i-a zis maica stariță; 

dar floarea soarelui o poţi opri de a nu se în- 

toarce spre razele celui care i-a dat nume? 

Geaba te chiamă altarul, dragă soră, pe uşa 

bisericei a intrat soarele inimei tale... 
Şi nu numai Ruxanda, dar şi cele-lalte su- 

rori trimiseră câte o privire furişată spre noul 
venit, că era frumos şi tânăr, de fura mințile 

fetelor. | 

III 

In toamna anului din urmă; Măria Sa Vasile 

Vodă, călătorind prin ţeară, cu alaiuri nenum&- 
rate şi trecând prin ținutul Neamţului, voia să 

meargă la Cetate, unde înființase biserica cu 
hramul Sf. Neculae, ca so târnosească. Turcii 

poruncise lui Vodă să dărâme toate cetățile, 

dar Vasile Lupu, om isteţ, băgă sfinte icoane 
în Cetatea Neamţului şi o prefăcu în monăstire, 

ca s'o scape de peire. | 

Din porunca ispravnicilor de la Camina (Pea- 
tra), mazilii din toate satele ieşiră în calea lui 

Vodă pentru cinste şi alai. Cei mai tineri, că- 
Jări, sprijineau leagănele domneşti, în care călă- 

torea Vodă cu Doamna, Hatmanul, fratele lui” 

Vodă şi fetele: din haremul Doamnei. La tre- 

cerea pe apa Moldovei leagănul cel din urmă 

în care era nepoata lui Vodă cu. maica stariță 

Domnica, se r&sturnă în rii; noroc că lingă 

trăsură era Busuioc şi cu Țeară-lată, vărul s&ă.
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Busuioc smulse: în braţe din trăsură pe Ruc- sanda, iar "Țeară-lată ajută, pe cât putu, pe cu- vioasa maica stariță. Trăsura perduse o roată şi altă trăsură îndărăt nu mai era, cu care cele două călătoare să treacă apa. Ce-i de făcut vere Bu- suioc? întreabă Țeară-lată, ar&tând cu mâna cât S'aii depărtat cele-l-alte leagăne cu alaiul dom- nesc ? 
Busuioc depusese din brațe pe Rucsanda lângă “țărm. Rucsanda, emoţionată, îl privea. O privea Busuioc mișcat. | — Ce-i de făcut? răspunde mândrul flăcăă ; adică cum trecem noi în toate dilele apa prin vad ? Bălanul mi-e Voinic, murgul t&i mănâncă  J&ratic. Ia tu pe cal pe maica starița : trec et cu bălanul meă pe Domnița... 

ȘI înainte de ce să stea pe' gânduri cele 2 femei, voinicii le urcară pe cai cu dânșii, nu fără ca Busuioc, pe nev&dute de maica stariţa, să-şi cam bată joc de .verul Țeară-lată, care n'avea partea cea mai bună. 
Trecură apa și par'că Busuioc ar fi vrut să fie lată cât Dunărea, că simțea la grumajii lui voinici resuflarea caldă a tinerei fete ȘI braţele ei îl strângeati de mijloc, că de... se temea fata să nu cadă... 
O dată pe mal, Busuioc sări de pe cal, luă în braţele lui vânjoase pe frumoasa Rucsanda; ajută lui Țeară-Lată sa pogoare sarcina ceva mai „grea, de și sfântă, pe maica Domnica. | 
— Ascultă vere, Țeară-Lată, remân est aci cu d-lor, încalecă şi sboară ca gândul de ajungi alaiul, să vie.o trăsură îndărăt să ia pe ju- pănițele. 

„Până ce Țeară-Lată îndeplini cele dise de Bu-
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suioc, el întinse pe prundul malului mantaua 
roşie de Brașov deslegată de la oblâncul şalei. 

— Poftim, măicuţă, poftim Domniţă, de şedeți 
până vine leagănul. 

Ruxanda urmărea lung, cu dulce privire toate 
mişcările voinicului Busuioc. După ce se aşeză 
jos, ea întrebă pe tînăr: cum îl. chiamă? de 
unde este? are părinți?... | 

Se întețea întrebare din întrebare de par'că 
isvorea şiroi. limpede din stâncă de la munte. 

Nu, nu erati numai întrebări banale, pornite 

din simplă curiositate; un observator cunos- 
_cător al adîncimei suflețeşci, ar fi tălmăcit în- 

trebările, de cari nici tânăra fată, nici voinicul 
mazil nu şi-ar fi putut încă da seamă... Par'că 
și dă seamă fulgerul încotro se îndreaptă?... 
Era dragostea care fulgera sângele copiilor a- 
cestora. 

Și r&spundea Busuioc cu drag la întrebări ŞI 

spunea fetei cum el eşte fecior de neam, cum 
tată] tatălui s&n fusese boer de Divan la curtea 

lui Teremia Movilă Vodă, dar cum cădând în 

r&sboiii, a rămas mama sa văduvă de tatăl săi, 

şi el un băeţan de n'a mai putut străbate la curtea 
Domnitorilor următori, de aă fost bucuroşi să-l 
lase domnia măcar azil. 

Rucsanda asculta cu o vădită plăcere poves- 
tirea voinicului. 

— Audi măicuţă, dicea ea, nu e din oameni 
de rînd. Și dicând acestea, obrajii i se rumeneaii 
ca un măr pârguit de auntele rade ale soare- 
lui. Apoi ea se uita şi mai cu drag la Busuioc 
şi îi spunea cum şi densa este fără de mamă 
şi fără de tată şi cum unchiul săi, Măria Sa 
Vodă, e singurul ei sprijin pe lume. -
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Când Busuioc îi spuse că răzășea tatălui său e doar-la depărtare de o fugă de cal de mo- năstirea unde măicuţa este stariță, se făcu un moment de tăcere; Ruxanda se uita când la Busuioc, când la maica Domnica, iar Busuioc par'că mai aștepta să audă grăind fata, cum aș- tepţi cu urechia ciulită, în tăcerea nopței de primăveară, să prindi ciripitul dintâii al privi- 
g&hetoarei. 

Dar leagănul sosi urmat de călărețul "Țeară- Lată. Busuioc ajutând pe Ruxanda să se urce în leagăn, simţi că mânuţa ei albă strîngea pe a lui. | se păru că cerurile se deschiseseră; el cuprinse într'o căutătură caldă pe copilă... 
— Maică Domnică, dise dânsa aşedându-se lângă stariță, ce frumoase locuri sunt pe aci! Et nu mă& mai duc nici la Iași, nici la Suceava; mE primeșci ucenică la monăstire? 
ȘI dicend aceste vorbe cu glas mai tare, parcă dorea să fie audită de Busuioc ȘI își întoarse fru- moșii ochi negri în spre el, care încălecase ŞI ținendu-se aproape de leagăn din partea Ruxan- dei, “urmărea toate mișcările ei trupeşci şi su- fleteșci. 
Din acea di Ruxanda și Busuioc se iubiră, iubire sântă și tainică, care mija în adîncul su- fletului, dar pe care Busuioc, un biet mazil, nu cuteza să o mărturisească și pe care Ruxanda, nepoata lui Vasile Vodă Lupul, nu găsea mij- locul s'o -prefacă din vis în stare aevea. 
Ruxanda rămase la monăstire pe lângă maica 

Domnica. Nici îndemnurile lui Vodă, nici tabe- lul cei se puse înainte de însăși maica stariță, 
de greutăţile vieţei monacale nu o făcură să'şi 
schimbe hotărîrea. Nici la Iaşi, nică la Suceava
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Ruxanda nu mai putea întâlni pe mândrul și&, 

frumosul flăcăii, pe când rămănând la monăs- CA» 

tire ea spera să'l poată revedea. Asemenea 

cugetări le ascundea tînăra fată în adincul inI- 

mei sale, dar ele erai călăuza ei în hotăririle 

luate. 
Rămasă la maica stariță, după ce curtea în- 

treagă îşi luase diua bună de la ea şi se în- 

toarse la Iaşi, Ruxanda aştepta diua de Dumi- 

necă, ori de sărbătoare, cu nerăbdare tot mai 

spornică. In asemenea dile locuitorii mireni din 
satele vecine veneai la monăstire. Sprijinit de 

o arcadă din biserică, Busuioc nu lipsea nici 

o dată. Ochii lui cătau ei spre altar ori spre 

strana din dreapta la care, după câte-va sEp- 

tâmâni de stare în monăstire începuse a cânta 

tinăra soră Ruxanda? Nu ochii Maicei Preces- 
tei de la catapeteazmă se intâlneaii cu ai lui 

Busuioc, ci ai sorei Ruxanda! Și se făcea ro- 

şie de” dicea maica starița: nu cânta din pept 

fată dragă, că prea te-ai înroşit!... Cântă mai 

din cap! 
Trecu Duminecă după Duminecă, sărbătoare 

după sărbătoare, Crăciun, Anul Noii, Bobotează, * 

Paşti, pe vremi groaznice de iarnă, prin troene 

şi viscole de n'ai fi dat afară din casă un câne, 

dar de la biserică nelipsit era Busuioc; puru- 

rea la acelaş loc, nemișcat, ochii pironiţi spre... 

icoana sufletului lui, ți se părea o-cariatidă 

sprijinind bolta bisericei. O singură qi ochii 
Ruxandei nu aflară pe Busuioc la locul obici- 

nuit în biserică. Ruxanda se îmbolnăvi, avea 

friguri... | _ - 

— Ai r&cit, Ruxando; cât s'o întoarce pă- 
rintele Natanail de la înmormîntarea bietei vă-
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duve Maria a mazilului Busuioc, o să-ți dea el nişte picături ce le are de la doctorul italian din ași şi o să'ți treacă frigurile. 
— A murit mama... lu3? întrerupse Ruxan- dra. Ce spui, măicuţă ? 
— Mama cut? întrebă la rîndul ei, intrig-ată, » călugăriţa. , 
Sânta femeie perduse cu totul din amintire pe tin€rul Busuioc, voinicul de la apa Moldo- vei; ea nu mai șcia de cât ceea-ce îi spusese duhovnicul monastirei, ca să- și justifice absenţa pe dioa aceea. 
Ruxanda nu mai rEspunse, dar acum, ex- plicându-şi în mintea ei causa lipsei de la bi- serică a lui Busuioc, nu mai avu nevoie de leacul părintelui Natanail: ea se înzdreveni la moment... : 

IV 

— Sa stins focul în cădelniță maică, dise la leturghia de Inălțarea Domnului, către stareță, clisiarha' cea mare ; bine-cuvintează să meargă sora Ruxandra la chilia stareției, că-i cea mai aproape, să aducă în cățuie ceva Jăratec. Maica stareță se învoi. 
Cu ce mişcare răpede plecă Ruxanda de la strană, luând din mâna clisiarhei cățuia de fier. Ea eşi, nu fără a'şi intoarce capul în. spre locul unde era Busuioc. Acesta, — ce-i pute- rea pasiunei! — presimțise eşirea din biserică a Ruxandei şi el era deja în privdor, pe când ea îl căuta din ochi lângă arcada obișnuită. Slujba în biserică continua... | Maica stareță numără pe mătănii «Doamne
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milueşce», corul de fete făcea să r&sune bolta 
bisericei de glasuri limpedi, aduse pe nas.. 

Dar Ruxanda cu jăratecul nu mai vine. 
Maica. clisiarhă îşi fringea mânile. E ora să 

iasă cu sfintele daruri şi diaconul are cădelnița 
stinsă. 

— Să meargă altă cântăreaţă : să cică Ruc- 
sandei să vină mai iute... 
In acea clipă intră în biserică cu pas pripit 
maica portăreasă. Are faţa speriată, tremură 
buzele ei groase pe gingiile văduve “de dinţi. 
Ea se apropie de maica “Stureță şi face mătania 
datonită: 
— Maică, bine-cuvintează... sora Ruxandra a 

încălicat pe un cal cu un mirean şi... (făcân- 
du-şi cruce). 

— Ei şi? 
— Şi a fugit calul în goana mare.. 
Mare turburare în toată. biserica... Maica sta- 

reţă se rapede spre ușă, preoții staii cu slujba 
întrebând prin dverele altarului, deschise înainte 
de vreme, de este foc unde-va ?. „„ surorile dai 
busna la uşa bisericei. 

Cât ai clipi din ochi, o droae de argaţi de 
la vitele monăstirei încalecă pe caii de la imaş, 
pe deșelatele, și pornesc toți în toate păr- 

țile ca furnicile dintr'un furnicar. 
Le-a dis maica stareță: Acum să-mi aduceți 

fata! E nepoata lui Vodă... Perdeţi capul de 
nu 0 aduceţi! 

V 

— Te iubesc! Vino! Lumea e mare! Fii fe- 
ricită, Ruxando! Vino! 

Atâtea vorbe putu şopti Busuioc Ruxandrei



60 LEGENDE 

în pridvorul bisericei. Fata, care îl căuta cu ochii în biserică şi-i întoarse dulci ȘI tainic grăitori către june, mai privi odată lumea din biserică. 
„— Te iubesc! a ta sunt! te iubesc! 

ȘI într'o scăpărătură de cremene, calul e deslegat de sub clopotniță, ca pe o pană Bu- suioc ridică pe Ruxanda pe cal lângă el şi înainte de ce călugărița portăreasă să se des- meticească și să strige, calul pleacă ca un vir- tej de vint: fâlfâe rasa neagră a sorei, culionul cade după cap, în părul negru ca abanosul și despletit se joacă vintul stărnit de iuțeala ame- țitoare a goanci și se duc, tot se duc... 
«Munţi şi văi se limpezia» ! 
Dar iată, măre, că Busuioc zăreșce îndărătul lui un nor negru de praful ridicat de caii 80- nașilor argați. Și ori-cât striga făcăul:—Acum să te văd, Bălane! Nu ne lăsa Bălane! ȘI ori-cât bălanul înțelegea glasul rugător şi mân- găetor al stăpânu-s&u, norul negru tot mai a-. proape se vedea. | 
— Suntem perduţi! 'dise Busuioc, ne ajung 

din urmă... 
— Ba nu sunteți pierduţi, strigă o voce din tufiş, deacă veniți după mine. 
Dar din tufiş nimeni nu eșia. 
Busuioc opri calul, sări. jos. după el și merse la tufiș. 

| — Dar cine eşti tu? Nu cumva ești d-ta, 
vere Țeară-Lată? O fâșnitură prin frunzele uscate cădute din toamna trecută se audi... 

De sub ele ţisni un șearpe mare de doui stîn- Jeni. Ruxanda se îngrozi, calul sforăi din nări... Busuioc îl apucă de căpăstru ŞI cu mâna cea-
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l-altă ridică securea din brâi asupra capului 

şearpelui. 
Un hohot lung sbucnit din tufiș, îngheţă sîn- 

gele în vinele Ruxandei. 
— Incalecă, Busuioc, mai dice glasul miste- 

ros, şi urmează după șearpe. | 

Busuioc încălecă. 
— Să fii tu Ucigă-l crucea, ori ânger trimis 

de Dumnedei, te urmez deacă scapi pe Ruxan- 

da, deacă o dărueşci sufletului meu! strigă flăcăul 

încălecând. | 

Şearpele începu a sălta prin codru, când la 

dreapta, când la stinga, cu o repediciune că de 

abia se putea ţine de el bălanul. Și fugind ca 

eretele în văzduh, prin codru făr de.cale și 

făr de potecă, 'sărind peste buturuge de pomi 

căduți, acum urcând dâmburi drepte ca pere- 

tele, acum pogorând stânci lunecoase pe cât 

urieşe, abia putea Busuioc să apere capul scump 

a] fetei de isbirile crăcilor de pomii ce-i închi- 

dea calea. Și aii mers, tot aii mers, după şear- 

pele neobosit, cu bălanul numai spume, de la 

eşirea din leturghie până la toaca vecerniei, dela a 

vecerniei până la a privigherei, când cloșca cu 

pui se ridică strălucitoare pe cer. 

Dar de odată şearpele se face nevădut şi îna- 

inte de ce să-şi dea seamă Busuioc de primej- 

die, Bălan se poticneşce... el cade într'o pră- 

pastie groaznică, fără tund!... Un sgomot sub- 

pămentesc, asurditor, amestecat cu țipete de 

muritori se repercută din rărunchii prăpăstiei, 

apoi succede o tăcere mormîntală... 

— Așa păţeşce cine se atinge de mieluşelele 

lui Hristos, strigă glasul misterios, din adîncul 

prăpăstiei.



Când în diua următoare argații monăstirei deteră de Busuioc șI Ruxanda, îi găsiră morți, dar îmbrățișați. | Argaţii duseră cadavrele la S-ta Monăstire. — La pierdut Balaurul Muntelui, maică sta- Teţă, diseră argaţii. 
— Balaur? Balaur e dragostea, gândi b&- trîna călugăriță. 
De atunci dealul ce urcă de la Dărmăneşci spre. Oşlobeni şi Cracăă, se numi: Dealul Ba- " Jaurului ! | 

 



  

O SOACRĂ DIN 1823 

Cine vedea pe Stanca lui Vasile şi a Ioanei 
Guraliu din Craiova, la leturgie, Dumineca, la 
monăstire, nu putea să nu gândească — între 

două cruci ori două “mătănii: — «Oleoleo! ce 
mândreţe de fată!» Până şi biv-vel 1) Logofătul 
Constantin Câmpineanu, caimacamul Craiovei, 
întâlnind într'o di pe Stanca în cale, nu putu 
să nu-și oprească calul arăpesc, ca să-și în- 
drepte privirea încântată spre Stanca. Ce. bine 
"i şedea în cămașa ei înflorită cu altițe de arni- 
ciuri colorate și fluturi de aur, strânsă pe sînu-i 
virginal, cu codile pe spate, lungi ŞI negre, cu 
şoldul împresurat de fota, Vărgată de pare că 
se îngâna pe. ea amurgul cu “diva... Dar când 
aducea apă de la puţul cu Crucea- -de-peatră!... 
S'o fi vădut purtând ulciorul cu smalţ verde pe 
umăr, iar cu cea-l-altă mână sumecând uşurel fota 
după picioruşe, ca să nu se ude în pîriul de la 
puț şi pricepeai de ce însuși marele caimacam 
al Craiovei se opri în cale să-i vorbească. . 

— A cui ești tu, fetică? o întrebă boerul 
Câmpineanu. 

1) Fostul mare Logofăt,
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— A lui jupân Vasile Guraliu, starostele de 
cojocari subțiri. 

Cine şcie ce ar mai fi întrebat boerul cel mare 
pe Stanca, deacă nu sar fi adunat, într'o clipă, 
lumea în jurul lui şi al fetei... Cum să nu se 
adune lumea, care cunoşcea pe boerul caimacam, 
când îl vedu că-și opreşce armăsarul să stea de 
vorbă. cu Stanca? Firească perierghie !) era a- 
ceea a lumei. Numai, deacă v&du marele boer 
lumea adunată, dete bici calului şi-şi căută de 
drum, nu fără de a mai întoarce capul, ca să 
mai vadă pe Stanca, care-și urma calea cu de- 
mersu-i grațios. 

: % 

Dar nu trecu-pe la Puţul cu Crucea-de-peatră 
numai boerul caiinacam, în acea di de 192 Au: 
gust 1823, ci-și mai adăpă calul săă, în sghia- 
bul de la puț şi Constantin "Țoroceanu. 

Era Constantin "Țoroceanu moşnean din plasa 
Valcan, de la Jiul-de-Sus' ori «Gorj», cum se 
încăpăținează administrațiunea, a porecli pe sla- 
voneşce acest judeţ românesc. Mândru flăcăi 
era Țoroceanu şi mamele îi scoteai pe între- 
cutelea fetele în cale-i, că doar Por prinde în 
mreajă, că de! nu era numai flăcăă mândru ca 
F&t-frumos din poveste, ci mai şcia toată lumea 
că stăpânia gogemete «Ocină» 2) înșehebată din 
trei «betrâni». 

Stanca, care tocmai sosise la puț când des- 
călecase Costică, primi să-i dea ajutor călăreţul 

  

3) Curiositate, 
2) Moşia: de la ascendenți.
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la rdicatul cumpănei cu ciutura cu apă din 
puţul adinc. Ba ce făcu, ce drese Costică, mânile 
lui ndicând cumpăna, întâlniră, nu numai o 
dată pe ale Stancăi... de se rumeneaii ca nişte 
mere domneşci obrajii fetei... D'apoi când flă- 
căul aședă ulciorul cu apă pe umtrul fetei!... 
Să fi vădut atunci cum se roșiă Stanca! 

Da ce? am ținut ei catastit ca un calemgiii 
de la visterie, de havaeturi, de toate mișcările 
sufleteşci .ale unui flăcăii de 20 de ani şi ale 
unei fetişcane de 16 primăveri? 

Să spun numai, că din diua când sati întal- 
nit la Puţul-cu- Crucea- -de-peatră, ei sau iubit; 
îmi ajunge atâta pentru șirul povestirei mele. 

Peste puţine dile de la întâlnirea lor la puț, 
toată mahalaua. Precistei de la Dudu, resună 
de vestea, că se mărită Stanca lui Vasile Guraliu 
ŞI a Ioanei cu Costică "Țoroceanu. 

Și fetele fericiati pe Stanca. Numai vecinele 
de casa miresei șopteaii între ele; 

— Săracul bietul 'Țoroceanu! în ce casă a 
intrat! pe ce mâni a incăput! Soacra e o as- 
pidă.... O să-i facă dile fără de soare.. 
— Nefericitul de “Ţoroceanu! Bine ziseşi, cu- 

metră; păi n'a murit de necazul ei cel-l-alt gi- 
nere a babei Joana a lui Guraliu? 

Adevărul e că groaznică soacră îşi luă pe 
cap Constantin “Țoroceanu! 

= 

Se făcu nuntă mare. Nuni au tost însuşi boe- 
rul Caimacam al Craiovei, cu soţia sa; Ce mai 
alaii însoțea nunta de lu casa lui jupân Vasile 
Guraliu până la biserică! Ce mai ospăț dom- 
nesc după nuntă!.. 

c
e
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„Numai abia se împrăștiară musafirii de la 
nuntă, şi începu viața amară a lui "Țoroceanu. 

Când cugeta bietul mire că de acum începe 
viaţa fericită pentru el, iacă vine mama soacră 
și ia de lângă dinsul pe Stanca, care tocmai 
își desprindea beteala după cap. | 

Ba că una, ba că alta, Stanca nu se mai în: 
toarse lângă bărbatu-săii în acea seară. 
— Da de ce așa, mamă soacră? întrebă Cos 

tică a doua-di, cu ochii roșii de nesomn, de 
zadarnică aşteptare. | 
— Păi ce? Nu cum-va ţi-am dat pe Stanca 

s'o nenoroceșci? | | 
— Cum s'o nenorocesc? Nu-i nevasta mea? 

Nu cu mine are să-și petreacă de acum înainte 
viaţa ei. E 
Stanca se uita înlemnită când la mama ei, 

când la Costică și sta pironită pe loc. 
Dar Țoroceanu cât simţi că area face cu o 

soacră zănatică, de care ascultă orbeşce fata 
ci, îşi dise: las că şciii e ce să fac. 
„ȘI făcu ceea ce şcia că trebue să facă: a doua 
noapte se. furișă binişor din camera lui ȘI stră- 
bătu în aceea unde dormea nevasta lui. Cum 
dormea, îi astupă gura să nu ţipe, şi în puterea 
nopței încălecând pe calul mai dinainte pregătit 
la scara pridvorului casei, luă pe Stanca pe cal 
ŞI fugi băete, ca gândul, ca vântul. - 

Când socoti că nu-l mai poate ajunge mama 
soacra, în zori de diuă, ajunși la un sat, Costică 
năimi o căruță, care-i duse până seara la 0O- 
cina lui. 

Plânse Stanca cât plânse după părinți, dar 
apoi se linişti și două luni de ile viaţa lui
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Țoroceanu fu dulce și femeea lui începu pa- 
re-se a uita de măsa şi de tată-săui. 

* * 

Dar mama soacra nu uita. Două luni i se 
părură doui ani. In aste două luni, aspida îşi 
ascuţi acul veninos. Cum să facă, cum să dreagă 
să strice casa fetei sale? Ea plăti bine dască- 
lului Firfirică, de la S-ta Precista, să meargă 
la moşia lui Țoroceanu, să întâlnească pe Stanca 
şi de: n'o vrea cu voie bună, s'o răpească şi 
s'o aducă la casa părintească din Craiova. Ba 
mai -dete niște baclavale să le ducă Stancei, ca 
ea să dea din ele de mâncare bărbatului săi, 
dar ea să.nu guste din ele. 

Dascălul avu nici o greutate. să: convingă 
pe Stanca să se întoarcă la părinți. De mică 
copilă ea nu ştia de cât de voinţa mamei sale. 
O privire a ei o fascina! Poate că încă iubea 
pe Costică, dar voinţa mamei sale o stăpânea 
mai mult decât iubirea soțului săi. Deci primi 
să fugă cu dascălul Firfirică la casa părintească. 
—"Dar cu baclavaua ce facem? întrebă das- 

călul Firfirică. 
— Pune-o pe masă, colo. Ei nu i-o dati. 
Se gândi dascălul, că ajunge să ducă a casă 

la Craiova pe Stanca. Ce să mai stăruiască a 
otrăvi pe nefericitul Țoroceanu, cu baclavaua? 

Că era otrăvită cu şoricică și argint viu. 
Noroc că dete peste ea cânele de vănat al 

lui Costică. Hazor mâncă din baclava, tocmai 
când intră în cameră stăpînu său. 
— Uite, cotarla, mănâncă baclavaua făcută 

de Stanca... A Maşir!... :
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Cânele fu isgonit şi acum se pregătea Cos- 
tică să pună talerul cu baclavaua rămasă pe o po- 
liţă înaltă, când de odată intră în casă mama lui: 

— Costică, a fugit Stanca cu un om de la 
Craiova. A v&dut-o ciobanul nostru Ilie... Go- 
neau caii în toată puterea lor, de se netezea 
pămîntul. | | a 

Incremenit rămase Costică... 
Un argat intră iute în casă: 
— Jupâne, Hazor se svîrcoleşce-şi chelălăe... 

O să moară cânele... strigă el. 
Ca un fulger luminând noaptea fu graiul ar- 

gatului... Moare Hazor... A mâncat baclavaua... 
E "otrăvită... Mamă, mamă, Stanca a voit să me 
omoare... îi 
— Nu Stanca, dragă Costică, ci cu bună 

seamă soacră-ta. | 
-— Dar ei o iubesc, mamă, nu pot trăi fără 

-* 

Ce-i remâne bietului "Țoroceanu să facă? Scă- 
pat prin“ cânele Hazor de moarte, el reclamă 
la justiția din Craiova, cer&ndu-şi îndărăt pe 
Stanca de la părinţii ei. Iacă actul oficial. din 
care am. scos istorioara noastră de mai sus: 

„Prea înălțate Doamne, 

«După luminata poruncă a Inălțimei Tale, ce 
mi se dă la alăturata jalbă a lui Constantin TȚo- 
roceanu, din Sud!) Gorj, făcend cercetare, am 

  

1) Sud, adică judeţ.



O SOACRĂ DIN 1823 | | 69 

vădut că jalba lui este pentru Vasile şi Ioana, 
soția lui, de la Craiova, că luând în. căsătorie 
pe Stanca, fata lor, numai dou& luni de dile a, 
trăit cu dinsa căsniceşce, iar de atunci. până 
acum, după relele pov&țuiri ale. părinţilor, nu 
numai aii fugit soția sa de la casa lui, dar câtă 
vreme a ședut cu dânsul, n'a putut trăi cât de 
puţin în linişte, încă a cugetat să-i rpue şi viața 
dându-i argint viă și săricică de a băut... Ţo- 
roceanu acum cere, ca cu inumbașir să se aducă 
aici, atât socrii lui, cât şi. soţia sa, a'și afla 
dreptatea. Au aretat spre dovadă de vădui şi 
anaforaua ce au făcut Clirosul S-tei Episcopii, 
scrisă fiind de la trecutul lui August în 9, prin 
care îndatorează pe pâriţii socri lui, ca nu nu- 
mai să ducă pe soția jăluitorului a casă la din- 
sul de unde vor fi ascuns, ci încă să-i dea şi 
legătură prin zapis, că nu o vor mai sfătui spre 
neunire și ori-când va mai fugi să fie tot ei da- 
tori a o aduce la jăluitor şi să se și pedep- 
sească, căci vre-o pricină de despărțire w'ai 
găsit între jăluitor şi soția lui. Deci fiind-că de 
mai sus ar&tata anafora a Clirosului S-tei Epis- 
copii nu se găseşce jăluitorul învinovăţit, ci mai 
vîrtos îl arată, că este om cu bună stare și chi- 
vernisit şi pricina neunirei în căsnicie se vede 
că este din povaţa părinţilor şi de vreme ce 
arată jăluitorul, că soacra lui a cutezat rele a- 
supra vieței lui, pregătindu-i baclavale cu ar-. 
gint viii şi cu săricică, ca să-l omoare, găsim 
cu cale, să se dea luminată porunca înălțimei 
tale, cu mumbaşir aprod hatmănesc, să meargă 
la Craiova, unde să-i înfățişeze înaintea d-lui 
caimacam și a d-lor boeri ai Divanului...» 

1923, Decembrie 1
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Dreptatea a înapoiat pe Stanca la casa lui 
Țoroceanu, iar pe mama soacra ai făcuto sur- 
Shiun pe toată viața la o monăstire. | 

Câţi gineri n'ar bine-cuvînta astă-di asemenea 
Judecată!



ILIEȘI STURDZEA 

EPISOD ISTORIC 

Un şir de care mocăneșci urca în o dimineaţă 
din Maiui 1678 dealul Bordei, vechiul drum al 
Romanului, prin codrii seculari. Cine n'a audit 
ŞI n'a înţeles graiul jalnic al osiei de la carul, 
ale cărui roți se înfundă în făgașele drumului 
disfundat, acela n'a audit și n'a înțeles nici doina 

- ce hăuleșce țăranul. Acesta, cu stremurariul în 
mână, învăluit în aburii umedi, ce din văile Ia- 
şilor se ridică a lene spre culmea dealului po- 
leită de geana dilei, îndeamnă, la soroace tot 
mai dese, obositele vite de la jug, iar osiile 
carelor, care de cari mai guralii, întețesc o mu- 
sică stranie şi pătrundătoare la suflet. Cine 
nu-şi simte sufletul nedomirit mişcat, ascultând, 
veara, la câmp, pe di de arșită, ţirâitul greeru- 
lui; cine nu simte sufletul s&ă r&scolit la au- 
dul cântecului carului ţăranului român, ars și el 
de nevoi, acela numai n'ar fi priceput, adânca 
durere, nemărginitul păs al țăranilor, cari urcati 
dealul Bordei, ducând proviant pentru oştirile 
turceșci, tocmai la Nistru.
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"ŞI de ce se -tânguia duios șiragul de care 
urcând dealul. Bordei? o o 

Apoi nu era oare domnia jacaşă a lui Duca - 
„Vodă? Și Hâncu cu cei. doui tovarăşi ai lui: 
Durac şi clucerul Constantin, cari cu Lăpuşnenii 
ŞI Orheenii juraseră isgonirea lui Duca Vodă, 
nu fuseseră răpuşi de' domnitor, ajutat de oștiri 
turceşci? Și nedreptatea şi tirania nu se întin- 
seseră şi mai aprige asupra țerei? 

„Avea de ce să 'cânte jalnic roțile de la şi- 
ragul de care încărcate cu podvedi turceşci. 

— Moș Tighicene, ce ne facem de o mai 
dăinui resmerița? întrebă unul din cărăuși pe 
cel mai betrân, -care pe jos, cu strămurarea în 
mână; îndemna boii la deal. 
— Ce să ne facem? Sa 'gemem și noi cum 

gem carele. De n'o îi mințit părintele Natanail 
de la biserica noastră, apoi D-qeii aude suspinele 
celor nenorociţi şi doar de O audi şi gemetele 
noastre, Să şcii Zare-Lungă, că pân să audă 
D-deui tânguirea săracului, se cade să străbată 
jaloba lui la cei “mari ai pământului... | 

— Să ducem jalbă la împerăție? dice al III-lea 
cărăuș. Da nu vedi d-ta moșule, că e vai de cel 
care se jălueşce împotriva Domniei? Nu şcii ce 
a păţit Ilie Pornitul, din sat de la Oșlobeni? 
A pus nenorocitul de cl pe dascălul de la bi- 
serică, să-i scrie o tânguire la. Divanul dom- 
nesc împotriva M, S. lui Vodă Duca, care, având 
moşie vecină cu a lui, i-a încălcat hotarul, de 
i-a rășuit-o mai mult de jumătate. Păi cu ce 
sa ales? A, înfundat ocna; de unde D-deiu. şcie 
de-o mai eși vre-o dată. gena 
_— Voi nu șciţi că mai sunt ŞI alte căi pe 
unde jalba norddului străbate la audul celor
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mari ? Dintre oamenii. lui Hâncu sai apucat 
uniia și au făcut scrisori 'cu donosuri (denun- 
țări) grele împotriva lui Duca Vodă și ati plă- 
tit bani mulți chiar unul din boerii "nemulţă- 
miţi de Vodă, la un Hogea turcesc, care .pri- 
cepea limba. țerei noastre de le-ati tălmăcit pe 
turceșce şi apoi, cu duiumul le-ai presărat prin 
căile unde sunt ămbletele turcilor celor mari, de 
este bună. nădejde, că măcar câte-va: din acele 
scrisori de nimeni iscălite or fi ajuns la mâna 
Vizirului, deacă nu ŞI a: Sultanului. Aşa chi- 
tesc ei cu mintea mea b&trânească, că sunt 
numărate cilele lui Duca-Vodă. 

Roţile scârțiiai mai energic ȘI parcă încu- 
viinţai vorba moșneagului. Şi e apoi cum să nu 
creadă Zare-Lungă în istovirea nevoilor &ră- 
neșci, când la biserica de la Hotin a lăcră- 
mat icoana. maicei Precistei, «că se resturnaii 
lacrimile pe chipul icoanel, de le vedeai toţi 
oamenii şi cădeaii întro tipsie ce era sub 
icoană». ȘI. apoi ce semn mai mare, de cât că 
s'a cutremurat pământul ? O fi doar semn de 
peirea Jeşilor în t&sboii la Camenița. Doar o 
da. Cel de sus ŞI semn - de „peire: a spurcatei 
Domnii! 

* 

Cum cugjetase bătrânul cărăuş, tocmai așa se 

brodise. Din „răvașele -aruncate. în drumul "Ţu- 
țorei aii.ajuns destule la mâna celor mari din 
tabăra turcească și chiar la mâna Vizirului Cu- 
pruli- Ahmet. Numai acesta îndemnă pe Sultan, 
căruia îi ar&tă jalba norodului moldovenesc, să 
nu mazilească îndată pe Duca' Vodă, până ce
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n'o isprăvi facerea podului pe Nistru, că toc- 
mai lucra el la pod, la Dărăbani, în jos de 
Hotin. 

Dar nu tărdie vreme, primi împărăția. (care 
stătea tăbărită la“Țuţora,) şcire, că gata este po- 
dul. Și atunci oastea turcească ridică tabăra ŞI 
Sultanul în fruntea ei apucă calea spre podul 
cel noi. | 

La căpătâiul podului, dincolo de Nistru, aş- 
tepta Duca Vodă să întâmpine pe Sultan şi așa 
credea el, că împăratul îl va acoperi de laude 

„pentru lucrarea făcută. Dar neşciutoare e firea 
„omenească de primejdiile sale! In loc de laudă, 
» când Sultanul ajunse la capul podului peste Nis- 

tru, numai ce tăcu semn la beșliii lui, de luară .. 
pe Duca Vodă şi Pau închis la Baş-Ceauș. 

— Nu vă spuneam ei bine?—dicea, câte-va 
Mile apoi, moș Tighiceanu, trecând cu şiragul 
de care încărcate cu proviant pentru oştire, 
peste podul cel noă de la Nistru. Laudă Dom- 
nului și Sf. Icoane a maicei lui de la Hotin, 
scăparăm de Duca Vodă. 
— Hei, fraţilor, adăogă a dice bătrinul, scă- 

parăm de Duca Vodă, da nu Şciți voi vorba 
veche, că «schimbarea Domnilor, bucuria ne- 
bunilor?» Cine şcie peste ce Domn vom mai da... 

* 

%* * 

Din porunca Sultanului se adunară boerii mari 
ŞI mici ai țerei Moldovei în băt&tura cortului 
domnesc din tabăra moldovenească. Eraă acolo 
de faţă, în săivan (cort) şi afară de săivan, că 
toţi nu încăpeai în el, vestitul Miron Costin ŞI 
Solomon Bârlădeanul, cel care a zidit monăs-
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tirea Bogdana şi Alex. Buhuș, căpitanul cel mai 
neîntrecut şi Hăbăşescu, Grigoraşcu și N. Ra- 
coviţă, pârcălabul Sucevei şi Gavrilașcu Cos- 
tache, marele Spătar. Nu mai puţin, marele Vis- 
tier Ursache şi marele Postelnic Stamate, mă-: 
car că rămăseseră credincioşi mazilitului Vodă, 
încă erai de față, doar vor drege trebile Dom- 
nului lor. Boerii mai mici ailui Duca Vodă, ca 
Medelnicerul Grigoraşcu Ghenghea, Comisul Io- 
nașcu Racoviţă, vornicii de poartă Prodan Dră- 
guşescu, Roşca Romanul și Pătrașcu şi Medel- 
nicerul St. Petriceicu, simțind că ori-ce ar face 
nu vor putea aduce iar la domnie pe mazilitul 
Domn, gândeau pe cine să ceară ei Domn ca 
să împace ţeara? 

Era greii de împăcat ţeara cu boerimea cea 
mare, că' până şi cei mai cu tragere de inimă 
pentru țărănime nu prea îşi dădeau sufletul 
lor pentru mântuirea şi fericirea ei. 
"Unul singur dintre boerii de neam mare, dar 

care era în vremea domniei lui Duca printre 
boerii de mâna a doua, la toate împrejurările 
se ar&tase bun prieten norodului asuprit. Acela 
era llieşi Sturdzea. | 

Nu că doar boerii cei mari n'ar fi dorit fie-: 
care să apuce pentru. sine-şi scaunul veduv al 
țărei, decât boerimea cea mare tot-Vauna n'a 
rivnit după domnie când ea i se părea primej- 
dioasă capului celui care ajungea Domn. Era 
vreme de r&sboiă. Sultanul în tabără. Vizirul 
Ahmed-Cupruli nu glumea la ori-ce greşală i 
se părea “că făceaii boerii... Tot cu dilele în 
mâini âmbla boerimea. 
— E di de mare cumpănă! Să facem Domn 

pe cine are mai la inimă ţ&rănimea şi boeri-
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mea de mâna a doua, că doară nu-i domnia 
pe viaţă. | | 

Aşa se gândi fie-care boer dintre cei mari, 
De aceea, când boerimea mai măruntă, cu sfială 
și numai întrun noroc şopti lui Miron Costin 
numele lui «Ilieș Sturdzea», boerii cei mari în- 
trun glas strigară: 
— Bun, bun! Să trăeşci Măria Ta! 

„. Și ceauşul turc care era de față se răpede 
Și apucă pe Ilieş Sturdzea de mână șI e gata 
a-l duce la săivanul Sultanului, ca Domn ales 
al ţărei. a Sa 

Ileș Sturdzea se smînceșce din mânile tur- 
cului și cu un glas răsunător ȘI hotărit strigă: 
Nu! nu primesc! | 

Boenii mici și bosrii mari, fie-care după ros- 
tul gândului, interesat ori desinteresat, slobod 
ȘI ei un A!'de mirare, aprobător ori desapro- 
bător. | E 
— De ce nu primeșci domnia ţăret? întrebă 

Miron. Costin. Biata noastră moșie are nevoie 
de un Domn tînăr, cu braţ puternic. Tintr eşti, 
Domnia-Ta, boerule. Neamul nostru doreşșce un 
Domn înțelept şi iubitor de dreptate: Așa. te 
şeie tot moldoveanul. Primeşce, Măria Ta. | 
— Nu, exclamă şi mai cu tărie Iieş Sturdzea. 
Boerii, mici se apropie de el; care de care 

îl îndeamnă, îl roagă... 
_— Nu, nu, nul! r&sună departe în tabără. . 
— Dar dece nu? întreabă Ceaușşul, reprezintant 

al. Vizirului. 
-— Pentru că, mă. jur pe Dumnedeu sfântul, 

că de me faceți Domn, bine să Șciţi, că pe voi 
toţi, boerii .v& pun sub sabie, că de la voi. se 
trage risipa-și nenorocirile țărei noastre!



Un alt A/ eşit în diferite tonuri din peptu- 
rile celor de față împlu văsduhul. 

Apoi cum boerii șciati că Ilieş Sturdzea ce 
dicea aceea făcea, că nu era om să-și schimbe 
gândul, ci statornic la cuvînt şi la simțirile su- 
fleteşci, nici că mai gândiră să dea acestuia 
Domnia. Boerul Hăbășescu şopti lui Miron Costin: 
De ce n'am face Domn pe medelnicerul St. Pe- 
triceicu, socrul lui Ileș Sturdzea? Miron Cos- 
tin, graba fiind mare, propune şi el acest nume. 
Boerii mari il: aclamă, boerii mici, cari vedeati 
în socrul lui Ilieș pe unul din ceata lor ȘI pe 
unul care ţinea seamă de cuvintul înțelept al 
ginerelui săi, se unesc cu boerii mari ŞI Pe- 
triceicu e proclamat. Domn. - 

— Numai de nu Par duce de ripă și pe 'a- 
cesta boerii vicleni şi fără dragoste cătră țeară, 
dice llieș Sturdzea către mitropolitul Ghedeon. 
Cu boerimea stricată nu scapă ţeara. Domnia să 
se razime pe popor, iar a se răzima pe treptele 
de jos nu va putea decât acel Dorin, la auqul 
căruia vor putea străbate plângerile Și p&surile 
țerei. _ 
— Adeverat grăeșci, bocrule, răspunse bă- 

trănul mitropolit. Tocmai pentru asta răi făcuşi 
că n'ai primit domnia. Că de aceea plânge _1- 
coana Maicei Domnului din Hotin, că sfânta 
noastră apărătoare a ţărei cu lacrimi se roagă 
fiului săă pentru odihna şi mântuirea neamului 
românesc. Păcat boerule că nu primiși ! 

SP o



  

ȚEARĂ FĂRĂ BETRANI 

Pottele omeneşti sunt vechi cât şi omenirea. 
Verite de monsieur de la Palisse. Aa 
Când începe a-ţi înfiera musteaţa nu șcii ce 

i-ai face să dea mai iute. 
Când ai ce să prindi cu cimbistra pe sub 

nas, te credi deja om întreg. 
„După ce fulgii de la bărbie "i-ai făcut groși 

și aspri ca rogozul tot rădendu-i cu. briciul, 
apoi nici una nici două, te bizui să dici celor 

) mai bătrâni: «Sculaţi-vă de acolo, că "mi-a venit 
| mie rindul se stai... Nu vedeţi că am musteți 
! şi barba "mi-o rad?» RI] 

* 

* * 

Păi ci-că într'o țeară — numele ei nu-l mai 
spun, că nu e de nevoie pentru cînșirife-măr- 
ărite» al povestei,—s'aii hotărit tinerimea să-și 
ucidă toţi bătrânii! Că ce? ai nu sunt ci-—cei 
tineri — cu musteți și cu barbe? Ce nevoie 
mai aii ci să tot scoaţă căciula la mai bătrâni 
ȘI să-i lase pe aceştia să ducă trebile țerei ? 

Ce? tot cei bătrini să fie mari slujbaşi ai țărei? 
— Adică de ce numai nişte ghiuji să aibă 

toate onorurile și toate hbunătățile țărei și nu 
tinerii?
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— Jos! cu ghiuzii! 
— Jos cu csenamorasiţii! 
—. Jos cu ramoliţii! 
— La ţeară tînără, oameni tineri! 

* 

x 

ȘI într'o noapte sai apucat. voinicii de tineri 
de ai ucis pe toţi cei bătrîni... 

Numai un fiii “mai cu suflet m'a cutezat să 
ucidă pe tatăl săi şi sa mărginit al ascunde 
într'o peșteră, unde nimeni nwl putea găsi și 
unde pietatea filială. îi ducea toate cele de care 
avea. nevoie. “ | a 

* 

* 

Chemat-aii atunci Vodă al țărei în Divanuri 
şi în toate slujbele numai din generaţiunile ti- 
nere. Din toate barbile marilor Divanişti n'ai fi 
putut lega barem o bidinea de Doamne-ajută, să 
înălbeşti de Paşti vatra casei. Din toate mus- 
teţile boerilor judecători nu alegeai nici o pe- 
reche de musteți ungureştci.;. 

* 

* * 

Dar iată, măre, ca țeara acea a tineretului era 
vecină cu neamuri duşmane, care ca uliul pîn- 
dea de mult să pună ghiara pe ea. a 

Cum să înceapă cearta ? 
Că dă, chiar când zgîndăreşci o gâlceavă din 

senin, tot se cade să creadă lumea ca d-ta eşti 
cu dreptatea. Povestea lui « Zirie Briîi» nu 
este de. ieri de alaltăieri...
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Păi ci-că așa chitiră dușmanii neamului din 
țeara tineretului: Să cerem noi înapoi. de la 
acea ţeară funia ce strămoșii noștri o împru- 
mutară strămoşilor tineretului... De nu ne or 
da-o — şi nu ne-o pot da — apoi le luăm 
țeara amanet ŞI amanet al nostru o rămânea 

. până să găsească ci funia... 
De cât ce funie voiau viclenii de vecini? 
— Funia împrumutată de la strămoșii noștri 

era din fire de nisip împletită... 
— Ei, vro mare treabă n'o fi asta, răspunse 

imberbul ministru de externe cetind nota viclea- 
nului ministru de externe al statului vecin. O 
să-ţi dăm funia. 

Și pe dată chiamă pe toți fabricanți de frin-. 
Shii şi le ordonă să facă până în 3 dile un 
stînjin de funie din boabe de nisip. 

“Dă în sus, dă în jos... frământă nisipul... 
tinde-l.. Aşi, funia nu esă nici cât esă adevăr 
prin gura minciunosului. 
— "Atunci. vecinul viclean - neprimind funia 

amenință cu r&sboiii... 
— Vai! ce ne facem noi! se întreba sluj- 

bașii mari ai statului tineretului... Ce ne facem? 
Suntem perduți ! 

pe 

Dar iată că într'o di fiul cel bun merge la 
peşteră, să ducă schimburi albe ŞI noi tată său. 
Și-l vede bătrânul ginduros și amărit. 
— Ce ai fiule iubite? 
—, Ce să am? Ia stăm r&u, că uite aşa, uite 

pe dincolo... 
Și-"i povesti pretenţia vecinului duşman.



  

ȚEARĂ FĂRĂ BETRÂNI SI 

— Păi de atâta vE speriarăţi voi, copii? dice 
bătrânul. R&spundeți la cartea dușmanului eaca 
așia: moşii și strămoşii noștri când ai împru- 
mutat (că de împrumutat nici vorbă, ai împru- 
mutat) funia ce ne cereți acum îndărăt, ati dis . 
strămoșilor noştri: tăieţi din funie un căpățel, 
să fie de probă, să nu ne cereți mai apoi alt- 
fel de funie decât ceea ce ne împrumutați. 
Apoi bine, daţi-ne căpeţelul de funie de probă, 
ca după el să v& facem; funia întreagă... 

După sfatul bă&trânului făcu ocârmuirea ti- 
nerimei și vecinul strigă: 

— Tot mai ai un bătrân să-i sfătuească.... Să 
amânăm urmărirea planului nostru până nor 
mai avea nici un bătrân, alt-fel nu biruim! 

+ 

* * 

Și eaca de unde s'a născut raiul bătrân. că ȘI e SIA Detrăn, dacă un sat nu are un bătrân să. şi-l cum- 
pere, de vrea să fe salvat! 

 



    

  

VODA VREA IAR HÂNCU BA! 

Indelung răbdător este poporul, dar până 
unde merge răbdarea lui nu poți m&sura cu 
mintea, ci mai lesne îți dai seamă de aceasta 
pe calea inimei. Inima purdalnica le face toate 
șI de aceea i-a strigat poetul: 

«Taci inimă, taci! 
Toate tu le faci!» 

Răbdat-aii Moldovenii mulți domni ră, ba şi 
mai r&i de cât Duca-Vodă, şi nu sai burzuluit 
asupra lor, cum ai dat pe față ura şi mânia la 
1673, în a: doua lui domnie. | 

Mintea ori inima făcut-a răzmerița, r&scoala 
de acum 225 de ani?.. | 

Mintea nu, că bine puteau să şcie cei r&s- 
culaţi, că în 3—+ dile Duca Vodă putea să 
aibă din Galaţi și Brăila destulă oaste tur- 
cească, ca să-i nimicească şi să le potolească 
răsmuerița. 

Inima, părdalnica, năsbutioasa, inima care când 
se leagă de ea ori dragostea ori ura, te îm- 
pinge la fapte nesocotite.
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Și ori-ce fel de dragoste încape în inima o- 
mului: dragostea de prieten (Orest șI Pilat), 
dragoste de neam, —vitejii care ai sciut muri 
pentru el la Plevna; dragoste... Dar de dra- 
gostea de femee pomenească-vă Antonie despre 
Cleopatra lui, că ei am în cuget despre alt- 
fel de dragoste să amintesc aci: Dragostea po- 
Borului; iată dragostea despre care pe diua de 
astă-di, unde atât de puţini oameni o ai, am 
de gînd să amelinț câte ceva. Se 

Dragostea poporului e mare lucru ŞI pe cât 
de mare, pe atâta grei de priceput și pe atâta 
încă și mai grei de păstrat. | 

Te trezesci într'o bună dimineaţă, că popo- 
rul se uită galeș la tine şi te 'ntrebi pentru ce . 
te iubesce ? 

Ce mândră, ce dulce ţi-e viaţa când ești. în 
bună cătare a poporului! . | 

Decât cum nu ţi-ai dat seamă pentru ce ai 
plăcut poporului, tot. aşa îţi chinuesci mintea 
să înţelegi pricina pentru care, dintro di într'alta, 
perduşi acea dragoste. scumpă a lui. 

Dragostea poporului cred unii că o ai, pen-. 
tru că i-ati luat apărarea. Se înşeală: ca muie- 
rea legendară, care-şi iubesce bărbatul pentru 
că o bate şi o mustruluesce, așa face une-ori 
poporul; el iubeşte pe August, pe Ludovic al 
XIV-lea, pe Țepeş-Vodă.... e 

Purdalmca de inimă, iar nu mintea să-şi dea 
seamă de așa nesăbuite dragoşti. | 

Ajutaţi de minte ascuţită nu erati pasă-mi-te 
Mihalcea Hâncu, Serdarul Durac ŞI Clucerul 
Consţantin, când la 1673 r&sculai pe Orheeni, 
pe Lăpușneni şi pe Soroceni, și se nădăjduiaii



. 
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în dragostea poporului pentru ei. Ii iubea po- 
porule fără să-şi dea seamă pentru ce inima lui 
era câștigată de acești trei boerinași. 
„Ba adică pentru Hâncu încrestase țărănimea 

şi ostășimea la râbuşul amintirei destule fapte 
care-l arttai lumei de om sdravăn la fapte şi la 
cuvent. Pe timpul domniei întâi a lui Duca și 
în scurta domnie a lui Iliaș Vodă, Hâncu deş- 
teptase de minune băgarea de seamă a Mol- 
dovenilor, mai ales prin semeţia ce ar&tase față 
cu Divanul cel mare al ţărei şi cu domniile. 
Intr'o di el r&spunsese lui Ilaş Vodă : «Măria 
Ta, te preămbli şi-ţi petreci timpul în ospețe, 
dar Sorocenii, Lăpușnenii şi Orheenii ati ajuns 
la sapă de lemn și n'ai nici pită neagră. Nu- 
mai încape nici o picătură în cupa lor amară». 

Și Orheenii şi Sorocenii, ba după ei și Lă- 
puşnenii, făcură lui Hâncu legenda cunoscută: 
«Vodă vrea şi Hâncu. ba». Şi dragostea pen- 
tru Hâncu se. restrânse caldă şi asupra lui Du- 
rac și Clucerului Constantin şi în dragostea 
poporului, în inima, iar nu în mintea lui s'a spri- 
Jinit răscoala din Noembrie 1673 și sau oțelit ini- 
mele capilor răscoalei. 

* 

* * 

In curtea domnească din Iași, Duca Vodă pe- 
trecea fără grijă, înconjurat de greci și de boeri, 
cari îl îmbunau cu vorbe dulci, minţindu-l că 
țeara e fericită, că e linistită şi că dânsa îl iu- 
besce. Dragostea poporului! Ce-i păsa lui Duca 
Vodă de așa ceva ? Navea el destul cu dra- 
gostea îmbunătorilor si? Şi apoi sosise de 
câte-va dile la Curtea domnească şi. un trămis 
al Porţei, ca să primească tributul țărei şi Vodă
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îl dăruise cu blănuri scumpe, cu șaluri de preţ 
şi cu pungi de bani, iar Turcul asigurase pe 
Măria Sa de toată dragostea Porţei pentru el. 
Sdreanţă de aruncat era pentru Duca, prin ur- 
mare, dragostea poporului. Şi judecând . prin 
cumpena minţei, nici Duca Vodă nici boerii 
sti nu puteati bănui măcăr, că se îndreptau a- 
supra așilor cete de țărani şi de oştire necre- 
dincioasă Domniei, hotăriţi toți, după pov&ţuirea 
inimei lor, să scape ţeara de domnia pe care 
Hâncu n'o vrea. Ajunsese. cetele răsculaților 
la Ciric, la marginea Iaşilor, şi Vodă benche- 
tuind la Curte, habar n'avea. 
Acum 'Tătărăşenii, acea mahala a Iașilor, care 

mai în to-d'a-una s'a asociat la mișcările îm- 
potriva domniilor rele, devin avant-garda r&s- 
coalei. Ambletele lor spre mijlocul orașului cu 
strigăte dușmăneşci pentru Greci şi pentru Dom- 
nie, duc. veste la Curtea lui Duca . Vodă „de 
burzuluiala țărei, de sosirea la Ciric a lui Hâncu. 

Şi atunci prăvăliile se închid, căci. neguțăto- 
rul nu şcie de dragostea poporului ; îi ajunge 
dragostea banului. Şi la Curtea domnească ar- 
năuții ieaui locla metereze; crainicii chiamă de 
pretutindeni lefegiii domneşci; boerii greci și 
cei pămenteni cu suflet 'de boer grec, se adu- 
nară la Spătăria cea mare, în curtea domnească. 
Hatmanul Domniei cu puţine cete, înfiripate în 
pripă, pleacă, din porunca lui Duca, să întâm- 
pine pe rebeli. Grija şi emoţiunea sunt pe toate 
fețele la Curtea domnească și în: curțile din 
lași locuite de boerii greci. Această grijă, a- 
ceastă emoţiune e nespusă când. se primi şci- 
rea, că cetele Hătmăniei «v&jend că vor putea 
sprijini», adică să întâmpine pe răsculați, ai
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început a se pleca către dinșii şi unia ati fugit 
din oastea domnească şi s'aii lipit de a lui Hâncu. 
Acum Hâncu intră în laşi. El şi cu Durac 

stau călări în fruntea cetelor lor, iar Constan- 
tin iea loc ia cetele din urmă. Intrare trium- 
fală avură rebelii de-alungul Tătărașilor. Țeră- 
nimea se adăoga ca la alaiu în cetele r&sculate, 
înarmată cu ce putuse găsi prin casă. Femeile 
şi copiii din prispe şi după garduri făcea să 
resune văzduhul de strigăte voioase, iar puţinii 
lefegii domneşci cari, fiind de neam străin, nu 
înțelegeaii dragostea poporului pentru Hâncu, 
luaseră tălpășița și într'o goană ajunseră la - 
Curtea domnească, unde h se deschise por- 
țile de intrare și apoi le zăvoriră, ei împărțin- 
du-se pe la metereze. E 

Că nu numai strigăte de bucurie r&sunară în 
Iaşi în diua de 8 Noembrie 1678, tocmai în 
diua onomastică a lui Hâncu, nu rămâne în: 
douială : multe case de greci fură călcate de Tă- 

„tărășeni și prădate, așa că spaima de aceste 
făptuiri sporea grija şi spaima din Curtea dom- 
nească. . 

x 

%* * 4 

Iată acum Hâncu ajuns la Curtea domnească 
în aclamaţiunile cetelor sale şi a orășenilor mol- 
doveni. EI înconjoară curtea întărită, la distanţă, 
până unde nu puteai bate puştile din me-. 
tereze şi apoi rădică steag alb în fața turnului 
porței, steag de parlamentar. 

Bucuros; Duca Vodă trămite pe marele Pos- 
„telnic să grăiască cu Hâncu. 

— Ce e voinţa d-tale, boerule Hâncu ?—în-
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trebă cu fața galbenă ca ceara Postelnicul lui 
Duca Vodă. | | aa 
— Ce să fie, mărite boer,-—r&spunde Hâncu. 

—lacă, să primească Vodă solia ţărei,; pe a- 
cești 12 țărani cu bătrâne dile, cu părul capu- 
lui alb ca zapada, dar cu inima caldă pentru 
țeară. Primească-i Măria Sa, să mai stea la vorbă 
și cu ei, că destulă sindrofie avut-a cu cei ce 
nu iubesc țeara. Deacă Măria Sa o înțelege gra- 
iul b&trânilor noștri, bine ; deacă nu, păcat n'om 
avea. n 

% 

%* %* , 

Peste câte-va minute în Spătăria cea mare a 
Curţei, Duca Vodă înconjurat de boierii greci, 
păzit de copii de casă cu toege și de beșlii 
turci din! straja domnească, primea pe cei 12 
țgrani, solia trimisă de ţeară. 
— Rugămu-ne Măriei Tale, să nu te tulburi, 

nici să săgeteze grija prin mintea Măriei Tale, 
dice moș Țircovnicul, un bătrân de 80 de ani, 
cu barba; mustăţile şi părul întroenite de zăpada 
vremei, 
— Hâncu, căpetenia noastră, omul ţărei, ni-a 

trămis solie la Măria Ta, să'ți aducem veste cu- 
rată, că țeara nu te mai vrea, că ai îngenun- 
Chiat-o la greci fără suflet, cari ai adus-o la 
sapă de lemn. o o 

Lui Duca. Vodă par'că i'se rădicase după față 
giulgiul morței. Capegi-başa turc, vădând cum 
tremura barba lui Vodă, îi dise pe greceşce: 
«N'aibi grijă Beiule, sunt și eu paci» - . 

Încurajat de prezenţa turcului, un boer din 
cei cari înconjura pe Vodă, se încumetă a dice; 
înainte de ori-ce răspuns al Domnitorului:
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— Măria Sa voeşce însă să rămână ȘI va r&- 
mânea |! 
„— Dar Hâncu va zice da, împreună cu ţera, 

întrerupse un țăran din solie. 
„— Să ne ierţi, Măria Ta, dar ascultă de sfa- 

tul nostru: Cu bine şi cu pace să eși Măria. 
Ta din pământul țărei, că nu te primeşce țeara 
să-i mai fii Domn, că 'nu mai poate suferi dă- 
rile cele grele şi nevoile cei le pui pe gurmaz, 
că na mai remas nimica în casele noastre şi aj 
stricat M. Ta obiceiurile cele vechi ale pămen- 
tului și nu mai este cu putință să trăim cu 
Măna Ta. | 

— Afară mișeilor! strigă Domnitorul. Hat- 
mane, seimenii să îndrepte puşcile împotriva 
buntușnicilor. | | 
„— Supuneţi-vă! strigă şi Capegi-bașa, că de 
unde: nu, veţi cădea la nemila ŞI urgia împ&- 
răției, ca nişte haini. . 
— Nu suntem haini împărăției, dice bătrânul 

conducător al 'soliei, ci numai pe Duca Vodă 
nul primim pentru multe r&utăți ce a făcut ţ&-, 
rei, ci să ne dea împerăția alt Domn,. că are 
mulţi oameni și poate să ne trămită pe altul. 
— Afară mișeilor! strigă din.noti Duca Vodă. 
— Noi ne ducem, Măria “Ta, dar de, de nu 

vei eşi şi Măria Ta, de bună-voie din curtea 
domnească, o să eşi de nevoie şi atunci o fi 
mai r&ă. În numele lui Hâncu al nostru, îţi dăm 
răgaz de trei dile, ca să te găteşci de plecare. 

Solii eşiră închinându-se lui Vodă şi turcului 
și trecend printre dou& rînduri de seimeni pe 
scara domnească și prin alte dou& rînduri de 
lefegii, prin curtea domnească, fură scoşi pe 
poarta mare de sub turn şi porţile se rostogo-
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liră îndată cu sgomot în urma lor, şi zăvoarele 
fură trase,. iar din turnul după poartă puştile 
fură îndreptate în - veleag: asupra asediatorilor. 

Cât pe aci să înceapă încăerarea, dar bine 
vădând Duca Vodă că n'o să se poată apăra 
mult timp, trămise îndată carte lui Hâncu, 
că primeşce să ieasă din țeară cu bine şi cu pace, 
după răgaz de 3 dile, ca să se poată găti de 
plecare. 

Nerăbdarea şi mânia cât pe aci să isbucnească 
în cetele lui Hâncu, când audiră că el s'a învoit 
să mai r&mână Vodă în curte timp de trei dile. 
Durac țipa cât îl lua gura, că şearpelui nui se 
dă răgaz, că de nu'l ucidi îndată, te muşcă şi 
te omoară el. 
„Dar Hâncu, cum nu perduse din puterea ce 

"avea asupra mulțimei, din dragostea poporului, 
ținu pept lui Durac, ajutat de Clucerul Constan- 
tin şi cetele se liniştiră, legând tabără împreju- 
rul curței domneşci, şi di şi noapte timp de 
trei dile păzind cu ochii deştept asupra tutu- 
ror mișcărilor din curte. 

- 

* * 

În dimineața dilei a 3-a, la 10 Noembrie, se . 
deschiseră porţile de stejar groase legate cu fer, 
de sub turn și eși un rădvan cu roți aurite, și 
alte trăsuri încărcate cu bagaje. La un semn al 
lui Hâncu, rădvanul se opri la câţi-va paşi de 
la poartă. Hâncu, Durac şi Constantin înconju- 
rară trăsura, pe Când cetele manifestati prin ur- 
lete neînțelese ura şi bucuria lor. 
— Bine făcuşi, Mărite Doamne, dice Hâncu 

lui Duca, că odată măcar ascultaşi de glasul
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țerei. Ce văd? Ai luat cu Măria Ta pe mări- tul turc trimis de Poartă ? Socoteşci că din el să'ţi faci pavăză împotriva țerei r&sculate? Nu era de nevoie, că românul nu'şi ucide domnii săi, ci când domnii îşi uită de datorie cătră ţeară, se desparte de ei cu bine şi cu pace, că domnii sunt zii lui D-deii. Noi nu suntem haini împărăției, dar vrem domnie nouă, care să ostoiască nevoile țărei. Cale bună, Măria Ta! lată tovarășii mei Durac ȘI Constantin, cu cete de călări te vor însoți pe Măria “Ta, ca să aibi cale liniștită, -până departe de Iași. Numai nu scormeni, Măria Ta, ginduri rele pentru ţeară, că nu te va erta D-deu să-i mai aduci dile ne- gre. Loc voinicilor! strigă apoi Hâncu cetelor, cari împedicaii trecerea trăsurilor; loc! să treacă „acela pe care noi nu-l vom mai primi în țeară ! 
— Să treacă! 
— Ducă-se pe pustii ! 
— Să-l mai v&d când mi-oi vedea ceafa! „— Să-l iea dracu! 
— Păcat că nu-i făcurăm mărgele roșii la gât. Sute, mii de glasuri, cu fel de fel de ase- menea strigăte dușmane clocotesc, isbindu.se de zidurile Curţii şi, ca sg&omotul urlător al vîntului în vijelie, se unesc amenințătoare cu sunetul clopotelor de la biserici, trase într'o dungă, de dandana. | ŞI pe când rădvanul domnesc înaintează prin Podu- Roşii spre Frumoasa, biserica Balcăi, ca- să apuce. drumul Bordei spre Vaslui, cetele triumfătoare se respândesc prin oraș cu strigă- tul: Trăiască Hâncu- Vodă 

„Acesta cu ai săi ŞI cu boerii cari fură gata „a părăsi pe Duca Vodă, intră în “curtea dom-
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nească și înjghiabă guvernul not al ţărei, gu- 
vern "care va. mai dura atât de puţine dile, a- 
tâtea câte vor trebui lui Duca, ca să dobân- 
dească oştire turcească, cu care el venind în 
țeară, să probeze, că nu-i de ajuns dragostea 
Boporului pentru isbânda unei cause, ci mai tre- 
bue ca dragostea aceasta a poporului să fie că- 
lăuzită de minte ageră şi înțeleaptă. 

 



  

JUPÂN VENTURA-VESTI 

"TABLOU .DE LA ANTIPOPI 

O frumuseță de peşchir de in în patru ițe 
pe spetează deasă, împuiat la capete cu țarța- 
muri în bibiluri și înflorit cu arniciură în fețe 
vii, atârnă de un cot de lemn ce înaintează din 
păretele casei d'asupra Podului-Mogoşoaiei, mai 
sus de ușa prăvăliei lui jupăn Ventură-Vești, 
starostea de bărbieri. 

Dar mi-te prăvălia? 
la vedeţi cum dă ocol nesfirşit de-alungul 

celor trei păreți ai camerei, laviţe aşternute cu 
velințe vărgate. Colo la colț este soba cu căl- 
darea în care clocoteşce sg&omotos leșia. Pe pri- 
piciul sobei se tolăneşte un cotoi mare alb. Pe 
păreți, spre răsărit, Jcoana Breslel, ferecată în 
argint. Inaintea ei arde di și noape o candelă 
mare numai de filigran, eşită de sub ciocanul 
lui Ilie Zlătarul domnesc. Sub icoană prapura, 
steagul breslei. Apoi pe amândoui pereții, față 
în față, patru roți de tinichea lucioase, din cari 
es câte două fofeze în cari ard lumînări de sei, 
cari trămit spre bagdadia apropiată o lumină 
înnecată 'în fum negru ce vitejeşce caută să se
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înmulțească în luciul metalului. Printre aceste 
patru feluri de policandre se. întind, ca nişce 
braţe articulate, coturile, pe cari se usucă peş- 
chirurile. Din virful acestor braţe cari se pot 
mișca după trebuință, atârnă căldăruşa lungă- 
reaţă, cari prin burloiul aşedat la fund dă scur- 
gere, după voie, leşiei pentru Tăutul capului muş- 
teriilor. 

La minunat vad mai e aşedată. prăvăla lui 
“chir Ventură-Veşti. 

D'apoi să vedeți cum urdină la dinsa lumea, 
ca albinele pe gardina gurei ştiubeiului. Și adi | 
24 Noembrie 1797, mai mult de ori-când, că e 
ajun de s&rbătoare. Nu se dichiseşce lumea la 
bărbieri în di de sărbătoare, că doar nu sunt 
jidani, ci creştini pravoslavnici. Şi eacă de ce 
unul intră altul ese pe diua de adi din prăvălia 
de bărbierie a lui jupân Vântură-Veşti. 

Şi ce'lume intră.și ese! Tot unul și unul, 
ca boabele de soroace de la mătănule. Mitro- 
politului: neguţători chiaburi, judecători de la 
departamentul de şeapte, de opt şi de crimina- 
lion, de la Spătărie și de la Agie, logofeţi II 
ȘI III... Doară boierii cei mari de nu vin de 
la olaltă la prăvăha lui chir Ventură-Veşti, că 
de, ei ati cu ce plăti să meargă pe la curțile 
lor meşteşugarii, ca să nu se amestice protipen- 
dada. cu lumea cea de. rînd. 

Nui vorbă, că şi lumea cea de rînd nu se 
sinchiseşce şi "când îi vine, la ca/menea (cafenea) 
ca și la bărbierie, 'dă iuruș asupra boerimei cu 
vorbe ascuţite şi scornind'svonuri nu tocmai de 
cinste pentru protipendadă. Ei, că doară nu 
erai nici boerii pogoriţi cu. hârzobul din cer! 

+ 

* %
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[Dece calfe şi dece ucenici are în slujbă ju- 
pân Viîntură-Veșşti și în ajunul s&rbătorilor toți 
sunt rupți în șeale de muncă, de stare cinchiți cu 
briciul, cu foarfecele, cu cleştele de scos dinții... 

— Un perdaf lui jupân Scufă? 
— O spălătură de cap cu leșie tare lui Jupân. 

Moscu, care ţine iratul ocnelor domneșci ! 
— M& Gogoaşă, barba de boer mare lui Ju- 

pân Racoviţă! 
— Tu, Hodoroagă, rade pe cap pe Jupân 

Marda, dar vedi să nu te pogori cu briciul mai 
„Jos de .cât acoperă fesul! 

— Bagă de seamă, mă Zarzavat, să nu văp- 
„sesci pelea boerului ci numai părul, canea de 
Țarigrad!. 
— Aoleii! mi-ai prins şi falca cu măseaua, 

striză un pacient! 
ȘI bricele și foarfecele seomotează ȘI curge 

șopot leşia din deci de căldări asupra lighenelor 
galbene, scobite pe rotunzeala gâtului, ce ţin pe 
mâni doritorii de lăutori, pe când calfa ori u- 
cenicul îl săpunesce cu săpun turcesc de'i sca- 
pără ochii când il ajunge pe la ei. 

La sgomotul instrumentelor de tortură se unesc 
graiuri mai sgomotoase schimbate de la muş- 
teriii la muşteriă şi de la călfi la mușteriui. 

Bărbierul era în secolul trecut Și la 'noi (de 
nu Cum-va e şi adi) ceea-ce era Figaro în Apu- 
sul Europei. La Bucuresci nu era gazeturi cari 
să te laude, ori să te ocărască, după cum eşti 
sai nu din gașca ei. Gazetă era însă fie-ce 
bărbierie. D'apoi mai dihai de ori-ce altă bărbie. 
rie, era aceea unde ne aflăm. De aceea îl ŞI 
poreclise Vântură-Veşti, pe jupânul, dei rămă- 
sese porecla nume.
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Așa, dar iată că vine jupânul de la Curtea 
domnească. A retezat firele din barba Măriei 
Sale, care treceau obraznice peste hotarele cu- 
venite. | 
— Bine veniși, jupân Vântură-Veşti, strigară 

mai toți muștereii, cari încă unii aștepta rîndul. 
— ME 1ei pe mine? 
— Ba pe mine! 
— Ca la moară, cala moară, la rind, cinstiți 

boeri. 
— Ce mai vești, nea Vântură-Veşti, că vii de 

la Curte. 
— Adică unde am tuns barba Măriei Sale 

aşiș am deslegat burduful .lui de veşti de la 
Țarigrad, ori de la Beciti (Viena)? Ce maiveşti? 
adaoge a dice guraliul mai—mare—Staroste. Ce 
să fie? Piră veche: se sfădesc la Divan boerii 
paia (cei fără slujbă) cu  boerii 'halea (cei cu 
slujbă). Se sfădesc de la plapomă: unii o trag 
încoace, alții încolo... | 
— Dar Vodă ce dice, Kir lancule? întrebă 

un. mușteriii, privind şi cercetând într'o oglindă 
rotundă cu fundul înflorit în sidefuri, ca să vadă 
de nu -cum-va a scăpat calfa briciul în părul 
alunelei. 
— Ce să dică? Le strigă şi el, ca eu odi- 

nioară : Ho, staţi pe rînd ca la moară! 
— De cât, jupân Măimărie, nu le vine rîndul 

destul de des. 
— Păi lipitoarea că-i lipitoare, şi încă-i tre- 

bue timp până să se îmfle de sângele supt. 
Deacă Vodă nui lasă până. să se îmfle punga 
lor din iraturi. (venituri) şi havalele, cu ce se 
alege creştinul că l-a poftit Măria Sa pe scaun 
în Divan? a
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— Dar pe diua de astă-di ce se mai svoneșce, 
kir Ventură-Veşti? 
— Eu sunt om domnesc, pe mine nu m& în- 

trebați. Adică nu cum-va credeți că o să vă 
spun, că Vodă are de gând să-și schimbe Di- 
vanul, că prea s'a burzuluit cei ce așteaptă ? 
Nu cum-va vă trece prin gând, că, ei om dom- 
nesc, voii deschide sghiaburile pârlei de ne- 
mulţămiri, de bârfeli împotriva domniei? 

Ce:o să facă și Măria Sa, ca să mulțămească 
pe toată lumea? “Țeranului nu-i place să dea 

„văcănit și să 'și facă claca după pont; boerului 
„Cum să-i placă să stea cu punga goală? negu- 
țătorului să nu-i ceri fumăritul, cotăritul ŞI ha- 
valele cele-l-alte. 

— Audi vorbă la jupân Ventură-V ești, între- 
rupse boerul Faca, care tocmai se sculă după 
laviţă, sfirşită fiindu-i dichiseala. Audi vorbă de 
rumân! D'apoi numai de asta e nemulțămită 
țeara ? Dările ai adus'o la .sapă de lemn. Bi- 
serica e necinstită, pentru că Mitropolitul n'a 
vrut să se supue-lui Vodă de a ridica jură- 
miîntul arhieresc, ca să nu se mai pue pe ţeară 
văcăritul. Ispravnicii din judeţe sunt mai r& de 
cât pașalele din Serhaturi (de peste Dunăre) : 
fură, taie, spînzură după pofta inimei lor. Jude- 
cătorii din toate departamentele nu dai drep- 
tate de cât pe bani.. | 
— Dar cu şcoala norodului? întrerupse das- 

călul Pahomie, de la şcoala Slavono-Românească 
de la Sf. Gheorghe-Noi. Școala cea mare a 
ajuns de batjocură. Pristav peste dăscălime ai 
pus Vodă pe kir Cucu, cel cari ani întregi nu 
mai dădea pe la şcoală decât să-şi iea leafa, 
deacă nu -o lua kir Pandeli cofetarul Vutcar.



ȘI dăi și dăi! La lafuri se întind muștereii mai 
dihai de cât “gazetele noastre” de adi. 

Numai într'una nu se potriveşce vremea de 
adi cu cea de la Noembrie 1797: Pe boerul 
Faca mi "Pa înşfăcat Vodă ŞI mi Pa trimes sur- 
&hiun, în loc pusti, la Sinaia, să se pocăească 
de duhul franțuzesc şi de alcătuire de pas- 
gueluri (satire); pe dascălul Pahomie a po- 
runcit Vodă nazirului şcoalelor să-l treacă. la 
Cutia milelor, să nu se mai lege de juvaer de 
om ca jupân Cucu, iar bărbierul domnesc de 
la care Vodă a aflat ce fel de gazeturi se fac 
în prăvăha lui, Pa acoperit Măria Sa cu un 
lung hrisov de scuteli şi Brivileghii noui în : 
folosul... nu al ţărei, ci al lui. | 

Ei, se potriveşce ?
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ppee 

MAMA TARABOANŢA 

— Păi da, fătul mei, ei sunt mama Tără- 
boanţă, acea de paşte văcuţa ei prin ponoarele 
Moţu-Dracului. De cum se ridică zăpada, plec 
din Tesila şi mă urc pe colț cu Plăvana, mai 
înainte de ce să sosească ciobanii cu oile de 
la Baltă. 

— Da bine, mătuşă dragă, ai vr'un bordeiii, 
ori măcar vr'o colibă de blăni pe Moţu-Dra- 
cului? | 
— Cum de nu? O scorbură de brad bătrân: 

când plouă stai cinchită întrinsa, ca în curțile 
D-tră; când nu plouă, întind și răsf&ţ oasele 
astea bătrâne, pe velințele lui Dumnedeii: iarba 
cu flori și mușchiul moale. 

— Şi cu ce-ţi ţii dilele acolo, în creerii mun- 
ților ? 

— Păi a semănat Dumnedei dragul “pentru 
noi săracii știr, urzici și bureţi de tot felul şi 
Plăvana îmi dă prisos de lăptişor și-l aduc tot 
la două dile la târg la Sinaia și bogdaprosti, îl 
vînd pe la creștini şi cu gologanii ce prind îmi 
cumper mălanii și lână de tors pentru ţoale... 
Numai de un cârd de vreme tergovețele din 
Sinaia, care vînd şi ele lapte la curțile boereşci,



îmi ațin calea la răscruce de drum ȘI me hu- 
ciuesc ca pe un erete care dă târcoale pe la găini... Ele nu mă lasă să-mi: câştig biată mă- 
măliguță, ba încă mi-ati scornit un ponos... 
— Ce ponos, mamă dragă? 
— Ci-că sunt o babă fermecătoare ŞI că în 

casa unde calc eii, înțarcă vacile... De babă, 
babă sunt; că descânt cu cărbuni apă de la 
isvor, de durere de cap, ori frec copiii de gâlci 
cu vorbe de la mama înv&ţate, de aia sunt fer- 
mecătoare ? IE 

Și mătușa Tărăboanţă își face trei cruci spre 
resănit. 

* 

* * 

Intr'al opt-deci şi douilea an — ŞI nu nume&- 
rați pe foi de trandafiri, mama, Tărăboanţă e 
adi un schelet uscat, îmbrăcat cu pergamen sbir- cit și bătend în galben-verde. Pe cap şuviţe de per alb foesc sub o broboadă veche, ruptă, dar 
spălată la Prahova de câte ori o tuleşce de la 
munte la terg; în gură doui dinți mai ţin ho- tar buzelor, să nu dea năvală asupra fălcilor. De altmintrelea mama. Tărăboanţa se ține dreaptă, 
fără de cocoașă cu care prea darnica natură îţi încarcă, spetele la bătrânețe, şi picioarele au remas sprintene de urcă colţul Bucegilor mai ca şi pe timpul tinereţilor. Mare pe nimeni pe lumea asta, biată bătrână: 
— Vedi, domnule, când Dumnedeii îţi lun- geşce anii vieţei peste r&boajele omeneşci, te trezeșci singură-singurică, cu vatra rece ȘI cu gard de tăcere a ori-ce dragoste în jurul tăi... Cine mi-o închide ochii? Ia vrun cioban cre- ştin, milostiv... 

* 

* %
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Cum vedeţi, am făcut cunogeință cu mama 

Tărăboanţă, astă- -primăvară, la Sinaia. Tinerimea 
de azi, care se laudă cu metoade noui de tot felul, 
în rostul vieței, de r&sună mahalaua cu sunet 
de oală spartă, nu-și bate capul să mai stea de 

vorbă cu bătrânii, ba încă—noui Spartiați—vor 

să înlăture din calea omenirei moșnegimea ne- 
trebnică și de aia, când pot, le dă bătrânilor și 
câte un picior, s'ajungă cât colo, tocmai ca.. 
ăla Leului îmb&trânit din fabulă. Mie mi-a plă- 

cut s'ascult pe bătrânii sfătoşi, chiar şi când nu 
prea alegeam bob curat din "măzărichile graiu- 
lui lor. O fi poate din interes, că-mi puteam 
dice: nu rîde, mă băete, c'o să ajungă şi tu b&- 
trân ! Ori este pentru că sunt încredințat de ade- 
verul dicătoarei vechi:' «când satul n'are un b&- 
trân, să-și cumpere unul îndată, că alt-fel e r&ă 
de sat!» 

%* * 

«Păi, f&tul mei, n'am fost eii doar tot o bă- 
borniţă, cum mE veci; avut-am şi eu odată 
obraji rumeni, de nu şciam de frunzişoară roşie 
de la coropcarii marchitani, ca cele-l-alte surate 
din sat și părul negru impletit în doue codi 
se încolătăcia ca o cunună domnească pe ca- 
pul mei şi spuneai hitrii de flăcăi la horă, Du- 
mineca, -că ochii mei „negrii dădeau foc la şira 
de paie a minei lor... ȘI câte și mai câte dră- 
gălășenii n'audiam ei de la tineri, ba chiar și 
de la bătrâni văduvi, când cu doniţa cea îm- 
pistrită de lingurarul Sărăcilă, cu fiare de toc, 
mândră de'ți era drag s'o priveşci, mă întor- 
ceam a casă, de la isvoare, purtând'o pe umăr



MAMA TARĂBOANȚĂ 101 
  

ŞI cea-l-altă mână ţinând cumpăna, rotită pe 
șold. Hei câţi se mai opreau în cale si bea, 
sanchi, o gură de apă din doniță!... Si ei su- 
meteam! fota, din față, să nu se prelingă ' apa 
din doniţă pe fireturile ei, iar cel ce bea par'că 
nu se mai îndestula de b&ut. o 

Dar iacă într'o 'nameadi, audim pe taica o- 
prind carul cu boi în bătătura casei. Venea de 
la Câmpina, unde dusese un maldăr de lemne 
de vîndare. Ca nealtădată taica nu dejugă mai 
înteni boii, ci intră iute în casă. Era însoțit de 
un necunoscut tirgoveț. 
— O fi iar vrun tacsildar (strîngător de bi- 

ruri), care vine să ne mai iea ce bruma ne-a 
mai rămas prin casă, îmi șopti mama Săfta. 

„Dar tirgoveţul cât păşi pragul casei, şi cât 
ochii lui deteră de icoanele din păretele des- 
pre r&sărit, se închină la sfintele icoane dicând: 
«Mulțămesc sfintă Fecioară că m'ai mîntuit!» 

Era pe poala cea cu bibiluri cusută de mama, 
icoana Maicei Domnului și acea a hramului căs- 
niciei părinților mei, Sf. Nicolae. Dilnic ei le 
"împodobeam vara. cu vezdoage şi cu lemnul 
Domnului și iârna cu busuioc uscat și cu flori 
de la marchitani, iar în faţa Maicei Domnului 
a fost atârnat un hârzob de hârtie de aur tăiat 
de mine ca un zarf lung, în care era prins un 
ou roșu de la Paşci. i | 

Gândii întâi că necunoscutului îi plăcuse gă- 
teala mea de la icoane, dar mi-a spus îndată 
tata, că nu de asta se închinase musafirul, ci 
căci cu adevărat sfinta fecioară îl mîntuise. Era, 
dise tata către mămuca Safta, un boer urmărit 
de zabiţii din Bucureşci, cari aveai poruncă 
să'l prindă, viă ori mort. Ci-că vina boerului



102 LEGENDE 
  

era, că se dădese în sfaturi potrivnice Impără- 
Hiei ruseșci şi generalul cel mai mare rusesc, 
Kiselef, care ţinea pe atunci scaunul domnesc 
la Bucureşci, poruncise să fie prins bietul boer 
şi să fie spînzurat, ori să'i ducă zabiţii capul ca 
dovadă că ai omorit, urmărindull. A scăpat 
sermanul cu dile până în lunca de lângă Câm- 
pina, unde îl întilni taica, nemâncat ŞI obosit . 
ca vai de el. Taica ”l-a cunoscut că fusese vă- 
tăşel al aceluia pe vremea Ciumei .celei mari, 
când, ca mazil ce e taica, era însărcinat să 
ămble cu «sănătoșii!)» prin plaiurile Bucegilor 
şi să ducă la acest boer, isvod de sănătate. 

— Să nu perdem timpul, boerule, zice tăi- 
cuţu. Dumnedei ajută pe Sf. Petru, deacă şi Sf. 
Petru dă din mâni, ca să nu se înnece. Să ne 
grăbim, că cloncanii de mumbaşiri?) ne calcă 
pe urmă. Să te schimbi în haine de-ale noas- 
stre. Fa Săftică, dice mamei, ian scoate din 
sicrii ale țoale de Pașci, să le îmbrace boerul. 
ȘI tu, Manoară—vedi așa mă chiam et din bo- 
tez—a'ţi pe umere un suman săţi fie de căl- 
dură noaptea şi pleacă cu boerul del scoate: 
prin Bucegi peste pajurele nemţeșci, în. Ardeal, 
Călăuzeşte-l tu fată hăi, pe la Verful cu dor, 
pe la Obârşia Ialomiţei. Ei rămân a casă, boe- 
rule, că de'or sosi aci zabiții stăpînirei şi m'or 
afla în sat, numai ce-or crede că doar şi d-ta 
nu eşci pe departe, că bine șciii ei că ai venit 
din Câmpina cu mine şi așa până şor perde 
vremea cercetând satul doar să te afle, d-ta vei 
fi ajuns la Braşov. N'avea grijă, cucoane, Mă- 

  

1) In timpul ciumei erai oameni însărcinaţi să întrebe de 
sănătate din casă în casă, 

>) Mumbasiri, adică ezxsecuție,



rioara mea cunoaşce toate potecile Bucegilor, 
te poate călăuzi di și noapte prin locuri neăm- 
blate. 

lute-iute boerul se făcu țăran. ME uitam la el 
cât îi şedea de bine în haine de-ale noastre. 
Era tînăr, tot să fi avut 25 de ani. | 

— Audi tu, Mărioară, să nu care cum-va săi 
dici 'boerului, când veţi poposi pre la stâni, în 
munte, de cât pe nume. ]pr-i «Nea Gheorghe», 
spune, că ţi-e văr primar, 

Aşa ne sfătui taica rîdend, când boerul ȘI cu 
mine furăm gata de plecare. 
Mama biata ne îngriji de merinde la dăsagi. 
—  Vedi, fată hăi, adăogă taica, când furăm 

ajunși la pirlaz şi ne găteam să păşim din bă- 
tătura casei la drum; vedi de n'apuca calea 
prin sat pe la Isvoare, că vătaful de plaii Goj- 
gojea e tocmai într'acolo cu mai mulți  pote- 
rași şi o fi primit carte închisă de la „Bucu- 
reșci să urmărească pe boer. Apucă mai bine 
pe piscul Cânelui, tuleşce pe Cumpet la Va- 
lea-rea şi urcă pe lângă monăstirea Sinaia că 
de vE va și întîlni vrun sihastru, nu va fi lucru 
cu primejdie, ba veţi poposi pe noapte la vre-un 
sfînt călugăr. | 
Am sărutat mâna taichei şi a mamei... Oh! 

nu șciam ei că o să fie cea după urmă săutare. 
Plecarăm, ei mergând înainte, măcar că, fe- 

mee fiind, se cădea să staă la urmă, dar trebuia 
să-i ar&t calea. Hai! Hai! din codru în lumi- 
nișuri, din luminişuri iar în codru. Deal după 
deal se așternea ca velințe uriașe sub picioarele 
noastre tot urcând pe alt munte mai "nalt. « Nea 
Gheorghe» cu mintea îngândurată nu scotea 
vorbuliță măcar. Eu, de, fată mare de 15 pe
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16 ani, nu-mi era dat mie să scormonesc vorba 
ŞI deci, cum tăcea muntele, cum tăcea mus- 
chiul, cum tăcea stânca, așa tăceam amendoui, 
de nu se audia de cât lovitura măsurată a în- 
călțămintelor noastre pe peatra vârtoasă, ames- 
tecată cu vaetele vântului prin ramurile bradilor 
şi cu cloncănitul șoimilor prin ponoare făr' de 
fund. | ! 

In diua aceea, cu toată silința pusă, nu ajun- 
serăm de cât mult după apusul soarelui în po- 
iana Sihăstriei de la Sânta Anna. 

— Să rămânem aci pe noapte... nene Gheor- 
ghe, diseni ei. Noaptea o să fie besnă, că luna 
ese numai spre diuă şi pădurea ce avem a trece 
mai departe face noaptea şi mai neagră, de nu 
o să vedem unde călcăm. Uite, colea, lângă 
scorbura sihastrului, este o căpiță de iarbă mi- 
rositoare... O să-ți întind un braţ de iarbă cu 
miresme. Să te culci... nene Gheorghe şi:să 
te odihneșci, că lungă-i încă calea și picioarele 
d-tale nedeprinse ca ale noastre... Uite, patul 
ie gata. N'avea grijă, în luminişul Sihastrului 
Pahomie, nimeni nu te poate bănui. Ș'apoi ve- 
ohia-voiii ei. 
— Să veghezi d-ta, Mărioară? îmi dise nea 

Gheorghe, aruncând spre mine o căutătură plină 
de gânduri, ce pe atunci ei nu le pricepeam. 

Părintele Pahomie, sihastrul, audind grai 
oinenesc în jurul locuinţei lui, eşi să vadă ce 
este. | 
— Oameni buni, creştini drept credincioși, 

diseii eu călugărului. Mergem la schitul de la 
Peştera Ialomiţei și cum noaptea e cât colea, 
bine-cuvintează, sfinte părinte, să aromim niţel 
astă noapte pe nițică iarbă din a căpiță.



MAMA TĂRĂBOANTĂ 105 

Călugărul era om betrân, cu barba lungă, 
albă ca zăpada. Genele şi sprâncenele lui albe 

îi acopereau ochii ca un vel de mătase. Elne 
bine-cuvîntă, dicend: bine, feții mei; odihniţi cu 

Domnul!.. | 

ȘI întrând în coliba lui, ne aduse câte o 

strachină de lapte de capră de curând fert. Eu 
scoseii o pită din dăsagi. 

— Poftim... nea Gheorghe, diseiu eu; poftim 
de ospătează şi di părintelui Bodaproste pentru 
lăptişor. 

Mâncarăm. Boeru cum mâncă nu-și mai lua 

„Chii de la mine. Eă stăteam la doui pași de 
“el, pe o buturugă de pom răsturnat de fulger. 

Atunci nu băgaiii de seamă ce fel de căutătură 
țintea nea Gheorghe spre mine; numai apoi 
"mi-am dat seamă de ea. 
___— Sunteţi tineri însurăţei? întrebă. Sihastrul 
luând strachinele golite. 

Eă simţi sângele năvălit în obraji. 
— Ba nu, cinstite părinte, îngânari, « Gheor- 

She» mi-e frate. 

Sihastrul. se uită la mine, întoarse apoi pri- 
virea spre boer: 
'— D'apoi de ce nu? Nu seamănă frunză cu 

frunză pe același pom, necum frate cu soră. 
Călugărul nu găsise nici o asemănare între 

o . 

mine şi «bădica Gheorghe». 

Da de ce să lungesc vorba ca drumul le- 
neșului. 

Boerul se tologi .pe iarbă. 

— Da nu te culci Mărioară? m&.'ntrebă el. 
— Ba mă culc, numai să aprind colea, lângă 

d-ta, niţel jar, că noaptea-i rece. 
Şi cum suflam în lemnele ce clădisem pe



doui cărbuni scoși din spuza: focului Sihastrului, 
lumina roșiatică -a flacărei se întindea pe fața 
boerului tologit nu departe de căpița de iarbă. 
Ce să-ți spun? Făr' de voia mea mi-se păru... 
nea Gheorghe, un flăcăi foarte frumos... Ce-i 
pârdalnica de verstă tin&ră? Da, mi-am dat o 
tiflă peste ochi gândind: da ce, muiere, nu 
poţi căta într'altă parte când sufli în foc?... 

Decât, boierul, și el, nu-'și descleștă ochii 
de la mine. 
— Ce frumoasă eşti Mărioară, la lumina Ja- 

rului! șopti el cu glas dulce, ca un cântec ce 
merge la inimă. | 

Nu r&spunseiti nimica şi când focul fu aprins 
bine, ei, cu pricină ca să mai adun ceva vreas- 
curi din codru, mă depărtaiu, gândind că mai 
bine șeade unei fete să doarmă mai departe, 
colo, în vr'un tufiş. 

De mai multe-ori, în tăcerea adâncă a nopței, 
audiiii pe... nea Gheorghe chiămându-mE cu 
glas încetinel, iar ei din tufişul unde mă aciui- 
sem, deacă vădui că focul arde, nu r&spunsei, 
că pricepeam bine că numai așia, fără de nevoie 
me€ chiama. 

De la o vreme adormii. Câtoi fi ațipit nu 
şei, dar de odată simt căldura a două buze! 
lipindu-se de obrajii mei... Sar drept în picioare, 
desfăcând o mână care ămbla să se încolăcească 
pe după grumazii mei. 

Era boerul, care la lumina sclipitoare a ste- 
lelor, dăduse de culcuşul mei. 

— Lasă-mă,: boerule !... 
Și me răpedii lângă coliba Sihastrului. 
EI nu cuteză să mă urmeze acolo. 
Până ce se lumină de diuă, tot mă frămân-
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tam apoi cu gândul: mai duce-m&-voiui mai de- 
parte cu boerul, ori să-l părăsesc în voia Dom- 
nului? Ca la un duhovnic să-ți spun drept, că 
printre gândurile astea, tot svâcnea neşciutoare 
de viitor inima şi deacă închideam ochii, mi se 
arăta în vedenie chipul lui... nea Gheorghe 
tînăr şi frumos, cum nu era nici un flăcăi din 
Tesila. Și îmi diceam îndată: d'apoi fereşce nu 
pot părăsi pe boer până ce nu-l voii trece de 
pajurele nemţeșci... Așa vrea taica... Ce? nu 
care cum-va o glumă de flăcăă e în stare să 
te abată din calea cinstei? | 

ŞI m'am hotărit, lesne, prea lesne să duc 
mai departe a doua di pe... nea Gheorghe, 
Gupă porunca tatei. 

Mai tăcută decât în. ajun ne fu calea... Boe- 
rului și lui parcă îi era silă de ceea ce făcuse. 

Mergea acum el înainte şi eu pe urmă și îi 
iceam din când în când: la dreapta ori la 
stânga. Și când aşa îl povăţuiam, el întorcea 
ochii spre mine, iar eă plecam pe ai mei spre 
pământ. | 

Trecurăm așa de Vârful-cu-dor, o tulirăm la 
vale spre Ialomiţa, fără a întâlni țipenie de om, 
că ciobanii cu oile ce se urcaseră la munte la 
începutul verei, erai acum trecuţi pe Gepi şi: 
Omul. amblam numai noui doui, în pustietatea 
munților, noi doui, eri încă neşciind unul de al- 
tul, astă-di ei căutând să ajut la scăparea de 
la moarte a unui. tin&r boer, dar simțind că 
mântuirea lui poate fi peirea mea. 

De deci de ori urcasem şi tulisem cu taica 
Bucegii. El haulea mânând şirul de cai încăr- 
caţi cu scânduri de la ferestraele din Valea Ia- 
lomiţei, et diceam o doină de răsuna munții,
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Acum tăceam, dar oh! nu tăcea inima în mine: 
iubeam pe necunoscutul de eri... Năprasnică-i 
dragostea |... | 

Aci mama bătrână se opri; vocea ei slăbi 
și rămase dusă pe gânduri și cu ochii înfipți 
pe vârful Bucegilor. 
„— Ş'apoi, mai departe? întrebai ei. 
Mai departe? Am dus pe... nea Gheorghe până 

dincolo de pajurele nemţeşci... Nea Gheorghe mă 
iubea... el mi-a jurat că mă ia de soție... Și 
am urmat lui... nea Gheorghe... Am uitat de 
taica, de biata mamă, de căsuţa noastră de la 
Teşila... Dusu-m'am unde s'a dus nea Gheorghe 
ȘI anii mi-se părură luni Și lunile dile... Rămas- 
am cu el, fericită și iubită și uitând pe toți ai 
mei... Și nu-mi păsa că neguţătoresele de la 
Braşov nu-mi dădeaă bună diua, fără de a 
audi şoptind între ele :casta trăeşce nemăritată 
cu boerul din Bucureşci». Nemăritată ? Da, el 
se jurase că odată întors la Bucureșci, mă ia 
ȘI drept la prea sfințitul mitropolit mă duce, să 
ne cununăm. o 

Dar iacă într'o di Gheorghe al meă primi o 
carte domnească din Bucureşci... Pasă-mi-te mus- 
calii se trăsese din țeară. Pe scaunul domnesc 
era iar domn pământean ŞI «nea Gheorghe» 
era rudă cu Vodă cel nou, care'] chiama în. țeară. 
M'am bucurat că a să fe fericit, dar m'am 
mâhnit când plecă, „deși-mi dise : «Marioară, 
să şcii că pe loc ce voii ajunge la Bucureşci, 
trămit după tine să mi te aducă». 

Aci iar conteni de a grăi Maria Tărăboanță 
şi şterse o lacrimă mare care năvăli în ochii săi... 

— Ei şi 2... 
—. ȘI am aşteptat o lună, două, un an, doui...
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şi din Bucureşci nu mai veni nimeni de la... 
nea Gheorghe al mei și ei n'aveam cu ce 
să-mi țin dilele, de am ajuns să muncesc la ce- 
tate în Braşov, cărând petre cu fărăboanța şi 
de atunci mi-a r&mas numele J/ama Tără- 

boanță... Văduii că nu mai este nădejde de veste 
bună de la Bucureşci, că la toate cărțile ce rugam 
pe părintele Filotei de la biserica din Schei 
să mi le scrie, de le trimeteam lui nea Gheor- 
ghe, nică un r&spuns nu-mi mai venl... 

Ba- -mi veni într'o di o veste, care audind'o am 
cădut ca moartă la pământ. Când m'am deş- 

teptat, eram sărită din minți ŞI rebună ; am 

ămblat apoi cinci ani, în neșcire, rătăcind prin 
Bucegi și trăind din mila creştinilor. 

— “Strmana Mărioară 1... Dar ce veste te-a 
isbit aşa ? 
— Mărioara ? A murit Mărioara... Eă sunt 

baba Tărăboanţă... Ce veste ? Bietul taica fusese 
aruncat în Ocnă, că sati aflat de muscali că el 
facuse scăpat pe boeru... Acolo, în ocnele de 
la Slănic i-ati r&mas oasele, iar s&rmana mea 
mamă Săftica a murit nebună de durerea mor- 

ței taichi şi-i mai veni tocmai în acele dle şi 

de la Braşov veste, că ei sunt muiere necinstită. 
S&rmanul taica! S&rmana mama! 

Plânsul sbucni din peptul bietei b&trâne. 
— «M'am însdrăvenit cu rugăciunile Sihas- 

trului de la Sf. Anna. Mam întors la Tesila. 

căsuţa risipită ; toți ai “mei în morminte făr” de 

cruci, făr' de miresme de tămâeri... Numai 

Ursul, cânele cu care m& hârjoniam când eram 
copilă, mai trăia, hrănit de bunii vecini, dar 

neurnit de la casa noastră pustie... Ursul sin- 

gur m€ cunoscu, m€ întâmpină gudurându-se.
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Părintele Lukian de la biserică mă primi la 
el câte-va dile: preoteasa, suflet bun, îmi adună 
cu discul de la creștini cu ce să-mi dreagă căsa şi să-mi cumpere o văcuță.. 

De atunci cu Plăvana ȘI cu urmaşele Plă- vanei mi-am ţinut amăritele dile... 
Și iacă de ce baba Tărăboanţa e fermecă- 

toare! 
” 

Ei, dar destulă vorbă de clacă... Me iartă, 
domnişorule. Uite, mai am în doniţă niţel lapte, 
de vre-o 10 parale, nu pofteşci să ţi-l dau? 
„L-am dat un ban de aur. 
— O să-l pun bine de comânud banul ce-mi 

dedeși. Când oi muri pe colț de munte, o fi 
cu ce să mă aducă în vale ciobanii, cu spe- 
tele, și să plătească la monăstire pentru pogribania 
babei Tărăboanţă... Cu banul de la d-ta mor 
îngropa ca pe o creştină, iar nu ca pe o fer- 
mecătoare. 

— Da un lucru nu mi-ai spus, mamă bătrână. 
Cum se numea la Bucureşci... nea Gheorghe? 
— Numele lui?... îl șcie mormântul de la Sf. Sava... Numele lui? Di-i boer ŞI pace! 
— Adevărat, mamă Mano; să-i dic: boer! 

 



>
 

  

AMOR CU CEL DE ALTA LEGE 

In dimineața dilei de 30 Aprilie 1828, pâlcuri 
pâlcuri de orăşeni de toate breslele în haine 
de alaiii domnesc, se îndreptaii de pretutindenea 
spre strada Podul-Târgului-de-afară, în Bucureşci. 
— ȘI dici, dascăle, că astă-di cu bună seamă 

intră Muscalii în Bucureşci? întreba starostele 
de șalvaragii pe dascălul Onofrei, de la Mi- 

- tropolie. 
— Da, cu bună seamă, astă-di... că ai primit 

Prea osfințitul Mitropolitul Grigorie carte pe 
limba franțuzească de la mai marele general 
Gheismar, că astă-di o să intre oastea împără- 
tească a lor în Bucureşci... I-a citito Masa 
Fraival arhitectonul, cu glas mare, poftorind'o 
pe româneşce, de aii înțeles toți cei de era cu 
mine, în etacul Inalt P. S. Sale... 

— REzboii, jupân dascăle, r&zboiu !... Uite 
n'aii trecut 16 ani deplin şi iar r&zboii... Biata 
ţeară !.... 
— Da ce jupân staroste? Păi nu-i mai bine 

să intre muscalii în Bucureşci, mai curând, până 
nu dai vr'un iurăș pe aici Turcii de prin serha- 
turile Dunărei ?
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ȘI tot grăind aşa, dascălul Onofrei ȘI cu 
Manăilă, starostele - de şalvaragii, ăla de are 
prăvălia peste drum de Bărăţie, ajunge la Fo:- 
șorul de foc... Aci lume multă era adunată în 
Jurul unuia din cei + stâlpi mari pe care era 
durat foişorul. | 
— Ce o fi acolo? întreabă dascălul pe unul 

care după haina lui se vedea că este din breasla 
de foc (pompierii). 
— Ce să fie? Citeșce psaltul Gifăilă -de la 

Sf. Gheorghe, cartea domnească lipită de stâlp 
ca s'o audă breslele, cari aci se adună, ca să 
înjghebe alaiul de primire al Muscalilor. 

Era în adevăr lipit pe foişor un exemplar 
din proclamaţiunea ce cu 3 dile mai înainte, 
adresase către țeară M. S. Vodă Grigore D. 
Ghica. Acesta cât oblici că Rușii ai trecut 
Prutul pe 3 locuri, în Moldova, pe dată porunci 
să 1 se tragă la scară cea mai mare butcă, cu 
12 cai de poştă și încărcându-se cu ce putu . 
luă mai răpede din curtea lui domnească, plecă 
spre munţii Ardealului, lăsând pe mitropolitul 
Gngore Caimacam țărei, până la întoarcerea 
lui în scaunul Domniei.—Adică vorba vine! 
exclamă starostele de șalvaragii, că pe tronul 
țerei româneșci M. S. Gr. D. Ghica Vodă nu 
se mai urcă deacă odată ati apucat să intre 
Muscalii în Bucureşci ! 
Acum alaiul se întocmi pe două lături ale uli- 

ței, iar. în mijlocul lui se ţin şir butcile boereşci, 
duruind cu roţile lor aurite pe grindele răi închia- 
te ale pavelei. Când dic că butcele țin şir, greşesc, 
că dimpotrivă, care de care din boeri căuta să 
apuce cu butca lui mai înaintea celor-l-alte. Arnăuţii 
în fustanele creţe și albeşi pe spete cuilice muiate



în aur, cu'turbane de şaluri de India, legaţi la cap, cu iatagane și pistoale cu plăselele bătute în ținte de argint, atârnând la şalul care le stringea şelele, abia se țineau pe capră din “dosul trăsurilor, ținend strîns cu o mână de canaturile de mătase şi cu cea-l-altă chiseaua cu tutun și ciubucul de lemn de cireş ori de 1asomie, împodobit cu calâf de cilicuri şi țeava încoronată cu imamele rotogoale de chihlibar și de diverse metaluri colorate bătute cu scân- teetoarele diamante. a | Lumea, înghesuită pe la uși și pe la tărăbile prăvăiilor, între sticlele cu rachiuri Și vutce varii colorate, ori printre copăele pline cu făină, cu roşcove, cu. mistopide, cu cremeni ŞI amnare, cu lulele turceşci,. pe sub cercuri a- târnate ca nişce policandre, de cari Spunzuraii lumânările de săi şi colăcei întortochiați de cositor, privea la butcile cari sburaiă prin nouri: de praf... 
— Asta-i Banu Barbu Văcărescu... | 
— Uite, m&:.. Mihalache și: Alecu Ghica în! butea cea dăruită de ruda lor M. S. Grigore D. Ghica Vodă. | 
— S'a dus. Vodă, sa dus chilipirul ! 
— Ia priviţi podoabe de argint la caii boe- rului Grigore Brâncoveanu. | E „Da ian vedeţi arnăutul lui:-e muiat în aur! Și trec în revizie pe toţi, aninând 'la fie-care vre-o. observațiune, care bine voitoare, care de limbă rea... Așa trecură în butcele lor Alecu Creţulescu, Alecu Nenciulescu, Grigore Băleanu, Gh. Filipescu, Manole Arghiropolo, Ştefan Bălăceanu, Nicu Ghica, Romanitis... Maibăgate în - seamă de cât toate butcele fură - acelea care 

Ss
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ducea întru întâmpinarea muscalilor pe mitro- - 
politul Grigore, pe episcopul Cherasie de Bu- 
zău şi pe Neofit de Râmnic, 
— Ce e roata lumei, jupân dascăle Onofrei, 

exclamă starostele Mănăilă, privind la procesiu- 
nea butcelor boereşci, nu mai departe de cât 
acum 3 dile se înghesuiaii tot boerii ăștia să 
sărute poala anteriului lui Vodă și adi se întrec 
care de care să ajungă mai întâiui în faţa mus- 
calului... | 
— Păi ce, jupân Mânăilă ? boerul nu poate 

făr'de stăpân !... 

* 

% %* 

In ajunul dqilei în care intrati muscalii pe podul 
Târgului-de-afară, într'o casă din mahalaua Sf. 
Elefterie se petrecea o scenă care poate in- 
teresa pe lectori. 

Dar să facem mai întâi cunoşcință cu stăpâna - 
casei. E Medelnicereasa Zoiţa... o femeie din 
lumea mare bucureşteană, văduvă, în vârstă de 
20 ani și frumoasă de-i mersese vestea până 

„ departe. Neavând destulă avere ca să poată 
trăi în huzur, Zoiţa închiria pe la unii ŞI “alții 
camere în cuprinsul casei sale. Unul din chi- 
riașii ce Zoiţa ţinea acum în casă, era un tînăr 
albanez, de lege mahomedană, servind în ceata 
Deșliilor turci, lăsaţi de poarta otomană, sati 
mai drept grăind, impuşi de densa Domnitori- 
lor români. 

Naima-Efendi se chiama acest june oștean turc. 
Frumos, cu tipul lui corect oriental, nu întârdie 

de a face să bată inima tinerei văduve; In scurt 
timp ei se iubiră, cu toată puterea sufletului



lor. Creștina îşi uitase de lege ; de lege îşi uitase mahometanul... 
In dimineața dilei de 29 Apnilie, junele arnăut primise porunca de la Beşli-aga, căpetenia beşlulor, ca imediat să-și ia toate armele şi să apuce în goana calului calea Giurgiului, căci mâne intră muscalii în Bucureşci. Dar cum să abandone Naima pe Zoiţa ? Atârnată de grumajii lui, Zoiţa plângea și-l ruga să nu plece. — Te iubesc Zoiţă, dar deacă muscalii me prind în Bucureşci sunt om perdut! M& îm- 

puşcă. | 
— Xu, nu pleca! Părintele Evloghie de la biserica Sf. Elefterie îmi este bun prieten. In casă la el ascuns, nimeni nu te poate urmări... . Nu pleca; te iubesc! Te iubescl. Făr'de tine nu pot trăi!... | . 
ȘI întrun lung. sărutat înlănțuia brațul de grumajii lui Naima. 

* 

* * 

Peste drum de casa cucoanei Zoiţei, în curtea bisericei Sf. Elefterie, locuia părintele Evloghie. Era un preot cuvios, cu barba albă ca zăpada. Cu- 
noscut de toate cucoanele mari, cărora le era duhovnic; la di de pes și în fie-ce Sâmbătă se țineai droae calescele boereşci la Sf. Elefterie: că nici -un preot ca părintele Evloghie nu putea ceti cucoanelor mai cu râvnă un acatist la Maica 
Domnului. 

Avea părintele Evloghie de la r&posata lui preoteasă o fată frumoasă pe care o măritase, „dar după 2 ani de căsnicie r&mase văduvă, se 
întoarse la cașa părintească, unde se ocupa cu
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gospădăria. Mărioara, — aşa se numea fata 
părintelui Evloghie,—era bună prietenă cu cu- 
coana Zoiţa de” peste drum. Veduvioare amân- 
două, .ele se înțelegeai minunat și-și povesteaii 
adesea durerile sufleteșci... 

Zoiţa nu-i ascunsese dorul inimei sale, dar 
Mărioara cu una nu putea să se împace: cum 
să iubească Zoiţa pe un păgân? 

— Păcat! păcat ! coană Zoiţă, dicea Mă- 
rioara, fără să-şi poată stăpâni ochii de a în- 
drepta o căutătură galeşă spre frumosul Naima. 

%* Ei 

Părintele Evloghie nu simţise de dragostea 
Zoiţei pentru ? Naima. Când Zoiţa merse cu 
Naima la casa preotului să-l roage să dea adă- 
post tainic _tinerului oștean mahomedan, b&- 
trânul preot nu bănui nimic şi se învoi, suflet 
generos, să-l scape de la peire, după îndem- 
nul cucoanei Zoiţa. Schimbat în haine bisericeşci, 
de dascăl, Naima rămase imediat în casa preo- 
tului. Zoiţa era fericită că putuse, ast-fel, asi- 
gura viața iubitului ei. 

Zoiţa se juca cu focul |.. 
Mărioara 'o asigura, ca bună prietenă, cum îi 

era, că va îngriji ea mai bine de cât părintele 
Evloghie de tăinuitul dăscălaș, care, ca să nu 
dea de gol înaintea străinilor, se prefăcea că 
este mult. 

Trecuseră acum mai multe qile de la intrarea 
rușilor în Bucureșci, şi nimeni nu băgase de 
seamă, că în casa părintelui Evloghie mai era 
un tînăr palamar, bietul om mut, de numai. 
prin semne puteai grăi cu el. Nimeni nu pri-



  

cepea cum stătea de vorbă. Mărioara popei cu 
bietul mut! Că stătea de vorbă Mărioara ȘI 
încă adese-ori cu Naima, băgase de seamă ȘI 
cucoana Zoița. De. aci se stârni pârdalnica de 
gelozie, care avea să strice toată treaba. 

— Da bine, Marioară, prea duci grija lui 
Naima, îi dicea cucoana Zoiţa, muşcându-şi 
buzele cu o vădită ciudă. 
— Bietul tînăr! răspunde Mărioara. Cine 

n'ar îngriji de densul, după ce e atât de ne- 
norocit! 
— Da par'că diceai căi de legea turcească? 
— Poate că s'o boteza cu vremea, că părin- 

tele Evloghie îi grăeșce de cele bisericeşci ale 
noastre şi el ascultă cu drag. 

a: 

* * 

In sufletul cucoanei Zoiţa creşcea dragostea 
pentru Naima, pe măsură în care într'al Ma- 
rioarei creșcea noua dragoste pentru același. 
Ce-i de mirare deacă coana Zoița, simțind cum 
Mărioara îi fură inima lui Naima, devenea pe - 
toată diua mai aprigă dușmană a fetei popei ? 

Intr'o qi cucoana Zoiţa așteptă zadarnic la 
ea a casă pe Naima. li promisese să vină la 
ora tocei de vecernie. Cu cât dor aștepta ! 
Dar Naima înlănțuit de braţele Mărioarei, pe 
când părintele Evloghie făcea slujbă în biserică 
nu putu a se smulge de lîngă Mărioara, ca să'şi 
țină promisiunea dată cucoanei Zoița. Aceasta 
vedend  întârdierea, înţelege de sigur carei 

„causa şi ne mai putendu-și stăpâni agitațiunea 
sufletului, se răpede peste drum la casa pă- 
rintelui Evloghie. De nimeni ne întâmpinată şi



118 LEGENDE 

neoprită în cale, cucoana Zoiţa, ca o săgeată, se 
introduce prin câte-va camere, până ce stră- 
bate în acea în care se afla Naima și. Mărioara. 
„Naima se smulge din braţele Mărioarei şi ese 
cu Zoiţa.... 

E: 
% % 

Trecuseră vr'o 10 dile de la intrarea mus- 
calilor în Bucureşci. Graful Palin, numit de 
împeratul rusesc preşedinte al Divanurilor am- 
belor principate, era acum la Bucuresci. Incon- 
Jurat de statul-major al oştirei, Palin ţinea sfat 
chiar în :marea sală. a Divanului țerei, în cu- 
prinsul casei în care cu puţini ani mai înainte ți- 
nuse scoală românească nemuritorul Gh. Lazăr. 
„De odată se deschide ușa sălei şi intră o 
frumoasă și tînără femee. Toate privirile se în- 
dreaptă cu surprindere spre această temee. In- 
tro agitațiune extremă, ea .se apropie de Palin 
ȘI ne mai putendu-și ține plinsul, în neputinţă . 
de a articula dou& vorbe, înmânează generalu: 
lui o hârtie. Generalul o deschide şi citeşce : 
«In casa părintelui mei, preotul Evloghie de 
la Sf. Elefterie, s'a ascuns un beșliti turc, care 
a legat dragoste cu o creștină, cucoana Zoiţa». 

Palin îndreptează jalba denunțătoare la Di- 
van, iar pe de altă parte trămite imediat câți-va 
cazaci, cari să aresteze pe junele turc. 
— Ce-am făcut! Ce-am făcut! dicea cu o 

sfâșietoare durere Mărioara Popei, frângendu-și 
mânele când eși de la Graful Palin. 

Intr'un moment de turburare, vădEnd că cu- 
coana Zoița ocupă până în adânc sufletul lui 
Naima, Mărioara înteţită de ascuţitul şi venino-
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sul bold al gelosiei turbate, luase hotărirea să-i 
peardă pe amândoui. 

azacii nu găsiră pe Naima în casa părinte- 
lui Evloghie, ci la cucoana Zoia. Când dânşii 
intrară în camera unde Naima petrecea acum li- 

„niştit și împăcat cu Zoiţa, aceasta înțelese pe- 
ricolul și, îngrozită, leșină. Oştenii muscali luară 
între puşti pe Naima şi-l duseră la obahtă (corp 
de gardă). Când trecu Naima cu cazacii pe di- 
naintea porţei sf. Elefterie, Mărioara, în genun- 
chi lângă poartă, cu ochii înnecaţi în lacrimi. 
privi pe Naima. EI întoarse scârbit ochii de la 
dânsa, iar caporalul conducător de gardă, în- 
torcendu-și şi el capul spre poartă, dise: 
— Cito takoi?—ciorti znait!... Ce mai e și 

asta ?... Dracul scie ! 
* 

* 0 

Divanul se adună în pripă, după convocarea 
Grafului Palin şi luând în cercetare cadul lui 
Naima-Efendi, dete următoarea poruncă : 

«De la Divanul prințipatului Valachiei, că- 
tre dumnea-lui vel Spătarul. 

«Fiind-că o muiere. anume Zoiţa... se află în- 
clinată cu Naima Beşliul, om de altă lege şi 
cu grei de a se despărți de el, pe acela să-l 
tac zapt “d-lui gheneralului Gheismar, iar pe a- 
cea femee, cucoana Zoiţa... să orândueşci d-ta | 
un zapciă spătăresc, să o ducă surgun la schi- 
tul Başcovul, din Sud (județul) Argeş, de unde 
să nu fie slobodă a eși afară, fără de al doui- 
lea poruncă, iar orânduitului mumbașir dându-i- 
se adeverinţă de teslim (predare) de către 
starița acestui schit, să 'o aducă aici. 

3 Iunie, 1828
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Semmnaţi: Grigorie al Ungro-Vlachiei, . Neofit 
Râmnic, Barbu Văcărescu, Mihalache Ghica, 
Constantin Câmpineanu, Alexandru N enciulescu, 
Alecu Crețulescu» *). 

Ast-fel se termină romanul cucoanei Zoiţa. 
" Nenorocitul Naima, predat de guvernul român 
Muscalilor, a fost împuşcat ca spion turc, iar 
Mărioara părintelui Evloghie înnebuni de remuş- 
care. Nenorocitul tată, din durerea ce resimți, 
vEdend în ce stare să află fica lui, cădu bol- - 
nav la pat, nu se mai sculă, murind după o ză- 
cere de câte-va dile. 
„— Pumnedei a lovit casa popii Evloghie ŞI a 

cucoanei Zoiţa, pentru că dragostea unei creş- 
tihe cu cel de'lege păgână e mare păcat! zi- 
cea prescurăreasa mătuşă Despina de la Sf. 
Elefterie. 

  

  

  

*) Documentul se afă în condica No. 117 de la' Archiva 
Statului.



  

„STBFĂNICA ȘI TINCA 

— NUVELĂ ADEVERATĂ — 

Intr'o Duminecă din luna Februarie, anul 1539, 
cine ar fi intrat în frumoasa biserică a Sf. Ioan 
din Peatra, cea zidită de Ștefan-cel-Mare, ar fi 
dat de mari pregătiri de nuntă. Părintele To- 
fănică şi cu protopopul de ţinut Economul Sta- 
vrică, cu tot soborul Bisericei, aşteptau în altar 
sosirea! mirilor, pe când dascălul-paraclisier ve- 
dea de n'a uitat ceva din cele trebuincioase pe 
masa din mijlocul bisericei, în jurul căreia a- 
vea să se facă nunta. Ce să lipsească? Masa 
era acoperită cu o minunată stofă grea de Ve- 
neţia, iar pe ea odihnea evanghelia titoricească, 
cea ferecată cu argint și cu chipurile sfinților 
Apostoli la colțuri, cu mare măestrie închipuiți 
de: machedoneanul Nuşi, argintarul curții dom- 
neşci de la Iaşi. De evanghelie stat redimate 
două cununi, cercuri de metal cu cruce la frunte 
ȘI împodobite cu flori; cădelnița cu cărbuni a- 

prinşi aşteaptă numai so ia diaconul de lanţuri 
şi să scoaţă din ea miresne dulci de smirnă și 
de tămâe, iar între două tricheluri de argint cu 
lumînări de ceară albă aprinse se r&sfaţă o ve-
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che icoană a S-tului Nicolae, căci mirele sa ho- 
tărit să ție acest sfint de hram al casei sale. 
N'a uitat paraclisierul să întindă ŞI o frumoasă velință vărgată sub picioarele mirilor ŞI ale nu- 
nilor, nu doară că ținea el să calce pe moale 
piciorușele miresei și ale. nunei mari, dar căci 
sub velință, în' dreptul acelor picioare, nunul 
mare era dator să pue ceva rubiele de aur 
şi irmilici de argint, ca să fie de bun augur 
mirilor, tot pe aur şi argint să calce în viață. 

Acum lume multă—și poftiţi şi nepoftiți—au 
împlut biserica ca un cuib- de lăstuni. Toţi aş- 
teaptă cu vădită nerăbdare sosirea mirilor. Avea 
să se cunune Alecu, fiul cel mai mare al Cluce- 
rului Alexandru, cu frumoasa fiică a paharni- 
cului Gheorghe Economu ŞI nuni aveati să fie 
boerul Iordache Dărmănescul cu cucoana Ca- 
suca. Era nuntă Simaudicoasă, se vedea cât colo, 
după redvanele cari aducea la pridvorul bise- 
ricei cucoane și boeri tot unul ŞI unul, tot ce era 
mai 7mofal în Peatra. D'apoi blăni, găteli şi ju- 
vaere pe cucoane! Mii de lei, nu sforicele 'de 
moșii, ci moşii întregi făceau salbele de la gâ- 
tul cucoanelor şi. cerceii de la urechiuşile lor! 

Dar iată că o mişcare mare se face în adu- 
narea din biserică, iar Psaltul Parapanghel de 

„la strana din dreapta, cocoțat mai sus de cât 
toată lumea, strigă, ca să fie audit de părintele 
Tofănică, din altar: «Cinstite părinte, vine nunta!» 
„În adever, nunul mare își face intrarea în bi- 

serică, alăturea cu mirele. Ce mai blăni de sa- 
mur, ce mai anterei albe de atlaz! Ce mai brâne, 
șaluri de Hindia, de ţi se par ţesute de mâni 
de năsdrăvane !
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— E trumos mirele, şoptesc. duduiele, tine- 
rele fete din calea nunţei. 

— Dar e mai frumoasă mireasa, răspund 
flecăoandrii. - 

Era, în adever, o frumuseţe rară Tinca Eco- 
nomu, care sosea și ea în biserică cu nuna mare, 
cucoana Casuca, urmată de toată familia mi- 
rilor. 

Lumea se desfăcu în două, ca să lase să. 
treacă nunta spre masa pregătită. , 
Acum protopopul, părintele Tofănică şi tot 

soborul ai eşit din altar şi înaintează spre masa 
pregătită, pe când psaltul face o gamă discretă 

„sottovoce, un pa-vo-ga-di-zo-ni-hke-pa, care să-i 
ungă glasul, să nu scârție. 

„Nu'i vorbă, băuse el de dimineață două ouă 
necoapte, tot cu acest scop, dar mai cercase 

„ȘI ceva vinuri din podgoriile de la Bacău, pe 
cele bolți din ulița mare a oraşului. | 

Ce să vă deserii ei frumusețea miresei ? Era 
o adevărată «/liana Cosinzeuna» din poveste 
și sub beteala de aur ce-i înveluia capul ado- 
rabil și cădea în valuri de raze de soare până 
la păment, Tinca nu mai semăna ca o femee, 
c1 era ca o aparițiune cerească. 
— Ce trumoasă fată ! era șoapta unanimă în 

toată marea biserică. | | 
Nunii iai locul cuvenit lor. Asemenea face 

mirele, dar mireasa plânge. Deacă nu era la bi- 
serică, lăutarii i-ar fi cântat « Taci -mireasă nu 
mai plânge !» “Toate miresele de acum o ju- 
m&tate de veac se credeai datoare să plângă, 
să se prefacă barem că plâng. Ei, dar Tinca 
plânge deabinele. 
— Ce ai drăguță ? o întrebă 'nuna mare.
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Părintele protopopul a băgat de seamă și el 
că plânsul miresei nu este numai farafasticuri, 
ci cu adevărat plânge din adâncul ihimei. El 
se apropie de Tinca şi o întrebă: 
— Au nuți este cu voie să te măriți cu boe- 

rul Alecu ? E 
Mireasa rosti un energic su, care emoționă 

toată adunarea. 
„— Nu, nu mi-e drag Alecu, ci Ștefănică, 

frate-sătu. i | 
Scandalul era făcut, era la culme. 
Ochii mulțimei se îndreptară spre fratele mi- 

relui, spre Ştefănică. Acesta, băețan de 20 de 
ani, era în adevăr cu mult mai frumos de cât 
frate-s&i Alecu. Palid ca turta de ceară, cu pri- 
virea rătăcită, rămăsese ca înlemnit, în fața sce- 
nei din jurul mesei nunţei. Ștefănică iubea pe 
Tinca, dar, fiu ascultător, nu protestase contra 
combinărei matrimoniale a tată-săă. 

Bătrânul clucer Alexandru nu stete mult pe 
gânduri. El şopti o vorbă fiului său Alecu. A- 
cesta se retrase de pe velința nunței, iar în lo- 
cul lui, clucerul aduse pe Ștefănică. 

Mireasa încetă de a plânge. Părintele pro- 
topop schimbă -<peciul» adică biletul învoind 
Cununia, pe numele lui Ștefănică... Şi «/saia 
dănțueşce» şi părăluțele, liscăile de argint şi cofe- 
turile se aruncară din amvonă asupra adunărei, 
la cununia lui Ștefânică cu Tinca, în loc dea 
fi aruncate la nunta lui Alecu. Apoi era şi drept, 
că acesta doar «<bună-diua» schimbase până a- 
cum cu Tinca, pe când pe Ştefănică ea de 
multe luni îl iubea. | | 

Trei dile ținu nunta la casa Cluceriului. Su- 
netul vioarelor și al cobzelor acoperi ultimele
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ceasuri ale vorbelor de scandal ale mahalagi- 
țelor, vinul curse gârlă, nunul şi nuna mare 
împlură la masă o cupă cu galbeni venetici 

șI olandezi noui, ferecaţi, şi mesenii mai îm- 
plură și al douilea. pahar cu tot felul de bani, 
tot aur și argint şi'l închinară pentru nouii că- 
sătoniți... 

II 

DUPĂ 19 LUNI 

La mahala.— Audişi, soro? Ci-că c'oana Ca- 
tinca a lui Ştefănică, fiul Cluceriului Alexandru, 
sa dat în dragoste cu boiarul de la Dobreni, 
Cartagi. | 
— Elei! dragă c'oană ă Tarsiţo! Par'că nu-mi 

vine să, cred, că Tinca a luat din dragoste pe 
Ştefănică. Uitat-ai ce scandelă sa întemplat la . 
“cununia lor acum un an? 

— Ba acum 19 luni, în capăt... 
— D'apoi bine, coană Tarsiţo, abea a eşit 

din patru-deci... Dumnedeii le-a dăruit o copi- 
liţă... Vai, ce păcat!... 
— Di mai bine: ce nerușinare!... Bietul băr- 

bat! Un băiat de 22 de ani de-o fi... 
— Și frumos coz!... Cine. mar fi fost bu- 

curoasă să-l ia de bărbat!... 
— Păi ce te aștepți de la coana Catinca?... 

Soiii rău, soro, soiti r&i, cumetră dragă...” Nu 
şcii că măsa a înşelat și ea pe bărbatu-s&i toată 
viața ? 

Mahalaua de astă-dată nu minţia. 
„Ce se întemplase?
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Tinerul boer Cartagi asistase la nunta lui 
"Ștefănică şi încă de aturici punendu-și ochil pe 
Tinca, nu întirdiă de a lega cunoşcință mai de 
aproape cu Ștefănică, ba deveni camicul casei» ; 
mânca adesea la tiîntrul însurățel, seara venea 
regulat la partida de cărţi, aducea din când în 
când zaharicale pentru coana ŞI i le oferea tot- 
d'a-una faţă cu boerul Ştefănică. Ș'apoi ce gu- 
ralii. şi om de duh era Cartagi! Ce plăcut 
grăia de toți şi de toate! Că era om procopsit, 
înv&țase franțuzeșce la dascălul Xenopol, cel 
care creşcea copiii lui Dum. Stan și pe băiatul 
cel mai mic al Cluceriului Alexandru. Ba citea 
gazeturi tranţuzeşci, cari le împrumuta de la 
elvețianul Ballif, alt dascăl franţuz, ceea-ce nu 
putea să facă Ștefânică, căci şcia numai româ- 
neşce și ceva greceşce. 

Se făcea lumea roată în jurul lui Cartagi, 
când povestea seara, în 1840, la sindrofie orila 
cărți, şcirile culese de prin «gazeturi». El spunea 
cum Louis-Napoleon a încercat pe la capătul 
lui Iulie să facă răzmeriţă în Franţa, la Bulonia, 
și cum a fost prins şi aruncat în temniță, la 
Ham, în 24 Septembrie. Prea. era legendar 
«Napoleon Bunaparte» ca să nu intereseze 
șcirile despre un urmaș al viteazului împărat. 
Dar ce impresiune nu făcu asupra adunărei de . 

„la Ştefănică vestea sosită despre atentatul con- 
tra regelui Franţei Louis Philippe, de la 3 (15) 
Octombrie !... 

ŞI nu numai în politica din afară, ci ŞI de cea 
internă era a tot șciutor boerul Cartagi. Inşira 
ca boabele metaniilor de chilimbar, veştile din 
Iaşi, de la domnie. Mihalache Sturdza Vodă, 
era nașul boerului... deci avea mare trecere pe
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lângă Domnitor. Tatăl lui Cartagi 'era «mă- 
dulariii» în Obşteasca Adunare, ales, cum se 
alegea pe la 1840, ba cum se mai fac—să nu 
fe nimănui cu bănat — şi adi alegerile parla- 
mentare, cu concursul de tot felul al isprav- 
nicilor de județe... Dar cine avea telegari mai 
mândri, ungureșci, ca boerul din Dobreni? Al 
cărui bucătar țigan şcia face cele mai vestite 
blanc-mangele, zaharicale cu migdale, alibiuri, 
cataifuri, prăjituri nemţeşci? Al boerului Car- 
tagi!. Ş'apoi cine şcie să danţeze bine ca acest 
tîner boer, danţuri frumoase europeneşci?. De! 
cum să nu se uite galeş cucoanele la el? 
— Doamne, duduița, dise întro di moaşa 

Gherinski către Tinca lui Ștefănică, ce fericită 
va fi temeea pe cari o va iubi-o cuconaşul 
(Cartagi! — Și ce bine mi-aşi împlea punga 
de la el, dacă Tinca s'ar îndupleca, adăugă ea 
în sineși. | 
— Credi, dragă moşică! 
-— Ce să cred? Nu încape vorba de îndoială... 
ȘI adi cu o vorbă ca asta, mâne cu alta mai 

ademenitoare, moașa pregătise pe Tinca să 
primească destăinuirile - înfocate ale junelui 
boer. | 

De şease luni acuma întâlnirile se succedai în- 
tâlnirilor, tainice negreşit, mai întâii în casa 
moașei Gherinski, mai apoi chiar în casa lui 
Ștefănică, la orele când el era nevoit să se 
absenteze pentru a merge la cancelaria tribu- 
nalului, unde tată-săii — care era preşedinte — 
îi dăduse o funcțiune de sfo/nacialnic (şef de 
masă). A 

Șease luni de dragoste! Apoi vecinele ce 
treabă au de cât să vagă cine intră şi cine ese



128 LEGENDE 

de la vecina?... Şi iată cum amorul Tincăi cu junele din Dobreni nu mai era acum o taină pentru mahala. * 
Numai Ștefănică, bietul, habar n'avea de ce 

se svonea' prin mahala... « Ce şcie satul, mu şcie bărbatul». | 
Ștefănică nu prinse de veste, că Tincuţa lui 

iubită îl înșela cu amicul casei-—o! amicii ca- sei!—cu Cartagi. Deacă Ștefănică iubia pe 
Tinca înainte de cununie, el o adora de atunci 
incoace şi de la naşcerea primului lor copil, 
nu mai era iubire și adorare, ci idolatrare dra- 
gostea tinărului soţ pentru mama Elenuței, fe- 
tița lor. Când Ştefănică se ducea la cancelaria 
lui, nu eșea din casă până ce nu pupa copiliţa în albia unde dormea, și -până ce nu stringea 
dulce la peptul lui pe Tinca... Nefericitul “nu 
băgase de seamă, că de o bucată de vreme 
Tinca lui căsca, îi era nu şciii cum, silă când 
el o alinta, o desmerda şi se smuncia din braţele 
lui, tocmai atunci amintindu-și că n'a dat de la 
cămară ce-i trebue bucutăresei. Dar unde să priceapă Stefănică asemenea purtare? Dar de ar fi prins de veste, că cinci minute după ce 
el eşea din casă, să meargă la slujba lui, ve- 
nea regulat să-l înlocuiască amicui casei, care 
cumperase tăcerea tuturor servitorilor... 

III 

MATUȘA DESPINA 

Intr'o dimineață eşind Stefănică de a casă, ca Ş ) să meargă la cancelarie, prin dosul caselor cu 
două rînduri— minunea de pe atunci a oraşului
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Petrei—a boierului moșier Dumitru Stan, în drep- 
tul șipotelor, acolo unde eraii aşedați tabaci, cari 
pregăteau pentru cismari pei tăbăcite, îl întâl- 
neșce o codoșniţă bă&trină, bătrină ca matracuca. 

— lan stai, evghenistule, sâ-ți spună baba o 
vorbuşoară. 

Se opri Stefănică. | 
— Ce. vrei, mătușa Despina? 
Era doica mamei lui Ștefănică. 
— Ce să vreau, puiul mamei? Răi faci, cu-! 

conaşule, că după ce te duci la clănțălărie nu 
mai dai pe a acasă, că ucigă-l toaca nu ci- 
tește evanghelii, ci strică casele creştinilor. Prost 
grădinarul care nu pune lacăt la uşa grădinei, 
deacă ţine să nu-i fure trecătorii trandafirii... 
— Nu te înţeleg. mamă Despina. 
—, Păi după ce-i ajunge la clănțălărie și-i 

scîrții cât îi scârțiicu pana de gâscăpe ale hârtii, 
mai dă o fugă și pe a casă, că-i vedea cum 

„merge şiretenia lumei... Că nu de geaba am a- 
„lăptat et pe mama d-tale, cuconaşule. Adecă-te 
nu mi-ar fi păcat să nu-ți iei hobotul după ochi? 

Fiori reci trecură prin corpul lui Ștefănică. 
De unde el mergea voios, gândind la Elenuţa 
şi la Tincuţa lui și la ora când se va întoarce 
lângă ele, acum păşeşce agitat, cu ochii în pă- 
ment și se frământă cu gândul, că ce-o fi voit 
să spună mama Despina cu vorbele ei apoca- 
hptice? Mai mult inconscient ajunse la cance- 
larie. Delele (dosarele) erai aședate de arhivar 
pe masa lui, acoperită cu postav verde. Ciudat! 
altă dată îi ajungea să arunce privirea pe hâr- 
tile din dosar, ca.să le dea minunat de rostul 
fie-căreia. Acum cetea, cetea, cetea, dar nu pri- 
cepea nimic. |
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— Aşteaptă d. prezident în presudstvie (sala 
de audiență) dice un sluzifor (uşier) trămis să 
ceară dosarele cu procesele dilei. 

Ștefănică se duse la Preşedinte. 
— Tată, dise el acestuia, sunt cam bolnav, 

te rog să-mi dai voie să mă duc a casă, că nu 
pot lucra, mi-e capul grei ca un bolovan. 

— Da, eşci galben, Ștefănică... vei fi răcit. 
„Dute şi te odihneşce. | 

IV 

FLAGRANT-DELICTUL. — NEBUNIA 

Stefănică lăsă toate baltă şi plecă spre casă, 
precipitându-şi mersul şi inima bătendu-i cu o 
bătaie neobicinuită. Stoluri, stoluri negre se ros- 
togolesc, în mintea lui, gândurile dureroase... 
Dorul inimei tot mai luptă însă contra posomo- 
ritelor cugete şi deschide în scurte soroace lu- 
minișuri de speranță. Nu, nu se poate!.. Prea 
ar fi mare mișelia!... Nu se poate! Tinca să mă 
înșele? Ticăloasa de babă mi-a otrăvit viaţa cu 
bârfeile ei... 

Ș'apoi luminișului succeda furtuna: «Da, dar 
acum mi-aduc aminte: când am sărutat-o la ple- 
care, Tinca s'a smuncit din braţele mele... De 
ce?... Ma întrebat la câte ceasuri mă întorc?... 
De ce m'a întrebat?... O! aș muri de durere!... 
ME înşală Tinca mea!... 

ȘI iar o clipă de înseninare: — Nu, nu se 
poate!... Tinca mă iubeşce... 

Cu cât se apropia de casă, Ștefănică răria 
pașii, parcă ar fi dorit să amâne ora fatală a
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constatărei reahtăței ucigiătoare. Iată-l sosit în 
pragul înaltei porţi, acoperită cu şindrilă, poartă 
pe sub care în fie-ce di intrând în curte, i se 
părea că intră în paradisul vieţei lui. Ştefănică 
se opreşce... Ihima-i săria din loc... Ochii i se 
îndreptară cu repediciunea săgeţii spre feres- 
trele de la.iatac, acel altar al sfintelor lui iu- 
biri... Perdelele sunt trase până jos... Ştefănică 
simţi picioarele scăpătând sub el. Se rezimă. de 
stâlpul porței..: In curte linişte adincă. Numai 
Cioban, cânele cel negru, Pa vădut, el aleargă 
la poartă şi se gudură la picioarele stăpânului 
său. Nici un servitor în curte. La atenanţele 
din adincul fund al curței, nimeni... — Cu atât 
mai bine, gândi Ştefănică. Neobservat de nimeni, 
el se furișă pe din dosul casei, cu gând să in- 
tre pe uşa coridorului de la mijlocul caselor, 
care se deschidea spre grădină. Ușa era închisă, 
contra obiceiului. În partea opusă etacului era 
camera doicei şi a Elenuţei. Doica și copiliţa 
dormiati. Fereastra era întredeschisă. Fără sgo- 
mot, Ștefănică intră pe fereastră. In fața albiei 
Elenuţei, el se opreşce, priveșce copilița: 

— Nu, nu se poate!... Ticăloasa de babă!... 
Abia stăpânindu-se de a săruta pe Elenuţa, 

ca să n'o deştepte, el deschide ușa... Vis-ă-vis 
era uşa etacului. 
— Uşa închisă?... De ce?... Tinco, deschide, 

sunt eu... . 
Nimeni nu r&spunde, deşi el aude bine miș- 

cări răpedi prin atac. | 
— Tinco, nu deschidi?... adaogă Ştefănică 

sgâlțiind nervos clanța ușei. Pentru numele lui 
D-dei, ce este? Ce se petrece? Și mai cu ener- 
gie. sgâlție ușa, care rezistă.
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Acum el zăreșce lângă o ladă de Braşov un 
topor. Îl apucă și începe a da în uşa din care 
sar țăndări. De sgomot Elenuţa s'a trezit şi 
plânge. S'a deșşteptat și doica, care aleargă în 
pragul ușei, încremenită, vădând pe cuconașul 
cum sparge ușa etacului. 

După trei-patru lovituri de topor, ușa e spartă. 
Stefănică intră aproape nebun în etac. 
— Nimeni! E 
Patul în neregulă, o rochie aruncată pe jos... 

Fereastra deschisă. 
— Nimeni!... Ștefănică se răpede la pat. Era 

încă cald. 
Se răpede la fereastră... In acel moment ure- 

chia lui este isbită de duruitul unei trăsuri, care 
a plecat de peste drum de casa lui. Se urcă 
pe un sipet de sub fereastră, să vadă mai bine... 

—- Tinca! Tinca, fugită cu... | 
Ștefănică nu isprăvi vorba și cădu jos leșinat. 
Doica aleargă, cearcă in zadar să ridice pe 

bietul boer. Singură nu poate, şi slugile toate 
le-aii trimis cucoana de a casă cu vr'o treabă 
oare-care. 

Dar Ştefănică revine la viață. 
Vai! se mai chiamă viață aceea ce-i remânea 

de acum înainte? El se ridică de jos, merge 
iar la pat şi un hohot groasnic, desordonat, ese 
din peptul lui. Apoi la ușă ia toporul şi se în- 
dreaptă iute spre camera unde plângea Elenuţa. 
Doica, cum la vădut apucând toporul, avu un 
urit presimțimiînt. Ea ajunse mai înainte acolo 
și închide ușa zăvorind-o, apoi luând copila în 
braţe, sare pe fereastra rămasă deschisă după 
intrarea lui Ștefănică și întrun suflet se duce



la casa vecină, unde locuia bătrânul Cluceriul . 
Alexandru. 

Ștefănică nu mai cearcă a străbate în camera 
copilei, dar își rumpe, cu hohote bolnave, hai- 
nele după el şi sparge tot ce e în casă şi sfă- 
rimă patul. Ștefănică e nebun. 

v 
La CERNĂUȚI. — DUPĂ UN AN. 

Amanţii, cari isbutiseră să sară pe fereastră, 
găsiră la oare-care distanţă trăsura.care aştepta 
pe -Cartagi. Ei luaseră în goana cailor drumul 
spre moșia Dobreni. Aci nu rămăseseră decât 
două ore, timpul necesar ca să arunce în gea- 
mantane haine, rufe și bani de cheltuială. Peste 
puţine dile ei erau în siguranță de ori-ce ur- 
măriri ce ar fi putut încerca Ștefănică, deacă ar 
fi rămas zdravăn la minte. 

Dar pedeapsa lui Dumnedei nu € numai pe 
lumea cea-l-altă, ci şi pe aceasta: pân la capul 
anului Tinca muri. Lumea dicea că remușcările 
de cuget o ofticară. Dar ceva mai miraculos : 
amantul înnebuni și el ca Ștefănică. Pe stradele 
Cernăuţilor îl urmăreau cu risete și urite glume 
ștrengarii, iar el se apăra aruncând. cu petre 
după copii. 

VI 

NEBUNUL 

"Era nebun Ștefănică. E 
Trebue să aibi o organizațiune de creeri mai 

„mult decât solidă, ca să rămâi cu mintea în-
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treagă pe temelii, când te isbeşce o furtună 
groaznică ca cea care dobori la pământ pe 
s&rmanul Ștefănică. 

EI iubea, adora pe Tinca. Nu se împlinise 
doi ani de când, cu scandalul mahalelor din 
Peatra N., o luase în căsătorie, substituindu-se, 
chiar în dioa nunţei, frate-s&ui celui mai mare, . 
căruia tatăl lor, clucerul Alexandru, destinase 
pe frumoasa fiică a lui Economu. Dumnedei 
le dăduse apoi o copiliță, pe care Ștefănică, 
tot din dragoste pentru nevasta lui, o numi Tinca, 
ca și pe ea. El iubea acum—de se putea—și 
mai mult pe mama Tincufei, a îngerașului care, 
gândea el, avea să fie un lanţ de aur care să 
lege întrun mănuchiă nedespărțit pe aceste fiinţe : 
tata şi mama. 

Așil.. «Amicul casei», buruiană otrăvitoare, 
ucigătoare, avea să desfacă acest lanţ de fericire 
şi de iubire, să smulgă din braţele lui Ștefănică 
pe Tinca și să sgudue din temelii mintea soțului, 
săl aducă .la nebunie. Și ce nebunie! In dioa 
fatală când Tinca fugi cu Cartagi, acel pretins 
amic al casei, Ștefănică era să ucidă cu toporul 
pe Tincuţa, în leagănul ei, deacă doica nu' săria 
la timp, cu micuța în brațe, pe fereastră, s'o 
adăpostească, la casa vecină, unde şedea b&- 
trânul bunel, clucerul Alexandru. 

Ștefănică abandonă casa în care de 1$ luni 
trăise fericit, şi cu hainele sfâşiate pe el, âmblă 

„din acea groaznică di a fugei iubitei lui, ile 
și nopţi numeroase, rătăcind prin oraș și prin 
pădunle din munții Bistriţei, trăind din mila 
creştinilor, cari îi aruncaă vr'o. coajă de pâne, 
ori vr'o bucată -de mămăligă rece. 

După o căutare zadarnică de câte-va luni,
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clucerul Alexandru află pe Ştefănică adăpostit 
de un bun călugăr de la monastirea Pângăraţi. 
Intristatul bătrân îl luă a casă'la el, dar avu grija 
să nui pună în cale pe Tincuţa, că prea semEna 
la chip cu mamă-sa. S'a temut bunelul să nu 
se înfurieze nenorocitul Ștefănică la vederea 
copilei și să cerce iar a o ucide. 

Rămase Ștefănică câte-va dile în casa părin- 
tească. De dimineaţă până în noapte, priveghiat 
de vărul s&ii Sotir Panaitiu, Ştefănică stătea nemiş- 
cat, tăcut, cu ochii stinşi, pe capătul unui sipet 
de Brașov, din camera acestuia. In zadar îl 
întreba Sotir, el nu răspundea. Abia îl putea 
decide să guste ceva din mâncare, ori să se 
culce, noaptea târdiu, îmbrăcat, pe sipetul de 
care nu se mai despărţea. 

Intre aceste, adânca supărare ce pricinui b&- 
trânului Clucer nenorocirea lui Stefănică, îl duse 
la mormânt. Acelaşi părinte Tofănică, care ci- 
tisă cununia, la Sf. loan al lui Stefan Vodă-cel- 
mare, lui Stefănică, citi pogribaniile morței la 
capul Clucerului. Mulţi copii lăsă orfani Cluce- 
rul. Insurat de a doua oară cu o tînără fată 

"din cele dou&-spre-dece orfane crescute de Doam- 
na lui Ioniţă: Sturza-Vodă, el lăsă două rin-. 

„duri de copii, unii mari, însurați, pe la casele 
lor, cum fusese şi Stefănică, alți mărunței, de 
la cocoana Fotima. Cel mai mare, Vasilică, 
era încă în acea verstă în care nu se pricepe 
ce este moartea. Când tată-st&i era întins mort pe 
o masă mare, in mijlocul salonului, el credea.: 
că doarme şi ţistuia servitorii să nu facă sgo- 
mot cu vorba, că deșteaptă pe babaca... | 

Profitând de ocupaţiunile tuturor celor din 
casă, cu pregătirile înmormântărei clucerului,
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Stefânică se furișă din camera lui văru-săui So- 
tir şi se făcu nevădut. Zadarnic îl căută apoi 
Sotir, după înmormântarea unchiului său. So 
fi aruncat în Bistriţa, ori o fi iar la Pângărați... 
Undele Bistriţei : deteră afară un cadavru, dar 
nu era al lui Stefănică, ci al unui nenorocit 
plutaș, care alunecase după plută venind pe 
ea de la Broșteni. La părintele Paisie; de: la 
Pângăraţi, nu se ar&ta Stefânică... Căutări za- 
darnmice !... 

R&maseră cucoanei Fotinia a Clucerului, nu 
mai puţin de cinci copii mici. Ea nu se mai 
putea însărcina şi cu Tincuţa lui Stefănică. So- 
tir își aduse aminte că la monăstirea de maice 
de la Re&sboeni era stariță o mătuşă a lui, 
maica Csenia. Se decise să ducă copiliţa s'o în- 

 credințeze milostivei călugărițe, s'o crească şi 
s'o consacre apoi altarului. Că de măritat nu 
va mai fi vorbă, săracă orfană cum era Tincuţa... 

VIII 

BALUL NEBUNULUI 

Pe când cu mare jale a tuturor, chiar și a 
străinilor de familie, era îngropat bătrânul Clu- 
ceriă la Sf. loan al lui Ștefan-cel-Mare,  Ștefă- 
nică unde 'era și ce făcea? Intr'o mică poiană 

“din codrii după Dealul Balaurului, pe drumul 
ce duce de la Peatra la Tg.-Neamţ, ai fi putut 
afla pe bietul Ștefănică. El şi-a aternat de cră- 
cile ştejarilor, care ici, care. colea, fie-care din 
hainele după el și, gol de tot, mergea de la o
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haină la alta, adresându-le cuvinte de curte- 
nire... 
— D-ta, dudue, eşci frumoasă. 
— D-ta, dudue Sultănică, îmi placi... 
— Uite duduița Tinca!... Geaba, nu este altă 

dudue mai frumoasă ca mata... Poftim la danţ, 
dudue, cu Ștefănică. 

ȘI luând haina aninată de ramură, nefericitul 
danțează cu ea la pept, până ce 'cade la pă- 
mânt leșinat. 

Stefănică, în trista lui. nebunie, reconstituia 
"«sindrofia» la care făcuse cunoşcință cu fru- 
moasa Tinca a serdarului Economu. 

Prin poiana unde Ștefănică cădu leșinat, era 
drumul la Tg.-Neamţului. De la înmormânta- 
rea clucerului se întorcea cucoana Sultana Ure- 
chiă. De odată 'caii de la enadinceancă» se 
opresc speriaţi. Ei dăduseră de Ștefănică lun- 
git pe marginea drumului, tfăr' de simțire. Se 
cobori vizitiul. 

— E un om gol, cucoană, dar nu e mort, 
că e cald. 

Se dă jos din trăsură cucoana Sultana. 
Ea recunoscu. pe Ștefănică, îl udă cu apă din 

șipotul ce murmura la dece paşi d'acolo, îl deş- 
teptă... Stefănică lăsă să'| îmbrace vizitiul. 

— Vino cu mine, Ștefănică, -îi dise cucoana. 
Vizitiul sui pe capră lângă el pe nenoroci- 

tul care nu scoase nici o vorbă, ori-cât îl mân- 
gâia buna femee, dar lăsă să facă cu el vizi- 
tiul ori-ce va voi. 

Pe dată ce sosiră călătorii la T.-Neamţ, cucoana 
Sultana se hotări și duse pe Ştefănică la mo- 
năstirea Secul. Acolo este o icoană făcătoare
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de minuni, de la ctitorii Urecheşci. Câţi nenorociţi cu mintea perdută nu sat însănătoşit acolo! Stefănică . fu dat sub privegherea duhovnicului octogenar Pahomie, care promise cucoanei Ure- chioaia să îngrijească de nefericitul tînăr ca de fiul său. 

IX 

DuvE 15 Ant 

Scriitorul acestei nuvele petrecea în veara anu- lui 1$55, vacanțile sale universitare, la unchiul său Paharnicul D. Merişescu, la Valea-Viei, lângă Peatra-N. Acolo veni într'o Duminică So- tir Panaitiu. El mă găsi întrin misterios pa- vilion ascuns între pomi seculari ȘI construit după planul închipuit de nemuritorul G. Asaki, amicul, dar amicul sincer ŞI adevărat al Pahar- nicului Merișescu. 
— Dragă vere Vasile, vrei să mergi cu mine acum îndată la R&sboeni? 

„_— R&sboeni! Citeam tocmai bătălia lui Ște- fan-Vodă la Re&sboeni.. Cum să nu primesc pro- punerea ? | 
— Decât, adăogă Sotir, mai avem un to- varăș: e Ștefănică. 
— Ştefânică ? Dar c«? este bine, sănătos ? — Sănătos ca și d-ta şi ca ȘI mine, r&s- punse Sotir. 
Şi chiamă din trăsură, unde remăsese, pe Ște- fânică. Era încă tot frumos bărbat, dar cu trâ- surile feţei trase, slabe, palide. Rugăciunile şi grija duhovnicului de la monăstirea Secul, înaintea
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icoanei făcătoare de minuni a Prea Curatei, ati 
vindecat pe bietul nebun. RE 

Dar ce folos? Ştefănică revenit la viață, după 
15 ani, nu mai era decât un străin în mijlocul 
nouei societăți române. Lui îi adormise con- 
şciința în societatea de câţi-va ani după regula- 
mentul organic şi acum se deşteptă, după 1848, 
după atâtea mari prefaceri sociale şi politice. 
Era el, în vremea lui, un bun scriitor, un bun 
cinouuic: acum nu mai putea citi nici slova 
cea nouă introdusă în cancelarii și prin şcoli 
primare. De unde el purtase auferei şi şcia 
să arunce la scris minunat, în două şi trei ca- 
turi scrisoarea, acum era îmbrăcat în haine 

_europeneșci şi scrisoarea era la rînd ca oastea 
lui Mihaiii-Vodă Sturdzea. Ștefănică simția că 
nu mai este om din lumea de față. Această 
convingere întipări asupra feţei lui nu șciii ce 
aer de melancolie, care te impresiona de la 
prima vedere. 

x 

La RESBOENI 

Plecarăm spre monastirea R&sboeni. Prima 
dată aveam să văd, să salut câmpul de bătaie, 
care Lai înălbit cu oasele lor mii de viteji mol- 
doveni, căduţi pentru apărarea patriei și a Dom- 
nului lor. Eram cu adevărat emoționat. Abstră- 
gându-mă de la cei ce eraă cu mine în trăsură, 
revedeam cu ochii minţei oastea lui Ştefan-Vodă 
cel-Mare şi Sânt, făcând minuni de eroism în 
lupta cu oștirile nenumerate ale Turcilor. Vedeam
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cu groază oștenii moldoveni cădend, stropșiți 
de mulțimea cailor turceşci şi pe Ştefan-Vodă, 
îndemnând cu vorba şi cu fapta la luptă, pe 
ai săi. 
— Am ajuns la monăstire, îmi - dise Sotir, „. deşteptându-mă& din visurile mele. 
Eram în adever înaintea unei porţi practicată 

sub o clopotniță. Intrarăm pe sub ea. De jur împrejurul curței erau chiliile călugărițelor, iar la mijlocul curței o mică: şi veche biserică - cu 
un pridvor la stânga, lingă fisania în limba 
slavonă, care aminteşce cum acest sânt locaș 
a fost ridicat de marele Ștefan-Vodă, pe chiar os&mintele celor” căduţi în r&sboiul de la Pa- 
lea- Albă. | 

In partea opusă, în dreptul altarului, se opri 
trăsura, în fața unui tirnaț ori-cerdac. Era lo- cuința maicei Stariţe. 
“Intrarăm. 
Maica Csenia era în casă, țesea şaiac de lână 

sură. Ea recunoscu pe Sotir. Acesta șopti ceva 
la urechea maicei, care își întoarse cu mirare privirea spre Ştefănică. 
— Doamne, Maica Domnului! esclamă că- 

lugărița, făcând o: lungă cruce spre iconostasul 
din cameră, unde ardeau trei candele de ar- 
gint, dinainte a nu mai puțin de șeapte icoane 
ferecate şi o mușama cu mormântul lui Crist, adusă maicei de la Ierusalim de un călugăr hagiii de la monăstirea Neamţului. 

Apoi Maica Csenia eși. 
—— Dar ce este? întrebai pe vărul Sotir. 
El puse două degete la buze spre semn de 

tăcere și 'mi şopti: Vei vedea ! 
i LO clipă după aceea maica Csenia intră în-
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soțită de o tînără soră, imbrăcată în anterei 
de călugăriță, dar fără să aibă pe cap acope- 
rământul de monahă. 

Tinăra fată se opri, cu mirare şi nedumerită, 
în pragul uşei. | 

Stefănică când o vădu, cădu pe marginea 
divanului şi punendu-și capul în mâni, sbucni 
în hohote de plâns. 

Pe fată o podidi și pe ea lacrămile.... Ea 
privea totuși inconşcientă, când la Ștefânică, 
când la Sotir, pe care îl cunoşcea, căci îl mai 
veduse altă dată. Simția biata 'copilă că scena 
ce se desfășura o privea pe ea.. 
— E tatăl- t&ă, dise atunci Sotir, ar&tându'i 

pe Ştefănică. 
Tincuţa —căci era ea—se răpede la picioarele 

lui -Stefănică şi îngrenunche. El o ridică, o strin- 
ge la pept neputendu's și opri plânsul... 

Plânge Sotir, plânge maica Csenia, plâng şi 
eti...— Cum îi seamănă!esclamă dureros Stefânică... 

— La chip numai, întrerumpe cuun zimabit 
maica Csenia. 

— Și eaca, vedi, dice Sotir, cum nu moare 
nimeni de fericire | 

Stefănică desmerda acum pe Tincuţa, o îm- 
brățişa, o alinta... Si te gândeşci că era s'o 
ucidă. în dioa cea de jale a sufletului lui !. 

Plecarăm de la monăstire îndărăt spre Peatra, 
împreună cu Tincuţa. Frumoasă, cum era ca 
măsa, ea subjugă inima unui tînăr, abia sosită 

de câte-va dile în casa lui Sotir, unde trăia şi 
Ștefânică, O cununie fără pompă se făcu la 
biserica din mahalaua Mărăţeilor. Stefănică re- 
găsi veselia lui din tinereţe. El nu se mai des- 
părți de copila lui... «



Vai! pentru puţin timp, căci nu se împlini anul și Tincuţa, atinsă de boala de care mu- rise la Cernăuţi maica sa, se stinse în bra- țele soțului ei și ale tatălui său. Puțin de nu era să înnebunească din noii nefericitul Ste- 
fănică ! 
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PROFIRA LUI RALEA 

EPISOD DIN FOAMETEA DE LA 1804 

— Audi cum plâng şi se olicăresc copiii 
noştri ? Omule, ce-i de făcut? N'ai mâncat de 
ieri dimineaţă... In copae nu mai este nici 
un fir de făină de mălai, în bătătura ca- 
sei n'a rămas nici urmă de pasăre; 'în pod 
la ursoaică e numai cuiul de care atârnam la 
afumat slănina... Am copt astă-di de dimineață 
sub spuză .o turtă de făină de lemn de la fe- 
restrăi, unsă cu un cioric de slănină, dar bieții 
copii ai aruncat-o cât colo, cât ai pus dinții 
în turtă... ! 

Aşia grăia, acum S6 de ani, Maria, către băr- 
batul ei, Tudor Ralea, din sat de la Răsaga 
din judeţul Vălcei. i 
— Ce-i de făcut, Mario? Inșelat-am foalele 

noastre goale barem cu vre-o fertură de mugur 
„de pom? E luna lui Prier şi nici mugur na 
dat pădurea, că Dumnedei, după ce ne-a pe- 
depsit cu seceta an vară, după ce ne-ai pe- 
rit vitele din lipsa de nutreţ, apoi ne-a mai 
dat şi o iarnă de nu s'a ridicat zăpada nici de
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Pașce, ca să poată bietul serac a-și ţine dilele 
măcar cu rădăcini. Ce-i de făcut, mă întrebi, 
sermană Mărio? O să murim cu dile... Da nu 
mi-i de mine, ci de tine și de bieţii copilași... 

Când -aud plângând, văicărindu-se, mi se 
sdrobeşce inima... 
— Dar cârciumarul ori arendaşul nu ne mai 

pot ajuta cu vrun căuş de mălaiă? 
— Să ne ajute? Da ce a mai rămas în casa 

noastră, nepus amanet la ei? Țoale, velințe, fo- 
tele tale, cojoace, topor, plug, coasă, secere, 
tot, tot ne-au luat, tot am vîndut, tot, la aceşti 
nemilostivi... Cu ce am străbătut foamea şi iarna 
și am r&sbit până în luna lui Prier, de cât %0- 
lindu-ne -căscioara până şi de perna de sul că- 
puşorul copilașilor... Oh! Mărio !... De ce Dum- 
nedeii a mai lăsat pe lume pe țăran, deacă nare 
grijă de el... 

Neagra disperare coprinsese întreaga casă a 
lui Tudor Ralea. EL însuşi gemea acum, tolo- 
git jos, lângă vatra rece, pe. când Maria își 
stringea cu amândouă mânele stomacul, să-i 
mai stinchească sfâșieturile, iar copilaşii Ionel, 
Gheorghieș, Tudor, Zamfira şi fata mare Pro- 
fira, plângeau de foame prin tindă şi pe prispa 
casei. Lupeii, cânele, și el ajuns numai schelet, 
urla a pustii în bătătura casei... 

TI 

ARENDAȘUL 

Dir lane Frangolea, grec cu nasul coroetec, 
cu privirea neagră și vicleană, ras în fie-care 
Sâmbătă, cu mustața groasă plecată pe faliciu,
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era arendașul moşiei Răsaga,. încă de la înce- 
putul secolului, de la 1800. In patru ani de a- 
rendăşie adusese sâtul întreg la sapă de lemn, 
ajutat de alt grec, Kir. Mistopidis, cârciumarul, 
pripășit în Răsaga cu doui-trei ani mai înainte 
de el. 

ȘI nu numai că, amendoui se 'îmbogăţiseră 
din strinsoarea agonisită cu sudoarea feței de 
bieţii țărani, ci încă băgaseră necinstea prin ca- 
sele lor. .. - a e 

Cârciumarul Mistopidis era. omul. de. încre- 
dere al arendașului. e 

In amurgul serei de la 2 Aprilie anul 1804, 
Mistopidis sare pârleazul curţei lui. Tudor. Ra. 
lea. Cânele Lupeiii, mort de foame, nu mai la- 
tră. Pe prispă stai întinşi patru copii, cări încă 
“mai trăesc, dar nu mai ai putere să mai plângă... 

Mistopidis intră în. casă. Ralea ținea strîns 
la sînul s&ih pe Maria, iar Profira, fata cea mare, 
mai găsise destulă putere să se târie până lângă 
părinții. ei şi să-i mângâe:  . . E | 

— Nădejde în Dumnedei, taică şi măicuţă... 
Nu se poate să ne părăsească . el,:-cum ne-ai 
părăsit oamenii... | îi 

Sgomotul ușei la intrarea lui. Mistopidis face 
ca grupul celor trei nenorociți. să-și îndrepte 
privirele spre cârciumar. .. 

— Eu sunt, zice Mistopidis.... Cum o să ve. 
las eti și cu boerul Frangolea să periţi de foame? 
lacă un mălaiă vam adus, copt: în vatră, cu 
mied de nucă... e i E 

Speranța de-a putea. scăpa copilașii dă pu- 
tere lui Ralea şi Mariei. Ei primesc pitanul 
cu pripire și-l fărimă în bucăţi, ca să-l împartă 
la copilași... 

10
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— Să trăeşci, jupâne, dice țăranul, cu vocea 
aproape stinsă, Dumnedeu să-ți. răsplătească... 

"am să ve: mai dai, din partea boerului 
Frangolea şi. făină... Haide, Profiro, vino cu 
mine “la: curtea boerească, să aduci. merinde din 
belșug... 

Fata se ridică în picioare, - abia ținendu- -se ; 
un minut stătu pe gânduri, că-și aminti cum în 

multe rînduri, Mistopidis ȘI Frangolea, când o 
întâlniseră în cale, îi împuiaseră audul cu vorbe 
de ruşine... Cum: era să. meargă ea acum:în 
casa lui Frangolea, despre care audise fel -de 
fel de vorbe? 
„Dar în acea clipă pe prispă afară unul “din 

copilași,' deşteptaţi de Ralea, care le împărțea, 
pita, începu' să plângă.. 

— Să mergem, jupâne: Mistopidis, zise: Pro-: 

fra; hotărită să. se sacrifice, numai să. scape: de 

moarte întreaga casă, pe tatăl s&u, masa sa ŞI 
cei 4 copilaşi. 

— Da, să mergem, răspunde cârciumarul, 
dar ce gândiţi voi, că: boerul o să.vă dea făină 
ȘI merinde numai aşa din evlavie creştinească 2... 
Ascultă, măi Tudore, iscăleşce . zapisul ăsta... 

— Iscălesc! bucuros, iscălesc j Jupâne, ca să-mi 
scap copilașii- de moarte ; dar ce dice în zapis? 
— Ce să dică! Ca toate zapisele țăranilor. 

din Popeşci, din Răsaga, din tot judeţul Vălcea, 
că adică 'd-ta badeo: și- cu tot neamul. d- tale, 
vaţi. vindut pe bani, ca să fiţi supuși, în chip 
de robi, ai lui kir Frangolea... 
— hu rob 2. Copui mei robi? 
Pe prispă iar plâng şi se vaicără copui re- 

veniți ceva în putere prin porția de mălai î im- 
bucată.
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— Audi-i!... Și mai stai pe Sânduri ? 
— Adă zapisul ! strigă” Ralea. Și iscăli. 

“Profra, înfiripată. şi ea cu. două-trei îmbucă- 
turi de.pită, se apropie de Mistopidis: 
a — Să mergem îndată :la curtea. “boerească, 
să aduc merinde, că mor copilaşii, dice ea'câr- 
ciumarului. Se vede, gândi fata, că Frangolea 
se mulțămește acum cu zapisul iscălit de tata... 
Lui robi îi trebue, robi” săi lucreze ogoarele, 
nu 0 biată fată -ca mine. a 

III 

Foametea:cea slabă ca moartea, cu oasele de- 
șirate, se depărta de la casa lui nea Tudor Ra- 
lea. :Acum copiii nu mai se văicără, Maria nu'și 
mai comprimă stomacul săi aline sfâșieturile. 
Numai Lupeiii nu mai 'latră. în bătătura casei, 
că” din toți el.a murit. Dar voia. bună nu.-'s'a 
mai arta. prin casa: lui “Tudor. Voie bună? 
Poate fi cu voie bună un''om care din: -slobod 
a ajuns rob? i aaa 

ȘI mai este 'cine-va: în casă, care nu mai are 
în față rujele de anţerţ, nici mai dice: vesel o 
horă, ca altă-dată, înşirând lână pe rischitoare, 
ori depănând pe mosor' pentru țesut velinţele 
vărgate ca' toamna ogoarele; ' - Si 

ȘI totuşi ce frumoasă e, Profirița lui Ralea ! 
Când o întâlneşci în cale purtând pe cap do- 
niţa: închistrită, cu apă de la șipote, țanţoș pă- 
șind şi făcend cumpănă doniței după cap cu 
sînul ei tremurător sub cămaşa cu altițe și cu 
codile negre lăsate pe spate, nu poţi să nu te 
opreşci, ca să priveșci la dânsa și nu poţi îm- 
pedeca de a gîndi: Ce fată trumoasă |...
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Dar .rujele dupe obraji s'au ascuns, ca ru- 
jele şi aurul de la asfinţit de soare, când steaoa 
dilei a lunecat după geana cerului. Și de când 
rujele nu mai zimbesc pe .obrajii ei, Profiriţa 
tânjeșce, adesea. plânge în taină, și di după di, 
slăbește, 1 se: molășează carnea fragedă după 
Corp... A | 
— Ce ai, fată dragă? o întreabă măicuța 

într”'o qi... Te usuci ca busuiocul la sf. icoană 
a Maicei Domnului... Ce ai Profiriţo ? Oare ro- 
bia tată-tăi la kir Frangolea te-a mâhnit aşa 
de adânc ? 

Si când Profiriţa povesti, podidind-o lacri- 
mile, cum ea plătise cu cinstea ei, îmbelșuga- 
rea casei, scăparea de la moarte a copilașilor, 
a fraților. şi a părinţilor ei, Maria Ralea rămase 
o clipă înmărmurită ; apoi şi pe dinsa o apucă 
un plâns. nepotolit, ținând lângă sînul ei capul 
frumos și îndurerat al madonei «de las dolores> 

De odată, ca sub un gând ce ar fi isbit a- 
denc mintea ei, Maria .se ridică. 
— Ră&sbunare ! r&sbunare ! strigă ea, cu vo- 

cea sugrumată de mânia nestăpânită. 
— -Ră&sbunare ? Dar cum? îngână nefericita 

copilă. Tata e rob, noi roabe, Frangolea a-tot- 
puternic, cu prieteni laisprăvnicie și la Episcopie.. 

— Eu nu șciă. cum, dar r&sbunarea va î 
a noastră, că nu de geaba arde o candelă, di 
şi noapte, înaintea icoanei. Fecioarei... 

IV: 

In 13 Apnlie 1804, M. S. Constantin Alec- 
sandru Ipsilante Vodă ținea Divan mare la Curtea 
domnească din Bucureşci. Eraă de faţă toți
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marii boeri, de la Vel (mare) Ban al Craiovei, 
până la marele Postelnic Gheorghe Mavrocordat. 
Vornicii Creţulescu, Câmpineanu, Samurcaș, des 
de dimineaţă veniseră la Divan, să ia cunoșcință 
de la condicar de: felul pricineler: ce aveau să 
se cerceteze. cu sfatul şi hotărîrea M. Sale lui 
Vodă. a e 

lată că Divanul întreg sa adunat.: Doui-spre- 
dece copii de casă cu toiage' de argint preced 
cu sgomot intrarea lui Vodă în.Divan. Căţuele 
cu miresme de odogaciii şi de. chihlimbar, fac 
giurul marei săli. M. Sa::Vodă intră ŞI înain- 
tează spre fundul sălei, pășind între dout rînduri 
de copii de 'casă şi de idiclii- și 'beşiii turci.. 
Boerii sunt toţi în picioare, de-alungul  diva- 
nurilor. Pe dată: ce. AM. Sa ia loc pe Jeţul înalt 
din fundul sălei, de sub: iconostasul bogat în 
icoane ferecate în argint şi aur, : înaintea că- 
rora ard nestinse candele mari, marele Spătar 
depune pe masă, înaintea lui Vodă, buzduganul 
şi iataganul Domnici, iar marele Hatman chiamă 
pricinele şi introduce pe împricinați, strigându-i 
cu glas mare în tinda sălei. - a ae 

„ Acum. se judecaseră vr'o- + davale (procese), 
Când iată că intră în divan P. S. Mitropolit al 
Ungro-Vlachiei, urmat de dout femei. Eraii Maria 
și Profira lui Tudor Ralea din jud. Vâlcea. 
—O strigătoare la cer nedreptate aduc M. Tale, 

Milostive Doamne, de îndreptat, dice Mitropoli- 
tul. Ingenunchiaţi la treptele Scaunului Domnesc, 
se întoarce el de adăogă către Maria și Profira. 

Femeile îngenunchiară cu. ochii plini de la: . 
crimi. | SE 

Apoi în scurtă vorbire, Mitropolitul -povesti 
cum în întreg judeţul Vâlcei și mai ales în sa-
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tele Răsaga şi Popeşci, lăcomia năsăţioasă a a- 
rendașului Frangolea a adus în sapă de. lemn 
pe :s&rmanii ţ&rani, şi cum folosindu-se de bân- 
tuiala foametei, de lipsa de. hrană, a luat de la 
fie-care creştin zapis (inscris) prin care nenoro- 
ciţii, “ca. să-și 'potolească durerile foalelor, i sai | 
vîndut în chip de robi. Şi mai adăogă Mitro- 
politul a. spune, cum același  netrebnic și-a ris 
de femeile. țăranilor şi. a- necinstit. pe această 
biată fată, care acum plânge şi scaldă în lacrimile 
ei picioarele M. S. Vodă. . - 

Cu așa foc grăi sfintul părinte şi cele două 
femei le podidiseră - lacrimile, că tot Divanul se 
înduioșă -și privea cu jale la Maria și la Pro- 
fira, iar Vodă dă poruncă Aprodului-Mare să se 
chiame: pe dată în Divan: Tutungi-Başa . Păun, 
omul de. încredere al M. Sale.. O clipă după, 
aceea, însu-și .Vodă ridică cu domneasca lui 
mână, de la. picioarele M. Sale, cu bunătate, pe 
cele dout .biete femei: 

—, Nu plângeţi, sermanelor, că deacă-nu. aţi 
risipit numai cuvinte netrebnice și birfeli neîn- 
fiinţate asupra acelui om,'îi vom arâta noi, că 
este: împotriva legei şi â omenirei de a supune 
om slobod la robie, iar pentru fapta lui mișe- 
lească cu această nefericită fată, - vedea-va el 
că trăind în fandasi? și-a zidit lui-și rele asupra 
capului, nesocotind întru nimica curățema  fe- 
cloriei și cinstea căsniciilor. . DE 
-— Să trăeșci, Măria ta, strigă întrun glas 
Divanul, mişcat de vorba otăritoare a -Domni- 

„ torului, care ordonă lui Tutungi-Başa, să meargă 
la Râmnicul-Vâlcei, unde cu amendoui isprav- 
NICII, să cerceteze la faţa locului, cu mare scum- 
pătate, și găsind că adever au jăluit aceste fe-
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mei, în fiare punând pe Frangolea,. să-l. aducă 
la- judecata Domniei.: ae i 

YV . 

Cele patru uliți mari cari pe la 1804. erau 
arterele de comunicaţiune ale Bucureşcilor - cu 
țeara, erau înțesate' de lumea ' care se întorcea 
de la Herăstrăi, din viile de la Vitan, din pă- 
durea de la Băneasa, de la grădina cea minu- 
nată a Mogoşoaei, unde petrecuse, de 1' Maiii, 
după. obiceiul țerei, golind.. damigene cu pelin, 
mâncând miei fripţi ciobăneșce şi chefuind pe 
iarbă verde la 'sunetul cobzei și al vioarei vre- 
unor țigănaşi, 

„ Dar toate aceste pâlcuri de "oameni 'nu se 
îndreptau acum decât ' spre' un „Singur ' punct 
din oraș, spre piața din. fața. temniţei, în apro- 
piere de Curtea veche. _- :-: i 

—. Toată lumea se duce să vadă dreptatea 
lui Constantin Vodă Ipsilante, dice Jupân Bricită- 
teşit, bărbierul din poarta bisericei Sărindar, 
către un. arnăut de la un consul strein, pe care-l 
răsese cu perdaf și care-l întrebase: că de ce 
atâta lume mișue pe ulițe? aa 

In adever, pe la orele 12 din di, era ca 'o 
mare de capete îndeşuită pe 'stradele Șerban- 
Vodă, Șelari, Covaci, Lipscani, ȘI mai ales în 
fața temniţei. Aci armășeii păzeaii în număr 
îndoit de mare, iar Vel-Armaşul stătea călare 
la poarta temniţei, făcând pregătiri cu oamenii 
lui, cari” pregătiri şi mai mult aţițati Berierghia 
(curiositatea) lumei adunate. |
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— E vre-o pedeapsă de cap ? 1) dicea Tănasă 
Cavaful, către Iordache, turnătorul de clopete, 
cel cu prăvălia de sub Dealul-Mitropoliei, în ŢI 
gănie. 

— Ba, nu, jupâne, răspunde acesta. Am a- 
flat de la un comișel de la grajdurile P. S. Mi- 
tropolit,. că au să crumânească» astă-di, în faţa 
temniţei, pe un nemernic, care a jăfuit judeţul 
Vâlcei şi a săvirşit multe nelegiuiri. 
„In acel moment poarta temniţei se deschise 

şi o ceată de armăşei scoase în veleag pe 
Frangolea. Un crainic urcându-se pe. o masă 
de zaraf citi apoi otărirea lui Vodă, dată eri 
în Divan. Găsindu-se vinovat acest arendaş jă- 
fuitor, că. «împotriva legei şi omenirei» ai su- 
pus oameni slobodi la robie, M. Sa Vodă cu 
Divanul îl osândeşce a i se stinge, mai întâiu. 
numele. de d-lui Vistier din arhondologhia ţe- 
rei, apoi să: fie crumănit», adică îmbrăcat în 
haine ţărăneșci şi să se ardă în piaţă, în faţa 
lui, toate zapisele de robie adunate în Răsaga 
şi la Popeşci, de Tutungi-Bașa, trămisul lui Vodă. 
„— Să trăească M. Sa Vodă! strigară întrun 

gias miile de .spectatori, când armaşul mare a- 
prindend o lumînare de ceară, puse foc la un 
teanc de hârtii aruncate jos la picioarele osân- 
ditului de către Tutungi-Bașa, omul lui Vodă. 
— lacă, oameni buni — se prefac în scrum 

zapisele cu care, nelegiuitul Frangolea a cum- 
p&rat ca robi oameni slobodi! 2) | 

O palalae mare se ridică o clipă din hâr- 

1) Pedeapsă de cap, adică condamnare la moarte. 
2) Această pedepsire este istorică, deşi necunoscută istori- 

cilor noştri. Vedi documentul în vol. XII a istoriei Rom. de 
V. A. U. pag. 481,
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tiile aprinse, apoi vintul spulberă resturile încă 
incandescente ale actelor... "Mulțimea, "luminată 
de lucirea flacărilor, comentează voioasă acest 
autodafe... Toţi strigat : 
— Trăiască M. S. Vodă. i 
Apoi doui armăşei desbrăcară de brâă şi de 

anterei pe Frangolea, palid ca luminarea. de 
ceară din mânile - armașului „ȘI - tremurind de 
groază de-i sălta cocoaşa, ca spatele - unui. a- 
ricii la: capul căruia baţi: niște cleşte răsună- 
toare. În risul, în chiotele, în hohotele a mii 
de oameni, armășeii aruncară peste sacșirii roșii 
şi peste cocoaşa. lui Frangolea un sucman : ţ- 
rănesc și pe cap îi puseră o căciulă de oae în 
locul fesului. Toş..! ! in 
— Aferim; strigă “marele armaş, Asa se cu- 

vine boerilor mișei ! | 
—-Tio! ho! urla mulțimea. 
— Da de ce batjocoreşce Vodă haina noastră 

ț&rănească, acoperind cu ea asemenea stirpi- 
tură? strigă indignat un ţăran din mulțime. 
— Cu. “adevărat; răspunde un. altul... 
Toba bate, crainicul suit pe masă lar vor- 

beşce către norod. . 
— Oameni buni! nu numai la atâta 'se „măr- 

gineşce pedeapsa nelegiuitului: acum el va fi 
dus la Mitropolie, unde P. $. Mitropolit îl va 
cununa, făr' de voia lui, cu fata necinstită... 

ț 

| NR e 
Mulțimea merge după - condamnat : până în 

Dealul-Mitropoliei. Cu mare greutate pot ar-' 
mășşeli şi o ceată de panduri : și de: beşlii 'să 
apere pe Frangolea de turbarea mulțimei.
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„ȘI pe.când alaiul acesta de un noi fel se îndrumează spre “Ahtropolie, în trapezarul din locuinţa. înaltului cap. al bisericei lectorul :meă ar fi putut afla pe însuși Mitropolitul stând de vorbă cu Maria lui Ralea şi cu „Profirița, fata 
ei. Aceasta dicea : .. - a 
„—.Nu,- Prea. Sfinte. Părinte, nu; voii. să mă mărit. cu asemenea 'om.... Dă-mi: cu milostivire bine-cuvintarea P. S. tale să me duc la monăstire, unde să m&. fac „vrednică! de a îmbrăca rasa de călugăriță. 
Maria plângea. . a 

„ Profira. era resig&nată și mângâia pe maică-sa. „+ Când convoiul ajunse în curtea Mitropolici, armașul-mare intră la mitropolitul... NE „—. Lam. adus, Inalt Prea Sfinte, dise el, întroducend pe Frangolea.. .. IE Se — O! nu! Inalt Prea Sfinte, strisă. Profra; aruncându-se la picioarele Prelatului: nu,: nu-l . voră... Să iasă de -acil... ă 
— Pitacul (porunca) lui Vodă .este, adăogă armașul cel mare, ori. să fie cununat. cu fata, seaii să fie dus la groapa Ocnei... - — Da, la Ocnă! întrerupse Maria. Sunt a- colo. hoţi de pungi... Acolo să meargă şi hoţii de cinste... | 

Peste un pătrar de oră mulțimea se retrase satisfăcută cu șcirea, că fata n'a voit să ia de bărbat -un, așa. parpalec și că Vodă Pa înfundat 
“în Ocnă. Aaa Si | lar Maria însoțea pe jalnica Profiriţa la mo- năstirea Viforita, unde din porunca ' Mitropoli-



  

tului, ea era primită ca soră, sub ascultarea 
maicei Stanița. 
— Uita-vei de lutne, Profiro, îi dise maica 

starița... aci viforele vieței încetează. 
Și plângea Profira, și plângea şi mai ne- 

mângâiată maica sa Maria, luându-și dioa bună 
de despărţire de la nefericita ei fucă, ca să se 
întoarcă la Rasaga, “unde Tudor, şi cu Copi- 
lașii eraă acum oameni slobodi... 
Slobodi? 

_Ironie a vorbelor! 
"Putea fi slobod un biet țăran învăluit de nevoi 

ŞI cu cârciumarul Jlistopidis” continuând a jă- 
jui pe nefericiţii ţărani? 

 



  

O JUDECATA 
. | SUB | | | 

ȘTEFĂNIȚĂ LUPUL VODĂ 

Lumea se îndrepta pe toate ulițele Iașilor în 
spre curtea domnească. De la biserica catolică 
până la poarta cea mare a Curței, ulița era 
iezită de lume. Tot așa în Sf. Vinerea, din drep- 
tul turnului Sfântului Nicolae domnesc, lumea 
mișuia spre poarta Curţei. Și din podul Roș şi 
din podul vechii, tocmai din dreptul caselor 
reposatului Nestor Ureche şi a Carvasaralei, lu- 
mea curgea gârlă intețită tot spre Curtea dom- 
nească. Pâlcuri, pâlcuri de tirgoveţi, boieri di- 
vaniți călări pe cai arăbeşci, fie-care cal pre- 
țuind cât o moşie; oşteni înzăoaţi; mitropolitul 
Sava în leagăn tras de + cai ŞI cu câte un co- 
mișel călare, lângă oblonul leagănului... par-că 
fie-cine se grăbea s'ajungă mai întâiă în fața 
Domniei. 

Prăvăliașii priveau, de la tărăbile lor, acea- 
stă mișcare neobicinuită, printre cercurile îm- 

_podobite cu colăcei împletiți de cositori stră- 
lucitori, ori cu luminări de seii, sati printre sti- 
clele pântecoase pline cu spirturi, vutce, VIȘI-



  

naturi, ori printre jerbiile de lână vopsite în fe- 
lurimi de fețe bătătoare la ochi, când nu prin 
chenaruri de căldări, căldăruşe, tingiri de toată 
mărimea aninate de josnicile copenşuri din faţa 
prăvălulor... E 

— Face Vodă astă-di Divan mare, dice ju- 
pân 'Traistă-gsoală, către nevasta lui, care au- 
dind zgomotul din stradă, alergase din odaia 
din dărătul dughenei în fața prăvăliei, să vadă 
ce. se petrece. | | - | | 
— Divan mare? Da ce? este iar vr'o ju- 

;— Apoi ce, nevastă, te supără să . judece 
Vodă omenirea? De: când Mătracuca, Domnii 
judecară noroadele... Ștefăniță. Vodă o fi se- 
mănând cu tată-s&ui Vasile Vodă... En vedi, ăla 
era judecător cum mai drept numai Sântul Hris- 
tos de o fi, la judecata: de apoi. .Mări a bă- 
gat odată în temniţă chiar pe frații lui după 
mamă i:1-a ţinut trei: dile întregi -de-a. valma 
cu făcătoni de rele, ca să-i pedepsească pentru 
că nedreptățiseră pe un biet român de țăran:.. 
„DD&u aşa, Paraschivo, să dea Dumnedeii să 

semene ca doui ochi neciacâri domnia lui Ște- 
fămță Vodă cu domnia de dreptate neştirbită 
a tătâ-ne-săă.... Ar fi halal de ţeară! Că dicea 
Vodă Vasile. Lupul; că la el. nu încape. hatâr, 
nică nare. trecere .la el, în Divan, nici frați, nici 
fii, nici fiice, ci numai la una sfinta dreptate 
se uită .țintă...!). i i 

— Aşai, jupân  Traistă-groală — împleţi-o-ar 
sfintul Dumnedeu, dice în glumă și ridând un 

1) «Xon fratres, non filios, non fllias curare, sed unam sollam 
justitiam> dice Bandinus. (pag. 103 a memoriului meii).



mușteriă, ţinând a mână sangiaca plină de ra- 
Chit -vechii de. tescovină, gata a o da pe gât; 
așa-i, da și Lupu Vodă prea îndesea osînda la 
moarte, 'că 'cu 'miile au perit cei osîndiți să-și 
peardă capul... N e 
_i— De asta așa e, fărtate Haţmaţuchiu, dice 
negustorul, de cât-ce răspuns dat-a el, Vodă-Lu- 
pul,: boerilor,: cari îl rugati să „nu- mai pedep- 
sească-cu moarte țărănimea, -că:.0 să r&mână 
pustie țeara? —Chiar deacă jumătate din ţeara 
Moldovei, — dicea Vodă,—ar:peri,: ca să-și 1spă- 
şească faptele rele, el va fi mulțămit că-i -va 

* Yemânea încai sănătoasă și de Doamne-ajută 
cea-l-altă jumătate de: ţeară... Păi 'ce? -Nu era 
bine sub Vasile-Vodă,. că putea omul călători 
în toată ţeara, în puterea nopţei negre, acope- 
rit de giuvaericale şi cu punga doldora de bani, 
fără de. grije:de hoţi? o 
"i— Halal Domnie! nu ca cele: ale urmașilor 

sei, a lui Ștefan Gheorghiţă şi a neguțitorului 
Gheorghe Ghica, adaoge 'a dice'-un mușterii, 
care: își ungea cizmele de iuft cu 'pămătuful de păcură din putina îngropată în fața gârliciului pivniței prăvăliei... Ie | 
„— Numai nu prea sunt semne bune nici de la domnia cea nouă a feciorului: lui Vasile. 

Vodă... Că.se' prea: desmeardă în bunătăţi cu 
boerimea lui, şi nu vede de păsurnile ..țărei!... -şopti jupân “Traistă-groală. a 
— Cică toată diua joacă zaruri ŞI cărți le- 

şeșci cu Spătarul Neculai Milescu... Meşter de 
tot boerul ăsta: după ce a ținut hangul la dom- 
niile lui Ștefan Gheorghiţă şi a lui Gh. Ghica, iaca e mare şi tare și pe lângă Ştefăniţă-



Vodă... Adeverat îmbunătoriii (curtezan) dom- nesc). Dea aaa 

In Spătăria: cea mare a Curţei sosea mereu 
boeriidivaniţi. Iată Mitropolitul Sava împreună 
cu Dosofteiii episcop: de Roman, Teofan epis- 
cop de: Rădăuţi, Serafim episcop de Huşi, ma: 
rele logofăt Cehan Racoviţă, Toma Cantacuzino 
marele Vornic al Țărei: de jos,: Dabija” marele 
vornic “al “Ţărei” de sus, Ilie 'Șeptilici Hatman 
ŞI părcălabul Sucevei, Miron Costin Staroste, - 
Costea Moţoc mare Spătar; marele Vistier! lor: 
dache şi Nicolai Mogâldea pahărnicul ŞI “alți 
mulţi boeri: alea: (in activitate) şi paia' (foşti). 

Toţi sfetnicii luară loc fie-care la scaunul cei 
este hotărît. Sala Spătăriei îmbrăcată în covoare 
aurite 'de' Persia. In fund 'este tronul. La: dreapta 
scaunul înalt pentru mitropolitul! țărei. De asu- 
pra tronului, pe păreţi, în partea r&săritului, un 
bogat" iconostas cu multe icoane mari și mici 
ferecate în argint, înaintea cărora! ard 3 can- 
dele mari făurite 'de argintarul Curţei,: Panaite 
Ziga, ăl de: face: minunate: zarfuri - pentru' ceş- 
tile de cafea: de ţi se par flori de Shiață după 
terestre iarna! şi horbote  venctice: 

Acum toți boerii divanișii şi-ati luat ' locurile 
hotărite. Prea sfințiă sa. Mitropolitul, înconjurat 
de cler, încă stă pe scaunul săi de a dreapta 
tronului. lată că 8 postelnicei cu bâstoane de 
argint poleite în mână intră pe ușa din fund. 
Boerimea se ridică în picioare; că aceşti 3 pos- 
telnicei vestesc sosirea lui Vodă. Marele Spătar 
urmează purtând buzduganul; al douilea şi al
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treilea Spătar poartă gladiul și spada ŞI iati loc 
la dreapta și la stânga tronului. Cinci-deci de 
arcași se pun în linie în dărătul lui, ca un craiii 
noi, la dreapta și la stânga. Păşesc după din- 

șii 12 copii de casă în haine roşii. Apoi 30 de 
scutași cu scuturi aurite, de statură foarte înaltă, 
îmbrăcaţi în haine prețioase tot de culoare ro- 
şie. M. Sa “Vodă poartă contășul cu nasturi de 
nestimate al tată-s&ă Vasile Lupu, nasturi cari 
au costat peste o sută de mii de galbeni. Vodă 
seamănă bine cu tată-s&u: e de o statură mij- 
locie, cu fața brună, temperând culoarea rumenă 

- ŞI gălbue, sprincene negre, fruntea -înaltă, na- 
sul. cam. coroetic, buzele ușurel întredeschise, 
mustaţa și barba neagră, fața blândă. 

„In urma lui Vodă pășesc alți oșteni 'purtă- 
tori de scuturi, mândru îmbrăcați și de la uşile 
„spătăriei prin coridoare şi până în curtea pa- 
latului oaste înşiruite până la 2000 de oameni!.) 
Vodă se urcă pe tron r&spundend la sa- 

lutul profund al. boerilor divaniţi, cu un semn 
din mână îndemnându-i să-și ia locurile. Marele 
Logofăt Racoviţă. Cehan păşeşce la locul. hotă- 
rit lui, în fața tronului, la stânga, iar Postelni- 
cul depune pe o măsuţă în fața lui Vodă buz- 
duganul strălucitor de..petre :scumpe. | 

Acum, la porunca Domnitorului se introduce 
între mai mulți  fuștași,. în frunte păşind ma- 
rele Armaş, vinovatul, care este să fie judecat 
de Divanul domnesc. e 

Acesta nu e un om de rînd, ci însuși boe- 
rul Milescu, prietenul cel mai bun, până în Qi 
lele trecute, a lui M. Sa Vodă, om foarte. în- 

„ 1) Descriere întemeiată pe Bandinus,



vEţat, ca şi care nu sunt mulți în ţara Moldo- 
vei, că şcie latineşce, italieneșce, leşeşce, tur- 
ceșce, moschiceşce și mai ales greceşce mai bine de cât însuși patriarchul de la Constanti- 
nopol. E boer bogat, cu moșii în județul Vas- 
lui. E frumos de se uită cu drag; lumea la el. 
Insuși M. Sa Doamna lui Vasile Lupu şi Dom- 
nița Ruxandra nu se puteati opri odinioară de 
a privi fața frumoasă a boerului Milescu, când" 
venia la petrecerile Curţei domneșci şi era 
abia flăcăuandru. 

Cu bogăţiile sale, cu mintea sa deşteaptă şi 
împodobită de învățături, boerul Neculai M.- 
lescu se bucura şi sub Stefăniţă-Vodă de laude 
obşteşci. Cuvintul lui era băgat în seamă de 
aproape nu numai de boerii cei mici, ci şi de 
cei mari, chiar de cei mai mari la treapta de 
cât el. Răzgăiat de soartă ast-fel, ce-i dete în 
gând lui Milescu? Adică de ce nu star face el 
Domn ? Ce-i lipseşte, mă rog? Cu ce-l întrece 
pe 'el Stefăniţă-Vodă ? Numai doară cu nastu- 
rii cei de briliante ai tatălui seri l 
Şi când odată te-a' furat un gând r&ă, greu 

este să nu cadi din greșală în greșală, “până 
te afunqi. Boerul Neculai Milescu nu se măr- 
Sini să-și facă nume bun în ţeară, să âmble 
cu pohodnici la leagăn aurit ca . Vodă, să-și 
împodobească curţile pe întrecute cu M. Sa, 
să-şi facă oameni de casă droae ȘI nu din ca 
de rînd, ci tot din boerinași, din neamuri, aşa 
că de câte ori Milescu eşia la preămblare, pe 
unde trecea i se închina lumea mai dihai de 
cât lui Măria Sa Vodă. 

Ce se gândi Milescu? Deacă aș putea să ri- 
dic asupra tin&rului Domn Ștefăniță Vodă vre-o 

11
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țeară vecină, de ce n'aş isbuti să mă& fac ei 
Domn? Și tocmai era în țeara Leșească Con- 
stantin Vodă cel bătrân Basarab. Deacă aş 
asmuți pe el împotriva lui Stefâniţă Lupul? 

De la gând .la faptă nu-i departe. De cât, om 
isteţ, Milescu aşa cugetă, că nici chiar de i-ar 
fi frate omul ce va să trimiță cu cărți tainice 
la Constantin Basarab, nu e bine să i le dea 
pe mână şi deci puse un meşter tîmplar săi 
facă un baston găurit înăuntru ca o teacă de 
sabie. Când bastonul fu gata şi frumos împo- 
dobit pe din afară, Milescu, în taina nopţei, 
scrise răvaș cu multă îndemnare la Domnia 
Moldovei și-l băgă în gaura bastonului, închi- 
QEndu-l sus cu mănunchii scump de argint. 
„Apoi chiămă pe Ghinea, neguţătorul cel bo- 
gat, şi-i dise: «Jupân Ghinea, mai eri-alaltăeri 
vă&duşi că ţi-am stat de ajutor în judecata ce 
avuși cu Andreaș, nepotul reposatului mitropo- 
lt Varlaam și M. Sa Vodă, după sfatul mei, 
te făcu stăpân pe casele lui Andreaș.' Acum e 
rindul d-tale să-mi faci o slujbă: să trimiţi cu 
neguţător de încredere bastonul acesta ce dă- 
ruesc ei AM. Sale lui Constantin Vodă -Basa- 
rab şi să il încredințeze cu hârtiuța aceasta.» 
Ghinea primi bucuros. Cum să nu facă aşa de 
puțină slujbă unui boier, care de dimineața până 
seara era nedespărțit de M. Sa Vodă? 

Pe hârtie era scrise patru vorbe. O fi vrun 
descântec, gândi Ghinea, neputând să le ?nţe- 
leagă. Dar tocmai pentru că nu le "nţelese, 
până să se pregătească de plecare omul lui 
Ghinea, spre ţeara leșească, hârtia cu cele pa- 
tru vorbe trecusă din mână 'n mână. Poiană, 
vestitul diac de taină a lui M. Sa. Vodă, ceti



vorbele, cari erau vorbe latinești : «22 hoc Sigrno vinces Î) şi cum era un cărturar bun, îşi aduse aminte de un baston cu tainiță, trimis altă dată, în vremea republicei Rimului (Romei). 
— Nuci lucru curat, zise Poiană. 
Diavolul nu face monăstiri ȘI omului cu gând răi 1 se înfundă. Poiană, care nu avea la i- nimă pe boerul Milescu de mai multă vreme, duse hârtia și bastonul lui Ștefăniță Vodă. A- cesta, după sfatul lui Poiană, cercetă mai de aproape bastonul şi dete peste cartea ascunsă, scrisă cu mâna lui de Milescu, către Constan- tin Vodă Basarab, cel care fusese isgonit din domnia țărei munteneşci” la 165$, dei urmă Mihnea. | - N ȘI iată pentru ce astă-di Milescu este dat de Vodă în judecata Divanului. 

% * 

Marele Postelnic citi din porunca lui Vodă scrisoarea lui Milescu în audul Divanului. Toţi boerii r&maseră uimiţi de fapta aceluia care era socotit de lume cel mai bun prieten a lui Vodă. „_— Ce ai de întâmpinat— fiule? întrebă pe “Milescu, Mitropolitul Sava. 
“Milescu tace. Se 
— Ci dă-ți r&spunsul înaintea dreptăţei, boe- rule, adaogă a dice marele Logofăt Racoviţă. Ce să r&spundă jupân Milescu, când, negru pe alb, cu chiar.mâna lui era veghiată trăda- rea domniei? 
— Omul greşeşce, iar Domnul se milostiveşce 

  

î) In acest semn vei învinge
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qice Mitropolitul lui Vodă, vădând tăcerea în- 
dărătnică a lui Milescu. 

—— Osândă ! osândă! cinstiţi boeri ai dom- 
nici mele, exclamă Ștefăniță Lupu. Fie-care după 
faptele sale. Osânda pentru cel care a viclenit, 
hăinindu-se de domnia mea! 

— Osândă celor căduţi în viclenie! dice şi 
marele Logofăt. 

O clipă: “de tăcere  adincă se face în Divan. 
Neculai Milescu ridică capul și priveşșce roată 

pe boeri, par'că le-ar fi aruncat o desfidere. 
Dar marele Logofet, care a luat porunca dom- 

nitorului, strigă fustaşilor în mijlocul cărora fu- 
sese adus Milescu din temniţa de jos a curții: 
«Duceţi înapoi pe vinovat în temniță». 

Domnitorul amintindu-și de buna cătare în 
care Milescu fusese la curtea domnească şi de 
prietenia strînsă dintre el cu boerul vinovat, avu 
un moment de milă și-l scuti de a audi însuși 
rostirea osândei de către Divan. | 
— Orb norocul la suiş şi lunecos la stare pe 

loc! dice Milescu îndepărtându-se între ostași. 

= 

„_ Până în seară 'se lăți în tot orașul vestea o- 
sândirei boerului N. Milescu de către Divanul 
domnesc. Prin băcănii, prin cârciumi, pe la 
scaunele de măcelării, dar mai ales în băr- 
bieria lui jupân 'Titirez, bărbier-başa, omul cur- 
ţii, se vorbea numai de această osândă. 
— Da, Jupâne Titirez, Milescu a fost osîndit 

după fapta lui, dice boerul fost Postelnic-mare 
Andronic, pe care "l spăla la cap meşterul. 

Boerul Andronic, omul: credincios al lui Va-



sile Lupu, fusese nu de mult răsplătit de Ște- 
fâmţă-Vodă cu moşia Bogdăneşcii, pe Trotuş, 
moșie de care Ștefăniță-Vodă deposedase pe 
Gheorghiță Ștefan, trădătorul Domniei lui Va- 
sile Lupu. 

Jupân Titirez, bărbier-başa, n'avea mușterii 
de rînd, ci numai protipendadă, şi pe neguţătorii 
chiaburi. 

— Va să dică, boerule, o să-i taie capul ? 
întrebă Titirez, clăbucind cu săpun turcesc mi- 
rositor a odogaci, părul fostului mare Postelnic. 

— Nu, fărtate Titirez, capul nu şi-l perde, 
că nu-i osînda numai de viclenie şi de hainia 
de Domn. Cine âmblă după Domnie are pe- 
deapsă mai cumplită : i se taie nasul, ca să fie 
însemnat, că de omul însemnat fuge şi dracu, 
necum țeara nu "l-ar primi vre-odată la domnie. 

— Ce păcat, dice nevasta lui Titirez, adu- 
cend un. vas de leșie proaspătă, pentru nouii 
mușterii de lăutori. Ce păcat un nas aşa de 
frumos. | 

Nu audeai în toate părţile de cât vorbe ca 
cele de la bărbieria lui Titirez. . 

. Lumea se grămădi de dimineaţă până în seară 
şi a doua di după judecată prin. împrejurimele 
Curţii domneșci. Băeţii se urcau pe casele tupi- 
late din Sf. Vinerea, ba şi pe bolțile din fața 
caselor lui Miron Costin, doar vor vedea când 
vor duce pe boierul Milescu să-i taie nasul. Fe- 
meile se dădeai în vorbă cu oștenii de streajă 
la poarta curții, să afle câte ceva despre bie- 
tul boier osindit. Celor frumoase oștenii pruji- 
fori (glumeți) le spunea cai verdi pe păreţi, 
prăpăstii să-ţi faci cruce şi lungeai vorba ca 
să-și lungească căutătura asupra lor, iar celor
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urite le răspundea cu un «sicfir» turcesc. Nu-i 
treaba voastră; la mătură ! la oala cu borş! 

* 

ŞI: pe când întregul tere ținea să ştie când 

ȘI cum şi. cine o să taie “nasul boierului Mi- 

lescu, în temniţa Curții, chirurgul Gonfaloni, ge- 
novez, medicul Curții, din porunca domnitotu- 

lui, pusă pe anaforaoa (raportul) Divanului,:care 
constatase viclenia lui Milescu, era introdus de 
marele Armaş, însoțit de al 2-lea Armaş și de 
o ciată de armășei, în chilia unde nenorocitul 
boier aştepta cu grijă să i se împărtășească o- 
sînda la moarte. 

— Sa sfîrșit, gândi Milescu, vedând pe ma- 
rele Armaş cu ceata lui. 
— Boierule Spătar, fii cu inima vitează, dice 

marele Armaş. 
Divanul domnesc te-a osîndit... 
— La moarte ? Bucuros. 
— Nu boierule, osînda d-tale este mai mică... 

lată gerahul (chirurgul) lui M. S. Vodă. Are 
poruncă să te însemneze cum se înseamnă 

cei cari âmblă după domnie. 
— Să mă însemneze? Nu! Voii mai bine 

să mor, strigă cu groază Milescu. 
Doctorul orăeşte în limba lui italiană cu glas 

mângâitor, nenorocitului boier, şi-l asigură că-i 
va tăla atât de puțină părticică din nas, că deacă 
neîntârdiat se va duce la Beciă (Viena) ori ŞI 
la Varşovia, va găsi gerahi în stare să ”1 dreagă 
așa de bine: că Sabia se va cunoaşce... Tot mai 
bine cu vi aţă și cu semn la. nas de cât prada 
viermilor din negrul păment. Sunt oameni cârni



din naşcere şi o duc bine, ba se însoară cu 
fete frumoase... Are boierul Milescu avere des- 
tulă, ca lumea să-i stea la genunchi de ŞI cu 
nasul tăiat. 

Și câte şi mai câte nu înşiră Gonfaloni cu 
duioșşie. 

Operaţiunea oribilă se făcu.-Pe o tipsie de 
argint Armaşul mare duse bucățica de nas so 
vadă M. Sa Vodă.?) Se întâmplase să fie la 
curte mai multe jupânese de ale boierilor diva- 
niți. Frumoasa soție a Logofătului Racoviţă Ce- 
han leșină. Nu de geaba lumea rea șoptise, că 
boierul Milescu avea trecere pe lângă femeile 
boierilor. | 

Când pe cer se urcase sus cloşca cu pui, 
leagănul cu roți aurite, care gândea Milescu că 
1 va duce ca Domn la Sf. Neculai domnesc, 
cu pohodnici înainte, «cu buzdugane şi cu pa- 
loşe, cu soltare tot de argint. la cai», se opri 
de astă dată, numai cu doui cai, la poarta din 
dosul curţii domneşci şi primea, din temniță, 
pe stăpânul s&ă, boierul Milescu. Imbrobodit la 
cap de nu 1 se vedeai de cât ochii, el plecă 
din ţeară spre Polonia, liber, dar «cu nasul 
fătat». 

__Şi de atunci, mai mult de cât ori când, se 
lăți dic&toarea: «Ja tăia nasul!» pentru a de- 
signa la figurat un om care a fost împedicat 
de a realiza o aspiraţiune care «nu era de na- 
sul lui». | 

Ca 

  

2) Neculcea pretinde că însuși Vodă a tăiat cu iataganul na- sul lui Milescu. Am preferit versiunea de sus, care se potri- veșce mai bine cu caracterul lui Ștefăniță Vodă, de om tînăr, 3 

desmierdat şi inimos».



  

ANA DIN SĂCELE 

Cu mari greutăţi putu răshi boerul Atanasie 
Bălăceanu în 1821 peste munţi în Ardeal ca să 

scape de vălmăşagul răzmeriţei, de Ipsilante şi 
ai lui, şi de pandurii lui Tudor. 

Intro seară din luna -lui Iunie 1821, cherva- 

nele, — care duceai tot ce putuse scăpa de jaf 
din averea. sa, boerul Atanasie Bălăceanu,—nu 
mai puteai înainta, căduți fiind caii mocăneșci ce 

le trăgeau. Ori cit ar fi dorit boerul să-şi ur- 

meze “drumul, să ajungă la Braşov, chervanele 
cu chiu cu vai abia ajunseră în Săcele. 

— Boerule, să rămânem pe noapte aci în Să- 
cele, că de geaba bat caii, ei nu mai pot face 
un pas măcar. 

Ce să facă? r&mase boerul cu cucoana Săf- 
tica, cu fiu-săă Iancu, un băeţan frumos de 18 
ani şi cu tot argalicul ce împlea un al douilea 

chervan, în Săcele, şI trase în gazdă la Vasiiii 

Bordiloiii, un ţăran moșnean, bogat în turme 

de oi, care vara le pășcea prin munţii Prahovei 
ȘI cunoștea din nume pe boerii mari a i ţerei 

munteneșci, 

— Bucuroşi la oaspeţi? întrebă boerul Bă- 
lăceanu pe jupâneasa Nuţa, soţia lui Bordiloi,
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care eşi înaintea chervanului poposit la _trep- 
tele tărnațului din faţa casei. - 

Nuţa care dilnic vedea trecând chervane cu 
boeri emigrați din ţeară, înțelese cu cine are 
a face şi r&spunse: Bucuros poftim, cu ce o da 
Dumnegei! 

ȘI strigă Nuţa: Anico, Anico, vino fată hăi, 
de ajută și tu la boeri. 

Anica, fata Nuţei, sosi în pragul casei. Era 
o copilă de vre-o 15 ani, de o frumusețe uimi- 
toare. De unde şi boerul și cucoana și tinărul 
lor fii lancu ajutaă la descărcarea chervanelor, 
cît vădură pe Anica în pragul ușei, rămaseră 
cu toții ca buimăciți. 

— Ce frumoasă fată, dise cucoana. 
„— Frumuseţă rară, adăogă boerul. 
Numai lancuşor gîndi, fără să spună, impre- 

siunea primită. Toţi. continuară cu descărcarea, 
iar ochii tînărului boer urmai fata ca sateleții 
planeta. 

Xe 

De la sosirea boerului Bălăceanu în gazdă 
la Bordiloiii trecuseră mai multe dile. In loc de 
a pleca a doua di“spre Braşov împreună cu 
toată familia, se duse acolo numai el, cu gînd 
să găsească mai întii gazdă în oraș, căci i se 
spuse de părintele Onofrei, parohul din sat 
din Săcele, că Braşovul e plin ca o rodie de 
boieri şi de neguțători fugiţi din țeara romănească, 
de nu găseşci cameră unde să odihneşci măcar 
o noapte. 

Cucoana Săftica Bălăceanu rămase împreună 
cu junele ei cocon singuri, în Săcele, în orija 
Nuţei şi a fiicei sale, frumoasa Anica.
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In primele dile Iancu își făcea mereii treabă 
pe la bucătărie, unde Anica, cu mânecele că- 
măşei suflecate, lăsînd să se vadă nişte braţe 
albe de o înfăţişare invidiabilă pentru o Ve: 
neră, ajuta pe maică-sa la gătirea ospeţului 
pentru musatiri. Ba-i trebuia cucoanei apă cal- 
dă, ba un pahar de apă rece, ba lui Iancu îi 
lipsea un nasture la haină... Pricină găsea Iancu 
ca să nu priceapă Nuţa de ce atitea ămblete a 
cuconașului prin bucătărie. 

Dar Anica simțea fața rumenindu-i-se de 
cite ori tinărul de. ea se apropia, ca să-i ceară 
vre-un servicii. Ea pleca ochii și împlinea ce- 
rerea băiatului, care i dicea: «Nu te grâbi, te 
rog, că pot aştepta». 

Tînărul se codea doar o mai întirdia fata 
să-l “servească, ca mai mult timp, cu coada o- 
chiului s'o urmărească şi cu privirea so mîn- 
giie, cu inima încăldită de o simţire lui încă 
necunoscută. : 

* 

Intr'o seară pe când cucoana Săftica era dusă 
însoțită de Nuţa în capul satului, la părintele 
Onofrei, Iancu stătea în fundul lvedei, sub un 
nuc bătrân, de vorbă cu Anica. EI ședea pe o 
laviţă albă, iar Anica în picioare lîngă dinsul 
ținend sau lăsând să-i ţină tînărul strîns mîna ei. 

Razele lunei strecurându-se prin frundişul 
nucului, făcea ca o aoreolă pe capul fetei şi de: 
semna conturnul virginal al peptului ei palpi- 
tând mai răpede decit altă dată, sub bondiţa 
înflorită, : o i 
— Da, Anicuţă, îmi ești dragă. Te iubesc mai 

mult de cît pe mama şi pe tata.
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Cu obrajii înflăcărați și ochii pironiţi în jos, 
fetița asculta vorbele tînărului şi ca «J/ărioara 
florioara, zîna munților și a codrilor» din po- 
veste acum sta şi iar nu sta... și-i plăcea graiul 
înfocat şi par'că nu voia să'l asculte şi tînărul 
înainte de ce ea să-și dea seamă, așeza fetița 
lingă el şi de lingă el pe genuchi, şi o sărutare 
lungă r&sunâ sub nuc în momentul cînd o pri- 
vighetoare guralie cînta pe virful pomului, co- 
perind cu cîntecul ei sgomotul sărutatului 

“e 

Peste cite-va dile boerul se întoarse din Bra- 
şov. Găsise gazdă şi acum a doua zi avea să se 
ridice cu toată familia şi pojijia (bagajul) să 
apuce calea orașului. 

Cit audi Iancu de plecare îi veni răi. Cucoana 
Săftica îl vădu îngălbinindu-se şi gata de a 
cădea. 
— Anică, Anică, un pahar cu apă, strigă ea, 

sărind să ajute și să sprijine pe fiul săi. 
Anica intră cu apa și cit vădu pe Iancu pa- 

lid și răzimat de umărul mamei lui, scăpă pa- 
harul cu tava şi se simți și ea ca trăsnită. 

Cucoana Săftica se uită la fată, apoi la băiat, 
şi iar la fată şi-şi dise în gând: cAm înțeles»! 

Cu toată graba boerului, cucoana Săftica, 
care iubea pe lancu ca pe cel mai scump odor 
al ei, întârdie plecarea. 

Cum era să plece la drum cu băiatul bolnav? 
ȘI în adever, băiatul se culcă în pat. Era cu- 

prins de friguri şi minune, de friguri acum ză- 
cea și Anica. Ba ea cu toată boala ce o co- 
prinsese, își făcea mere treaba prin camera
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unde era culcat tînărul sub grija mamei sale. 
Ba să-i aducă apă, ba să întrebe pe cucoana 
Săftica de nu-i trebue tinărului ceva. 

de 

— Dragă Nuță, dă-ne pe fiica d-tale, să ne 
fie de ajutor în ale casei la Braşov, cit vom 
sta pe acolo, dice cucona Safta femeei lui 
Bordiloii, care era la muntele Omul cu turmele. 

Nuţa care nu băgase de seamă la schimba- 
rea sufletească a fetei, întimpină numai, că 
fata-i bolnavă de vre-o două dile şi nici nu prea 
se pricepe dinsa la slujbă boerească. 
— O înveţa, că nu-i vre-o greutate și cit 

pentru boală, cum vom ajunge la Braşov, o 
să-i treacă cu doctoriile ce-i vom da. 

* 

Cit audi lancușor că pe Anica o ia maică-sa 
în casă la Braşov, numai ce'i trecură frigurile 
ŞI sări din pat sănătos tun. Să 

ȘI Anica acum încă era sănătoasă. 
— Lasă mamă, că mă simt bine. Am mîn- 

„cat niște mere verdi din livadă și nişte cucoşi 
de prune... Mi-a trecut. 

— Dar tu, fată, ce șcii din ale caselor boereşci? 
Am audit că boerii cari sunt așa de buni cînd îi 
ai în gazdă, sunt cam iuți şi nemilostivi, cu 
slugile lor de a casă, şi apoi tu eşti fată cin- 
stită de moșnean şi la Braşov sunt fel de fel 
de oameni. 

— Lasă mamă, că șciii eu să mă păzesc!
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A doua di cele două chervane plecati din 
curtea lui Bordiloii în faptul dilei. Anica luă 
şi dânsa loc în chervanul argalicului. 

lancu nu se sui în chervan cu tată-săti şi cu 
maică-sa, tot codindu-se că are treabă, că a 
uitat câte-ceva în casă până ce vădu aşedată 
în chervan fetița; ba încă, cu pricină că are să 
vadă de i s'aii pus în acel chervan o puşcă a 
lui, se duse s'o caute. 
— Stai bine, Anică dragă? întrebă el încet, 

dar totuși destul de tare ca cei-l-alți servitori 
să audă și să-și facă între ei semne cu coada 
ochiului. 

* 

Dragostea purdalnica nu întreabă de eşti boer 
ori ţeran, împerat ori țigan, când se leagă de 
capul omului. | 

Dragostea Anichii pentru Iancu şi a acestuia 
pentru fata lui moş Bordiloiii nu mai avu ho- 
tare. Ei își Jurau unul altuia, cum că 

«Pân la moarte, 
Dragostea lor toată...» 

ei și-o -vor păstra... | 
ȘI şi-o păstrau de acum un an întreg. 
Numai boerul Bălăcenu, cât simți că fiul său 

sa îngurluil cu o fată de țăran, pe loc otări, 
să pue capet la o faptă necuviincioasă ca aceasta, 
necuviincioasă pentru ceughemoniconul boeresc». 
Atât numai, că prea tîrdiui se deşteptă boerul. 

Acum se .duse la magistratul orașului şi avu 
la acela trecere vorba lui. Magistratul hotări 
să fie întoarsă fata la părinții ei în Săcele. 
— Nu ţi-e rușine obrazului, dise boerul lui 

Iancu, întorcându-se a casă de la magistratul,
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să te îngurlueşci cu o țerancă? Las că am.a- 
şedat-o cu la zabetul de aici! O s?o ridice peste 
un ceas s'o trămită, nu la mama ci, ci întrun 

sat departe de: aici. 
— Mi-e dragă, babacă... | 

_— Las că ţi-o mai fi dragă și alta... vro 
fată de boer... sunt destule. 

ste a 

In Qiua următoare dis de dimineaţă, „când 

veni trămisul magistratului să ridice pe Anica, 
află-i urma! Anica nicăierea... Boerul turba ru- 
gend pe magistrat să trimită om la Săcele, 
co fi a casă În maică-sa. Nu că doar voia boe- 
rul alt-ceva decât să nu mai fie fata în calea 
lui lancu. Apoi de s'o îi dus la Săcele, numai 
ce-o să vedi că și lancu se duce într'acolo. 
— Frate, — strigă de-odată cu glas sugrumat 

de mișcarea sufletească, cucoana” Săftica, din 
camera de alături —frate, Iancușor nu-i în pat 
și hainele nu-i sunt în casă... Of fugit cu fata 
ț&ranului. 

— Nu vă spuneam cu? ice boerul către 
oamenii magistratului. 

* 

La Săcele trămișii magistratului nu găsiră pe 
cei doui tineri. Când Nuţa află de la ei cele întâm- 
plate se luă cu mănele de cap și se boci nemângâ- 
ată, iar părintele Onofreiti o mustra zicând: 
Nu ţi-am spus să nu dai fata la slujbă în casă 
de boer? 

Așteptară cucoana Săftica, șI dânsa în lacrimi 
şi boerul săi cu grija la inimă, o di, două, trei, 
o -septămână să se întoarcă lancuşor a casă.
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Zadarnică aşteptare, şi nici-o veste despre 
dânsul. | - „. 

Intre aceste, boerii din Braşov primiră veste 
bună din Bucureşci. Poarta orînduise Domn pă- 
mântean, alegând pe Gr. D. Ghica, dintre: boe- 
rii trămişi de țeară la Constantinopole, după ce- 
rerea Sultanului. Noul Domnitor sosise în Bu- 
cureșci și se grăbise a trămite cărți de mân- 
gâere pentru boerii pribegi: şi-i rechiamă la Bu- 
cureşci, Câţi-va din ei, mai ales cei cărora le 
părea răi că n'au prins ei domnia, nu voiră 
să se întoarcă din pribegie. Bălăceanu însă, 
care avea bună credință, că de va fi dintre cei 
dintiiă întorși la Bucureşci va căpăta scaun. înalt 
în Divanul țărei, se hotărisă plece de la Braşov, 
luând calea spre patrie. Ce -să mai aştepte în- 
toarcerea lui Iancu, ori barem ca autorităţile 
din Brașov să afle de urma. lui? S'o fi dus 
de-a dreptul în ţeară. | 

* 

Intr'o dimineață din luna Octombre a anului 
1822 bătrânul călugăr Pahomie starețul de la 
schitul Peştera de pe Ialomiţa, se dusese să 
taie ceva lemne în pădurea seculară din apro- 
piere, că frigul se făcuse foarte simțit. 

La vro sută de paşi de la peşteră, bătrânul 
aude glas de om gemend.... Ce să fie? Prin 
ceața deasă și rece a dimineţei, ochii slăbiți ai 
călugărului nu pot deosebi nimic. EI se în. 
dreaptă în partea de unde venea glasul, silit 
să treacă mai mult pe petre lunecoase Ia- 
lomița în sus spre obirşia .ei. La poalele..unei 
stânci unaşe “care făcea scorbură ca un cort, 
pe malul apei, Pahomie află îmbrăţișaţi, dar a-
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proape fără de simțire, pe cei doui nenorociţi 
copii, pe lancu și Anica. Cu ajutorul altor doi 
călugări ei fură duşi la monăstire şi în chilia 
betrânului Pahomie, la un foc care pălpăa în 
vatră, membrele aproape degerate ale nenoro- 
ciților copii se desmorțiră; ei reveniră la viața 
deplină și povestiră, cum de mai multe dile ră- 
tăciți de la casa părintească din Brașov — qi- 
ceati ei—cu gând să se întoarcă în patrie la 
Bucureşci, s'aii furișat pe la graniţă, mai jos 
de Bran... Dar li s'au sfîrşit merindele, și pânea 
cumperată în cale, și frigul mare de astă-noapte 
era să-i prăpădească deacă D-dei nu trimetea 
înainte-le pe părintele Pahomie. 
— Sunteţi frați? întreabă călugărul. Şi fără 

să aştepte r&spuns adaogă: cu bună seamă frați, 
părinte Nectarie (era unul din cei doi că- 
lugări ce-l ajutase să transporte tinerii), că se 
iubesc ca bunii frați. Băiatul desbrăcase hăi- 
nuța lui ca să învelească pe soră-sa și-i ținea 
mânuţele într'ale lui, suflând, suflând în ele să 
le 'desgheţe... | | 

—— Fraţi cu bună seamă? mai adaugă a în- 
trebă călugărul, îndreptându-și privirea către 
Iancu. 

Acesta căută duios la Anicuţa şi tăcu. Cum 
era să spună bătrânilor călugări ce fel de soră 
îi era Anicuţa? | 

Al treilea călugăr r&sturnă acum pe un fund 
alb, mirositor, de brad, o mămăliguţă aurie fu- 

“megînd nouri parfumați și turnă în străchini 
de Braşov lapte ferbinte. 
— Aide copii! mâncaţi, o să vă încăldiți 

mai bine.
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In ziua de Sf. Dumitru acelaş an 1822, pă- rintele Pahomie întovărășind pe Iancu ŞI Anica, băteaă dis-de-dimineaţă în poarta unei curți boereşci din podui Mogoşoaei de lângă hanul 
lui Filaret, acum Teatrul Naţional. Chelarul 
curţei deschise poarta şi cât vădu pe Iancu ex- 
clamă: Cuconașu! cuconaşu Iancu! 

Și dete busta la iatacul boerului, 
Intr'o clipă boerul ȘI cucoana Săttica erai eșiţi întru întimpinarea celor trei călători, in- 

trați în sufragerie.. Si 
« — lancuşor! strigă mama. 
— Mișelule, exclamă boerul, — totuși apro- 

piindu-l de peptul. săă. 
După o minută de desmeticire, boerul bagă în seamă pe Anica: Aa 
-—— Dar tu ce cauţi aci? 
— Cum ce caută aci? soră-sa? întrebă părintele Pahomie, cari tocmai rămăsese uimit v&dând cum părinții îmbrățișează numai pe băiat, iar nu şi pe fată. 
— Afară! strigă boerul din noi. Cum? soră? E o ț&rancă din Săcele, care s'a «încărdoşit» cu „băiatul mei. Afară țeranca! 
— Babacă, îngînă Iancu cădind în genuchi. 

Mi-e dragă. Fără de ea nu pot trăi! 
— Frate, şopteșce cucoana Săftica înduioșată și cu glas rugător. - . 

„Biata Anică şi ea căduse în genuchi acope- rindu-și cu mânele fața rușinată şi - îndurerată. 
Ea plângea cu plâns înăbușit. 

— Afară ! Daţi-o afară ! urlă boerul către chelar 
ŞI feciorul din. casă. e | 

— E păcat de D-qei, boerule, dice călugărul 
înduioşat de nenorocirea copilei 

* 12
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„ Anica fu aședată de bunul părinte Pahomie 
starețul de la Peşteră, în 'mitocul din Bucu- 
reşci al maicelor de la Țioăneşci. Dinsul scrise 

răvaș Jupănesei Nuţa din Săcele, să vină să-și 
caute de durerile sufletului, de biata Anicuţă. 

Și veni într'o întinsoare sărmana mamă. Nu 

mai povestim dureroasa revedere între mamă 
și fată, cum nu mai credem de trebuință să 

descriem scenele jalnice de la curtea boerului 
Bălăceanu, plinsetele neținute în seamă ale lui 
lancuşor, amenințările că-şi face seamă de nu 

i s'0 înapoia pe Anicuţa. Aşi! boerul pune. doui 
arnăuți să stea di ŞI noapte pe lângă cuconaș. 

— 0 plânge şi "i-o trece! Și apoi nici nu șcie 
unde se află acum Anica, chiar de ar cerca să 

fugă după ea. Aici nu-i la Braşov, unde e mai 
mare magistratul „neamţ. La Bucureşci boerul 

e mai mare, că are scaun înalt în Divanul ţ&- 

rei. Ba la urma urmei Po înfunda boerul sub 

pază în vro monăstire până ŞI-O veni în simțire... 

Totuşi Nuţa găsi un diac de Divan cu.bun 

_condeiii, cari, pe bani, îi alcătui o jalbă” către 
M. S.V odă Ghica, tânguindu-se cu vorbe amare, 
că tîn&rul boer Iancu” Bălăceanu i-a înşelat şi 

necinstit fata ŞI că să-l silească Domnia a se 

_țimea de jurăminte, s'o ia de soţie, că şi Bor- 
diloiu nu-i de neâm de rînd: e moșnean de sute 
de ani, familie veche... 

Aniciaţa se.ruga de mamă-sa să nu.mai facă 
pricină, că-i mai mare rușine:— dor ce șcie o fe- 
tiță ca ea din ale lumii valuri? 
“M. S. Vodă rîndui jalba Nuţei în cercetarea 

P. S. Sale Episcopului de Buztiă, vechi al Sf. 
Mitropolii. Păi, zadarnică nădejde punea biata 
Nuţa în dreptatea Vlădicăi celui mare de la



Buzti, că era văduv scaunul mitropoliei și Vlă- dica doar nu era să se strice cu boerul Bălă- ceanu, tocmai în prediua alegerei de mitto- polit! Judecata acestuia fu osînda s&rmanei Anicuţa și după judecată, la 9 Noembrie 1822, Divanul ţărei puse cap&t dragostei lui Iancușor cu Anicuţa, prin urimătoarea notă adresată A- genției Austriace din Bucureșci: *- «Din luminată poruncă prea înălțatului nostru Domn se fâce' cunoscut cinstitei Agenţii, că D-] Atanasie Bălăceanu având un copil nevrâstnic anume Iancu și din întâmplarea resvrătirei mer- gend şi el în Săcele în gazdă la un Văsiiu Bordiloiă și acel Văsiiu avea o fiică anume Ana, care încărdoșindu-se cu Iancu, mult necaz a tras tată-săă și cu ajutorul dregătorilor de acolo Pai depărtat de acea fată, ȘI el ascun-: (&ndu-se n'a putut să-l. aducă; în urmă viind Iancu, fata şi mama ei aici, S'aii cercetat de prea sfinția Episcopul de Buzău, vechilul sf. mi- tropolii și s'au găsit, că această urmare nu este primită bisericei, mai virtos fiind copil nevrâst- nic şi fără de voia şi blagoslovenia Părinților, de aceea prin luminată hotărîrea M. S. ce s'a dat, Jancu s'a trimes la monăstiie a-şi veni în Cunoşcință, iar fata împreună cu mamă-sa prin cinstita Agenţie, să se trămită înapoi la Săcele, Cărora să li se dea de către Bălăceanu taleri 50 pentru cheltuiala drumului ȘI alți taleri 250 zestre fetei (21), spre a se mărita după starea ei „ acolo, ci să bine-voiască cinstita Agenţie pri- mind banii ce li se dă, ca să se trămită fata ȘI mama ei la Săcele, de unde să nu fie slo- bodă a eşi în țeară aici.: Şi să avem cinste a
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a lua răspuns de primire şi că s'a pus în ur- 
mănre». 

1822 Noembrie 9 (1). 

Agentul austriac chiamă pe Nuţa şi pe Anica 
şi le ordonă să plece din Bucureşci, dându-le 
banii de la boerul Bălăceanu. 

— Să şi-i țină de comând, strigă în lacrimi 
Nuţa, aruncând banii. D-dei va purta de grijă 
pentru Anica mea! 

  

  

1) Documentul se conservă la Archiva Statului.



  

NAZA TI 
———— 

Cât simţiră boerii craioveni, că Grigorie Dimi- trie Ghica-Vodă părăsise Bucureșşcii, temându-se de vre-un iuruş al turcilor, pe la începutul . lui Mai 1828, fugiră care încotro spre munți. Numai Solomon, Magheru şi Ciupagea cu ce- tele lor de panduri, din cari mulți fuseseră aj lui “Tudor, nu părăsiră Oltenia. Pe dată ce plecă generalul major Cneaz-Gorceacov, care fu pri- mul muscal sosit în Oltenia, cu oșteni, în căruți de poștă, ca să ajungă la Craiova înainte de vre-un luruș turcesc, cei trei căpitani români se pun sub comanda lui Gorceacov. Acesta este în- locuit însă la finele lui Iunie 1828 prin general- major Gheismar, care înaintează cu oștirea ru- sească spre Dunăre pentru a respinge pe turci, cari deja înaintaseră în Oltenia. Solomon, Ma- Sheru și Ciupagea, cu pandurii lor, făcea mi- nuni de vitejie. a 
Turcii vidinlăi, sub căpetenia lui Ceapanoglu, nu mai puţini de 15.000 şi cu o artilerie nu. meroasă și puternică, înaintaseră în Oltenia ŞI îşi aședaseră puternica tabără în sat la Băileşci.
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Gheismar, avend în corpul săi pe Ciupagea cu 
ceata lui de panduri, se hotăreşșce să isgronească 
pe turci din Băileșci, căci îi tăiai calea spre 
Calafat. 

In dimineaţa dilei se împarte vofehi din bel- 
„șug la oşteni; se fac toate pregătirile obicinuite 
premergătoare bătăliei. Panduni nu beai. Ro-! 
mânul nu se bate cu capul amețit, el ţine să 
aibă deplină conșcință de făptuirile sale în 
luptă. Ciupagea e în mijlocul lor : 

— «ME băeţi, le dice el, unde me veţi vedea, 
într'acolo să dați iuruş ! Grei e că nu pricepem 
comanda pe ruseşce, dar ca să ră&sbeșci tot 
înainte până la dușman, trebue mai multă vi- 
teje de cât comandă. Sunteţi viteji voi şi 

* Dumnegei nu vă părăseşce !» | 

% 

= * 

Acum trâmbițele r&sună, tunurile ruseşci așe- 
(ate în baterii ai deschis focul împotriva Băileşci- 
lor. Grenadirii muscali, pîlcuri-pilcuri, înaintează 
prin câmp da dreptul, fără drum, în spre 
sat. Ciupagea cu pandurii s&i ocupă flancul 
drept al oșştirei ruseşci. Sg:omotul armelor este 

„asurditor. Fumul tunurilor și al puşcelor e :lu- 
minat numai de focul fuleerător ce ese din 
arme. | ă 

Dar, turcii din Băileşci nu întârzie de a r&s- 
punde și ei cu cele 30 de tunuri ce aă. Sub 
protecțiunea acestora, aşedate pe o culme de 
lingă, sat, doboară, ca secera spicele, şirurile 
muscăleşci. Din sat ese întru întâmpinarea mus- 
calilor oştirea turcească. Acum ei sunt față în 
față cu oștirea rusească; încă câte-va sute de
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paşi şi puşcele vor ajunge să bată, să împrăștie moartea în ambele oştiri. 
De o dată, din ambele flancuri, generalul „ Gheismar vede înaintând în goana cailor ca- valeria turcească, 
— Suntem înconjurați, strigă Gheismar către ofițerii ruşi de pe lingă el; suntem perduţi ! La moment Gheismar opreșce calul şi dă comanda : nazat! nazat! 
De la generalpână la cel din urmă prapurcic toți strigă : nazat! nazat! 
Căpitan Ciupagea, aude ȘI densul comanda nazat ] - , a 
— Audiţi voinicilor, generalul ne strigă : La sat! La sat! La sal copii! 
Și fără a mai căta să deosibească prin nourii de praf cum oștirea rusească să pregătea să i-a fuga îndărăt, Ciupagiea cu pandurii sti, întrun avent nerezistibil, cu pas de goană, apucă înainte spre Băileşci. Peste câte-va minute, înainte de ce cavaleria turcească să f putut învă&lui flan- cul drept muscălesc, pandurii isbeati pedestrimea turcă din faţa satului. Comandantul ture e Surprins de acest atac neașteptat; crede că în loc de a înconjura el pe muscal, din contră aceştia au înconjurat. oastea turcească, Deci la rindul săi dă comanda de fugă îndărăt,.. Gheismar, care a observat Îa timp mișcările pandunilor, trimete în goana calului ordonanța. ca să strige lui Ciupagea nazat! - 

— Da, la sat, strigă viteazul căpitan. „Acum comandantul rus vede pe turci la rîndul lor dând îndărăt. EI ordonă trâmbițaşilor să sune semnalul de “schimbare de front... Intro clipă soarta bătăliei e în mâna muscalilor. Ciupagrea
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ridică drapelul românesc în Băileşci de unde 
turcii ai fugit, iar muscalii îi urmăresc dincolo 
de sat, pe când cavaleria turcească, care și ea 
primise ordin de retrocedare, nu se opri din 
goana cailor decât pe țărmii Dunărei... 
“Gheismar nu urmări departe pe turci, lipsit 

de cavalerie. Intors în sat, el chiamă pe Ciu- 
pagea. 
— Când am ordonat nazal, ice generalul, 

- mai înţeles comanda ? 
— Ba da, excelență, şi am împrătășit-o pan- 

durilor mei pe limbă bună românească stri- 
gându-le: Ja sat! la sat! 

Prin intervențiunea unui ofițer care şcia ro- 
mâneșce, se explică lui Gheismar tălmăcirea 
dată de viteazul Ciupagea la nazatul muscălesc. 

Gheismar rise şi luând după peptul unui 
ofițer crucea Vladimir, o puse pe peptul lui 
Ciupagea dicend : Iată pentru tălmăcirea ro- 
mânească a lui nazat? | 

 



  
    

  

PLUTA DOMNEASCĂ 

. I 

Se întorceau cărăușii, cu poloboacele ŞI an- 
talele pline de vin noi, de la “podgoriile din 
Jurul Bacăului, tot pe malul Bistriţei pe la Roz- 
nov spre Piatra. a 

Era dimineață de toamnă rece; — aburii 
din rii copereai cu măramă subțire de mi- 
reasă lunca pe jumătate golită de frunze. 
Cărăuşii erau la popas sub sălciile de la Bu- 

„dăile de apă rece. 
Boii dejugați, slobodi, căutată iarbă care să 

le dea forță pentru drumul ce mai aveai de 
făcut. Boii or f găsit sati nu câte-va fire, arse 
de brume, dar șcii că în schimb cărăușii toată. 
noaptea făcură chef la gura antalelor, bend, 
după obiceiii, pentru toți şi pentru toate, pen- 
tru vii, și pentru morți, și când .nu mai avură 
nume de pomenit, făcură botezul resteiului, ca să 
aibă pricină de cumetrie și de dare de cep 
nou la vre-un alt butoi. 

" Fedeleşul totuși, la urma urmei, se deșşertă, 
trecend pe sub buzele însetoşate ale cărăușilor,
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cari adormiseră în jurul focurilor şi ele mijind 
tot mai potolit: până se stinseră. | 

Acum răcoarea vie a dimineţei deşteptă pe 
„cei mai subțiri în cojoace. 

— Haide mă! sculaţi, mă! e ziuă albă ŞI mai. 
avem de furcă până la Peatra. Şi de n'om 
ajunge la vremea hotărită de paharnicu domnesc, 
apoi vai de curelele noastre. _ 
“ Intro clipă la strigătul acesta. se deșteptară 

şi cei mai somnoroși, adunară boii şi înjugară. 
De abia plecaseră de la Budăi, în apa cărora 

„ÎȘI răcoriseră fața aprinsă de vin, şi iată că unul - 
„din cărăuşi aude, din spre Bistrițae ţipete şi 
larmă, strigăte de ajutor.: 

O fi. românul greoi la multe, dar când e 
să dea ajutor creștinului nu mai stă pe gânduri. 
Toţi cărăușii întrun suflet se îndreptară spre 
locul de unde venea alarma. | 

Privelişte groaznică: 
O plută, cu cârma frîntă, încălecată pe o 

stâncă, era gata să se sfarme şi să piară în 
volbure şi în nahlapi să se înfunde cei de pe plută. 

ȘI nu era pe plută numai oameni de rînd, 
ci și boerime. 

Un tinăr boer ţinea din r&sputeri în capătul 
plutei, băgată în apă, să nui scapă din mâni, 
o frumoasă fată. Dar puterile „lui slăbiai din 
ce în ce, căci cel doi plutaşi r&maseră Cățărați 
pe stincă de unde nu puteai face un pas măcar 
pe răpedişul: plutei care se inneca. , a 

Valurile spălaseră tot de pe plută ŞI tânărul 
boer nu mai avea afară din apă de cât capul 
şi mânile. Cu una se ţinea de un gin care 
lega birnă de birnă, cu cea-l-altă susținea, d'asu- 
pra volburei, pe frumoasa fată.



  

Cărăușii, la vederea spectacolului, se iîntrebară 
ce'i de făcut? | 
— Ce să fie, —dise Nagâţ, cel mai tînăr 

dintre ei; — faceţi ca mine 
şi aruncă într'o clipă cojoacele,. își fac o 

sfântă de cruce şi se asvirl cinci din ci în apa 
rece, înotând voiniceşce spre locul de des- 
nădejde. Sa | 

Intr'o -altă clipă Nagâţ, urmat de Curcubei, 
sunt lângă grupul ce se înneca. Cei-l-alți trei 
au sosit la timp ca să ajute. celor doi să! 

“tragă din volbură pe tinăra păreche, şi o depun 
pe. mal, ca să se întoarcă din nou în. ajutorul 
plutaşilor, să desfacă pluta de pe stîncă şi s'o 
tragă la mal. Sa 
„De la plutaşi aflară, cei cinci voinici, cum cei 
doi mântuiţi de denșii nu sunt oameni ori-cum. - 
Era înșiși fiica şi fiul lui Ştefan Vodă: cel Mare. 

Care de care să aprindă focuri, să usuce 
hainele domneșci, care de care se întrebă ce” 
de făcut pentru căl&toria mai departe a tinerilor. 

O a doua plută, în care era argalicul curţei 
se înnecase cu puțin mai la deal!... De acolo 
pluta domnească luată de şivoiu şi cu cârmele 
frinte nu mai putu să fie oprită de cât când se 
1sbi de ascuţita stîncă. 

i 

Ştefan Vodă cel Mare şi Sant venise în 1498, 
Octombrie, la Peatra, să tirnosească turnul Sf. 
Ioan. | | | 

Trăsese, cu toată curtea lui, la casele din 
noii zidite pentru îngrijitorul monăstirei, în apro- 
piere de. mărețul turn, care ŞI până astă-di, deși
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schimonosit de restauratori, de măreția domniei 
lui Ştefan Vodă grăeşce. | 

Cu Măria Sa erai domniţele şi Voevodul 
Bogdan. 

Acum, mitropolitul și episcopii sfârşiseră de 
două dile toată parada. bisericească şi creştinii 
adunaţi de prin toate satele judeţului Camenei 
(Neamţ), impleaii rînduri rînduri minunata monăs- 
tire, ca'să sărute icoana hramului (Sf. Ioan), 
apoi să admire mărețul turn. Aşteptaui în sto- 
luri, pe la porţile monăstirei, doară doar'vor 
zări mărețul chip al lui Ștefan Vodă. 

Tinerii ca tinerii,  zburdalnici şi iubitori de 
lucruri noui: 

-— Măria ta, taică dulce, dice domniţa Elena, 
am vEdut astă-di un şir. de plute scoborind pe 
Bistriţa. Ce minunată trebue să fie călătoria 
pe plută, dă-ne voie să mergem până la Roznov. 

Cum să refuzi o plăcere atât de nevinovată, 
cănd eşti tată şi ţi se cere de fetița ta între 
două desmierdări ? | 

Cu pitacul domnesc către starostele de che- 
restigii, cu pecetea: mică, roşie, a lui Vodă, 
Domnița aleargă la Voevodul Bogdan, care îl 
trămite printrun copil-de-casă la staroste, adăo- 
gend că, încă astă-noapte, fiind lumină de lună 
plină, dou& plute să fie gata, plute de birne 
împodobite cu ramure de bradi şi cu pod de 
dulapi noui. 

Mai încape vorbă? — încă înainte de ceasul 
hotărît, plutele erai gata, cu câte un rând de 
plutași aleşi pe sprinceană. 

Personalul de servicii se sui pe una din plute, 
însoţit de buciumaşi, surlași și trimbițași. Pe 
cea-l-altă plută luară loc numai Domnița şi Voe-
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vodul Bogdan, —şi, în uralele tuturor celor de 
față, plutele alunecară, sub presiunea voinicilor 
cârmaci şi răpede dispărură din vederea înso- 
țitorilor, audindu-se numai în soroace diceri din 
bucium, aduse pe aripele ventului. 

Măria Sa Ştefan Vodă, care şi el venise la 
mal, se întoarse la egumenie, să-şi cate de tre- 
bile domniei, că nu una, ci multe împresurati, 
pe vremile acelea, pe stăpânitorii Moldovei. 

Plutele înaintat aurite de. lumina lunei, cân- 
tările de pe cea din urmă nu încetaii de a stârni 
ecourile dealurilor păduroase. Din când în când 
păstri de noapte trecea pe dasupra plutelor 
și cârinacii își făceau cruce zicând: 
— Doamne, apără-ne de r&ă! Audi coabe! 

„Fără nici o grije, Domnița se lăsa cu totul 
cuprinsă de plăcerile plutirei şi, în blănile sale 
de samur, nu simțea asprimea crescândă a r&- 
corelei, fixând cu nesaţii privirea în tabelul 
mere schimbător şi mereii frumos ce se des- 
fășura odată cu înaintarea plutei. In extazul ei, 
abia îşi mai aducea aminte, că lângă dinsa se 
găsea un frate iubit. | 

Acesta, la versta care era şi cu educațiunea- 
ce primise, vedea lucrurile ŞI oamenii prin alți. 
ochelari de cât Elena; el la alte se gândia... 
când, de odată pluta din urmă se sparge de un 
ascuţiș de stâncă. Strigătele, ţipetele sunt za- 
darnice. Ce ajutor putea să mai dea două ti- 
nere odrasle de Domn şi doui plutași, cari nu 
puteau părăsi cârma plutei domneşci? 

Domnița era adenc emoţionată, dar Voevo- 
dul strigă : 
— Inainte, Roznovul este aproape, le vom 

trămite ajutor de acolo.
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Dar ceasul r&ă nu alege de-i Domn saă sim- 
plu muncitor acel pe care îl loveşce. 

Nu la mare distanță de la locul spargerei plutei 
„servitorilor, se întâmplă sfărîmarea plutei dom- 
neşci. = 

III 

„ Nagâţ, pe: când cei-l-alți se întrebat cei de 
făcut cu Domnița şi cu Bogdan Voevod, aju- 
tat de alți douitrei, dai jos butea cu vin din 
carul săii. și, aducând de pe la cărăuşi ce mai 
brumă de fîn aveai pentru vite, găteşce loc de 
ședut, comod pe cât se poate întrun car mo- 
cănesc și strigă cărăușilor : 
— Injugați, bre! . - 
Apoi, îndeamnă pe Domnița și pe Voevod, să 

se urce în car: | 
— De, Măriile Voastre, nu-i.leagăn domnesc 

cu roți aurite, dar să fiți Măriile Voastre sănă- 
toşi, și vă veţi aminti odată cu plăcere, că aţi 
călătorit câte-va ceasuri cum căl&toreşce țăra- 
nul o viaţă întreagă. E 

— Isteţ român, dice Domnița către fratele 
săi, cuibărindu-se cât puteai mai bine în ca- 

„rul mocanului. 
„Şi Nagâţ, deschidend şirul carelor cărăuşeșci 
pline cu poloboace de vin, se întoarse către 
Domniţă şi Voevod, îşi scoase căciula, și cu un 
ton glumeţ dise : | 

— Mai bun vin am eu în car, decât toți 
cei-l-alţi... *- 

| | IV 

"Când era pe. la amiadi, de se părea soarele 
un punct de foc pe turnul de la sf. Ioan, nu-
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mai ce bătu la poarta monăstirei, cea "despre. 
Borzochian : | | . 
— Deschideţi ! striga cărăușul Nagâţ, că so- 

seşce vinul domnesc | 
Porțile se. dădură în lături şi unul după-altul 

carele cărăușeşci intrară în curtea monăstirei. 
- — Ce este? întreabă Măria : Sa Vodă, pri- 
vind pe la fereastră. a 

In acel moment carul lui Nagâţ ajunsese la 
scară şi Vodă -recunoscu în e] pe copiii săi 
lubiți. | . 

E! descinse să-i primească. In câte-va clipe 
totul se lămuri. - 
— Nagâţ, — dice Vodă, — tu şi ai tăi aţi fost 

„oameni vrednici. Pe tine şi pe cei cari cu tine 
aţi scăpat pe. Domnița şi pe Bogdan Voevod, 
vE fac răzeşi. Lunca şi sfoara de pământ din 
Jurul ei, unde aţi poposit astă-noapte, a voastră 
să. fie, ocină în veci. Iar voi, cei.cu poloboa- 
cele, răfuiți-vă cu pimnicerul Curţei. | 
— Păi să vedi, Măria Ta, hitrul. de. Nagâţ 

ne-a dis așa : Veniţi şi voi cu carele cu vin dom. 
nesc. Până so învechi al vostru de Po putea 
bea de leac rumânul, veniți de gustați vin stră- 
vechi, dătător de viață: să sărutăm mâna .Mă- 
riei sale, ca buni tovarăși ce-mi sunteți. 

ȘI pe rînd sărutară mâna lui Vodă, iar Mă- 
ria Sa Ștefan-cel-Mare și Sant qise: 2 
„_— Deacăi aşa povestea, apoi cum voința mea 
este ca' monăstirea ce am zidit şi sfințit aci să 
nu remână stingheră pe lume, ca a lui Alexan- 
dru Vodă, unchiul mei, vă dăruesc vouă dea- 
lul Domniței Elena, de la coada Petricicăi până 
dincolo de Borzochian. Să vă faceți aședări pe 
el şi să fiți tergoveți cinstiţi ai Camenei (Petrei).
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„ Deseindend din car, Domnița Elena întrebă 
pe Nagâţ: 

— Eştu însurat ? 
— Din câșlegile trecute, Măria Ta. 

„— la contășul ăsta cu blană scumpă şi salba 
asta de nestimate și le du nevestei tale. Şi 
când Dumnedei vă va dărui un prunc, la mine 
să veniţi să-i “fiu nașă. 

Bogdan Voevod împărți galbeni: din punga 
„sa, nu numai la mântuitorii lor, ci şi la cei-l-alți 
țărani... ba nu, acum tergoveţi, dicându-le : 

— La Peatra se chiamă aci, în limba moldo- 
venească. Zid de peatră să îţi voi când dușma- 
nul ț&rei va îndrăzni să răsbească într acoace. 

Și Watunci în hrisoavele lui Ștefan Vodă, is-: 
pravnicii de Neamţ, de care ținea Camena, eraii 
pomeniți îndată după ai Suceavei şi ai Hotinului. 

Numai ce sosi și starostele de cherestegii, 
care plângând dise lui Vodă: 
— Măna Ta, am ales cele mai tari plute, ŞI 

dălcăuși neîntrecuţi, dar când e ceasul r&ă, n'ai 
ce face. Oamenii Măriei tale cu toţii sunt scă- 
paţi. Nu vor întârdia. să sosească, dar ce mă 
fac eti, sermanul, cu preţul plutelor, fiind străine ? 
— De când măre, la domnia lui Ștefan Vodă, 

a rămas păgubaș şi nedreptăţit un moldovean : 5 
ȘI cămărașul domnesc plăti îndoit preţul plu- 

telor și cărăuşii descărcară vinul în pivnițele 
domneşci, fără să li se țină în seamă măcar 
vinul ivosit cu botezul răsteiului. 

ap
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“Intro di din luna Iunie 1677, pe câmpia în- tinsă a Cotrocenilor, des de dimineaţă începu 
a se aduna lume multă din Bucureşci şi din 
toate satele vecine. | 
„Pe la vremea toacei de vecernie, când soa- rele mai stinchise -din ard&toarele - lui sărutări, începură a veni leagănele boereșci cu roți au- rite. Sosesc, rind pe rînd, marele vornic Mareş, 
marele Logofet Radu, marele Postelnic Șerban, 
marele Spătar Drăghici Cantacuzen. lacă ŞI fru- 
moasa jupâniță Epraxia, logofeteasa r&posatu- 
lui Logofăt Radu Dudescu, cu tinărul ei fiu, 
Radu. | | 
— Uite, ăsta este Radu Crețulescu, dice 

Pele-groasă, mai marele staroste de” cavati, 
către ceata lui, care luase loc în jurul steagu- 
lui breslei, în fața marelui podiş de lemn, ri- 
dicat într'o parte a nemărginitului. câmp. 
„— Asta este Toma Radu Năsturel, adaogă 

a dice Barbă-Neagră, starostele cojocarilor sub- 
țiri. Telegarii de la leagăn i-a cumpărat din 
Țarigrad. Fie-care din ei face cât o MOȘIE. 

13



  

— p apoi, fârtate Barbă-Neagră, că are de 
unde să dea. Și ca mâne-poimâne o săl vedi 
mai puternic și mai cu 'r&sfăț la domnie de 
cât pe cum e Radu Creţulescu. 
„Când descinse, la locul rezervat, din trăsura 
sa, mult mai modestă de cât a tuturor boeri- 
lor, marele vornic Antonie, se făcu mare miş- 
care în mulțimea apropiată de estradă.. Toată 
lumea cinstea pe bătrânul boer și măcar că el 
nu era în Divanul ţărei, și mai tot timpul şi-l 
petrecea la moșie, ne fiind dintre cei bogaţi, 
totuși lumea își punea nădejdea în sfatul lui, 
la qi de mare cumpănă. 

| In curând podișul. de lemn, cu locurile re- 
zervate boerimei, era înțesat, nerămânind. de 
cât în faţă locul trebuincios pentru Domn și 
curtea sa. 
“In faţă, un mare ocol era îngrădit și presă- 

tit cum ar fi peutru un circ. La dreapta șI. la 
ștânga se înşiraseră “maimăriile (mai-mari staroşti) 
cu steagurile breslelor și făclile cele mari văp- 
site şi împistrite cu “sânţii hramului bisericei-- 
fie-cărei bresle. Apoi, de- alungul. drumului, pe 
unde veneati trăsurile, erai înşirați oșteni de 
toate armele, până departe în oraș. 

— Vedi, mă Sucilă,  dicea un seimen mai 
apropiat de estradă, către vecinul stii. Colo, la. 
mijlocul podișului, “unde scândunile sunt aco- 
perite cu velinți de Anadol, acolo ai să stea 
amândoui domnitorii. Lacă şi masa coperită cu 
poală de mătase cu ciucuri de aur. Lan vedi 
ce bogat e ferecată în argint şi aur evanghe- 
lia de la Mitropolie. i 

Sunete de buciume și de trâmbiţe. vestesc 
din depărtare apropierea trăsurilor domneşci.
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Peste o clipă soseșce Inalt - prea sfințitul mi- 
tropolit Teodosie, înconjurat de arhimandriți. și 
tot înaltul cler, şi iai loc. îndărătul mesei pre- 
gătită ca un'altar. i 
__De abia palamarii avură. timp să aprindă fă- 
cliile din sfeşnicile de: argint: sub . cari era așşe- 
dată evanghelia, și zgomotul neîntrerupt al 
trimbiţilor şi al buciumelor, cum ŞI marea miş- 
care a' mulțimei preced imediata sosire a tră- 
surilor domneșci, înconjurate de panduri călări, 
cu fecioraşii de boeri mari, urmând leagănele 
pe caii lor împodobiţi cu minunate şeli turceșci. 
Doi-spre-dece copii-de-casă “și dou&-spre-dece 
fete din haremul Doamnei primesc, jos, în fața 
podișului, acestea agitând. căţui de argint cu 
miresme, cei-l-alți ridicând .spre cinste bastoa-. 
nele de argint. . Sa 

In un haos de. strigăte: «Să trăiască. Maăriile 
lor !», din primul leagăn domnesc, tras de opt 
telegari, având câte un comișel călare la dreap- 
ta şi la stânga, a câte doui din telegari, des- 
cind Duca Vodă, Domnul Moldovei și Radu 
Leon Vodă, Domnul ţărei româneşci; —şi, după 
ei, Ştefan Voevod, fiul Domnului muntean. Din 
al douilea leagăn domnesc se coboară Doamna 
lui Radu Leon și Domnița Catrina, fiica lui 
Duca Vodă, o fată frumoasă de şeai-spre-dece - . 
ani, pe care când o vedea mulțimea în Bucu- 
reşci esclama:. - 
— Uite! Ileana Cosînzeana!. . 
Hainele ei, ca şi ale Doamnei, erai muiate 

„în aur, de Stofe venetice, de stăteau singure în 
picioare. Năfrămi de Țarigrad, surguciuri. de 
blăni -scumpe cu tremurătoare de diamante . - 

. 
.. )
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eraii obiectul de minunare și de vorbă al mul- 
țimei. 

Boerimea. se închină, plecându- se adinc înain- 
tea Domnitorilor şi a Doamnei. 
“Domnița Catrina e dusă de Doamna înaintea 

evangheliei. Radu Leon Vodă duce lângă Dom- 
niță pe fiul s&i, Ștefan Voevod. 

Atunci Mitropolitul citeșce ictema de lo- 
godnă şi Domnitori, stând la dreapta şi la stânga 
Jogodiţilor, împreună cu. Mitropolitul, schimbă 
inelele. tinerilor, 

Mule de oameni, cari privesc această paradă, 
zbucnesc în: 

— Ura! Trăiască mirii! 
„Acum, boerii se întrec -a «hiritisi» pe logo- 

diți şi pe părinţii acestora, până ce, la semnalul 
dat de Radu Vodă, începe petrecerea. 

Pehlivani, aduși anume, minunară lumea cu 
jocurile lor . pe funii. Mai ales pehlivanul Hindiu 
Harap făcea jocuri minunate și nevedute pe lo- 
curile noastre, cum dice cronicarul. lute om 
era şi virtos. Punea de rând opt bivoli și să- 
rind 'peste ei se da în văsduh peste cap şi 
cădea în picioare de: cea-l-altă parte. Iși lega 
chica de coada unui cal domnesc, gras, mare, 
ŞI un comișel bătea în cal cât putea ŞI nu pu- 
tea să'l mișce din loc. 

Se urca pe un «pom mare adus din pădure» 
şI netedit şi făcea în vârfu-i jocuri multe şi apoi 
se dădea dacolo cu capul în jos şi cădea. în 
picioare)... Ca acestea multe făcea, de era 
spre mare mirare şi veselie a mulţimei. 

După terminarea reprezentațiunei, “curţile dom- 

neşci, mitropolitul și boerii de Divan merseră 
să ospeteze la cortul anume pregătit în deal,
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dinspre Mihai-Vodă. Și mai erai acolo corturi 
numeroase pentru boerimea cea-l-altă și pentru 
măimării și neguţătorime, iar în „corturi mesele 
erau întinse, ca la o nuntă domnească. Afară 
din corturi încă era ospătat poporul, şi buţile 
cu vin de Dealu-Mare le deşerta mulțimea în 
chiote și danțuri. | 

Până a doua-di se prelungi serbarea, noaptea 
find luminată de masalalele purtate de imasa- 
lagii domneșci şi boereşci şi: de focurile de stân- 
jeni de lemne, la cari 'se trigeati boi întregi. 

— Da bine, jupân Barbă-Neagră, numai lo- 
godna, nu și cununia? .. | a 

—. Cică, jupân Pele-Groasă,' cununia o să 
„se facă la'Moldova. Ce mai veselie ŞI pe acolo!... 
l-an dă o dușcă din fedeleș, în socoteala, cunu- 
niei, unde noi n'o să mergem... 

Și tedeleşele, mereu împlute ŞI mereii. deşer- 
tate, plătiră cetelor şi pentru nunta ce avea să 
fie în Moldova. *) ji | 

  

  

-*) Cronicele moldovenesci nu menționează despre aceste serbari, şi nici, despre cele ce sar. fi: făcut. la Iaşi, ba nici chiar de logodna aceasta raportată de cronicarul Constantin Căpitanul. “Totuşi că asemenea încruscrire între Duca Voda şi Radu Leon s'a: făcut, ei-am probat-o. în istoria mea, cu po- melnicul. de. marmoră de la Mitropolia din Iași, unde am aflat trecut pe Ştefan, fiul lui Radu Leon, cu soţia sa Caterina, în- tre membrii familiei Duca Vodă.



  

„FLORICA ȘI CAROL AL XII. 

Fugeai care în cotro: puteai oştenii rămași 
în VI iaţă ai lui Carol al' XII-lea, regele Suediei, 
după groaznică: lui învingere de: la Pultava. 

Însuși: regele, urmat de un mic număr de 
credincioşi ofițeri, .nu- -și opri calul din: goană 
decât: ajungând la țărmii Nistrului. 
"Aci, perplexitatea monarhului e mare: cum 

va trece marele fluvii, căci pod nu este, şi cu 
înnotatul calului nui e de sperat, apa fiind lată 
și adâncă, iar valurile agitate ? 

La sfat, de călare, cu. “credincioșii s&i, la um- 
bra pomilor din luncă, toți văd cu groază că nu 
vor putea scăpa peste. hotarul Rusiei, şi se șciit 
urmăriți de aproape “de sotnii de. cazaci duș 
mane. 

De odată o cântare dulce din apropiere, stră- 
bate la audul lui Carol. E glas de femee. Chiar - 
de ar fi ruscă, o femee nu este un pericol. El-- 
se. răpede î în spre locul de unde audea cântarea. 

La câte-va. deci de paşi se găseşce față în 
față cu o tânără țerancă, care priveşce cu mirare 
pe acest călăreț și se întreabă în mintea ei: de 

_nu este Sântul Gheorghe, ori. Sântul Gavril,



pe cari i-a vEdut tot asemenea cu zale ȘI Că- ări, în biserica din satul ei de: peste Nistru,  : din: Moldova. i A 
Călărețul descalecă şi apucă cu blândeţe mâna mândrei fete, grăindu-i, în limba suedeză, vorbe pe cari ea nu le pricepe. 
— Nu te ?'nţeleg! dise fata trăgendu-şi cu shală mâna din a Regelui. - 
Dar Carol, în acelaş moment, zări o căulă „(luntre) legată la umbra unui atbore, 
— Sunt scăpat! dise' regele. Şi prin semne face să înțeleagă “fata, că voeşce. 'să'l treacă cu 

căula pe țărmul Moldovei. i 
„Intro 'clipă sosesc, “în acelaș loc, ofițerii r&- 

Ma În urmă, ă 
Dar căula în care a sărit. deja. frumoasa fată nu poate să-i cuprindă pre, toţi. Va trece întâiti 

numai Regele, şi odată 'pe cela-l-alt țărm ajuns, în satul fetei, a căreia biserică se zărea a o. rizont, în “depărtare, se vor găsi și alte căule care să vină să ia pre credincioşii săi. - 
Carol se desparte 'cu jale de calul s&u iubit, 

mângâindu-l ca pre un bun amic, care-i salvase 
viaţa. E! sare în căulă. | 

Fata își sumete. mânecele cămășei, apucă lo- 
pețile după ce-și face cruce ȘI iată-i amândoui, 
o ţcrăncuță română și cu un mare Rege fugar, 
plutind pe valuri de cari erai apă&rați abia de lățimea unei scânduri, PN 
"Dar acum Carol nu se măi: îngrijea de moar- tea, care stătea ânieninţătoare lângă căulă... El avea ochii pironiţi asupra tinerei fecioare, 'asu- pra braţelor ei-albe şi-puternice, „asupra ochilor 

ci negri, cum nu văduse în Scandinavia lui, a-
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supra altițelor vii colorate, cari ascundea pep- 
tul mișcat după ritmul lopeţilor ce duc căula. 
"Atât putu să înțeleagă tata, din vorba blândă 

a oaspelui ei, că o întrebă cum îi este numele. 
_— Florica, mE chiamă, —dise ea, -— Florica 

lui Ghiaţă pescarul. o Ii 
Se uita și ea pe furiş, pe. sub lungile-i gene 

negre, la frumosul oştean..De câte ori ochii ei 
întâlneaă pe ai lui, sângele îi rumenea obrajii 
şi ea se prefăcea că-şi aşeadă mai bine lopata 
de cuiul de sprijineală. . . 
„De pe malul rusesc ofițerii urmăreau îngri- 

Jați căula. | N | 
__— Cel puțin să scape Regele, diceaii ei, deacă, 
întâriind de a veni și pentru noi luntre, am că- 
dea în mâna duşmanilor ! a 

Căula merge liniştită şi ea tot se apropie de 
țermul Basarabiei. Peste o-clipă ea este la mal, 
Regele sare din ea, prinde funia ce-i aruncă fata, 
de arborele vecin, și, până când să-și dea Flo- 
rica seamă de ce se întâmplă, Carol o apucă 
în brațe din luntre şi o depune pe țărm, săru- 
tând-o pe frunte. | 

II 

„—_Iţi aduc, tată, un oaspe.de la muscali, 
dice Florica intrând cu Regele în casa părintească. 
Uite, în haine curat ca Sântu. Gheorghe ! Așe- 
dam plasa pe cela .mal, când a venit să-mi 
ceară să'l trec cu căula în partea noastră. Doară 
prin semne că ne-am înțeles, că moldoveneşce 
habar n'are. Au mai rămas dincolo câţi-va din 
ai lui, că nu puteam să "i iau pe toţi în căulă.



locuinţei frumoasei Florica. | 
Pe păreţi erai simetric aședate străchini, ul- cioare, ploșce împuiate, toate împodobite cu nă- frămi cusute cu arniciuri Yi colorate. Pe pere- tele din spre r&sărit erai icoanele. aședate.. pe o poală de catifea, strălucitoare de cusături cu betele și fluturi auriți. Inaintea: icoanelor ardea o candelă, întreținută nestinsă de. Florica. De Jur. împrejurul păreților, lăviţi acoperite cu. ve- linţe artistic vărgate ; iar, în partea: din stânga, de la intrare, .un pat bogat. de plocade, la . că- petâiul căreia se ridicau până în pod: aşternu- turi și velințe, zestrea . fetei. i 

Prima mișcare a lui Carol fu de a se închina la icoane, mulțămind în minte-i lui Dumnedei, că l-a salvat din mânele dușmanului, 
— Poftim, oșteanule, că după port te vedi a îi oştean,— dice pescarul, — poftim, ca la casă de om strac. Oaspeţii ce ni-i trimite Dumnedei sunt bine-veniți. a „ȘI Ghiaţă. arătă Regelui, : cu mâna, patul ȘI camera cari i le punea la dispoziţie, , — Florico, fată, da o fi șciind oaspetele limba rusească ?. Dă fuga şi chiamă pe Egor-lipovea- nul, să 'ne ?nţelegem cu ajutorul lui. . - - —Carol ia de mână pe pescar. şi ieşind a- fară, prin semne îl face să înțeleagă, că pe cela-l-alt țărm așteaptă oamenii lui. 
Intro clipă, jupân Ghiaţă, — care era pescar bogat de avea deci de luntri și de dubasuri 1), ) 

chiamă argaţii. sei şi le porunceşce, să:treacă 

Carol inspecta cu privirea inţeriorul rustic al 

  

1) Dubasuri, nişce luntri mari cari, servă mai ales la podu- rile ămblătoare,  .. DE a .
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îndată cu două luntri şi. două dubâsuri peste 
apă să aducă camenii oaspelui săi. | 

De abia sosise Egor lipoveanul şi toată suita 
lui Carol debarca mântuită şi,—la mirarea sa- 
tului: care se adunase la această privelișce nouă, 
— cu toții își manifestaii iubirea către şuvera- 
nul lor. cc ae 

Cu ajutorul lui Egor,. Regele putu afla, că nu 
departe: de aci este oraşul: Bender, unde. 'stă- 
pâneşce un paşă, cu oastea turcească. - | 
- “Pohtica lui Carol-al: XII-lea se silise a pro- 
voca “Turcia în contra Rusiei, încă. înainte de 
nenorocita bătălie de la Pultava. Cât audi “că 
la Bender este oaste:turcească, el speră să is- 
butească a: mişca pre turci contra muscalilor. In 
tot casul''se 'va duce imediat cu ai sti la Ben- 
der, unde vor putea: fi mai la adăpost la 'o nă- 
vălire a oștirei lui: Petru, împăratul Rusiei. 
„„ Pe dată el'dă ordin să încalice ai săi, și 
prin “Igor. cere lui Ghiaţă, să-l călăuzească până 
la Bender. Sa e 

— Merg; şi:eti'tătucă: cu d-ta, dice Florica, 
care fără să vrea, ide 'la tată: își îndrepta  pri- 
virea spre-Carol. eee 

Plecară cu toții, lăsând 'casa-'pe seama arga- 
„ilor, căci Ghiaţă 'perduse pe nevasta.lui încă 
pe când Florica era de trei ani. o 

. e n 
„DI 

— Ce pecat, tătucă, că oaspele. nostru nu 
șcie moldoveneşce, dise Florica, pe când că- 
lărea alăturea cu -Ghiaţă.. - 

Dar este o limbă universală pe-care o pricep



4 

ochilor... ăi 
Cât ţinu calea: de lungă, fără să-și dea seamă de ce făcea, Florica grăia această limbă, cu frumosul oaspe. “ 
lată însă că “numeroasa ceată de călători so- seșce la poarta orașului "Bender. Cât v&dură oştenii de pază, că vin 'cavaleri înarmați, ei în- chiseră porțile și numai după lungi parlamen- tări cu paşa, ele se deschiseră, și Carol al XII-lea fu: primit” cu cinste de autorităţile turceșci. 

„— Este -Craiă, tătucă.! dise fata neputând as- cunde părerea sa de răi. Este Craii ŞI noi nişce bieţi pescari ! a ae Ira „— Dar ce-ţi pasă ţie, fată, hăi? Cu atât mai bine; deacă. e craiu, e bogat”și tatăl tău o'să he cu mulți bani resplătit, în 
— Resplătit cu bani! e 
Și ea îşi ascunse. fața în, mâni, ca să nu vadă 

tată-seu: că o podidise lacrimile... ... .- 

mai ales fetele şi .flăcăii, — limba inimei, limba 

. IV i, pi EI 

Peste puţine. dile, relațiunile regelui Carol cu Turcia: devin mai: rele. „Pașa din. Bender :a 'în- ceput să-l 'nemulțămească în- toate - chipurile: . Prevede atunci: Regele complicaţiuni mai grele Și se hotăreşce, — pentru a 'le' evita, —'să - pă- răsească. Benderul. şi. să-şi. aşede o tabără în- tărită, în: apropiere, la Varnița. o 
Noroc că la timp luase această 'hotărire, Petru-cel-Mare amenință pre. turci cu - răz: boii imediat, deacă nu vor Isgoni pe Carol din. Bender. |
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In deşert diplomaţia suedeză căta să con- 
vingă pre turci, că e momentul să tragă spada - 
contra Rusiei. Bătălia de la Pultava -îngrozise 
Stambulul, unde vocea ambasadorului rus găsea 
acum ascultare. 
Regele Carol nu se supuse ordinului ce-i co- 

munică pașa de Bender, de a abandona Basa- 
rabia;:el spera să triumfe în vederile lui po- 
litice." 
Dilnic, de dimineață până în seară, dicta se- 

cretarilor. s&i note, ce le expedia în toată Eu- 
„ropa. La ultimatul ce-i puse pașa, să iasă din 
Varriţa, el r&spundând negativ, tabăra fu în- 
conjurată de oaste turcească, ca: prin foamete 
să. oblige pe suedezi -a se retrage din Moldova. 
„La asemenea situațiune nu .se gândise Carol 

Şi nu se aprovizionase: pentru a putea să. re- 
siste la un asediă din partea. turcilor. 
„ŞI în adevăr, după puține dile, în Varnița 

nu se mai găsea- nimic de mâncare. O groaz- 
nică foamete rinjea sub corturi, până şi în lo- 
cuința Regelui. 

Intro noapte, când pentru a doua di nu mai 
era în” bufetul regal nici un codru de pâne, un 
car se opri în. faţa. reședinței regale. 

Florica. singură isbutise; ajutată de întuneci- 
mea. nopţei, trecând prin matca unui pâriă care 

“nu-era păzit de turci, să . introducă acest car, 

încărcat cu: pâni şi merinde. | 
Se vesti Regelui de sosirea carului, şi i.se 

spuse că este adus. de o-tăntră ț&rancă. 
— Florica ! exclamă el și alergă s'o întâm- 

pine. . | 
Ce fericită fu dânsa, când «Graiul îi apucă
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mâna, ca altă dată în căulă, pe când îl as&mă&na 
cu Sântul Gheorghe ! | 

Dar nu apucaseră oamenii Regelui să descărce 
carul, când, de odată, turcii, cari prinseseră 
de veste, -slobodiră salve de puşci asupra ta- 
berei. 

— Aci, Florico, în casă, dise Regele, luând-o 
de mână după el. 

Dar împuşcăturile sunt tot mai violente. Ca- 
rol dă semnalul de adunare, toți ai s&i îutr'o 
clipă, sunt în preajma locuinţei regelui cu armele 
gata deluptă. Regele însuşi, lăsând pre Florica, 
care în genunche se ruga lui Dumnedei, apucă. 
spada şi e în fruntea a lor săi. | 

Turcii dau năvală, suedezii culcă la păment 
primele şiruri. 

Carol, la intrarea locuinţei, se luptă şi el vi- 
tejeșce, și un observator ar fi putut înțelege, 
după locul de unde nu se depărta, că nu nu- 
mai pe sineși are de a se apăra, ci și pe cine-va 
adăpostit în casă. | 

Dar Florica a încetat de a se ruga. Ipilele 
«Craiului» sunt în primejdie, cum să stea ea 
ascunsă între patru păreți ? | 

Se răpede pe scară jos. 
In acel moment, un ture care str&bătuse 

printre suedezi, ridică paloşul să lovească pe 
Carol. Florica a -vădut mișcarea, şi, mai iute 
de cât ai gândi, ea sa pus în faţa regelui pri- 
mind lovitura mortală, ce era destinată monar- 
chului. . 

O lovitură de pistol doboară pre turc... Dar 
Carol îngenunche lângă cadavrul Floricăi... 

Suedezii îl înconjoară, să 7] apere cu pep- 
turile lor,
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— Un ânger mi-a scăpat viaţa de doue ori! 

EI este mort. Daţi semnalul de încetarea focu- 
rilor, ridicați drapel alb. M& supun soartei. | 

Şi Iarăşi în genunchi, Carol îmbrățișă cada- 

vrul încă cald al frumoasei românce. 

 



  

NUNTA OPRITA 
NUVELĂ ISTORICĂ 
  

“Lume după lume, toate mahalalele. Bucu- „reşcilor împlu ulițele. din vecinătatea - curților 
marelui Ban Toma Creţulescu ŞI privesc cum, 
în şirag lung, înaintează spre aceste! curți lea- 
gănele, cu roți aurite, cu arnăuți muiaţi în fir 
înderătul lor, ținend cu dreapta ciubucul de iasomie cu luleaua roşie turcească și virful îm- 
podobit cu calâf de cilicuri Şi bibiluri şi su- 
lţe de imamele din rotogoale de chilimbar în 
multe fețe şi din inele de aur bătute cu nesti- “mate, iar cu cea-l-altă mână stringând de a- 
proape canafurile prinse de poclitul leag:ănului, 
ca nu cum-va la vre-un hop (şi de aceste pe “podul învechit al Mogoşoaei: erat berechet), să 
he aruncat jos,- să-și murdărească în .noroiă 
ciobotele roșii, poturii împuiați cu arniciuri vi- 
oae şi fustanela cea creață, albă ca zăpada. Și 
nu şciea mulțimea la ce să privească mai înt&iă: 
la mândrul arnăut, la telegarii arăpeşci, ori la 
boerul din leagăn în mândre haine de s&rbă- îoare cu şaluri de India încins, cu latagan la 

7



208 LEGENDE 

brâu cu plăselele bătute cu stele de rubinuri, 
smaralde și diamante, cu calpacul de astrachan 
mare cât o roată de moară, de nu încăpeati 
doui inşi în trăsură. 

— Uite, jupâne Limbă-dulce, grăi Veveriţă, 
starostele de nisipari, către vecinul săi, care 
stetea făcând ochii în patru lângă taraba lui 

de căvăfie, ca să nu i se şterpelească din ea, 
„uite ăla din leagănul cu caii murgi, este Pan 
Dumitraşcu Racoviţă, Vornic de țeara de sus, 
ruda Măriei sale Ștefan Mihai Racoviţă Vodă. 

— Și ăla din leagănul cu cari negri şi cu 

hamuri tot în cătărănil de argint, este Pan Radu 

„Văcărescu, Vornicul de ţeara de jos. Mândru boer! 
Jupân Veveriţă, adaogă a dice Limbă-dulce. 

Și intrară în curtea marelui Ban "Toma Cre- 

țulescu unul după altul: Const. Cândescu mare 
Logofăt; Atanasie Ipsilanti, marele Spătar; 
Mihai Cantacuzino, marele Vistier; Toma Ra- 

fael, mare Postelnic, omul de taină al lui Măria 
Sa Vodă; loniţă Guliano, mare Clucer; Dimi- 
trie Fotake,: marele Paharnic ; Iordake Carag ea, 
marele Stolnic şi lanake Rosset, marele Comis... 

Era nuntă mare la curtea marelui Ban Toma 
Creţulescu. 

N 

— Deacă te mănţi, Zoiţo, îmi fac seamă, 
şopti tînărul boer Radu Slătineanu către fru- 
moasa fată a marelui Ban, întâmpinând-o la 
ieșirea din etacul maică-sei, unde o gătise în 
haină de mireasă şi cu valuri de beteală cădând.. 
peste dulama ei de mătase albă cu margini de 
samur.



— Fugi, pentru D-deă, Radule! De. te-o întâlni tata, suntem perduţi! El voeşte numai decât să iai de soț pe Iordake al Paharnicu- lui Nicolae. 
Uşa etacului se deschide iarăşi și înainte de ce să iasă de acolo cele două drusce (fete de onoare), cari ajutaseră la gătirea miresei, Zoiţa grăbeșce pașii să nu fie vădută de ele, că ste- tea de vorbă cu tinărul Radu Slătineanu. Când - îu în capătul tindei ea maj îndreptă ochii săi întristaţi spre Radu, pe lingă care treceau în acel moment frumoasele fete. Ele îl priviră cu compătimire. 

Bietul Radu ! șoptiră aproape împreună cele dou druşce. 
— Dar bine, jupân Radule, ce faci aci sin- gur prin tindă, când lumea e adunată la nunta Zoiţicei ? — dise malițios Tinca, fata lui. Pan Cândescu, una din fetele de onoare ale miresei. Radu salută, dar nu răspunse, şi luă direc- țiunea opusă celei spre care se duceati fetele ȘI mireasa. 

III 

Două ore după întilnirea lui Radu Slătineanu cu Zoița, și tată] acestuia, bătrânul Slătineanu, era la curtea domnească, primit de Ștefan Mihaiă Racoviţă. 
— Da, Măria Ta— dise Şlătineanu, — însuși Pan 'Toma Creţulescu, marele Ban, care a supus Măriei Tale, împreună cu tot Divanul, la 30 Iulie trecut 7264 (1756), hrisovul de oprire a căsă- toriilor străinilor cu fete române, acum vrea 

14
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să facă nuntă dând pe fiică-sa Zoița după lor- 
dake al lui Neculai Paharnicul, grec de eri 
de alaltă-eri oploșit în țeară şi care a făcut a- 
Vere mare pe spinarea bietei țări. Fiul mei Radu, 
care iubeşce pe Zoiţa, e gata să-și facă seamă 
dilelor, deacă Măria Ta nu vei da poruncă să 
se oprească nunta nelegiuită cu un străin. de 
țeară şi de neamul boeresc, 
„Stete o clipă pe gânduri Domnitorul, căci 

el singur învoise cununia, ba chiar avea să fie 
nun mare fiul s&ă, Beizadea Mihai, împreună 
cu soră-sa, Domnița Ruxandra. 
— De vreme ce străinii cari intră în nea- 

mul și rândul boerilor, după vreme, ai prici- nuit multă stricăciune țărei şi neamului boeresc, 
se cade să se pue opreală acestui obiceiă ce 
răi s'a înrădăcinat aici în pământul ţărei ; de 
aceea hotărât-am Domnia mea, acum o lună, ca 
de acum înainte nimeni din streini să nu se 
mai însoare aici în pământul țărei și să ia fată 
de pământean, şi pământenii 1arăși, nimenea să 
nu îndrăsnească a'și da pe fie-sa sai altă rude- 
nie, după str&ini.]) 
— Aşa te-ai milostivit Măria ta, să dai straş- 

nică poruncă, ȘI ai hotărît, că cine o va călca 
să ştie «că cel însurați se vor izgonit din pă- 
mântul fărei împreună cu femeea şi toată a- 
verea lor se va lua pe seama Ciămărer dom- 
neșci, Părinții fetelor şi naşii se vor pedepsi 
Cu grea pedeapsă, iar preoții ce vor cununa, 
luându-li-se darul, se vor da la Judecata po- 
liticească.2) 

1) Vedi hrisovul lui Ştefan M. Racoviţă de la 30 Iulie 7224 în Istoria Românilor de V, A. U. pagina 147. 2) Același document, de mine descoperit. 

 



«Și iată Măria ta, că acum însuși marele Ban ședător pe scaunul cel mai înalt după al Mă- riei tale, nu ține seamă de strașnica-ți poruncă domnească. 
— ar la aceasta greșit este Domnitorul care a îngăduit abaterea de la cele legiuite. Dar greșeala, chiar când cel mai mare o face, se cade să fie îndreptată! Bine făcuși Arhon Vor- nice, că îmi deschiseşi ochii. Cine va mai as- culta de buiurdizmele (rezoluțiunile) şi niza- murile mele, dacă eu singur nu le țin în seamă? ȘI Domnitorul bătu în palme ; un copil-din-casă (adjutant) intră. 

| lute la boerul Agă, spune-i că porunca Noas- tră este să oprească căsătoria Zoiţei, fata Ma- relui Ban. Crețulescu, cu străinul Iordache. 

IV 

In vastele «odă: de musafiri» cum se di- ceaii saloanelor pe la 1756, erai acum sosiți toți invitații. Se aștepta numai venirea nunilor ȘI a mitropolitului, care avea să facă - biseri- ceșce logodna Zoiţei, cu Iordache a lui Neculai Paharnicul. | 
Cucoanele aședate pe divanuri turceșci, boerii pe scaune încrustate cu sidefuri albe după mo- da orientală, așteptau cu nerăbdare intrarea mi- resei şi sosirea Mitropolitului. 
Mirele cu socrul mare erai deja de față. Pri- virile fetelor şi ale tinerilor fecioză de boeri se îndreptau spre mire. Fetele își şopteau una al- tea: 
— Ce urit e!
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— Parcă-i feciorul mamei pădurei ! | 
— Da, dar e fecior de bani gata, tătă-s&u sa 

ales din vindarea vămilor şi a ocnelor, cu saci 
de galbeni... | Ma 
— Fie poleit cu aur, că eii nu Paş vrea de 

mire Î... | | 
Tinerii şopteau şi ei retrași pe lângă  feres- 

trele camerei, făcându-se că privesc la lumea 
afară: 

— Ce noroc pe el! Frumoasă fată!... 
— Și de neam mare! 
— Dar ce osă se facă bietul Radu Slătineanu ? 
— Ei, o face şi el ca atâțialţii: o uităl.., 

„ Feciorii, arnăuţii şi fetele din case întrerum- 
peaii conversațiunea, oferind care şerbeturi, care 
dulcețuri, care cafele turceşci în filioeane sus- 
ținute de zarturi minunat lucrate de Nușu ar- 
gintarul Curţei, din poarta Zlătarilor, care za- 
haricale din cofetăria lui Agop arigrădeanu... 

De-odată ușa din fund se deschise de ar- 
năuții de la perdea 1). 

Jupănița lui Toma Creţulescu intră însoţind 
pe trumoasa Zoiţa, care e susținută de drus- 
cele sale şi urmată încă de alte dou&-spre-dece 
fete de boeri, purtând fie-care. câte o fiolă cu 
miresme, din care stropeau în dreapta ŞI în 
stânga pre mosafiri. 

Zoiţa era.palidă, parcă i sar fi luat după 
față giulgiul morței. Cu anevoie înainta, de şi 
sprijinită, de brațele druscelor. Toată lumea din 
cameră își îndreptă privirea asupra tinerei fete, 
pe când Toma Creţulescu, tatăl ei, însoțit de 
viitorul cuscru și de tînărul mire, pășiră pentru 

  

1) Era obiceiii să fie o perdea groasă pe din afara ușelor în 
casele boereșci



a întâmpina lângă ușe pe Zoiţa. Când aceasta dete cu ochii de Iordake, puţin de nu cădu, poticnindu-i-se genunchii, Maică-sa o susținu răpede. șii șopti la ureche câte-va' vorbe de încurajare. 
— Zoițo, dise marele Ban întrun ton au- toritar, iată: mirele tău ! | Zoiţa nu putu articula de- cat un singur cu-. vent: Tată /... | 
Toţi cei de faţă o compătimiră, căci tentra copilă dise acest apelativ c'o voce şi tristă ŞI resignată. Lacrimile o podidiră, când maică-sa ne mai putând resista emoţiunei, luă întramân- * douE mânele frumosul ei cap șil sărută. De odată un mare sgomot se audi afară în mulțimea din uliţe ȘI un duruit de trăsură se amestecă la sgomot. : 

Era leagănul cu beizadelele Mihai și Con- stantin, fiii Domnitorului, ŞI cu Domnița Ruc- sandra, sosiți la scara curților lui Tomă Cre- țulescu. Acesta cu jupănița, cu mirii ȘI cuscru mare îi întâmpinară tocmai pe treapta de pe urmă a scărei, înconjurați de boerii din Divan; taraful de lăutari cânta cu mai mare zor în pridvorul de sus de asupra pivniței caselor ȘI meterhaneaua turcească, adusă anume din Rus- ciul, făcea să r&sune vEzduhul cu fuerașele, cu tobele și zamparalele. | O clipă după aceia sosi ȘI mitropolitul cu tot alaiul săi. Şi. pe Prea Sfinţia. sa îi primi marele Ban şi cu ai st, cum primise şi pre beizadele. 
După ce toți luară Scaune, începu şirul ser- bărilor. De după o perdea atârnată în loc de ușă între camera unde era 'adunată lumea ȘI
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între vasta sofragerie unde era gata osp&țul 
ieşiră pe rînd pehlivani de Țarigrad, nemți cari 
mâncai foc și scotea panglici pe nas, ică- 
tori de cântece greceșşci, care de care mai ve- 
sele... și lumea ridea, făcea haz mare, iar Zoiţa, 
aședată lângă maită-sa, cu mirele alăturea ȘI 
de-o parte și de alta cei doi cuscrii, nu vedea 
nici m'audia, ci adincită în durerea sufletului 
sei, cu ochii plecaţi, ascundea sub năframa 
bogată ce ţinea în mâna dreaptă, lacrimele cari 
năvăleai de sub pleoapele sale împodobite cu 
mari gene negre. 

După terminarea. petrecerei, doui arnăuţi a- 
ședară în mijlocul camerei o masă aşternută 
cu o bogată ştofă de Veneţia. Diaconii mitro- 
politului scoaseră din tocurile lor trichelele ar- 
chiereşci şi sânta Evanghelie ferecată în aur ȘI 
argint şi le aședară pe masă. Prea sfințitul Mi- 
tropolit se gătea să înceapă rugăciunea de lo- 
godnă, iar cuscrii roagă pe nunii mari, Beiza- 
dea Mihaiu și Domnița sora sa, ca, luând fie- 
care de mână, aceasta pe mireasa, acela pe mire, 

“să înainteze în fața pristolului împrovizat ŞI la 
care Mitropolitul era deja înveşmântat ȘI aștepta. 

Dar Zoiţa era învinsă de durere ; nu făcu 
doui pași și cădu leşinată. 

Emoţiunea e mare în adunare, când de-odată 
se deschide cu sgomot ușa despre ceardac ŞI 
întră marele Agă, însoţit de un copil de casă 
de la Domnie. 
— Opnţi! strigă Aga încă din pragul ușei... 

Porunca Măriei sale lui Vodă!... 
— Ce este? Ce este? întreabă toată aduna- 

rea, pe când jupănița lui Creţulescu ŞI cu mai
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multe cucoane cari săriseră în ajutor, ridica 
după podele pe Zoiţa leşinată. 
— Porunca Măriei sale de-a opri căsătoria 

fiicei mele? întreabă Toma Creţulescu pre Aga. 
Aceasta nu se-poate! Căsătoria a fost învoită 
de Măria Sa şi se va face, căci boerul Pahar- 
nic are cuvintul mei de cinste... 
— Ba nu, jupân mare Bane, nu se va face. 

și iacă acest trimis al M. Sale a venit să spună 
Luminatelor Beizadele, că Măriile Lor să se 
întoarcă la Curte și să nu cunune pe jupânița 
Zoiţa. cu fiul Pahanicului Nicolae... 
— Luminăţiile Voastre, adaose a dice copi- 

lul-din-casă, Măria Sa Prea Inălțatul Domn nu 
dă voie de căsătorie între o fiică de boer pă- 
mentean şi un om nepământean... Măria Sa do- 
reșce să-ţi fie milă, boerule mare Ban, de co- 
pila ce ţi-a dăruit D-deu şi să o mării cu tî- 
nărul boer care o iubeşce... 

Cu Radu Slătineanu ! întrerupse Aga. 
La numele acesta Zoița își revine în sine. 

Toţi cei din cameră ati ochii pironiţi asupra ei... 
— Dar cum remâne cu fiul mei, întrebă pe 

greceşce, Paharnicul Nicolae... Voi merge la 
M. Sa Vodă şi voii împedica necinstea nea- 
mului mei ! : | 

— Neamul lui! murmură unul din mulțime. 
Un plăcintar de la Țarigrad... Ia 
— Poftim, boerule Vornice, strigă Aga, des- 

chidend uşa pe care intrase el. | | 
„ȘI fostul mare Vornic Slătineanu, însoțit de 
Radu, fiul seii, cari așteptaii în ceardac, intrară, 
pe când Paharnicul Nicolae şi fiul s&ă lordake 
eșeati furioși. .



IG ee mana DEGENDE eee aa 

La Măria sa Vodă! strigă eşind Paharnicul.. 
Veţi vedea... 

Boerul Toma Creţulescu rămase o clipă în 
nedumerire. Ce să facă? Ce să dică?... O tăcere 
adâncă domni un minut în cameră: toți aştep- 
tau să vagă unde o să ajungă treaba. 
— Boerule 'Bane, fiule de cinste şi sufletesc 

al mei, dice Mitropolitul, supune-te poruncei 
domneşci, că are dreptate M. Sa. Ai nu d-ta 
însuţi cu întreg Divanul şi cu smerenia mea, 
nu noi toți am pus credința noastră la nizamul 
(legea, regulamentul) dat de prea Inălţatul 
Domn la '30 Iunie trecut, de opreală a căsăto- 

riilor de fete române cu străini, nepământeni?.. . 
— Aşa, boerule, adaogă Aga... Nu vedi, 

biata coconița d-tale? nu vrea pe Iordache, cel 
cocoşat şi slut, ci pe d-lui. 
— Induplică-te, Bane Crețulescu, la TUgăCIu- 

nea bătrânului d-tale prietin, adaogă a ice fostul 
mare Vornic Slătineanu. Copiii noştri se iubesc!... 
Nu-ţi nenoroci fata și nu fii pricina morţei lui 
Radu al mei... 

Și până încă nu dete răspunsul săi Toma 
Creţulescu, Mitropolitul aduse la pristol pe nunii 
mari şi pe mireasă, pe când Aga aducea și el 
de mână lângă mireasă pe Radu..: 
— Radule!... 
— Zoiţo!.. Ma 
Numai aste două vorbe se audiră şoptindu-se 

de dragii tineri... 
Dar Mitropolitul începuse deja icteniile lui... 
— Fie voia lui D-dei şi a Măriei Sale, dise 

Toma Creţulescu, apucând și el de- mână pe 
bătrânul Slătineanu. 
— Cuscre!



— Cuscre iubite! r&spunde Slătineanu... Nu numai logodna, ci adi chiar cununia. E joui și qi slobodă... 
— Fie! și până Duminecă să țină nunta, că unul e neamul: Creţuleștilor și al Slătinenilor!.. — ȘI nunii sunt Beizadele domneşci.. 1) 

  
PI 

1) Acest episod e veridic. Vedi Istor. Română de V.A.U.



  

UN FIUJ 
AL LUI ENACHE VACARESCU. 

LA VIENA 

„Acum 117 ani, la '26 Decembrie, Enache 
Văcărescu plecă din Bucureşci, trimis de Alec- 
sandru Vodă Ipsilant, în Ardeal, ca să readucă 
în țeară pe cele dou€ bezadele, fii ai Domni- 
torului, cari fugiseră de la Curtea părintească 
împreună cu un român ardelean, înflăcărați de 
dorul necunoscutului și al călătoriei în ţări 
streine. 

Celebrul nostru scriitor al uneia din primele 
gramatici a limbei româneşci, ne-a lăsat o mi- 
nunată povestire a petrecerei lui la Viena 1). 
Ceea-ce nu ne-a spus marele boer, este că, deşi 
în Bucureşci lăsase o trumoasă logodnică, pe 
mândra Elena Caragea, totuși în lunga cale de 
la Sibiii la Beci (Viena), cale nu mai scurtă 
de opt dile, și în timpul cât petrecu în cetatea 
împerătească, nu şi-a putut stăpâni doară ochii 

  

1) Vedi Tesaurul de monumente, de Papiu Ilarian tom. II, în 
Istoria împăraţilor otomani,



de a arunca câte o pătimașă căutătură asupra vre-unei durdulii maghiare la Budapesta, sau asupra vre-unei gingașe fiice a Beciului... | „Apoi ce? Nu cum-va vom crede pe cuvânt pe Enăchiţă Văcărescu, că adecă la Viena fru- moasele vieneze se vor f mărginit numai a descinge pe boerul muntean de bogatele brâne de şaluri turceșci numai așa ca să le admire ?... De la logodnă până la nuntă mai va... Și de, câte cununii chiar a împiedicat ceea-ce pudoarea modernă a numit <flirtul» şi cari mai pe ro- mâneşce s'ar putea dice «salturi hop la o parte» ori sărituri de .pârleazuri străine! 
Boerul Enăchiţă mai fusese însurat odată.... S'o mai însura d'a doua oară cu Elenuța din Bucureşci. Dar te pui d-ta —om tinâr,—în poară că nemţoicuţele din Beci? 
ȘI marele boer al lui Alexandru Ipsilant nu se împotrivi soartei, cari Îl puse în așa stare, de a ţese și el un mic roman, fie și numai de câte-va dle. 

% % 

Cucoană, ori burgheză? Era ea, iubita din Viena a lui Văcărescu, din societatea cea înaltă, din marele doamne de la Burgul imperătesc, ori de la serata de la palatul principelui Kau- nitz, sai vre-una din doamnele de ia balul so-. lului Spaniei? Era femeea iubită la Viena, în 1782, vre-una din cucoanele mari cari, cum scrie însuşi Enăchiţă, Pa descins de brâne? Ori era densa o necunoscută burgheză din Forsta- turile (mahalalele extra-muros) Vienei, atât de rodnice în frumuseți voluptoase, vre-o Kati cu



albe brațe goale până la umer, cu şortul strîns 
“pe şolduri: pline de vino “ncoace, cu mica bo- 
netă cochet căţărată pe virful părului negru ori 
blond, care te înfăşoară într'o privire caldă a 
ochilor, ca păianjenul musculița în pânza lui ŞI 
cu peptul palpitând lângă al tău, la Freital, 
întrun steier de ein, zfei, drei, te duce răpit, 
unde dânsa voeşce? 

E mai probabil că iubita din. Viena a lui 
Enăchiță Văcărescu a fost aceasta din urmă. 
Nu că doară frumosul și mândrul «Valah» mar 
fi putut pescui în lumea cea mare a burgului 
ȘI nu punem mâna în foc ca să. Jurăm, că nu 
s'a găsit vre-o grăfină care să fie căutat galeș 
la boerul muntean; numai căl&torul era grăbit, 
n'avea timp de dat prefeţelor şi romanul în- 
cepea mai lesne și mai liber cu o Lischen de 
cât cu o principesă. 

I]nei pene. de poet român las meritul de a 
cânta amorul, cari deşi trecător, n'a putut îi 
mai puţin simțit, al boerului Enăchiţă Văcă- 
rescu cu tînăra vieneză. Arete-ne poetul plim.- 
bănle lor pe lună în grădinele burgului, prin 
b&trânele alee ale praterului, pe singuraticele 
glasiuri de dincolo de porţile cetăţei, pe la 
Schânbrun... Cu ajutorul fantaziei înj&hebe poetul 
nostru tablourile iubirei Margaretei cu boerul 
român... Ceea-ce ne propunem de a face noi, 
este de a aminti urmările acestei fericiri tre- 
cetoare. 

* *% 

Cât va fi fost de duioasă despărțirea lui Enă- 
chiță Văcărescu de femeea cea iubită la Viena,



cari din doui a plâns mai amar, nu ne intere- sează a șcI. Nu cei cari pleacă sunt mai în- durerați, ci acei cari rămân. Frumoasa vieneză avu, pare-se, motive și de altă natură decât despărţirea, pentru a plânge. Din amorul ori cât de trecător al lui Enăchiţă Văcărescul, se născu un băiat. La anul 1810, în regimentul husarilor austriaci, era cunoscut prin frumusețea ŞI deşteptăciunea lui un tînăr ohțer cu numele Văcărescu. Acest nume îi deschisese calea în- trun regiment, unde ofițerii nu erai de cât fii de nobili. Făcutu-și-a studiile pregătitoare pen- tru cariera militară cu ajutor dela Enăchiţă Văcărescu? Iată ce nu putem spune. Și apoi marele boer român ŞI murise la 1797, pe când adică el nu putea fi mai mare de cât de 14 ani trecuţi. 
De câte ori frumoasa vieneză afla că a sosit în Viena vre-un boer din Bucureşei, mergea să ale şciri despre neuitatul s&ă. iubit, Mai a- poi, când băiatul fu mare, ajuns ofiţer, mergea înșuşi să întâlnească pe boerii munteni, căl&to- rind la Viena. In 1810 graful Const. Dudescu și soția celebrului vistier Varlaam din timpul ocupaţiunei muscăleşci de la 1506, a primit la Viena vizita frumosului ofițer. Nu putem :spune deacă această vizită a displăcut frumoasei vis- ternicese, dar lui Const, Dudescu %-a dat oca- ziune să apere întrun mod curios memoria lui Enăchiță Văcărescu. | 

Când junele Leitenant de husari declară lui Dudescu originea sa, marele boer muntean nu putu admite, că lenăchiță Văcărescu, care întors la Bucureșci din călătorie la Viena deveni soțul Elenei Caragea şi-a permis a iubi o mică:
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burgheză din Alser-Vorstadt de la Beci și so. 
fi îndreptățit a'i da numele de familie unui 
copil născut din flori. Dudescu refuză să re- 
cunoască în junele ofițer pe un urmaş al lui 
Enăchiţă 

Mândrul tînăr petrecu dureroase dile când 
"primi asemenea refuz, şi cu toată teama de scan- 
dal, el recurse la guvernul austriac și'i ceru să 
intervină la Bucureșci, ca să fie cunoscut de 
fii, al r&posatului Enăchiță Văcărescu! și să'şi 
aproprieze armele vechei familii. 

Intervențiunea se făcu către preşedintele Di- 
vanului din principat, prin agentul Cesaro-Cră- 
esc. Generalul muscal Steter scrise către Lo- 
gofeţia 'cea mare a ţărei, comunicându'i copie 
după nota agentului austriac. | 

Dar marele Logofăt al țărei munteneşci, în 
lulie 1811 era acelaș graf Const. Dudescu, care 
cu un an mai înainte respinsese ca impostor pe 
tînerul ofițer. Deci și de astă-dată Dudescu, aliat 
el înşuși cu familia Văcăreșcilor, apără această 
familie de un noi pretendent la moştenire şi la 
nume. Marele Logofăt răspunse genteralului 

“Steter, în modul următor: 
«Cu cinste ars Excelenței Tale, că de la 

cinstita Agenţie a Cesaro-Crăeşei Curți făcân- 
du-mi-se întrebare prin Excelenţia Ta, pentru o 
familie Enache Văcărescu, din care familie ar 
fî un ofițer la oştirile Cesaro-Crăeşci, în regi- 
mentul Husarilor şi mi se cere pliroforie — 
informaţiuni—atât deacel Ipochimen—persoană, 
—cât și de marca ce are această familie; după 
care am făcut arătare slăvitului Divan, că r&- 
posatul Banul Enache Văcărescu a fost din o 
familie din cele dintâi ale ţerei, veche, iar 

 



dintru început se trage neamul s&ă dela F ăgăraş din țeara ungurească, unde şi acolo a fost fa. milie mare, care acest r&posat Enache Văcărescu a murit la. leatul 1797 ȘI naă avut vre-un fii care după vremi să fie lipsit de aici, ca să se socotească că este acela ce se arată din familia lui Enache Văcărescu; însă spre plirofosie, ar&t ȘI aceasta, că în anul trecut când m& aflam la Vghiena (sic) făcendu-mi-se cunoscut, că unul se numeşce pre sine familie din casa r&posa- tului Enache V. ăcărescu, pre carele și vădendu-l l-am cercetat atât ei, cât ȘI Dumneaei Vistie- reasa a d-lui Vistierului Varlaam ŞI alții ce s'au mai aflat acolo și l-am găsit minciunos, iar mârca peceţei acestei familii se află la casa: rebosatului, însă pe marcă nu se poate pune temelii, căci cu vre-un mijloc luând cine-va în- Chipuirea mmarchi (sic) ori în pecete pe ceară, sai cu alt mijloc și dând la meșteri ce lu- crează, cu plată îi face una asemenea...» deci conchide neinduplecatul boer Dudescu, la 23 Iunie 1811, la nerecunoaşcerea nemângăiatului ofițer, ca urmaş al marelui nostru Enăchiţă Văcărescu, 1). 
Ce va fi' devenit sărmana odraslă a lui Enă- chiță din Alservorstadtul Vienei după categori- cul refuz al Divanului țerei munteneşci, nu mai putem spune. & 

n 
1) Acest document Pam descoperit în condica No. 60 de la Archiva Statului, -



  

RESMBRIŢA DIN 1815 

Din judeţele oltene, Mehedinţi, Jiul-de-sus, 
Ispravnicii trimit cu olac (poşta răpede) şeiri 
la Caimacamul din Craiova și acesta la Dom- 

'nie, în Bucureşci,: lui Caragea, că o seamă din 
Pandurii desființaţi s'aă înjehebat de la sine 
în cete, în Ianuarie 1815, şi că, înțeleşi cu Tur- 
cii din insula Adacale, ati ridicat steag de r&s- 
meriţă, cutreerând județele, jăfuind pe Greci, 
cari tug; înspăimîntaţi care încotro. Ba Caima- 
camul încredințează lui Vodă Caragea, că pan- 
durii pradă şi se poartă mai ră de cât Turcii. 

La primirea acestor şciri, Caragea, lipsit de 
oştire pământeană, nu putu de cât să ceară a- 
jutor., de la pașa din Vidin şi de la Aianul de 
la Oreava. 

— Nu mai putem suferi nedreptatea, jafurile, 
omorurile! striga un pandur cu capul cărunt 
către cei-l-alți cetaşi ai lui, adunați la o mo- 
năstire din munţii Jiului-de-sus. Mai eri oamenii 
cari adună birurile ai schingiuit până a murit 
un copil de 7 ani al cumnatului meă. Lat 
desbrăcat gol, Pau băgat în Jiu și apoi Pai 

.



aninat cu capul în jos de o cracă de brad pe un ger ca cel de astă-di, strigând: «Plăteşci havaetul? (darea), ori corbii vor mânca peste un Ceas trupul băiatului t&ă? De unde să plă- tească bietul creștin, că sameşii și oamenii lor şi taxildarii nau lăsat nici O pisică pe la casa tuturor sătenilor. In tot satul nostru nu afli un taler (un leu) de parale să dai popei de în- mormintare !.., 
Așa strigă voinicul căpitan Păun, cari îm- preună cu ceata sa se adunase aci cu ceata lui Haidu bulucbașa, a lui Tâmpa căpitanul ȘI a lui Năzdrăvan. — Aşa, nu mai e de traii cu bo- erii Greci şi iată de ce mai bine cu- Turcii din Adacale de -cât cu Caimacamul Samurcaş de la Craiova. Pe dînșii copii! A venit vremea de apoi... Destul, destul ne-ati căznit şi schingiuit Parpalecii! Să nu le rEmână ţinc în copae, Că-i s&mînța blăstemată și se plodeşce pentru pecatele Românilor! 

Un singur glas r&spunse căpitanului Păun: — Pe Greci! R&sbunare! R&sbunare! Cetele de pânduri ast-fel înjghebate, cât so- siră în pasul de la Verciorova, cetele turceşci din Adacale, se revărsară împreună ca un potop prin judeţele oltene de la apus, și prădară şi je- Juiră grecimea, care, aședată pe la moşii şi prin orăşele, îngenunchiase țeranul român, la umbra puterniciei domneşti. | Nu-i vorbă, pe lângă Greci, periră şi mulţi negreci. Gloanțele nu nimeresc tot-d'a-una numai ținta. Caimacamul Samurcaș numai ce vedea so- sind diua când r&smeriţa va străbate şi în Craiova, ) 

Ba cei mai cu dare de mână o şi tuliră în ca-
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pitala Olteniei, unii spre Bucureşci, alţii apu- 
caseră drumul Cânenilor spre Sibiu. 

% 
x %* 

Și pe când boerimea şi Grecii fugeai sub 
groaza r&smeriței, țăranii de prin sate se ridi- 
cau cu ce brumă de armă le mai r&măsese în 
casă: topor, coase, pistol ruginit și luau calea 
spre locunile' unde credeati că vor întâlni ce- 
tele fraților lor răsculați. 

Dar nu avură timp să se împreune cu cetele 
lui Haidu, Păun, Năzdrăvan, Tâmpa, că iacă 
pe caice acum trecuseră din Vidin la Calafat 
oșteni turci şi Sultanul trămisese firman unui 
aan credincios al săi, să grăbească a trece şi 
el în ţeara românească cu altă oaste, ca o parte: 
die ea să stea în Craiova, pentru apărare, pe 
când oastea din Vidin va urmări și desființa 
cetele de adaclâi şi de panduri. 

Turcii din Adacale cât vădură măsurile luate 
de paşa din Vidin şi de aianul de la Oreava 
împotriva răscoalei, se pitiră pe sub munţi şi 

„se întoarseră în cetatea lor. Pandurii, rămaşi 
singuri, se luptară însă ca nişce smei, unul îm- 
potriva a o sută, cu turcii vidinlii. Dar ce poate 
vitejia împotriva mulțimei nemărginite ? Cădură 
mulți din panduri. Năzdrăvan se îngropă de 
vii între trupurile Turcilor ce ucisese, ca întrun 
moşoroiii de stirvuri cădute în jurul lui. Când 
vădu că nu mai este scăpare, își trase un glonte 
în cap. Păun, Haidu şi Tâmpa cădură în mânele 
Turcilor. Minunaţi de vitejia lor, atribuindu-le 
puteri supra-naturale, Turcii nu cutezară să-i 
ucidă... |



La ce folos isbânda lui Caragea ajutat de Turci? Răsmeriţa încetă de o cam-dată, înnecată în sângele generos al pandurilor, dar Oltenia, dar țeara întreagă avu să sufere de ocupațiunea cu trupe turceșci în cursul anului 1815, Numai Vodă Caragea petrecu bine în urma acestei repuneri a resmeriței şi a năvalei Turcilor de la Adacale. Sultanul îi trămise Arman de laude. Un cal a- răbesc înșelat preţios şi o blană scumpă. Cu deosebită plăcere va f sărutat Caragea scara şelei și va fi făcut temenele înaintea blănei o- ferită de Sultan, după cum însuşi firmanul îi poruncea să facă. Dar mulțămirea sufletească a lui Caragea nu era ȘI a țărei, căci. Poarta, ca să-și recheme oastea înapoi peste Dunăre, cerea despăgubire de război Jumătate de mi- lion. Vistena era seacă, așa că în Noembrie 1815, domnitorul împrumută în numele țărei acea jumătate de milion de la bancherul grec Gh. Sachelarie. Ba până în 1816, împrumutul ajunge milionul. | — Greşit-aţi dragii mei, dicea Vlădica de la Râmnic, căpitanului Păun, lui Haidu și lui Tâmpa, cari pe la Râmnic erau duși sub pază la Bu- cureşci, să fie judecaţi de Caragea. Greşit-ați fiii mei, că r&scoalele supușilor împotriva stă- pânirei mai: adese aduc şi mai grele dile pe ţeară decât cele împotriva cărora se fac r&s- coalele. 
e 6 

% * 

Divanul domnesc 'era adunat în per peste câte-va dile la Curtea domnească, că avea să se facă judecata căpeteniilor răsmeriţei Păun, Haidu, Tâmpa, Barbu-Rogovete ŞI un. Pătru
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bimbașa. Erau de față care-și la locul săi toți 
boerii divăniști alea (în activitate) și chiar din 
paiale (foşti). Venise şi vechilul de Caimacam 
al Craiovei Costin Samurcaș, ba și episcopul 
de Râmnic, care însoţise în calea spre Bucureşci 
pe capii mișcărei. 

Intră Vodă Caragea în Divan, luă loc pe tron 
înconjurat de copii-de-casă, marele Postelnic 
avend scaun mai jos, iar pe masa de lângă 
tron strălucind buzduganul și paloșul domnesc. 
Armașul mare introduse pe căpitanul Păun Ni- 
colicescu şi pre cei-l-alți. 
— Cum de aţi cutezat să vă buntuluiți îm- 

potriva domniei? întrebă marele Vornic de 
ţeara-de-sus. Mi 

— Nu împotriva domniei, mărite jupâne, r&s- 
punse Păun, ci ca să scăpăm ţeara de jaful 
Grecilor, că a ajuns cuțitul la os. 
— Cu M. S. Vodă, adaose Haidu, nu avem 

nimic, dar M. S. să nu mai îngădue ca Grecii 
să ne prade şi să ne schingiuiască copilaşii. 

Toată lumea se aştepta ca Divanul. să osîn- 
dească, de nu la moarte, cel puțin la groapa 
ocnei pe căpeteniile r&smeriței din 1815. Dar 
se ridică în Divan Vlădica de la Râmnic şi 
cu atâta căldură "i apără, că nevoit fu Domnul 
Caragea să-i ierte, numai să dea chezășie, că 
nu vor mai face altă dată eburutuluiri». 

Cu următorul pitac (poruncă), Caragea, la 
30 Aprilie 1815, publică grațiarea revoluţio- 
narilor: | 

«Cu toate că Haidul buluc-başa, Păun căpitan 
şi Tâmpa căpitan și Barbu-Rogobet bim-başa 
şi Pătru bim-başa dimpreună cu cetele lor, fiind 
locuitori ai domneșcei noastre ţeri, în sud: (ju-



dețul) Gorj și acolo trăgendu-se, Sau unit cu hoţii Adaclâi, făcend ȘI porniri tâlhăreşci îm- preună cu ei asupra ţărei și a locuitorilor, sunt supuși la eng/imaticeasca (criminala) invino- văţire, ca unii ce sai ar&tat vrăjmaşi chiar ai patriei lor, dar fiind-că acum, cunoscându-și această a lor greşală de sine-le, aă cădut cu rugăciune către Domnia mea, prin mijlocirea iubitorului de D-qei, episcopul Râmnicului; a d-lui vechilului căimăcămiei ot (de la) Craiova Și a d-lor boerilor Divanului nostru de acolo, ca să-i iertăm și să fie primiți a se întoarce la urmă şi patria lor, milostivire făcând asupra lor, iată printracest al nostru domnesc sinet le hărăzim ertarea lor şi neţinerea de minte a necu- vioaselor fapte ce au urmat până acum; pentru care şi poruncim d-tale cinstit ȘI credincios boe- rule al domniei mele biv-vel (fost mare) Vornic Costine Samurcaș, vechilule al căimăcămiei Cra- iovei și d-voastră ispravnicilor ai județului, să aibă voie mai sus numiții, împreună ŞI cu ce- tele lor, de a se întoarce la casele şi locaşurile lor, fără nici 0 bântuială». 

Re&scoala aceasta a pandurilor din Mehedinţi ŞI din Jiul-de-sus, are în istoria renaşcerei noastre o însemnătate pe cari n'aă cunoscut-o istoricii noştrii. Adevărat că Dionisie Eclesiarhul a ca- lificat pandurii resculaţi, cu epitetul de hoți și a airmat că ucideaă, ardeau ȘI prădat. Dar tot așa ai calificat şi alți scriitori contimporani mișcarea lui Tudor. Cetele de panduri ale a- cestuia n'aii fost și ele numite cete de hoți,
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de către boerime şi Greci? Și Ungurii n'aii 
calificat de cete de hoți pe vitejii lui Iancu de 
la 18482 

Da, pandurii de la 1815 ai ars, aii prădat, 
ai ucis, insă pe cine? Pe Greci, pe jăfuitorii 
țerei. Era sosită— credeati ei— ora răsbunărei. Pan- 
durii de la 1815 sunt ante-mergetori pandurilor 
lui Tudor şi numai când ai șciință că Oltenii 
s'aii fost manifestat deja în contra regimului 
fanariot, poți înțelege cum un necunoscut per- 
sonagiii ca Tudor, poate, şase ani după miş- 
carea de la 1815, să facă a isbucni o nouă 
r&smăriță. 

Ceva mai mult: la 1816, tot sub Caragea, 
pandurii cearcă o nouă mișcare și tot sub că- 
pitanii de la 1815, cei iertați de Divanul dom- 
nesc, pe lângă cari se mai adaugă Grosu ŞI 
și alți-câți-va. Și aceasta a doua încercare nu 
isbuteșce. Căpitanul Păun este prins din nou cu. 
arma în mână şi iar adus la judecata Diva- 
nului. 

— Mișelule, îi strigă în Divan Vodă Cara- 
gea, de abia te-am iertat şi tu iarte-ai apucat 
de r&ămerițe? 
— Mai iertat, Măria Ta, dar țeara nu te 

iartă pe Măria Ta şi pe Greci, răspunde fâr 
de sfială Păun. 

Groapa ocnei a putut inistui câți-va din pan- 
durii de la .1815 şi 1816, dar s&mînţa aruncată 
în brazda ogorului românesc încolți ȘI 5 ani 
apoi, mulți din pandurii lui Haidu, Păun, T âmpa 
ŞI cei-l-alți se înşirau sub drapelul lui Tudor 9 

Vladimirescu. 
Inv&țămîntul istoric dintracestea este, că res-



merițele isbutesc numai deacă purced sub sfintul 
drapel naţional și că resmenițele pripite nu pot 
aduce de cât vătămare celor cari le fac, îm- 
pinși mai adese ori de cei cari vor să pescu- 
iască în apă turbure. 

 



  

O SINUCIDERE ÎN 181» 

Se înmulţesc sinuciderile. Pe fie-care d jur- 
nalele înregistrează asemenea cazuri. Inmulţite 
sunt părenle asupra cauzelor cari provoacă ase- 
menea acte. Unii dau vina lor pe diverse boale, 
între cari pelagra. Alţii asupra lecturelor de 
cărţi rele, pesimiste; ăştia susţin că nerehgio- 
sifatea a contribuit mult la înmulțirea sinucide- 
rilor. Evident că sunt și de acele cazuri, cari 
se explică prin alienațiune mentală. Prea puține . 
pot avea însă o origină într'un sentiment nobil, 
ca acel al punctului de onoare: un administra. 
tor de fonduri publice care se sinucide pentru 
că a delapidat banii Statului este o rara QUIS; 
e mai lesne pentru un asemenea individ să apuce calea Aniericei, de :cât să'și tragă un glonte. 
Tot asemenea de rari sunt slujbașii cari se si- 
nucid pentru că aă putut displăcea monarchului 
lor. Numai jupân Cupidon, când găseșce minţi 
desechilibrate, își dă plăcerea de a le pune la dispoziţiune cutii de chibrituri, când nu câte 
un pistol cu care să-şi pună capăt dilelor, sub 
pretext de iubire neîmpărtăşită... | , 

Xe



Eă cunosc o siriucidere care nu seamănă cu cele de astă-di. Acum 82 de ani trecuţi s'a în: tâmplat asemenea caz în Bucureșci. Nici pela- gra, nici pesimismul, nici nereligiositatea, nici sminteala de creeri nu pot explica sinuciderea popei Mateiă, de la biserica lui Sf. Nicolae, din. Șelari, întâmplată la 2 Aprilie 1817. Părintele Matei era om în verstă, dar în toată puterea și deplin sănătos. De sărăcie nu ducea grijă, că era om cu bună strinsură, măcar că preoteasa era cam cheltuitoare ŞI cam bună prietenă cu butoiul de «Dealu Mare», care nu lipsea din pimniţa părintelui Mateiu. Preot cu- noscut în toată lipscăniade omul lui Dumnereii, „nu el era nereliciosul din ilele noastre. ȘI cu toate acestea, în 2 Aprilie, anul arctat, părintele Mateiă e găsit mort înjunghiat cu un cuțit, în camera lui de culcare. Cât ajunse ves- tea la marele Spătar, el alergă la fața locului. Toţi poporenii de la Sf. Neculai din Șelari aler- gaseră și ei la casa mortului, în cât abia putu r&sbi Marele Spătar cu Gerahul (chirurgul) care'] însoțea. Cea dintâiti treabă a Spătarului fu “de a-și da seamă de nu cum-va preotul a fost ucis, căci toți cei din casă arătau că el sa sinucis. Prima impresiune a Marelui Spătar fu că bie- tul om fusese ucis de > fi ai sei, Mateiu şi Ioniţă. Amendoui aceştia erat cunoscuți de ne- trebnici, Mateiu fusese diacon ȘI: din cauza re- lelor lui purtări, mitropolitul îl făcuse AgOS şi îi dicea lumea Mateiti Resdiaconul. Bănuiala asupra acestora nu dăinui însă „mult, deși în primul moment Marele Spătar îi trămisese la temniță. EX putură proba în mod neîndoios unde petrecuseră în momentul când tatăl lor se în-



234 LEGENDE 

unghia. Mama preoteasa nici ea nu era a casă. 
Duhovnicul părintelui Mateiu, popa Constantin, 
din hanul lui Şerban-Vodă, veni atunci să aducă 
lumină asupra acestei sinucideri. El povesti o 
altă încercare de sinucidere a preotului Mateiii 
în modul următor: | 

Cu puţine zile mai înainte, în săptămâna lu- 
minată a Paștelui, părintele Mateiu slujise la 
mitropolie. După eşirea din biserică, preotulse 
îndreptase spre casa lui. Ajungând pe podul 
Tirgului își lasă de odată pe pod şalul de la 
gât, bastonul, papucii şi basmaua şi s'aruncă în. 
Dâmboviţă, ca să se înece. Noroccă prin apro- 
piere se aflau câţi-va trecători, cari săriră în 
ajutorul preotului şi] scoaseră pe mal, încă cu 
viață. Doctorul Costandinache, chiămat în pripă, 
îl însănătoşi după câte-va dile de grije. 
— Dar de ce voise să'şi facă seamă bietul 

popă? întrebă Marele Spătar pe duhovnicul 
Constantin. 
— Din mustrare de cuget, boerule, răspunse 

bătrânul preot. 
Mitropolitul dând bine-cuvîntare, duhovnicul 

spuse cauza remuşcărei de conşciință, care îm- 
pinse la sinucidere pe sărmanul popă Mateii: 
«Am dat, dise dânsul, mărturie miuciunoasă, ca 
să scap de pedeapsa criminalionului pre fiul 
mei loniță, care plăsmuise un zapis minciunos 
pe numele cucoanei Tarsiţa. Ioniţă a fost scă- 
pat, dar eii din acea di n'am mai avut odihnă: 
re me mustra cugetul. Apoi, cucoana, s'au jă- 
luit la Prea-sfinţitul Mitropolit împotriva mea și 
Prea-sfinţitul m'aă chiămat și mi-au învăpăiat şi 
mai mult mustrarea de cuget prin mustrările 
duhovniceşci ale Inalt prea Sfinţiei sale».



Așa se spovedi popa Matei a doua-zi, după ce încercase să se sinucidă prin înecare în Dâmboviţă. Onestul suflet al părintelui Mateiti nu se linișci” nici cu canonul ce'i dete duhov- nicul. Mustrările Mitropolitului răsuna mereti groaznic la urechea lui şi de aceea, câte-va zile numai după ce nu reușise a se îneca, părintele Mateiii, profitând de absența preotesei, se sinu- cise prin junghiere. 

* 

* % 

— Sermanul părintele Mateiă ! 'zicea toptan- Siul Meriuţă, a doua-di, luându-și căciula şi fă- cându-și cruce, ca și alți negustori, cari eşiseră în faţa teşehelelor lor, vădend că trece prin stradă o căruță cu un sicriă, 
— Fără preot! fără rugăciuni! fără pomeni! observă Negoiţă, starostele de șalvaragii. 
In adever, era sicriul, în care cei doui fii stricați duceaii la câmp, afară din Bucureşci, să îngroape pe cel de sineşi ucis popa Mateiu, tatăl lor. Preoteasa cu al 3-lea băiat nevrâstnic urma într'o altă căruţă. 
Toată ulița lipscânilor lăuda pe bătrânul r&- posat, desaprobându-i însă sinuciderea. Mitro- politul respinse ori-ce mijlocire de a permite înmormântarea la biserică, iar Domnitorul Ca- ragea, măcar că nu se dovediră: vinovați de moartea tatălui lor, surghiuni la câte o monăs. tire pe r&sdiaconul Mateiu șI pe fratele săi Io- niță., Pe averea 'mortului Domnitorul numi €pi- tropie, n&putend'o încredința bătrânei preotese, prietenă tot mai înfocată a butoiuluide laDealu- - Mare. Ast-fel Cârmuirea asigură averea mino- rului copil Neculai.
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lată documentul, din care culeserăm această 
informaţiune: 

«lo, loan Gheorghe Caragea, voevod 1 g.os- 
podar zemle Vlahschoe. Cu cale fiind anaforaua 
aceasta, a d-lui biv vel Banul epistatului Spă- 
tăriei, poruncim, d-tale vel Vornice al Obştrilor, 
să se facă urmare întocmai după cum mal jos 
se cuprinde, cerându-se însă de la Spătărie ŞI 
acea catagrafie a periusiei mortului preot, după 
care făcându-se două asemenea, una să se is- 
călească de d-ta şi să se dea în mâna epitro- 
pilor, ce se vor orândui şi alta să seiscălească 
de acei epitropi şi să stea în păstrare. la Epi- 
tropia Obtirilor, cari epitropi să îngrijească și 
pentru cele trebuincioase ale acelor doui vârst- 
nici fii ai mortului preot, ca unii ce și aceia 
sunt împreună clironomi cu cel nevârstnic, iar 
pe de altă parte poruncim d-tale, vel Logofete, 
de ţeara de sus, să se facă domneşcile noastre 
volnicii, după orânduială, prin carele să se tri- 
miţă surgun acești ? vârstnici fii ai mortului, 
fieş-care la câte o monăstire, ca să nu fie amen- 
doui la un loc. 

VEL LOGOFET 
J817 Aprilie 10 

Prea înălțate doamne, 

«La dou€ ale următorului Aprilie, saă ves- 
tit Spătăriei că un preot, popa Matheiă, de la 

“biserica sfintului Niculae din Șelari sar î ucis 
singur prin junghiere de cuțit, şi Spătăria după 
datorie și ca să afle adevărul de sa ucis de 
sine'şi sai de către alt-cineva, şiai făcut pe 
loc tot telul de cuviincioase cercetări şi alt nu



Sau putut ada în adevăr, de cât aceasta, căîn. septemâna cea luminată viind de la mitropolie, din orândueala slujbei sale, aflându-se între cle. - TICI, şi ajungând pe podul Târgului, de la poarta: din sus, şi-ar fi lăsat asupra podului șalul de la gât, bastonul, papucii ȘI bazmaua şi îndată s'a aruncat în apă spre a se înneca, asupra căruia în apă năvălind oameni, cari sai întâmplat a'] vedea afundându-se, abia mai mort lau scos, Vai dus la casa sa ŞI ca pe un bolnav Paă căutat doctorul Constandinache, iar Luni de dimineaţă la mai sus disa dată găsind. vreme cu pârlej când preoteasa lipsea, din casă spre a ei trebuință, şi rămăsese înăuntrul numai cu Niculae, nevârstnicul copilul său, sai înjunghiat cu un cuţitaș, tăindu-și beregata și peste puţin ai şi murit, iar acel cuțitaş unde Pau găsit mortul nu s'a putut dovedi, dar pentru ca să se poată afla mai bine, atât pricina aruncărei sale de sine'şi în apă a se îneca, “cât și de „au fost cu, minţile întregi când sati înjun- Shiat, s'a chiamat spre cercetare ȘI un preot, popa Constantin, duhovnic bătrân din hanul lui Şerban-Vodă, care după încercare ati Ispo- vedit pe mortul și aă arătat într'acelaşi chip, că în toată viața mortului numai de 2 ori lar fi ispovedit el, cea dintii Ispovedanie ati fost în Vinerea mare a sfintelor patimi, dintr'acest timp, iar cea de a doua au fost Vineri, în s&p- temâna cea luminată, a doua di de înnecăciune, când se afla nu tocmai bolnav ŞI ar fi fost cu minţile întregi, şi că întrebându.] pricina înne- căciunei, i-ar fi mărturisit, cum că star fi iscă- lit martor la un zapis al unei cucoane ŞI măr- turia lui ar fi fost minciunoasă, pentru care pri-
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cină mustrându-l cu sudalme părintele Mitro- 
politul, i-ar fi intrat în cuget frică de vre-o 
urgie, și cu această frică pogorându-se de la 
mitropolie, asupra podului peste gârlă, la poarta 
din sus ajungând, i-ar fi venit o amețeală, și 
într'acea amețeală de sine-și s'au aruncat în 
apă să se înece; sai întrebat iarăşi numitul 
preot de s'ai plâns mortul cevaşi asupra spo- 
vedaniei sale pentru Mateiu r&sdiaconu şi Io- 
niță, vârstnici săi feciori, (fiind aceşti doi feciori 
cu totul netrebnici şi apururea mortul ar fi cer- 
cat superări de la dânșii, asupra cărora și bă- 
nuială au fost că ei îl vor fi ucis, dar nu sati 
găsit pricina urmată aşa) şi ati răspuns dicând 
că nimic de fii sti nu sar fi plâns şi pentru 
ca să nu se risipească cele r&mase, find şi 
copil nevârstnic la' mijloc, pe de o parte mor- 
tul, cu șcirea părintelui Mitropolitul, ca unulde 
sineşi- ucis sati îngropat afară în câmp, iar 
pe de altă, Spătăria ai făcut catagrafia tuturor 
celor rămase și sai şi pecetluit. Matei r&sdia- 
conul, ce din multele lui netrebnicii este des- 
părțit de nevastă şi făcut argos, cum şi Ioniţă 
fratele săi amEndoui se află în propeală la Spă- 
tărie, întâii că au fost bănuiţi despre uciderea 
tatălui lor de către dânşii, care s'au - dovedit, 
că adecă Matei s'au aflat atuncea dormind într'o 
odae, jos, sub casa părintească, cu paracliserul 
bisericei împreună, iar loniță a tost râmas 
la un ceasornicar aude se afla ucenic şi mor- 
tul s'au dovedit că sai ucis.de sine'și, fiind 
fost. pornit a se ucide încă de când s'au arun- 
cat în gârlă a se îneca, iar acum. se. țin ca 
niște r&i vieţuelnici ; și pentru ca să nu 'se ri- 
sipească r&masul mortului de către preoteasa
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sa, fiind parte femeească betrână ŞI catigorisită 
că ar fi încă și cam beţivă, cum şi de către 
acei vârstnici ai ei feciori şi copilul cel nevâr- 
Stnic să rămâe scrman, găsesc cu cale să fie 
luminată porunca înălțimei tale, Vornicia Ob- 
ştirilor a orândui doi epitropi oameni cu frica lui 
D-deu şi cinstiți asupra a tot venitul lui Şi asu- 
pra preotesei şi a nevârstnicului copil, din ne- 
guţătorii aceeaşi mahalale, cari se vor găsi şi: 
vor vrea a se însărcina cu această. facere de 
bine, ca să dea preotesei ȘI copilului hrană și 
îmbrăcămintea lor, numai cât vor chibzui acei 
epitropi că se cuvine, iar nu mai mult, iar nu- 
miții netrebnici fii să se trămiță unul la o mo- 
năstire şi altul la alta, spre înțelepţire ŞI viaţă 
plăcută, sai .cum se va mai bine chibzui de 
către prea Înălțimea Ta pentru toate. 

| VEL SPĂTAR 
1817 Aprilie $. 

Nu prea sunt mulți, cei cari, adi, se sinucid 
din cauză că li se revoltă conșciința când fac 
vr'o faptă neonestă. 

 



  

IOAN BOGDAN MOVILĂ 
ȘI VENEȚIANA 

O broşură italiană tipărită la Padova în 1880 
de Leon Wollemberg, cu titlul: «Vozze J/endl- 
Basevi», aduce—cine ar putea crede?—şeapte 
documente, cari se referă la un episod din viaţa 
unui domn al Moldovei, foarte puţin cunoscut, 
și care episod, prin înlănţuirea evenimentelor, 
alcătueşce un adevărat roman. | 

O să cerc să aduc o prescurtare din acest. 
roman. 

e x 

x = 

Ne spun cronicele noastre cum vestita doamnă 
a lui Irimia Movilă, cu ajutorul ginerilor ei Poloni, 
isbutise un moment să alunge, după r&sboiul de 
la Tătărani, din tronul Moldovei, pe Ştefan Tomșa 
Vodă, și intrase triumfătoare la Iași, înipreună 
cu minorul său fiu loan Bogdan Vodă. Ștefan 
Vodă se retrase în ţeara Muntenească la Radu 
Vodă și de aci r&zbeai oamenii lui până la 
Berlad şi până la Vasluii, respinşi însă de Leșii 
din oastea doamnei Elisabeta, văduva lui Irimia 
Vodă. Aceasta luase reşedinţă în laşi, cu fiul



sei Bogdan, .« Insă divanurile toate erai prin Nistor Ureche vornicul s. . „___ Aproape un an ținu această domnie, până ce Poarta trămise pe Skinder-Paşa de Silistria în contra doamnei Elisabeta Movilă, hotărînd isgo- nirea ei și dând tronul Moldovei lui Radu Vodă, feciorul lui Mihnea Vodă. 
Skinder-Pașa bate oastea polonă a Doamnei . Elisabeta la Dracşani, în jud. Hârlăi. Am pu- blicat în 1887 o inscripţie păstrată la monăstirea Suceviţa din Bucovina, aceea cu care Tudoraşcu Urechiă, nepotul lui Nestor Urechiă, a depus la disa monăstire o tristă suvenire de la ne- norocita doamnă Elisabeta. - 
Ce era acea suvenire? Doamna şi fiul ei Bogdan cădură în război pe mânile lui Skinder- Pașa. Inscripţiunea amintită spune, ca și cronica lui Miron Costin, că «Doamna la mare ocară a ajuns, de care singură a mărturisit către boieri; trecend cu r&dvanul, vEdând pe boeri şi lăcri- mând a dis: « Boieri cinstiți, ma rușinat pă- Sânul!» şi atunci tundendu-și cosițele sale ȘI plângând cu jale amară, a rugat pe un nepot al lui Nistor Ureche, anume Tudorașcu.... care sta cu alţi boieri: «să bine-voeșci a duce acest păr la monăstirea noastră Suceviţa, că nu m'am învrednicit a fi cu reposatul la un loc ȘI după moarte măcar acest per să fie de pomenire ». Cronicile noastre spun apoi, că pe Doamna a trămis-o Schinder-Pașa la împerăţie «şi a cădut după un agă turc Până la moartea ei». Iar despre fiul ei Bogdan, Miron Costin adaogă, că sa turcit și că ajunse la împerăţie de era Capegi- pașa». | 

* 

* * 

16
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Documentele din « Nozze Mend!-Basevi» pri- 
vesc- pe nenorocitul Bogdan Vodă şi în parte 
pe mama sa, doamna Elisabeta. 

Mândra Doamnă, din familie ilustră a Ceamar- 
torilor din Transilvania, ajunge în haremul 
lui lusuf-bey, cumnatul lui Omer-Aga, şeful sera- 
iului împărătesc. Bogdan căl&toreşce prin Eu- 

-ropa. Aşa la 21 Septembrie 1599 îl. aflăm la 
Brunswig. Călătoria aceasta nu o face de plăcere, 
ci 'solicitând ajutoare pecuniare şi morale de 
la capetele coronate europene. 

In 1599 Bogdan era la Veneţia. Acolo nu. 
era cu totul străin, căci poseda, după maica-sa 
Doamna Elisabeta, legături de sânge cu ilustra 
familie Zuanme Zane. 

Intr'o di Bogdan revenind la gazdă, după ce 
ascultase 'leturghia în minunata catedrală de la 
San-Marco, dice lui messer Zuanne: 
— Între surorile de la monăstirea Corpus- 

Domini, care se aflau astă-di. în biserică, am 
vădut una de o frumuseţe rară. Dar ce-i mai 
curios este, că seamănă cu portretul ce am vădut 
în casă la lusuf Aga la Constantinopol, atât 
numai că portretul: este al unei fete mai tinere 
cu câți-va ani de cât sora de la Corpus-Domini. 
Ce fericit ași fi să pot vedea de aproape drăgă- 
laşa această. fată. 
Nu trecură multe dile şi stariţa de la Corpus- 

Domini, însoțită de sora Elena, vizita pe messer 
Zuanne, după îndemnul acestuia, care'i scrisese 
că o rudă a sa pare că ar putea. să dea in- 
formațiuni despre familia s&rmanei orfane. 

Bogdan r&mase uimit v&dând de aproape pe 
Elena, dar și:mai mirat când. de la stariţă află, 
cum tintra fată a fost răpită acum 4 ani de



corsari în marea de Marmara ŞI apoi r&scum- părată la Veneţia din fondul de bine-faceri al Republicei și cum, botezată cu numele de Elena, copilița de atunci a rămas sub îngrijirea maicei Honorina de la monăstirea Corpus Domini. Mai mult decât ori-când, Bogdan găsi ase- mănări între frumoasele trăsături ale feței Elenei ȘI ale medalionului făcut de un meșter: italian la Constantinopol; al fetiţei lui lusuf-Aga. - Cu prima ocaziune Bogdan trămise înșciințare vitregului său la Constantinopol despre desco- perirea făcută și respunsul nu întârdie să so- sească, r&spuns plin de voioșie, căci lusuf re- cunoscu în notele date de Bogdan pe propria sa fiică. Elena însăşi îşi amintea de casa paternă ȘI povestirile ci către Bogdan nu mai lăsaă acestuia nici o îndoială că Elena de astă-di era identică cu Fatme de acum d ani. 
De cât tot povestind lui Bogdan peripețiile vieţei sale, Elena băgă de seamă că Bogdan nu le mai audia, ci avea numai ochi pentru a o vedea şi a o iubi... ȘI se iubiră. 
Dar la Veneţia nu era numai Bogdan care să fie admirat pe frumoasa Elena, când, împre- ună cu cu cele-l-alte surori, trecea pe piața San-Marco ca. să meargă, conduse de bătrâne călugărițe, în dile de s&rbători mari, să asculte oficiul în marea catedrală, Nu se afla june sim- țindu-şi mustața mijind la buză, care să nu .fie distins dintre toate” surorile pe Elena. Unul cu deosebire, Giovanelli Sforza, străin Veneţiei, era dintre admiratorii Elenei. Acesta simțind în Bogdan un rival, începu a respândi zgomotul, că Bogdan nu era creștin, ci turc,
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Intre acestea, o. activă corespondenţă era 
schimbată între Bogdan şi lusuf Aga. Doamna 
Elisabeta, cât află despre relaţiile fiului ei Bog- 
dan cu Elena și cum Elena nu este alta de cât 
Fatme, pe dată în mintea sa ageră închegă un 
plan, care, după credinţa sa, putea să readucă 
la tronul Moldovei pe fiul ei. A însura pe Bogdan 

„cu Elena era a-și asigura sprijinul lui Omer 
Aga, capul seraiului împărătesc, pentru isbânda 
lui Bogdan. În adevăr, nu întârdie şi fostul şi 

"actualul reprezintant al Veneţiei pe lângă Poarta 
Otomană de a interveni, după stăruinţele - lui 
Omer-Aga, cumnatul lui lusuf-bey, pe lângă 
Dogele, în favoarea lui Bogdan. Acesta cerea 
permisiunea pentru sora Elena de la Corpus 
Domini, de a eşi de acolo şi a se mărita cu 
el. Giovanelli Sforza. nu perduse nici el timpul 
şi din Constantinopol şi de pe unde putu, adu- 
nase dovedi, că Bogdan nu mai era creștin, ci 
mahomedan. Şcirea asta, răspândită de rivalul 
lui Bogdan, străbătu până în monăstire şi de- 
veni o pedică din cele mai mari la mai de- 
parte întrevedere între Elena și Bogdan. Ge- 
rolamo Capello, fostul Bail şi Gradenigo, noul 
reprezintant al Veneţiei la Constantinopol, în 27 
Decembrie 1599, scrii Dogelui, că Bogdan e 
cu adevărat cristianissimo. Capello afirmă că 

. Pa ţinut în casă la el 2 ani, apărându-l contra 
neamicilor săi, deci îl cunoaşce bine şi că de 
nu ar fi creştin, nici nu ar putea fi pretendent 

“la tronul Moldovei, pe care nu se.pot urca 
decât. creştini. Prin urmare, este demn .de toată 
favoarea Dogelui, cu atât mai mult, că este în- 
rudit prin sânge cui/lustrisimus messer Zuanne 
Zane, din senatul Republicei.
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Insuşi Bogdan scrie Dogelui, în 26 Decem- 
brie, că se află în Veneţia de mai mult timp 
Şi caută să desmintă afirmaţiunile lui Sforza ŞI 
altor neamici ai săi, că el sar A turcit ȘI că 
are în gând numai să înșele pe Elena, s*o ducă 
la Constantinopol, ca iar s'o facă mahomedană. 

- Bogdan dice, că primeșce a nu scoate afară din Veneţia pe Elena decât după ce își va 
redobândi tronul Moldovei, lăsând-o în casa lui 
Zanne împreună cu sora sa. Pretendentul la 
tronul moldav, ori clironomis tis Bogdanias 
cum îşi dice însuşi, aminteșce şi el Dogelui, că 
de war fi creștin n'ar putea pretinde tronul. 
Omer-Aga interveni şi el pe lângă Doge .în 
favoarea lui. Bogdan, afirmând că acesta e de 
legea Dogelui şi în strinsă legătură de sânge: 
cu una din principalele familii ale Republicei. 1) 

Recomandațiunile din. Constantinopol de la 
creștini și turci, rămân fără efect. Elena, ori-cât 
iubea pe Bogdan, sub influența morală: a sta- 
riței' monăstirei, refuză să se mărite Și Senatul 
"venețian constată, ca r&spuns la cererile din 
Constantinopol, că sora : Elena a încetat de a 
mai putea să iasă din monăstire, că diînsa nu 
mai se chiamă Elena, ci Deodata (dată lui D-zeu) 

„«sodisfacendo in questo modo alla bontă della 
sua conscientia et obedendo alPintentione publica 
ch'€ stata di liberar-la dalle insidie di Giusuf. 

„Aga, suo padre, et Omer-Aga, suo: zio, che 
la invitavano ad andare â Constantinopole con 
speranze di gran fortuna» 2). 

  

1) Aceste 2 decumente se găşesc și în Hurmuzache vol. III. «„„Satisfâcend așa bunătatea conşciinței sale şi ascultând de dorința publică, care era de ao mântui de insidiile. lui Iusuf- Aga, tatâl-sti şi a lui Omer Aga, unchiul s&ui, cari o indem- nai să meargă la Constantinopol, cu speranță de mare noroc».
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Giovaneli. Sforza birui. ast-fel pe nefericitul 
loan : Bogdan-Voevod, rivalul săi, dar nici el 
nu putu dobândi de la monăstirea Corpus Do- 
mini să iasă în lume JMieluşeaua lui D-deă. 
Sforza se duse din Veneţia în alt oraş al Ita- 
liei, unde află consolare la închipuita durere 
ce-i cauzase un amor neîmpărtășit de maica 
Deodala, iar Bogdan Movilă căută zadarnic 
mai multe s&ptămâni mijlocul de a revedeape 
adorata inimei lui. 

Intr'o seară Bogdan stătea adâncit în amare 
gânduri, pe o bancă în piaţa San Marco, pri- 
vind cu ochii sufletului în direcțiunea în care 
pentru prima dată veduse pe Elena cu suro- 
rile din Monăstirea «Corpus Domini». O maică 
b&trână se apropie de el și-i dice: 

— Eşti principele Bogdan? "Nu mă înşel? 
Junele tresări respundend afirmativ. 
Călugăriţa îi dete un plic şi fără a maiadăsta 

o vorbă de răspuns, dispăru.: 
Bogdan deschise plicul. In lăuntru era 'oşu- 

viță de! păr negru și o hârtiuţă pe care erai 

scrise aceste vorbe: « Uită-me! Nu mai suni 
fata lui. Iusuf, ci Deodata monaca. Acest per 
este din. cel adus jertfă la altar de Elena tu». 

Lacrimile podidiră pe nefericitul amant. El 
sărută nebun părul iubitei, ascundându-l apoi 
pe inima-i zdrobită. 

% 
ă ze 

A doua zi, la 7 Aprilie 1600, consilierii Re- 
publicei și anume: Vincenzo Capello, Bernardo 
Thiepolo, A Nielo Donado, Marc Antonio Memmo, 
Marc' Antonio Erizzo şi JMattio Zanne, chiar
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ruda lui Bogdan, ţineau sfat în Senat ȘI scrieaiă 
reprezintantelui Republicei la Constantinopole 
următorul act: | 

«Drept răspuns la intervenirea ce ai făcut, 
după stăruința lui Omer Aga în. favoarea că- 
sătoriei nepoatei lui: cu Voevodul Bogdaniei, 
vei spune, că ne displace a nu putea să-i sa- 
tisfacem dorinţa, fiind-că fetiţa s'a călugărit în 
Monăstirea Corpus Domini şi nu mai e posibil 
ca să iasă de acolo (non e piu posibile che lei 
esca di lă) mai ales că este foarte. constantă 

«in voler. continuare guella wta spiritual. Să-i 
spui aceasta cu atâta rezoluțiune, ca să nui 
mai dai ocaziune de a mai stărui în viitor». 

“Tot odată Senatul acordă maicei Deodata o 
dotă în bani, pentru susținerea ei în Monăstire. 

* 
%* % 

Bogdan âmblâ ca un nebun toată noaptea 
prin stradele strimte şi întortochiate ale Ve- 
neției. : 

In dimineaţa dilei următoare nișce gondolieri 
v&dând cum un om se aruncă în canal, la Giu- 
deca, alergară „acolo cu bărcile ȘI-L pescuiră. 
“Era bietul Bogdan Voevod. | 
Gondolierii ] îngrijiră şi "1 readuseră la viaţă... 

„— A! tu Doamne al creștinilor, mi-ai răpit 
scumpul odor al inimei mele, dicea 'câte-va cule 
după aceea Bogdan, deplin însănătoșit, — apoi 
revinit la sine: Devii fiu lui Iusuf Aga... 

Și plecă din Veneţia pe primul vas care. se 
îndruma spre Constantinopole, unde avea să 
ajungă câte-va luni după aceea «Capigi-Başa». 

5
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ACUM 74 DE ANI 

Icoana trecutelor vremi se cade a fi adesea pusă 
înaintea nouelor generaţiuni. A cunoaşce prin ce 
faze dureroase a trecut neamul românesc până 
să ajungă la starea de față, care celor necu- 
noscetori de trecut li se pare lucru natural ȘI 
atât de simplu şi fără să resulte din această stare 
de lucruri, nici un merit pentru cei cari ati făcut-o, 
este foarte folositor, este modul cel mai bun de 
a asigura apărători -ai acestei stări de lucruri, 
este mijlocul prin care nouele generaţiuni învață 

a iubi şi a venera memoria celor cari ai rea- 
lizat evoluţiunea naţională a neamului românesc. 

Astă-di când Curtea românească primeșce 
vizite de regi și împărați, tinerimea crede că 
așa s'a întâmplat tot-Va-una. Să amintim acestei 
tinerimi, că nu mai departe în trecut de cât 74 
de ani, o viaţă de om, Domnul românesc şi nu 

„un Domn. fanariot, ci primul Domn român după - 
„revoluţiunea lui Tudor, Grigore D. Ghica V. V. 
era nevoit să serbeze în Bucureşci buiuc-baiara- 
mari şi curban-baiaramuri, ca la Constantino- 
pol şi să acorde onoruri umilitoare pentru dom- 
nie la doui impiegați inferiori turci. 

Aceşti impiegaţi inferiori erau Divan-Efendi,



un fel de secretar de limba turcească, de rele- giune mahomedană şi Baş-Beșleaga, comandant plătit de țeară ca să apere judeţele, prin oamenii sei, de supărări şi jăfuiri din partea supușilor 
turci, - | 

- Acestor slujbași de o însemnătate _relațiv foarte mică, Grigore D. Ghica era nevoit, cum disei, să le dea onoruri extra-ordinare ŞI chiar umilitoare domniei. | 
Deacă ar fi existat pe la 1824 jurnale în Bu- cureșşti, iată ce am fi citit în ele: 
« Ieri, "în ajunul dilei ceremoniei, crainicii ati publicuit pe la r&spântii cu batere de darabană, că astă-di 1 Maii 1824 se va face la Curtea domnească <obicinuită țeremonie de buiuc-ba- iaram, ori de curban-baiaram lui Divan-Efendi ȘI Baş-Beșleagă». 
«După porunca domnească, astă-di s'au închis prăvăliile şi orășenii, pâlcuri-pâlcuri, s'a adunat împrejurul curței domneşci la priveliștea meter- hanelei și a neferilor înșiruiți de la poarta curței până la scara domnească. Caretele veliților (marilor) boeri curgeati gârlă pe podul Mogo- şoaiei, cu arnăuți în haine muiate în aur, ținându- se în capra de din dos'a trăsurei sprijiniți de canaturi de mătase, ținend în mâna stângă ciubuc de iasomie, ori de: cireș, împodobite cu calâfuri de mărgele ŞI cu tacâmuri de rotogoale de chilibar, bătute cu: petre scumpe. Privea -norodul căscâud gura la roțile aurite ale lea- Sănelor, pe când caii de la ele stârneati cu CO- pitele lor nouri de praf. 

— Uite, asta-i cartea boerului Mihai Raco- viță, pe care "l-a făcut Vodă mare logofăt în locul lui Costache Bălăceanu,
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— lacă trăsura lui Iordache Știrbei, mare logofăt al ţerei de jos. 
— Priviţi, vine Neculai Golescu, mare vornic al III-lea, boer de treabă; lângă dinsul e Nes- tor, al de scie pe de rost toate pravilele. 
— Da ia ?n vedi ce cai minunați la leagă- nul Hatmanului Ștefan Bălăceanu ! Cai arăpeşci ; a dat pe ei o. moșie întreagă. | 

„— La o parte! oameni buni, strigă r&spintia- „Şul învârtind gârbaciul, că vine boerul Vornic al poliției, Mihăiţă Filipescu. | | «După careta lui Filipescu, careta Mitropoli- tului Grigorie, atrage băgarea de seamă a no- rodului. . — Vedi, jupâne Stanciule, dice un măcelar către respintiaș, asta-i careta dăruită de M. S. Vodă părintelui Mitropolit, An, când Va chiămat la cuite Vodă, de la Căldărușani, unde petrecea în' călugărie, ca să-l facă Mitropolit, a fost tras în gazdă colea, la hanul lui Filaret, (adi teatrul Naţional) . și s'a dus pe jos la curte. Vodă i-a. dat la întoarcere careta asta bogată. . . a «Și tot curg, tot cure caretele divaniştilor, | ba unii din ei se duc călări la curte, urmați de, câte un arnăut pe al douilea cal. 
«La curtea domnească Mitropolitul, P. S. Episcopi şi boerii veliţi ia locurile lor obică- nuite în Spătăria cea mare (sala tronului). La „ceasurile turceşci 6 (12 curopeneşci) îşi face in- trarea M. S. Vodă Grigore Ghica în Spătărie însoțit de Luminaţia S. Beizadea, care este Spă- tar şi ia loc .pe tron, așteptând să sosească,. aduși cu alaii, Divan Etendi și Baş-Beșleagă. De la poarta curței până la capul scării staii rînd neferii ogeacurilor şi de a dreapta și de
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a stânga, cu orânduiala lor şi de la capul scă- 
rei, de jos până la ușa Spătăriei, toți satârii și 
ciohodarii în uniformele lor, apoi spre. tronul 
domnesc, baş-ciohodar, deli-başa, tufecci-başa, 
cârc-serdarul, ghiuleraga şi toate agalele ogea- 
curilor, cum şi toți idichii şi icioglanii, asemenea .. 
stau la rând după orânduială întru întîimpina- 
rea s&rbătoriților „turci; jos la scară îl așteaptă 
„muhurdagibaşa (cel care pune pecetea dom- 
nească pe hrisoave) cu iamacul . (ajutorul stu), 
Ambii ţin în mâni căţii de argint în cari ard 
miresme. După ei staă așteptând al II-lea pos- 
telnic, al Il-lea portar, al III-lea postelnic, al 
lil-lea portar şi postelniceii. Postelnicii al II-lea . 
și al Ill-lea, cum şi portarii iau de subțiori pe 
Divan-Efendi şi pe Baș-Beşleagă şi îi urcă scara 
până la uşa Spătăriei. Acr îi întâmpină d-lui 

„ marele Postelnic şi d-lui marele Logofăt de Obi- 
ceiuri, cu orânduiala d-lor ȘI cu toiagele în 
mâni şi le fac alai până înamtea M. S. Vodă 
Ghica. Când ei sosesc în fața Scaunului dom- 

„mesc, M. S. se scoală în picioare ŞI "i pofteşce 
să stea pe divan, dicându-le: Baiaram muba- 
vechi! adică haiaramul să vă fie cu sănătate. 
Doue-spre-dece fete din haremul domnesc cu. 
stropitori de mirezme trecură în fața lor ŞI a 
veliților, stropindu-i, apoi se -dete dulceaţă şi 

„catea de cafegi-bașa, întâiă lui Vodă ŞI celor 
doui sărbătoriți, iar de al douilea cafegiui la 
Velţii boeri. | | 

Ce mai miros de ambroazie cerească se. ri- 
„dica în rotogoale de fum din felegenile aşe- 
date: prin zarfuri” de argint şi de aur cu măes- 
tie lucrate! Și profumul cafelei se amestecă 
cu al ciubucelor bogate, împărțite de primul
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şi al douilea ciubucciui şi r&zimate pe tăviţe de 
argint pe velințele şi covoarele persieneşci în- 
tinse de-alungul sălei. 

Acum Bezadea ca Spătar dă semn la fereastră 
de începură trâmbiţele; meterhaneaua cântă, se 
slobod pistoale de câte trei ori, iar tuiurile 
domneşci stai descoperite lângă scaunul dom- 
nesc și în faţa lor ard făclii de ceară albă în 
sfeşnice. de argint. | 

Când: eşiră din Spătărie Divan Efendi ŞI 
Baş-beşleagă, M. S. Vodă îi însoți până la ușa 
Spătăriei, ca pe nişte ipochimene (persoane) 
foarte înalte (!) La scara curței, după obiceiul 
turcesc, cât se iviră la eşire, cei doui slujbaşi 
turci, vătaful de măcelari cu Taie-Vacă măce- 
larul de la scaunele lui Brâncoveanu, au în- 
Junghiat doui berbeci în mijlocul sgomotului 
pistoalelor şi al meterhanelelor. Turcii a arun- 
cat parale mărunte la norod. Neferii strigau: 
Ișala! Mulțimea se făcea val-vârtej să prindă 
câte o lăscae, iar M.-S. Vodă și bezadele 
priveai de la fereastră la petrecerea din 
curte. 

«Intreagă diua de astă-di 1 Mai ținu săr- 
b&toarea. De trei ori în di căntă meterhanaua 
de trei ori în di răsună v&zduhul de zgomotul . 
pistoalelor. La curban-baiaram ceremonia o să 
țină + dile». 

«Așa ceremonie. halal !» 

„ Când astă-di preămblăm mintea noastră în fața 
unor privelişti ca cea de la 1 'Maiă 1824, ne 
întrebăm: cum de nu simțeau «patrioți, urcân- 
du-li-se de rușine sângele la cap?» Doui tur-.
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culeți, slujbași ai țărei, eraii sărbătoriți de Dom- nitor, de prelaţii bisericei și de boerii cei mari, „Cu umilința mai sus arătată! Ce deosebire între 
cele ce se petrecea. la Bucureşci, acum 74 de 
ani, și între actuala stare de lucruri! 
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CUM SE RESPINGEAU ÎN SEC. XVII 
INCĂLCĂRILE DE HOTARE ALE ȚEREI 

  

Cu mai puţine schimbări de note diplomatice, dar cu mai multă. energie și bărbăţie, respingea străbunii noştri încălcările de hotare ale țărei. lată două cazuri demne de a fi cunoscute şi pe cari noi, pentru înt&ia dată, le semnalăm is- toricilor. i | | Primul € din Maiă 1632. Egumenul şi tot so- borul de la monăstirea Bisericani se Jălueşce „lut Al. Iliaș, că «Săcuii din țâra ungurească ȘI alți oameni străini din acea țeară, calcă hotarul țErei și îşi ţin şi bucatele lor pe locul sfintei monăstiri». Pe | „Domnitorul, deşi nu era dintre cei viteji ai țerei, ordonă pârcălabilor de Neamţ, ca numai de cât, pe dată ce vor fi înșciințați de egu- menul monăstirei, că ămblă de calcă hotarul țerei, sau ămblă v&nînd fiare, ori păşunează cu dobitoacele lor, să aibă a le- da certare şi a-i goni după locul ţărei. «De aceasta mai mult Jaltă, să nu vină la domnia mea!» 1 
Al douilea caz e în Ianuarie 1658. Se Jălueşce 

  

1) Vedi documentul la Arhiva Stat., între ale monăstirei Bise- ricani. - 

17



258 n POTRIVIRI DE VREM 

lui Gheorghe Ștefan Vodă un Iane grecu din Isco- 
veni, că nmişce oşteni Poloni din Camenița ai 
trecut hotarul Moldovei noaptea, la casa lui, de 
i-ai jăfuit casa şi i-ai luat tot ce a avut, preţ 
de vr'o 2000 și mai bine de taleri. | 

Domnitorul ordonă pârcălabilor de Hotin, să 
scrie dinșii la polcovnicii poloni din Camenița 
«cu .Drieteşug de la noi, să facă plată de 
pre acei oameni, iar de nu vor face plati, să 
tibăriți şi vot pe ce veţi putea afla de acea 
Parte şi să aduceţi aci la noi pentru paguba 
lui Jane. Aceasta ve dăm în şcire şi așa să şi 
faceți I»1). Aa Aia : | : 

Așa dar, nu note diplomatice, cari n'ajung: 
la nici un rezultat, ci o expediție de. voinici, 
după preceptul biblic: «ochii pentru ochii, dinte 
pentru dinte», deci: jaf pentru jaf. o 

De sigur, nu recomandăm metoda pentru di- 
lele noastre, dar constatăm, că din diua când a- 
semenea îndirjală n'a mai fost în întreprinderile 
Domnitorilor români, din partea vecinilor n'am 
avut decât numeroase încălcări de hotare, ră- 
şuiri de pământuri din pământul ţărei, cari nu 
șcim deacă și astă-di nu se întâmplă prin locu- 
rile puţin ămblate ale munţilor noştri. - 

  

1) Vedi documentul la Academia Română.



  

OPOZIȚIUNEA.| 
———— 

Opozițiunea 'e «<Jlama. soacra» guvernelor, In contra cicăliturilor, ba chiar a mușcătu- rilor acestei soacre, ce n'a făcut, ce nu fac guvernele de pretutindeni! Nu de procedările guvernelor moderne pentru a astupa gura bir- fitoare a opozițiunei am de scop să vorbesc aci. Cred că ar putea interesa mai mult pe lectori informaţiuni de mijloacele la cari se re- curgea, acum 70—80 de ani, la Bucureșci ca să se facă'a' tăcea « Opoziţiunea». - Ie 
se 

Domnia lui Gr. Ghica 'Vodă, de la 1828, a fost agitată de grea opozifiune, atât din partea boerilor emigrați în Ardeal în timpul revolu- țiunei de la 1821, cat și din “a ceea a țără- nimei. a e , Mijloacele ordinare — aceleași și Până astă-di de a molcămi gurile rele ale protivnicilor, sunt cunoscute: 
: — Chiămare în slujbă, un' colţişor de ciupit din sântul budget ; | A — Acordare de favoruri la «opozanți» şi la rudele lor; |



260 POTRIVIRI DE VREMI 

— Cinstire cu ranguri ori decorațiuni: 
— Cu titluri diverse, dăruiri de bani... 
Deacă cu de aceste nu se potoleşce opozi- 

țiunea, — că de! sunt şi opoziţiuni de princi- 
pii! — apoi intervin alte mijloace: 
— Asprimea legilor -(?) 
— Procesele de tot felul; 
— Inchisorile preventive; 
„— Lovituri date rudelor şi amicilor opo- 

zanţilor; 
— Reteveiul, adică aplicarea pe spete a consti- 

tuțiunei... 

— Asmuţirea maniacilor şi epilepticilor, ca 
să. dea iuruș prin opozanți cu băta... fie şi cu 
condee din cari curg bale veninoase dise: 
<opiniună sincere». 

+. % 

Pe la 1822 — 1828 lupta Domniei contra 
opoziţiunei e mare. Boerimea conspiră: «Perru- 
gue blonde et collet noir». ȘI în adevăr conspi- 
ratorii contra lui Grigore Vodă Ghica își iau 
ca semn de raliare modul cum își făceati tun- 
soarea părului. 

Intro bună dimineaţă Vodă observă prin u- 
lțile Bucureştilor âmblând feciori: de boeri cu 
alt-fel de tundere de păr decât era moda. 
Pricepe Vodă că aşa ceva nu poate fi fără de 
explicaţiune şi deci dă pe dată următoarea 
poruncă: 

«lo. Gngore Dim. Ghica Voevod.» 
«Cynstite şi credincios boerule al Domniei 

mele, D-ta biv-val clucere Costache Ralet, îis- 
pravnice al străinilor: fiind-că între feciorii de
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boieri 'am vEdut pe unia cu asemănare ca şi 
când ar fi Ungureni, cu părul capului lăsat 
dindărăt, de aceea perierghie (curiozitate) 
avend Domnia mea, ca să aflăm din ce ţeră sunt 
veniți? cine și cum chiamă pe fie-care, cu 
numele și cinul săi poruncim, D-tale, ca pe 
câți vei găsi întru acest. feliu de asemănare, 
precum mai sus dicem, pe toți aceia făcându-i 
catagrafie cu numele și cinul lor, să-i ar&ți 
Domniei mele... -— (1526 febr. 7). 
„Ralet făcu mai mult decât o catagrafie: 
pre mai mulți din acei conspiratori, îi aduse 
«la prochimen» cu promisiuni de tot feliul şi 
într'o di isbuti să aducă lui Grigore Vodă 
Ghica suvițele tunse de «bună voie» de la 28 
de oposanţi. Ba mai tunse pre unia și făr de 
voia lor, cu cinste şi alaii, prin Barbier-Başa 
al Curţei Gospod: E 

Intraltă di Vodă dice lui Ralet: <Arhon 
Clucere, prea sai îmulțit resvrătitorii. Dinșii 
poartă haine a la franca: lan desbracă-i ŞI 

“fă-le rost cu anteree părinteşci». ! 
Vodă nu se mărgini la atâta, ci dete pitac 

(poruncă) domnesc oprind portul, care începuse 
a se introduce, de haine europeneşci. 
„Dar: oposițiunea pârdalnică răsbia acum și 
între slujbaşii domniei. Așa Dumitrache Cio- 
cârdie, al [Il-lea Vistier, era unul din cei mai 
aprigi. cârtitori asupra domniei. De cât Grigore 
Vodă Ghica dispunea de un mijloc pe care de 
sigur guvernele moderne regretă că nu'l. mai 
au: surghiunul la monăstiri. lată pitacul dom- 
nesc prin care Domnitorul cregulariseşce» pe 
boerul Dumitrache Ciocârdie: 

<Fiind-că Dumitrache. Ciocârdie, al 2-lea Vis-
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tier, din urmăririle sale se vede că nu înțelege 
nici cele ce se socoteşce, nici cele ce vorbeş- 
ce; de aceea, spre a se mîntui de această aie 
întru care se află şi aşi veni în cunoșcinţă, 

- volnicim pe sluga domniei mele... Ciohodar, ca 
luându'l de aici să'l ducă surgun la monăstirea 
Cernica din judeţul Ilfov, unde poruncim, cuvi- 
oşiei tale starițe de la numita monăstire, să” ţii 
acolo în bună pază, de unde slobod să nu fe 
a eși fără a doua poruncă a Domniei mele, iar 
orinduitului mumbașir (executor) să i se dea 
adeverinţă de primirea lui. 

PECETEA GOSPOD: 
- contra semnat vel. Logofet. 

1526, Aprilie 13. 

Monăstirile erai Bastilia Domnilor noştri, dar 
câte odată Domnitorul se mărginea de a exila 
pe oposant la moşia acestuia. Aşa trămite în 
1826 Octombrie, pe Nicolae Holteiu la mo- 
șia Vadastra (Romanați), pentru că «se încun- 
giură de atâta vreme aici în politia Bucureşci- 
lor, supărând cu felurimi de pîri neadevărate ŞI 
mincinoase... ca un obrasnic neînțelegător şi su- 
părător liniştei...» | | 

Mare păcat! Constituţiunea a lipsit pe gu- 
vernanții noștri moderni de asemenea mijloace 
eficace la astupare a gurei oposanților! 

Dar încă ce înlesnitor mijloc mai avea la 
îndemână Grigore Vodă Ghica, de a face să 
tacă oposițiunea țărănească: suprima pe ţărani, 
trămițendu-i la groapa Ocnii! 

R



  

CULOAREA ALBA 
REZERVATĂ FAMILIEI DOMNBSCI 

  

Multe năzbutii pune istoria pe comptul Dom- 
-nilor Fanarioți. Să mai amintim una, de la în- 
ceputul secolului acestuia. . 

Intre 1812—18J8 domnea la Bucureşci Ioan 
Gh. Caragea. Cunoscută este ȘI frumusețea și 
conduita Domniței Ralu, una din fiicele lui Ca- 
ragea. Sa 

Cunoscută este şi frumuseţea, dar șI desfri- 
nata purtare a fiului al doilea alacestui domni- 
tor, al lui Beizadea Costachi Caragea, cel care 
băgase groaza în toate casele. boereşci, unde 
numai șcia că se răsfață vre-o cocoană fru- 
moasă. 

Domnița Ralu și Beizade Costache îşi încadraă 
de preferință frumuseţea lor în haine de atlas 
alb. Ca tot-d'a-una, coloarea. preferită la curte 
ajunse în 1816 coloarea la modă. Lipscanii nu 
“pridideai-să- aducă din străinătate aHazuri, rip- 
suri şi croazele albe. | 

Poate că coloarea albă ajunsese coloarea fa- 
vorită a dilei şi prin -împregiurarea restauraţiunei. 
regalităţei în Franța. Drapelul alb fâlfâia la 
Paris în urma intrărei acolo a lui Ludovic 
al XVIII-lea şi frumoasele marquize şi contese



. 
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arboraseră și ele în costumul lor coloarea re- 
galităței. La Bucureșci, unde triumful regali- 
tăței în Franţa este serbat ca un triumf al Ru- 
siei, Caragea nu -întârqie a se crede în drept 
ȘI el, în calitatea sa de Domnitor, de a decreta: 
coloarea albă ca fafă adică coloare. reservată 
Domnitorului: şi familiei sale. Cu bună seamă 
la aceasta a. fost împins Caragea şi de solici- 
tările Domniței Ralu și a frumosului Beizadea 
Costache, cu căre se întreceaă în haine de 
atlas alb, tinerile și tinerii cugheniști. lată de- 
cretul prin care Caragea, la 12 Ianuarie 1817, 
ordonă, ca nimeni din boerime sai neguțito- . 
rime, să nu mai cuteze a: purta “haine cu față 
albi, această față rezervând'o pentru Domnitor 
ŞI familia sa. a i 

„_«lw Ioan G. Caragea Vv. ek. 

«Cinstit şi credincios boerule al Domniei mele, 
d-ta vel: Post. fiind-că aflazul cel alb şi fețele 
albe, de: giubele i binişuri îi de alte haine,. ce 
se îmblănesc (fie măcar de ori-ce materie) este 
o față dată spre purtare numai obrazelor că- 
rora le vor fi încredințate Domini şi oblăduiri 
de noroade, spre deosebire de către cei supuşi 
ai lor; iată dar şi Domnia mea le proprim cu 
totul de a nu le purta: nimene altul atlasurile 
albe, însă întru nici un fel de haină. lar din 
alte albe materii numai în giubele i Dbinişuri i 
alte haine ce se îmblănesc, decât numai lu- 
minăţia lor Beizadelele și Domniţele. De aceea 
Şi -poruncim d-tale, să o faci cunoscută această 
poruncă a Domniei mele către obştea d-lor boe- 
rilor mari și mici, ca să fie următori întocmai
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de acum înainte, căci la oră cine, ver parte 
- bărbătească sei femeiască, se va găsi purtând 
ast-fel de haină din cele de mai sus arătate, 
să șcie că se va rupe şi se va sfărâma. Care 
această poruncă spre a fi şciută şi de către obştea 
neguţitorilor, s'au făcut osebit pitacal Domniei 
mele către d-lui Vel Camaraş, spre a o publi- 
carisi prin starostea za neguţitori. Tolco etc. 1, 
IE : -.. (Pecetea gpd) " 1817 Ghen. 12 . = Vel Logotăt 

_Acest decret nu împedică pre unele semețe 
boeroaice, ale căror bărbaţi făcea oposiţiune 
Domnitorului, de a sfida. pre Caragea, conti- 
nuând de a purta haine de culoarea oprită. Cu . 
deosebire . familia Filipescu, nu de mult in- 
trată în luptă înverşunată contra lui Caragea, 
dă exemplu de nesupunere la decretul domnesc 
de sus. Frumoasa Vorniceasă Tarsiţa Filipescu 
cutează a trece chiar pe sub ferestrele pala- 

„tului. domnesc, mândru îmbrăcată întrun salup 
de atlas alb, îmblănit cu samur. - 
Domnița Ralu denunță fapta lui Caragea. 

Mare scandal la Curte! | | 
Domnitorul înturiat dă un noii pitac, la 21 

lanuar. anul 1817, în următoarea. cuprindere: 

«Iw Joan George Caragea Vo. ele. 

«Cinstit şi credincios boerule Domniei mele, 
d-ta vel Agă! După. ce atâtea dile sunt trecute 
de când după domneşcile noastre pitace s'ati 
publicarisit aice în poliție, peatru aHasurile cele. 
albe de a nu fi volnic nimene să poarte nici 
un fel de haină dintr'această matene (bez Lu- 

1) Originalul se afă la Bibl. Urechiă din Galaţi.
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minăția lor beizadelele șI Domniţele) şi nu r&- 
mâne nici o îndoială, că şi cei imai proşti au : 
aflat până acum această “poruncă “a Domniei 
mele şi ai înțeles, ne cum treapta boerească. 
Dintre carii numai Vorniceasa Tarsița Filipeasca 
s'au ar&tat neghioabă, neînțelegetoare şi nebă- 
gătoare de seamă domneșcei noastre porunci, 
în „cât a îndrăsnit nu numai a purta asupră-și 
salup de atlas alb, ci încă a şi trece cu acest 
fel de haine, fără câtuși de puţină sfială, pe 
la domneasca noastră Curte. De aceea dar, ca 
să și cunoscă ființa şi să înţeleagă ce este po- 
runca stăpânirei, 1ată cu strășnicie poruncim 
d-tale, ca atât d-ta însuţi să privighezi, cât și 
zapcii agieșci într'adins să orîndueşci de a se 
înconjura prin politie şi veri unde pe drum vei 
găsi, ori d-ta ori zapciii d-tale, pre această făr 
de ruşine şi făr de sfială femee, cu âcel salup 
purtându-l, numai decit luîndu-i-l din spinare şi 
fărămându-i-l bucăţi, bucăţi, să-l aducă aşa rupt 
înaintea domniei mele». 

1817 Ianuar 21, , (Pecetea gpd) - Vel Log. 

Ce timpuri! 
Păcat că nu am putut afla deacă cucoana 

Tarsiţa a mai cutezat să treacă cu caleasca 
deschisă prin podul Mogoşoaei, pre la Curtea 
Domnească, care venea în curtea actualului 
club al «Junimei». 

" (Din Tom. X al Istoriei Române), 

(09) 
Gas



  

CU DE-A SILA LA BISBRICA 

Amintim unele din vechile: obiceiuri ale ţerei 
cu privire la mergerea în dilele de serbători la 
biserici. | 

In cei mai vechi secoli, nu numai merg:erea 
la biserică era o trebuință sufletească, dar bi- 
serica avea oare-cum drept de stăpânire asupra 
poborului săi. Pe când vorba popor îşi per- 
duse. semnificațiunea și era înlocuită cu vorbele 
neam seai norod, singură biserica conservă în 
jurul s&i un popor. :, | 

Fie-ce biserică „disputa la alte biserici poporul 
său. Aşa, nu era permis unui membru din po- 
porul cutărei biserici, pe cât timp locuia în! 
Jurisdicțiunea aceleia, să meargă la altă biserică. 

Mitropolitul Atanasie al Moldovei ŞI Sucevei 
arată domnitorului, că i s'a jăluit, în Ianuarie 
1622, soborul monăstirei Nicoriţa, din lași, că 
nu mai vor poporanii să mai meargă la acea 
biserică şi se duc la altele. Mitropolitul, cu în- 
voirea Domnitorului, dă carte monăstirei Nico- 
rița: «să fie tare şi puternică a'şi ţine poporul 
cât a fost și mai dinainte vreme și aceia po- 
porani săși ducă prinoşenia (darurile) lor la 
acea sf. biserică alui. Sf. Ioan-cel-not, iar cari 
nu vor vrea să'și ducă prinoşenia lor acolo, ci
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se vor duce la: alte biserici, monăstirea să aibă 
ai globi (amenda), cumu'i Jegea Poboranilor ; 
iar. de nu vor vrea nici aşa, ei să fie proclet 
Și triclet şi să fie opriți şi de lege şi de bi- 
serică şi acel popă cet va 'primi la biserică 
încă să fie proclet, iar de vor merge la bise- 
rică să fie blagosloviţi.» 

Va să dică deacă'ți schimbai biserica la care 
trebuia să mergi cu de-a sila, ca poporan al 
ei, pe dată erai afurisit de nuw'ţi mai putredea 
corpul în veci. Dar deacă nu -mergieai nici la 
biserica din poporul căreia făceai parte? Vai de 
sufletul tău! a 
„Astă-di mulți afurisiți am mai avea deacă s'ar 
prinde blăstemul mitropolitului Atanasie, . din 
timpul lui: Ștefan “Tomşa-Vodă,: căci, mai ales 
în Vinerea-mare, tineretul merge la Biserici, iar 
nu la ana biserică... După ce tot anul calea 
bisericei n'o mai şcii, acum 'Şi fac din biserică 
o privelişte și loc de întâlnire. Cel puţin merge 
lumea la oficiul divin al Epitafului pentru că 
frumosul sex nu lipseşce de ăcolo. Din biseri- 
că în biserică trece tineretul, ca prin nişte ga- 
lerii ori pinacotece de fiinţe vii... 

Bine şi așa! Măcar de Pașce mai veci lume 
prin biserici. : | a | 

In. secolul trecut țărănimea era dusă cu de-a 
sila. la biserică. Ce dic în- secolul trecut? Chiar 
în dilele mele de copilărie am vedut funcțio- 
nând pe la biserici, în sate ŞI în târguşoare, în 
curțile lor, un jug, în care, pe timpul leturghiei, 

„era pus ţeranul saii târgoveţul, carele a lipsit 
mai mult de o Duminică de la sf. rugăciuni. 
Puțin credinciosul” era dus de forța. publică și 
îngenuchiat înaintea jugului în care 1 se băga
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capul, avend mânele legate îndărăt. In așa po- 
zițiune stătea tot timpul leturghiei. 

Nu-i vorbă țăranul bogat, seaii nu-mai cu oare-ce 
strinsură, scăpa lesne de jug, căci părintele preot 
primind de la el prinoase, dicea: «—Fiule să 
fii ertat de D-deii!» 

Acum nu mai avem jug în curtea bisericilor 
ȘI nici prinoase nu mai duc la biserici decât 
babele și câţi-va români, cari ţin la vechile 
noastre obiceiuri. 

 



  

„PRIMA BAIE ÎN BUCURESCI. 
În luna Aprilie 1900 sai implinit 75 ani de 

la instalarea în Bucureşci a primului local de 
baie maisistematică. Până atunci Bucureşcii n'a- 
vură de cât băi turceşci, adecă prin aer cald. 

Se şcie atât de puţin istoria evoluțiunei noastre 
culturale în toate. direcţiunile; că am pune prin- 
soare cât de grea, că nu se 'vor păsi trei b&- 
trâni în Bucureșşci, cari să ne spună, din Pro- 
pria lor araintire, cele ce ne propunem să po- 
vestim aci, după documente. 

In Martie 1825, Divanul domnesc al lui Gr. 
D. Ghica Vodă e poruncit de Domnitor, să cer- 
ceteze o petițiune prezintată de francezul La- 
garde. Acesta cerea voie de a deschide un sta- 
biliment de băi, cu un privilegiti de 20 de ani. 

Cine n'ar ride astă-di primind o asemenea 
cerere de privilegiii pentru a stabili o baie pu- 
blică? La 1825 lucru se păru extra-ordinar până 
într'atâta, în cât Domnitorul institui o comisiune 
de doctori, cari să cerceteze deacă e nevoie de 
de o asemenea baie în Bucureşci, de oare-ce 
pentru curățirea oamenilor de murdalic sunt 
cele-l-alte băi turceşci. 

Comisiunea e compusă din doctorii Filitis ȘI 
Arsali, după recomandarea Divanului domnesc.
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Ei sunt însărcinați să cerceteze de: sunt ase- 
menea băi, propuse de Lagarde, folositoare la 
sănătatea omenirei? Cei doui d-ri raportează 
Divanului, la 2 Aprilie 1825, că ati cercetat pro- 
punerile lui Lagarde «şi ati luat pliroforie (în- 
tormaţie), că acest fel de băi sunt trebuincioase 
ȘI folositoare la multe boale, mai ales că mulți 

„din bolnavi avend trebuință de acest fel de băi 
ŞI neavând mijloc a le face în casele lor, pot 
să se înlesnească cu urmarea aceasta». 

Divanul domnesc, la 8 Aprilie, intră cu ra- 
“port la Domnitor şi propune, să se acorde lui 
Lagarde privilegiul. aşedărei în Bucureşci a unor 
Dăi, întrun local special, cu următoarele con- 
dițiuni: Se 

1) Stabilhmentul va posede 10 “camere de 
băi în bună stare «cu uşi ŞI ferestre bune, cu 
pălimarul lor şi cu câte un pat de scânduri 
pentru odihnă, cu o mescioară şi cu o oglindă 
cu cele trebuincioase pentru gătire ȘI cu două 
jgheaburi, cari jeheaburi ai să se păstreze. cu- 
rate. şi adese se vor schimba». i 

2) Doritorii de baie să afle «lupă gust, apă 
caldă sei. rece, prin şurupuri».. | 

3) «OOri-ce fel de frumos mirositoare băi poate po- 
runci cine-va şi a se face. în cădi, după cum se 
vor. orindui de doctori». . | 
2) Intreprindătorul acestui stabiliment, La- 

garde, dobendeșce monopol de 10 ani în loc 
de 20 cât cerea, în care timp «Să nu mai fie 
volnici alții a mat deschide aici în Poliție a- 
cest fel.de băi». o 

Această anaforă către Vodă e semnată de 
marele Postelnic Mihalache Ghica şi boerii lor- 
dache Golescu, Scarlat Grădişteanu, D.. Bi-



272 POTRIVIRI DE VREMI 

bescu, vestitul legist Nestor, mare logofăt, Ion Fălcoianu și: St. Bălăceanu. Domnitorul dă lui Lagarde. hrisov întocmai. 
Acest hrisov. stirneșce în Bucureşci, mai a- poi, în Octombrie, o mare agitațiune între pro- prietarii. de vechi băi orientale. Cu mare jalbă în proțap pleacă kir Stanciu, arendașul băei de 

lângă casa Beilicului, adecă casa unde se găz- 
duiai musafirii turci, din strada actuală Șerban- Vodă, însoțiți: de toți Jrecătorii băiaşi şi de 
două babe cari făcea aceeași meserie pentru 
cocoane, spre curtea domnească. Lumea se ia 
după dânşii, aşa că d'alungul stradelor, grupul băiașilor se îmulțeşce, în cât când ajunge pe Podul-Mogoşoaei, în dreptul caselor unde acum se află Legaţiunea rusească locul era iezit de lume neşciutoare adevăratei cauze a aglomera- țiunei. Prăvăliaşii închideau răpede tărăbile; rEspîntiașii nu mai făceată apel la bicele lor, ca să îndemne delicat lumea de a-deschide drumul. 
— O fi iar vre-o r&smeriță, dicea inginerul Freywald, care, prins în mulțime, căuta să-şi des- Chidă drum cw ori-ce preț, către tovarăşul său logot&tul de Divan Dincu. Să ne dăm iute la o parte, că nu-i a bine. o 
— Ba nu, musizi Freivald, răspunde Dincu, 

nu-i r&smență ci sunt băiașii lui kir Stanciu ŞI 
de pe la alte băi, cari merg; la Vodă, să ceară 
desființarea hrisovului dat de M. Sa franțuzului 
Lagarde, învoindu-l să facă ŞI el o baie nouă. D-ta, musiă, șcii ce băi frumoase ati şi făcut, 

Când băiaști ajunseră la Curtea domnească, 
M. Sa Gr. D. Ghica Vodă tocmai audind zgo- motul din uliţă, privea la fereastră ŞI se mira 
de atâta lume, care 'se grămădise, unii venind



despre Zlătari şi alții despre hanul lui Filaret (adi Teatrul Naţional). 
— Căminare Trăsnea, strigă Vodă . credin- ciosului său, care la o masă de nuc cu postav verde pentru joc de cărți, număra galbenii pri- miți de la cumpărătorul vămilor, ca să ' dea în primirea M. Sale; Căminare, ian: vedi ce vrea mulțimea îngrămădită în uliţă. Uite, este unul cu o jalbă în proţap. 
Căminarul Trăsnea se închină adânc ŞI eși ca să împlinească porunca lui Vodă. 

__— aro fi vro pornire dușmănească a boe- rilor haini, cari nu se mai întorc în 'țeară, din Ardeal, se gândi Vodă, învirtind cu agitație mătăniile de chihlimbar. 
« Căminarul Trăsnea reveni însoțit de kir Stanciu. Acesta, cum vedu pe Vodă, se aruncă la pi- 

cioarele lui, sărutându-i poalele anteriului. 
— E Stanciu de la baia turcească, dise Trăsnea. Insoțit de oamenii săi, a venit să se Jăluească cu lacrimi la M. Ta. 
— Citeşce, Căminare, jalba. 
Trăsnea o ceti. Se jăluia Stanciu, că el şi băiașii săi, cari aă avut cinstea să îmbăieze pe toate pașalele turceşci din vremea r&smăriței până chiar și pe M. Sa Vodă, când era numai 

boer şi pe toată boerimea din protipendadă, acum aii să ajungă să cerşească pânea de toate dilele, pentru că un păgân de franțuz a că- pătat voie de la M. S. să facă aședare de baie, ca 
la Viana, cu odăi deosebite pentru mușterii, cu paturi și oglindi și ai adus din ţeara un- 
gurească 10 băiaşe tinere, parcă ar fi să meargă la baie numai cucoane tinere ȘI Sa svonit în 
toți Bucureşcii, că de acum înainte la baia tur- 

18
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cească nu mai aii ce căuta boerii și mai ales 
feciorii de boeri. Adică ce? Unguroaicele 'cele 
tinere ale lui masiu Lagarde vor fi mai pri- 
cepute decât hbăiaşele mele, ori săpunul met 
cu miros de odogaci şi de trandafir, spală mai 
puțin bine decât ăl franțuzesc, făcut din set 
de câne?. 

ȘI tot așa și tot aşa, o jalbă scrisă pe 1 
fețe, pe hârtie tricapelă de un meşter calemgii 
(scriitor). 

Vodă, după ce ascultă cu răbdare citirea 
Jalbei, porunci Căminarului Trăsnea să buirdi- 
scască hotărirea M. Sale pe jalbă către d-lui 
Mare Logof&t, să cerceteze cursul pricinei şi 
să-i aducă anafora (raport). Vodă adăogă cu 
propria lui mână în rezoluţiunea către marele 
logofăt Nestor: «ca să nu se pricinuiască nici 
o zăticnire la cele-l-alte băi din Bucureşci, unde 
merg oamenii de se spală de murdalic, baia 
lui musiii Lagarde să fie numai pentru bolnavi». 

După ce 'Trăsnea puse pecetea roşie sub re- 
soluțiune, M. Sa o dete lui Stanciu dicânduii: 

Mergi cu hârtia la boerul mare Logofăt și 
n'avea grijă, sunt în Bucureşci destui boeri mur- 
dari, ca să ai mușterii şi d-ta şi Lagarde şi încă 
ori câte băi turceşci mai sunt. Și apoi Lagarde 
nu are voie să dea băi decât la bolnavi. 

— Să trăeşci, Măria Ta, fie mila Măriei Tale 
peste noi, vechii băiași, dise Stanciu sărutând 
din noă poala anteriului lui Vodă ȘI eși fără să 
înțeleagă că nu câștigase nimic cu jalba ?n 
proțap. 

În adevăr, Lagarde rămase cu hrisovul în 
buzunar și cu cele 10 băiaşe unguroaice gata 9 

la slujba protipendadei, iar kir Stanciu vEdu
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diua când la baia lui turcească avea să nu mai 
vină decât de Pașce şi Crăciun, cei cari nu 
mai găseau loc în cele 10 odăi ale lui La- 
garde. 

lată, mi se pare, o curioasă pagină din is- toria higienei publice bucureşcene. 

 



NS
 

PRIMUL „HAINE-VECHI" 

DIN BUCUREȘCI 

Cine şi-ar putea închipui, că primul «Haine 
vechi», adică individ care preface în nout hai- 
nele vechi, s'a ar&tat în Bucureșci acum 70 de 
ani trecuţi şi că acel industriaș, de felul sei, 
na fost un evrei, ci un român? 

Acesta era un Toader Sin Mămiligă. 
Numai fiind-că nimeni nu e profet în ţera lui, 

Toader, fiul lui Mămăligă, ca să -isbutească în 
întreprinderea sa industrială şi comercială, își 
schimbă numele de familie : în loc de Toader 
Sin, adică fiul lui Mămăligă își dise Toader 
Mamaligioglu, care acelaş lucru însemnează, 
căci vorba «Oglu» fiu va să dică. 

Odată înmobilit așa, jupân Toader merge la 
M. S. Vodă Grigore D. Ghica, de curend nu- 
mit Domn al ţărei româneşci, după căderea 
revoluțiunei nemuritorului Tudor Vladimirescu 
şii dă o jalbă scrisă pe hârtie albă fricapelă 
de un meşter calemgiu 1) din Departamentul. 
de-opt 2). 

  

1) Scriitor de calem, la o direcțiune administrativă, 
2) Departamentu de opt era o specie de curte apelativă. Eraii 

în Bucureşci două curți apelative şi una penală (criminalion).
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— Ce vrei? întrebă Vodă, primind în au- 
diență pe Toader Mămăligă. 

— Păi, Măria Ta, ce să vreai? Am fost, ca 
mulți alți români doritori de a scăpa ţâra de 
greci, amestecat în r&zmerița trecută ŞI după 
uciderea Domnului Tudor, m'am bejenărit peste 

„munţi în Ardeal și de acolo am ămblat prin 
Europa, de am învețat pe la vestite fabrici un 
meșteșug noii, cu care să'mi câștie: pânea de 
toate dilele. 

— Ce meşteșug ? 
— Am învețat să prefac postavurile cele 

vechi în postavuri noui. Șciii să prefac hainele 
vechi de ţi se par tocmai haine noui, fie ele 
de postav ori de Pambriuri, şaliuri, şofuri, 
cașmiruri, buhururi și ori-ce alte feluri de ma- 
terii. Toate le spăl, le cureț de pete, le văpsesc 
cu meșteșug. 

Cu multă seriozitate, Vodă Ghica pune. la 
încercare: pe. Toader sin Mămălhgă, dându-i o 
giubea de postav s'o facă nouă. .Era tocmai 
giubeaua cu care Măria Sa căl&torise de la Con- 
stantinopol la Bucureşci şi de!.... ca haina de 
drum lung, era r&ă ponosită, mototolită și păs- 
trase suveniri de la. multe feluri de bucate cari, 
pe la conace, restauraseră puterile Voevodului 
român. 

Încercarea. isbuti, | 
— Vedeţi, boeri d-voastră, — dice Vodă mari- 

lor. boeri adunaţi la Divan, — giubeaua asta ? 
Aşa îi că vi se pare nouă ? | 

— Nouă, Măria Ta, frumoasă de tot... 
— ȘI cu toate astea, — continuă Vodă, —e 

o giubea veche, ce eram hotărit s'o dau cre-
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dinciosului mei Trăsnea să facă din ea fer- 
menele pentru copiii lui... 

Și Ghica Vodă arătă boerilor mari cum giu- 
beaua: a fost reînnoită prin meşteşugul cel noi 
al lui Toader Mămăligioglu. 

— Audi minune! — exclamară boerii. 
Toader e chiămat pe dată la Curte, unde se 

ținea Divanul. El este lăudat și boerul Nestor, 
cel mai mare legist din acel timp, îl îndeamnă 
să introducă în patrie acel noă meşteşug «spre 
odoaba ferei şi binele neamului românesc». 

— Bucuros, răspunde Toader. Tocmai aceasta - 
am cerut ei la M. Sa Vodă prin jalba mea. 
De cât, ca să așed o «erhanea» (fabrică), îmi 
trebue să fac cheltuială. Apoi de cheltuială nu 
m& dai în lături, numai deacă înaltul Divan va 
cere Măriei Sale să'mi dea monopolul kerhanelei 
pe 15 ani, ca să-mi scot cheltuiala... 

Monopol de 15 ani pentru rennoirea hainelor 
vechi ! | 

Aşari că ridem adi citind aceste informaţiuni ? 
Divanul și M. S. Vodă Ghica nu riseră, ba des- 
bătură cererea lui Toader mai multe dile serios. 

— Numai de n'ar jicni monopolul acesta 
dreptățile boiangiilor, observă tot pravilistul Nes- 
tor, că de, la urma urmei, jupân Toader înnoeșce 
haina veche boind-o în alte feţe... 

Divanul conveni, că noul meșteșug al lui 
Toader nu încalcă drepturile boiangiilor, căci 
Toader nu are a văpsi mătăsuri, ci numai stofe 
de lână. 

— ȘI nici nu aduce pagubă la minghineaua 
dată ca monopol de văpsiri mari, în favoarea 
Bisericel-dintr'o-di, de chiar Vodă Ghica. 

Mamaligioglu câştigă causa la Divanul Dom-
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nesc şi la Vodă, cu o singură condițiune, să 
aplice la fabrica sa dece copir de români, ca 
să-i învețe meşteşugul şi să-I scoafă ceraci în 
cei 15 ani ai monopolului. 

Mare caz face Vodă de acest nou meșteșug: 
în preambulul hrisovului ce dă lui Toader Ma: 
maligioglu. Când citeşci rîndurile emfatice din 
fruntea acestui act, țI se pare că o să fie vorba 
de cea mai mare industrie cu care Domnia 
dota țera românească... 

Și era vorba numai de primul Haine vechi! 

  

«



„O RESVRĂTIRE ȚERĂÂNEASCA 

GR. D. CHICA-VODĂ 

Revoluţiunea lui Tudor Vladimirescu, de la 
1821, a înscris pe drapelul ei şi chestiunea ță- 
rănească: desființarea clăcei, a Pontului, cum 
se mai dicea pe atunci, şi uşurarea birurilor. 

Venind la tron în 1822 Grigore D. Ghica- 
Vodă, ca Domn român, țEranii aşteptaă o eră 
nouă în acel sens, că se vor realiza cele pro- 
mise de Tudor. 

ȘI în adevăr, noul Domn român se simți obli- 
gat, maiales vedând cum boerimea conspiră mereii 
contra lui, să-și apropie cât mai mult ț&rănimea,. 
Cu acest scop el se adresă marelui Divan al țărei, 
compus din boeri halea (în activitate) şi paiale 
(foşti) și le ceru desființarea clăcei. 

Divanul se opuse merei, chiar când Ghica 
Vodă isbuti să capete de la Poarta otomană 
un firman în sensul desființărei Pontului. 

Dar opozițiunea boerimei nu făcu decât să 
ațite şi mai rău țărănimea, mai ales peste Olt. 
ŞI atunci numeroase sate refuzară a face claca 
Și a da adeturile, cum se diceaui, adecă a da
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proprietarilor moșiilor veniturile ŞI slujba ce, 
după Ponturi, eraă obligați să le dea. 

Dar o manifestare mai zgomotoasă a mişcărei 
țerâneşti fu aceea de sub căpetenia lui Simion, 
fidelul căpitan de panduri al lui Tudor. 

Căpitanul Simion era născut, ca şi Tudor, 
în Oltenia şi anume la Cerneți. Aceleaşi aspira- 
țiuni, provenite din aceleași nevoi, ce înarmară 
brațele pandurilor olteni încă de la 1816, apro- 
piaseră pe Simion de Tudor. 

Când Vladimirescu cădu victima mişeilor ete- 
rişti, Simion. isbuti să scape în Ardeal, la Bra- 
şov. Aci stătu până după instalarea unei domnii 
pământene, a lui Grigore D. Ghica. 

Acum Simion și cei de o credinţă cu el aş- 
teptară să vadă pe Domnitorul pământean inau- 
gurând era cea nouă promisă, cu desființarea 
clăcei. 

Dar această eră nouă nu mai venea. 
Boerimea din Braşov, neamică lui Gr. Ghica, 

'asmuţia dilnic pe Simion şi ai lui contra lut 
Vodă, căutând a'l convinge că de geaba aş- 
teaptă de la noul Domnitor dreptate pentru ţ&- 
rani. Ba unii din boeri nu se deteră în lături 
de a înlesni lui Simion ceva bani. Voiaiaceia 
să turbure Domnia, în speranță că așa vor răs- 
turna pe Domnul, lor neplăcut. 

In țâră şi mai ales în Oltenia agitarea țără- 
nimei era tot mai mare. Neresolvirea cestiunei 
clăcei, “urmată de greli pedepse: bătaie prin 
tirguri, aruncare la ocne a țeranilor mai în- 
drâsneți, pregătise terenul unei noue mișcări. Si- 
mion. credu momentul sosit. El înjghebă o ceată 
de r&svrătiți, la hotarele ț&rei, în Banatul Ti- 
mișoarei, și de odată ţişni cu ea în țeră pe la
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Rușava. Primele şciri sosite la curtea lui Gri- 
gore D. Ghica vorbeau de această ceată ca de 
o bandă de hoți. Asemenea şciri le desminţi ime- 
diat o proclamaţiune a lui Simion. — «N'am 
venit să prădăm la drumul mare, dicea Simion, 
nici la tirg, nici la sate, ci să cerem la M. $. 
Vodă dreptate pentru noi, țeranii». 

Olac după olac (curier) sosea de la Isprav- 
nicii de peste Olt, aducând şciri lui Gr. Ghica, 
care de care mai exagerate. Ba că Simion a 
izbutit să ridice în picioare mii ŞI mii de ţ&- 
rani, ba că poterile trimise în contra r&scula- 
ilor sai înfrățit cu ei. Altele, de la ispravnicul 
de Mehedinţi, Glogoveanu, erai mai liniştitoare 
pentru Domnitor. În adevăr, Glogoveanu izbu- 
tise să taie comunicaţiunea între cetele lui Si- 
mion şi satele, cari, la apelul lui, cercaii să se 
adune, să meargă spre a se împreuna cu Si- 
mion. În fruntea unor poteri de 200 de oşteni, 
Glogoveanu pridideşce a eşi înaintea lui Simion, 
care ajunsese cu ai sti la apa Motrului. 

EX 
* % 

— Prins-am limbă că Glogoveanu este pe 
aproape de tabăra noastră, dice Simion, la că- 
pitanii tovarăşi cu el. Ce ne facem? Ne batem 
cu el, ori ne îndărăptăm, până ce vor sosi ț&- 
ranii cari îi aşteptăm să vină? 
— Să ne batem, răspunde căpitan Cristea. 
— Suntem însă prea puţini, îutîmpină Ghiţă, 

alt căpitan. | 
Un bucium al santinelei, pusă de Simion pe 

o movilă de peste Motru, vesti, că nu mai era



  

timp de sfat, ci de r&zboiii. Glogoveanu sosea 
în goana cailor, cu cei 200 de oșteni ai lui. 

Peste două-trei minute lupta se încinse, a- 
prisă, înduşmănită. Glogoveanu era un brav. 
În not trecură Motrul poteraşii lui cu el în frunte. 

Dar viteaz era şi Simion. Acesta prin o MIȘ- 
care răpede, trecu, la rîndul s&u, Motrul, «cu o 
parte din pandurii s&, pe când pe Ghiţă şi pe 
Cristea îl lăsase ţinend- pept lui Glogoveanu. 

Acesta se vădu împrejurat ast-fel, pe  din- 
dărăt. | 

In mijlocul vălmăşagului luptei, Simion se 
„găsi față în faţă cu un oştean din ceata lui 
Glogoveanu. Simion se răpede cu iataganul a- 
supra lui. 

—- Nu da, Simioane, sunt ei, Strâmbeanu. 
— “Tu, Strâmbene? 
Strâmbeanu era un vechii și bun prieten al 

lui Simion. Căpitanul răsculaților lasă să-i cadă 
în sec lovitura de paloş şi dând mâna cu Strâm- 
beanu: - 

— Tu, Strâmbene, împotriva oamenilor lui 
Tudor ? 
— Nu, Simioane, ci viu să vă scap. Voi 

sunteți o mână de oameni. De geaba așteptați 
să vă vină țărănimea. Glogoveanu a oprito în 
cale. Deacă vE mai împotriviţi, sunteți perduți. 

Dar pe când asemenea dialog răpede se schimba 
pe malul stâng al Motrului, la picioarele . mo- 
vilei, Ghiţă și Cristea r&sbiseră, cu mâna lor de 
voinici, pe ai lui Glogoveanu. Acesta crede 
prudent, mai ales când lovituri de pușci de pe 
la spate îi spuneai că este înconjurat, să se 
retragă din luptă, retrecend Motrul ceva mai 
în sus.
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Simion văzând această mișcare retrecu şi el 
Motrul, lăsând rămas bun lui Strâmbeanu. 

* 

* * 

Intr'o clipă Simion îşi dete seamă de si- 
tuațiunea micei sale trupe. EI o opri de a ur- 
mări: pe Glogoveanu. 
— Staţi, copii... Lăsaţi-i să fugă... Iar noi, 

colo, la monăstirea Topolnița! Să ne adăpostim între ziduri până ce ţeara isbuteşce să vină 
cu noi. 

ȘI Simion, în fruntea cetelor sale, îi conduce 
la monăstire, în cari intrați, porțile grele de stejar se închid cu zeomot îndărătul lor. 

Glogoveanu, oprit pe malul Motrului, se mul- țămi să taie capetele la doi din ceata lui Si- 
mion, cari căduseră în luptă și le porni cu un 
olac la Bucureşti, raportând că a bătut vite- 
Jeşce ceata lui Simion. 

Domnitorul ordonă, să se pună cele două ca- 
“pete pe poarta temniţei. 

logoveanu merge apoi de împresoară . mo- 
năstirea. 
„— Sunt ai mei, dice Ispravnicul către Strâm- 

beanu. N'ai în monăstire merinde nici pentru 
o septemână, ha nici apă, că am tăiat'olanele 
prin cari se bagă apă în curtea monăstirei. 

Grăta adevărat boerul Glogoveanu. 
Ii şi noapte Simion ȘI ai lui stătură la me- 

terezele zidului monăstirei, credend că vor f 
atacați de Glogoveanu. Acesta însă nu strică 
nici o încărcătură de iarbă de puşcă, căci şcia 
bine, că o să fie siliți cei închişi în monăstire 
să se predea, din cauza lipsei de proviziuni şi 
mai ales din lipsa de apă.
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Cât se mai găsi prin beciurile monăstirei un 
strop de vin şi cât mai putură da călugării ce- 
tei lui Simion mămăligă goală, asediați ţinură 
pept impresurătorilor. 

Veni însă diua când nu se mai găsi în hambar 
nici o mână de făină... | 

Atunci Ghiţă şi Cristea merg la căpitannl 
Simion: 
— Căpitane, nu mai putem urma împotri- 

virea... Să ne predăm. 
Simion ridică steag alb pe poarta monăstirei. 
Strâmbeanu ceru lui Glogoveanu să meargă 

el să parlamenteze cu cei din monăstire. 
— Ne supunem de voie bună, Strâmbene, 

dise Simion, dar cu o tocmeală: să ne dea is- 
pravnicul, mie şi tovarăşului Ghiţă Olteanu, 
teşcherea ca să ne ducem nevătămaţi la M. Sa 
Vodă, la Bucureşci. O să-i dovedim noi, că nu 
împotriva M. Sale facem resmeriță, ci cerem 
numai ușurare de biruri pentru bietul norod și 
scăderea clăcei. Când o afla Vodă cele ce şcim 
noi că fac boierii din Ardeal împotnva M. Sale, 
numai ce-i vedea, prietene Strâmbene, că în loc 
de pedeapsă, el o să ne dea r&splătire fru- 
moasă. 
Cât audi Glogoveanu vorbele căpitanului, le 

vesti cu olac Caimacamului Craiovei, care era 
tocmai fratele lui Vodă, Alecu Ghica. Acesta 
porunci lui Glogoveanu, să se facă după dorinţa | 
lui Simion. De cât Simion nu primi să se de- 
părteze din monăstire până ce Glogoveanu nu 
primi să dea ca ostatic celor din monăstire pe 
însuși Strâmbeanu, ca nu cum-va, în lipsa celor 
doui șefi, să atace ispravnicul pe cei din mo- 
năstire. Ba încă silit fu Glogoveanu să îngă-
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due aprovizionarea monăstirei pe câte-va dile, 
cu merinde și cu-apă. 
— Cristeo, dise Simion, înainte de plecare 

spre Bucureşci, iacă boerul Strâmbeanu, amanet 
dat nouă de ispravnic. Vedi de el, să nu-i se 
facă nici o supărare: e prietenul met... Dar ori 
cât mi-e el de scump, ve dati capul lui, deacă 
Glogoveanu nu se ţine de cuvint ŞI năvăleşce 
asupra monăsturei. 

Cristea rămase în locul lui Simion. 
„Simion și Ghiţă Olteanul sosiră cu cai de 

olac de la monăstirea Topolnița, la Bucureşci. 
Ei traseră de-a dreptul la poarta Curţei Dom- 
neşci. Pe dată ce Vodă fu înșciințat de sosirea 
celor doui căpitani ai r&scoalei din Mehedinţi, 
el ordonă să nu fie primiţi și să nu fie aduși 
înaintea lui, ci Armaşul mare să-i arunce în 
temniță și să fie ținuți în tainiță, ca nimeni să 
nu-i vadă și cu nimeni să nu grăiască, 
— Dar nu ne-a fost așa vorba ! boerilor, pro- 

testă Simion când armășeii îi duceati la puş- 
cărie. Duceţi-ne la Vodă... Avem să-i ar&tăm 
noi cine sunt duşmanii Măriei Sale... 

* 

* % 

Și nu numaică Vodă, răi sfătuit de prieteni 
tainici ai boerilor din Braşov, nu ascultă pe 
cei doui căpitani, ci încă, cu olac trămise po- 
runcă lui Glogoveanu, să nu mai îngădue a- 
provisionarea monăstirei Topolnița şi, prin foame, 
să aducă la supunere ceata lui Simion. 
— Moarte, moarte lui Strâmbeanu ! strigară 

pandurii şi țăranii rămaşi cu Cristea, când vădură 
că Glogoveanu nu mai da voie de băgare de 
merinde la monăstire. Moarte trădătorilor!



— Aveţi dreptate, fraţilor, strigă Strâmbeanu, 
dar ei nu sunt vinovat... Faceţi cu mine ce voiţi. 

Cristea se puse în faţa lui Strâmbeanu, când 
unii din cetaşi înaintară spre el cu ameninţare : 
— Omoriţi-mă și pe mine! Boerul Strâmbeanu 

e nevinovat! 
Când străbătu la,monăstire şcirea, că cei doi 

căpitani fuseseră aruncați în temniță, exaspera- 
rea, furia, fură la culme. 
— Să murim cu toţii!... La luptă !... Trădă- 

torii să pearăl... | 
Numai aşa strigăte împlură monăstirea. 

| Si 
Strămbeanu era indignat de făptuirile de la 

Bucureşci. . 
— Deacă așa li-i vorba, dise el- lui Cristea ; 

deacă așa li-e cinstea, trebue să le ar&tăm ŞI 
roi că nu dormim... Căpitan Cristea te simți 
în. stare să-ți jertfeşci viața, ca să scăpăm pe 
cetașii d-tale ? | 

— Da boerule, da! din tot sufletul dic da? 
— Apoi bine, pune steagul alb pe poartă. 

Când va veni om de la Glogoveanu, lasă-mă 
să ies pe poartă... Vino cu mine... Nu te în- 
doi de mine, sunt om cinstit ŞI prietenul lui 
Simion... Cât voii eşi eu pe poartă, d-ta să 
pari că fugi după mine să m& prindi, iar ce- 
tașii d-tale să iasă pe poarta despre apus, care 
dă spre pădure... Și ca să nu piardă vreme, să 
iasă cum vor audi sunând trâmbețaşii lui Glo- 

" goveanu. 
— Dar bine, boerule, ŞI în pădure, dincolo 

de poarta de la apus, sunt înșiraţi poteraşi de 
ai Glogoveanului.
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— Jumătate de oră după ce vor f dat trâm- 
bețaşii semnul, nu va'mai fi nici un poteraș 
într'acea parte. | | 

Cristea se supuse. Ca să creadă Glogoveanul 
că asediații fac o eşire pe poarta pe unde eșea 
Strămbeanu urmărit de Cristea, acesta puse 
doui-trei panduri de ai lui să dea din pușşci la 
poartă, până ce vor suna trâmbiţele Glogovea- 
nului. Cu această stratagemă, ispravnicul în- 
credințat şi de Strămbeanu, că asediații dati nă- 
vală la poarta pe unde venise el, chiamă prin 
trâmbițași pe toți ai lui în această parte a mo- 
năstirei. Cristea este prins de oamenii lui Glo- 
Soveanu, pe cari Strămbeanu îi împedică de 
al ucide. 

O clipă după aceasta, în monăstire nu mai 
era nici un -om de ai lui Simion. Când Glo- 
goveanu prinse de veste, ei erau departe. Po- 
terașii totuși îi urmăriră... Doui dintre rebeli că- 
dură morţi. Alte două capete înfipte în poarta 
temniţei din Bucureşci ! 

— Mi-ai scăpat din mâni buntușnicii ! es- 
clamă Glogoveanu, frângendu-și mânele de 
necaz. Dar se gândi şi el: 
— Apoi cinstit lucru € și. purtarea lui Vodă 

la Bucureşci cu Simion şi cu Ghiţă 2... 
Rebelii scăpară în Ardeal. 
Cristea însă fu trămis şi el la Bucureșşci. 
Aci fu şi el aruncat în o tainiță din puşcărie, 

unde așteptaii judecata tovarășii lui, Simion şi 
„Ghiţă Olteanul. 

* 

* * 

Era di de obor la capătul Podului Târgului . 
de afară. De cu seară mai mulți ndicai în 
câmp trei clădiri de bârne....
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— Ce-o fi lucrând meşterii ? se întrebat ță- 
ranii adunaţi la tirg. 

— Ce să fie? oameni buni, dise cârciuma- 
rul din colț, bătând cu zgomot cleştele cu care 
învertea pe cărbuni mititei şi fleici ; ce să fie ? 
Că dor nu o fi durând scrânciob, ca de Paşci... 
Ia mișce spânzurători. 

— Spânzurători ? Da pentru cine ? 
— Păi nu şciu ăi... cică pentru buntușnicii 

de la Topolnița. A 
In adever, în acea di, cu mare alaiti aduși, 

căpitanii Simion, Ghiţă Olteanul şi Cristea fură 
spânzurați, în mijlocul oborului plin de oameni. 
— Mor nevinovat! strigă Cristea, când, pe 

el mai înteii îl urcară pe scaunul fatal. 
— Să murim ca bărbați Cristeo, strigă Si- 

mion... Nevinovaţi, sângele nostru pe capul 
celor cari nu ati îngăduit lui Vodă să asculte 
măcar o vorbă de la noi... 

Peste cinci minute trei cadavre atârna, bă- 
tute de vint... Țăranii—pentru dreptatea cărora 
luptâud, muriseră aceştia, treceau pe dinaintea 
lor, făcându-și cruce şi dicând în taină: 

— Dumnedeu să-i erte ! 

  
19



  

PRIMA BERERIE ÎN BUCURESCI 
Cine din astă-di numeroşii adoratori ai lui 

Gambrinus şcie de când Bucureşcii Sai bu- 
curat de introducerea blondului lichid, care curge 
gârlă de câţi-va ani pe gâtlejele însetate ale - 
Românilor, fără distincțiune de partidă politică? 

Theistul 1) raportează creațiunea firului de: 
iarbă ca şi a Bucegilor mânelor. lui Dumnedeiă. 

Atheistul, întâmplărei, sai nu mai Şciă cărei 
combinațiuni a materiei. 

Blonda băutură nai adus'0 în Bucureşci nici 
D-deă, nici Gambrinus el zugrăvit în strada. 
Câmpineanu, ci un necunoscut neamț, cu nu- 
mele de Zohan. , 
„Cu o bună porţie de cuarghel înainte, . în - 
mâna stângă luând cornul sărat, în formă de 
iatagan, clienţii lui Gambrinus vor: putea citi 
“mai jos scurta istorie a introducerei berei în 
-Bucureşci. | 

Era pe la 1811. Muscalii ocupaă principatele de la 1806. Intro Duminecă noapte din .luna 
lui Maii, r&spântiașul (guardistul) din colțul de la hanul lui Filaret (acum Teatrul Naţional) Să- 
seșce căduţi lângă cişmeaua de la Sărindar, doui prapurcici (ofițeri) ruseşci. 

1) Credătorul în Dumneeii, 

 



| 

— Cito-tacoi? Ce-i asta? exclamă r&spen- 
tiașul. | 
„Se convinse el îndată ce era: doui ofiţeri 
beţi turtă. A " 

— AȚI băut multă vorchi gospodin, dice omul 
Agiei (poliţiei). | | _ 
— Met votchi, piva! Nu rachiu, ci bere! 

dise unul din ofițeri pe .care!l ajuta r&spântiașul 
să se ridice în picioare. 

— Audi colo, să se îmbete cu băutura a 
nouă de la lohan neamțu!— gândi r&spîntiașul. 
Cu votchi, da, mai înțeleg, dar cu zama neam- 
țului! Măre, gustul filonichie nu are! . 
— Ze văd! te văd! strigă r&spântiașul după 

cum era dator să strige în timpul nopţei, ca 
să se sperie hoţii, rezemând şi pe al douilea 

„muscal de cișmea, de care sprijinise şi pe cel- 
d'intăiă. Te ved! te ved! 

Va fi audit ori nu vre-un pungaş strigarea 
r&spântiașului, nu șciti, dar ea ajunse . la ure- 
chea ștrajei agieşci, care întâlnindu-se cu cea 
spătărească 1) intraseră în cârciuma din colţ, ca 
să se cinstească cu câte o zoichi rusească. Nu 
poate bietul străjear toată noaptea să cutreiere 

- podurile oraşului nemâncat şi mai cu seamă 
nebăut. 

Cât audi straja agiască, că în . semtul (cir- 
cumscripția) Agiei strigă un r&spântiaș, dă. busta 
din cârciumă afară (ocaziune bună de anu plăti 
consumația!) şi aleargă la cişmeaua de la Să: 
rindar, Aci muscalii înjurat bolborosind, iar 
bietul r&spântiaș punea umărul când la unul 

  

1) Străjile erai împărţite în cagiască», care ămbla numai în centrul oraşului, şi «spătărească» cea care cutreera mahalalele.
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când la altul ca să-i oprească de a cădea cu nasul în noroiă. 
Noroc că veni straja de putu scăpa r&spân- 

tiaşul. Cei doui muscali fură duși în părângă 
de strajă la obahta (corp de gardă) ostăşească, 
iar r&spântiașul mormăi între dinți: —- mă, ce 
drac de pivă o fi şi aia? ȘI ca să-și dea seamă, 
ca om luminat, de cele ce nu le șcia, intră ŞI 
el la musiu Iohan neamţu, în hanul lui Filaret, 
Aci i se servi obişnuitul cuarghel.. 

— a-l musiu lohan, că prea miroase... strigă 
respântiașul repedindu-se la halba de bere. 

.. — Mai dă una, musiu! 
Care va să dică, istoriceşce vorbind, după 

metoadele cele mai noui europeneșşci, ca şi după 
cele vechi şi r&suflate, se vindea bere la Bu- 
cureșci în timpul ocupațiunei muscăleşci de la 1806—1812. Primul introducător al berei a fost 
musiu Johan Neamţu. Ei, om de şcoală veche, 
n'am putut da de numele de.familie al primului 
berar bucureşcean; să sperăm că istoricii mo- derni, cari îţi șciii spune numele vizitiului lui Moise când a eșşit din pămîntul Egipetului şi 
num&rul puricilor câţi a prins pe gâtul cățelei 
sale Madame Putifar, marea admiratoare a Ju- pânului Josif, nu vor întârdia să descopere, să lumineze acest punct rămas întunecat din cauza 
ignoranței mele. 

Până atunci să v& mai spun numai, că r&s-. pântiașul nostru nu mai trecu la al treilea pahar. 
— Destul, jupâne, că prea îmi face pe la inimă (pântece) băutura d-tale: ior, ior, lor! 
— Adevărat? întrerumpe un client de lângă r&spântiaș; mie îmi face ga, ga, ga!
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— Proastă băutură, musiu Neamţu! adaogă 
al treilea musafir. | 

După eşirea muscalilor din ţeră, în urma 
păcei de la Bucureşci din 1812, Iohan Neamţu 
duse lui: Vodă Caragea 12 sticle de bere. 
_— Să guşti, Măria ta, din această b&utură ȘI 
vei vedea cât e de minunată, dise lohan Neamţu 
depunend ploconul s&ă pe masa lui Vodă. 

Marele paharnic, urmat de al douilea pahar- 
nic, serviră licoarea spumegândă în cupe de 
argint tuturor celor de față. 
— Fui! ce amară e! dice frumoasa domniță 

Raluca. Sa 
— Face spume ca Tănase epilepticu, dise 

ridend boer Brâncoveanu. 
— Pelin amar, adaogă Vodă. Nu face de 

noi, Domnule Kreuscheli. | 
Acesta era agentul prusesc, care tocmai venise 

să stărue pe lângă Caragea să acorde lui Iohan 
Neamţu privilegii şi monopolul fabricărei berei 
în cherhaneaua (fabrica) de lângă Bucureşci. 

Domnitorul acordă la: 16. Iulie 1815 mono- 
polul acestei fabricaţiuni, cu condiţiune de a 
da pe fie-care an la cutia milelor 300 de taleri. 

Se pare că, de şi berea fabricată n'o beat 
pe atunci bucuroși Românii, afacerile fabricei 
lui Andrei Cube, clironomul lui Johan Neamţul, 
merseră bine. 

Acest succes îndemnă pe Gheorghe: Krepţul, 
alt neamţ, să ceară, în 1824, de la Grigorie-Vodă 
Ghica, voie de a fabrica şi dinsul bere, cum ȘI 
osebite spirturi, rom şi oțet de vinuri ȘI din di- 
"verse poame. Domnitorul Ghica acordă voia ce- 
rută, ceea ce obligă pe Andrei Cube, să re- 
clame păzirea monopolului ce i-a fost acordat



la 1S15 şi reînnouirea cerută a hrisovului ante- rior, legându-se a da 350 de taleri pe an la cutia milelor. E 
Intre motivele aduse de Divan în anaforaua. (raportul) către Domnitor, mijlocind reînnouirea monopolului în favoarea lui Cube, este și acela, că «la facerea berei nu trebueşșce mai mult pe an de cât numai 60—70 chile de bucâte proaste şi stricate (!) Bind-că mai mult nu poate să se lucreze la fabrică, mar vertos Că această bere o beaii numai evropeih. . 

„Numai evropeiil... | 
Ce ar dice Grigorie Dimitrie Ghica ȘI cu boerii Divanului s&i, dacă ar putea să vadă astă-di, după 75 de ani, cine sadună di și noapte în atâtea mari săli, în cari se vinde ' băutura introdusă la Bucureşci de Iohan Neamţu. | Nu-i vorbă: ne-am evropenizat şi noi Românii! 
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DIN POVESTEA VORBELOR 

Vorbele aii şi ele povestea lor, ca tot ce: 
nașce şi curând ori mai târdiii ajunge la mormiînt. 

Câte-va reminiscenţe din povestea unor vorbe 
ŞI locuţiuni. | 

Pe la anul 1850—51, vizitam, cu inima plină 
de amintirile copilăriei, satul Oşlobeni din Ju- 
dețul' Neamţu. a 

Acolo, în familia elveţianului Ballif, căruia 
mama mea îi arendase această moşie, înv&țam 
limba franceză împreună cu copiii lui. Nu mai 
era aproape nimic din casa unde trăisem... Bra- 
dul cel nalt, secular, de lângă apa 'Cracăului, 
dispăruse şi el! Numai pre un be&trân care îngrijea 
de stupi în livedea curței d-lui Ballif și prindea 
roiurile de albine; de făcea admiraţiunea noastră 
a copiilor, numai pe moş Niţă îl mai găsii din 
vechile cunoşcințe ale copilăriei mele. 

— Da bine, moș Niţă, ce s'a făcut curțile 
boereşci? întrebai. | 

— Păi aii ars de sân-Văsia lui Faur. 
- Eram în perioada vieței mele, când: îmi plă- 

ceai studiile filologice. Vorba sân-Văsie mă . 
isbi şi de la moș Niţă, aflai că aceasta este 
numele cu care sătenii indică prima-di a fie- 
cărei luni. Sân-Văsia lui Cuptor, sau Văsia



„lui Brumărel,. etc. Țăranul a botezat prima d din fie-care lună cu numele sântului Vasilie din prima di de anuar al fie-cărui an. 
Intors la Iaşi, am utilisat, ei mai întâi, această vorbă într'o urare versificată, adresată nwmi aduc aminte cui: - 

«Sân- Vasii treacă-vă miia, mai bine, «Și să beți cupele, dulci de plăceri, <Țese-vă Domnul dile senine...» 

Cu multă timiditate — ȘI înțeleg pentru ce — a mai găsit loc apoi această vorbă ŞI în lucră- rile unor tineri confrați moldoveni, între 1852 —1860. De atunci vorba mi se pare că a dispărut. Pe la 1857-—58, find director general la mi- nisterul Cultelor ȘI Instrucțiunei publice, eram cu neplăcere isbit în fie-ce di de întrebuinţarea în cancelarie a unei vorbe ruseșci: delă. Arhi- varul. cosea hârtiile la dele, ținea opis, adică cataloage de dele, șnuruia adică încordela și scripisea delele. | Sub influenţa şcoalei neologiste, doream să înlocuesc asemenea vorbe ȘI nu găseam ter- menii echivalenți. In înţelegere cu colegii mei directori generali de pe la ministere, mai ales cu regretatul dr. Apostoleanu, de la ministerul justiţiei, înlocuirăm de o cam dată vorba «delă» prin «acta». 
Vorba aceasta însă nu prindea de loc, între Parelcarii din cancelarie. 
Ba, într'o di, mi se întâmplă una nostimă: pusesem resoluțiuni pe -un număr de hârtii, in- - trate la minister şi care n'aveani curs, formula: «ad acta». 
A doua. di venind la cancelarie în «presud-



sfia>, adică în biuroul directoriatului, aflu nu numai biuroul, dar şi toate mesele gxemând de grămădile de dele, un adevărat cataclism arhi- văresc. 
— Ceii asta, d-le Buţă? întreb eu pe b&trâ- nul arhivar al ministerului. 
Buţă era un tip de arhivar, care ar ocupa un loc de onoare într'o nuvelă descriind viaţa cancelaristului dintre 1$30—1860. Era cel dintâi la cancelarie și cel din urmă care eșea din po- dul în care regula și cosea hârtiile la dele ; el își acoperea chelia cu o căciuliță care când-va fusese brodată cu arniciuri colorate. Peste mâ- necele surtucului trăgea în fie-care dimineață, înainte de a se pune la lucru, câte o pereche de mâneci de pelea dracului, o materie de bumbac colorată, lucioasă, cea mai eftină ce se putea găsi în prăvăliile de la poarta biseri- cei catolice din Iași până la hanul lui Ghimuș. 

Pe -un nas coroiatic, în proporțiuni mai mari decât Par fi reclamat faţa, încăleca o pereche de ochelari la mijloc sfăruiţi cu aţă de care se servea Buţă la cusutul hârtiilor, pentru ca: să nu se rupă oţelul îmbinător celor 2 sticle ale instrumentului. In fie-care dimineață şătrarul Buţă, după ce "şi atârna în cuiii după unul din dulapurile arhivei, șapca, Și, după anotimp, pal- tonul ori blana de oaie, își trăgea mânecările; slujitorul Niţă i -le lega cu sfori pe mâni apoi Buţă îşi făcea cruce dicend: «Doamne ajută!» “ŞI intra în exercițiul funcţiunilor sale, alegend hârtii din: grămada primită de la secții şi dis- -- tribuindu-le după natura lor pe dele. El nu “şi întrerumpea lucrarea decât pentru a pune în gură câte o: bucată de semiţ ori de covrig și
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a r&spunde molfăind la întrebările: împiegaţilor 
„de pe la secţiuni, despre soarta cutărei saii cu- | 
tărei hârtii. 
— Ce sunt toate hârtiile acestea? d-le Buţă. 
— Apoi le-am adus după poruncă, că aţi re- 

„Zolarisit hârtule adă acta. 
«Ad acta al meii îmi făcuse posna! 
ȘI atunci hotării ca fie-care delă să aibă. în 

frunte un carton cu marca țărei, cu numele mi- 
nisterului și indicațiunea secției respective, lă- 
sându-se loc pentru scriere cu mâna a. naturei 
hârtiilor ce se vor coase sub această copertă. 
— Uite, d-le Buţă, o să botezăm, de adi 

înainte, delele d-tale cu vorba dosar, şi o să 
le îmbrăcăm cu haina asta curată. | 

Bine ori râu, ei cel întâiui am împrumutat 
de la francezi vorba dosar. Buţă al meii dete 

„din umere și explica şefului s&ă de secție, re- 
gretatul Melidon, ce va-să dică dosar. 

—- Vedi d-ta, boerule, unde are cartonul dos- 
de aia le dice dosare. * | A _ Creaţiunea mea s'a adoptat imediat de toate 
ministerele ȘI a rămas până astă-di. Vai! drep- 
tatea nu se mai pune la delă acum, ci la dosar! 

In 1859, adresam o circulară cu instrucțiuni 
didactice către institutorii- școalelor din Moldova. 
Ii povăţuiam cum să predea diversele materii 
de invățăment, după program. Asupra predărei 

“Istoriei Românilor, insistam îndemnând: pe în- 
veţători, să nu peardă din vedere necesitatea ce 
este de a deștepta în tinerime iubirea de patrie, 

“simțul românisnulur. - Se 
* Românismul! Iată o vorbă ce ş-a făcut drum 

mare. Pretind că prima utilizare a acestei vorbe 
a fost de mine. Ași rămânea mult recunosce&tor
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acelui confrate, care ar găsi acestui termen o 
naşcere mai veche. 

Românismul a trecut, de la 1859 prin multe 
fase; cea mai din urmă nu este cea mai de 
laudă... | | 

Nu numai vorbele, dar și locuţiunile ai câte 
„0 dată soartă curioasă. | 

Era anul când divanurile ad-hoc avea să a- 
leagă pe nouii domnitori. Printre candidați as- 
pirând la tronul Moldovei. era și fostul Domn 
Mihaii Sturdza. Acesta venea la Iaşi de la Pa- 

"ris, unde îşi luase reședință de rult timp, so- | 
cotind că doară Moldova a r&mas tot în sta- 
diul -în care fusese nevoit să o lase, părăsind 
tronul. Alături cu marele nostru magistru AM... 
Kogălniceanu, ei, de puţin timp întors de la 
studiu în patrie, publicam împreună cu vechiul 
meu amic I. Codrescu, un -jurnal unionist ŞI 

„hberal: «Zimbrul şi Vulturul». Aci făceam r&s- 
boiă înverșunat candidaţilor la domnie nepri- 

„miţi de partidul naţional-liberal.. Aflu că peste 
doue dile va sosi în Iași Mihaiă Sturdza ŞI că 
1 se fac pregătiri mari la Socola, la câte-va 

“chilometri de - bariera orașului. 
Aceste pregătiri consta întrun arc de ver: 

deață încălecând şoseaua de la Răpedea în 
fața cârciumei cunoscute «La trei sarmale». Pe * - - 
frontonul acestui arc, partizanii fostului Domn 
„cocoţaseră: trei litere: M. S. V. - 

In «Zimbrul şi Vulturul» eu esplic a doua qi 
aceste iniţiale nu prin vorbele: < Jfihaii Sturdza 
Voevod» ci prin: Mai Stăi Voinice!» A 
Mare ilaritate, care ține mai multe dile, în 

toată Moldova, și vorbele acestea devin pentru 
mai mulţi ani proverbiale. «J/ai stăi voinice /»
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rămâne în uz și probabil că și adi tot cu sem- 
nificațiunea ce le-am dat la ocasiunea amintită. 

Când cu ră&sboiul de la Plevna, neuitatul mei 
amic şi învețător C. A. Rosetti, care m& onora 
cu o iubire ce n'am: mai întâlnit-o la alți şefi, 
la alţi fruntaşi de ai partidului politic pe care 
de aproape jumătate de secol îl serv credin- 
cios, face ca adunarea țerei să mă bage în co- 
misiunea de r&spuns la mesagii şi să fii ales 
raportator al acestui răspuns. De câte ori "mi-e 
sufletul plin de admirare pentru vre-o faptă, 
mintea mea se rapoartă cu mândrie la faptele 
mari străbune, lăudate de betrânii cronicari ŞI 
de națiunea română în baladele sale. Sub in- 

- Spirațiunea marilor noștri vechi istorici, am scris 
acel răspuns la mesagiul domnesc, care înce- 
pea cu o reînviată expresiune din eronice: 
«La di de mare cumpănă». 
Regretatul mei amic Pantazi Ghica, zeflemist 

fără a fi junimist, critică în şedinţă publică 
stilul arhaic al proectului mei de adresă. Ca 
să probeze teza sa, Pantazi dicea: «Dacă o 
frază nu se poate traduce în limba franceză, 
atunci nu e bună. Cum voiţi să fie bună o 
frasă care ar dice: cau Jour de la grande 
balangoire», la di de mare cumpănă ?> 

In parantez să amintesc, că Pantazi era un! 
cunoscut admirator al actriței franceze Keler. 

— De cguel air» me parlez-vous? r&spund 
ei printr'o_ întrerupție al cărui joc de cuvânt 
este înțeles de toată adunarea, care sbucnesce 
în ris și aplauze: Soarta reînviatei locuţiuni : 
«La di de mare cumpănă» era asigurată. De 
atunci nu numai o dată în Parlament, ci ȘI în 
diverse scrieri am reaflat asemenea cuvinte,
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deşi une-ori răi utilisate. Aşa cetii mai dăunădi 
în versurile unui noii poet, prefăcută expresiu- 
riea în <cumpeni grele», iar întrun jurnal de 
provincie se dicea stupidamente: «In cumpe- 
nele îngreuiate cu mii de ocale ale [erei nu 
mai încăpea nici un dram...». 

La di de mare cumpănă ajunge şi biata 
limbă românească atunci când intră pe mâna 
celor care n'o cunosc seaii n'o iubesc! 

 



Sl ct ct 7) (> ASIA 

D-SOARA STOLTZ 

„— Facem Paştele la monăstire? 
— La care? La monăstirea N eamțului e prea 

multă lume. . 
— La Văratec? La Agapia? 
— Ba nu, la o monăstire mai tăcută, mai 

uitată de lume.. Să mergem la Pângărați. 
Am primit propunerea amicului mei Panai- 

tescu. In Joia s&ptămânel patimilor plecarăm cu 
birje. din Peatra, (N.), nu. mai puţin de opt inşi 
şi ne îndrumarăm prin pitoreasca cale ce duce 

- spre monăstirea Pângărați. 
Pe atunci monăstirea nu era secularizată ȘI 

nici destinată: la alte servicii decât ale cul- 
tului. 

„Părintele stareț Varnava ne primi la arhon- 
daric, cu bună voinţă, cel puţin aparentă. Poate 
că în gândul lui ne dădeu la toți dracii, căci eram singurii musafiri, cari aveam să-i Ştirbim budgetul, cu întreținerea noastră vro 4-5 
ile. _ | 

„__ Înstalaţi în dou& largi camere din arhonda- ric, după serviciul de seară la biserică, numai târdiu putuii adormi, de gura şi de glumele amicilor.
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A doua di de la sosire, eii colindam Satul, 
„sau mai bine casele țerăneșci aşedate pe mo- 
șia înconjurătoare monăstirei. De o dată, tre- 
cend pe lângă: pârlazul ultimei case, din do- 
sul căreia începea “un crâng, care abia înmu- 
Surea, audul mei este isbit de o cântare de 
harpă. i 

O harpă într'o casă ţărănească, din fundul 
munţilor? 

Mirărei succede curiozitatea, mai ales când, 
încetând cântarea, văd eşind în tinda casei, mai 
cu îngrijire ţinută decât la ori ce altă casă 
țerănească, o tintră femee, în costum de oraş. 
Cât me& vedu se opri şi densa în pragul ușei 
tindei și privi lung lă mine. Instinctiv duc mâna 
la pălărie și o salut. „Răspunde la salut, nu 
numai cu politeță, dar lasă pe frumoasele ei 
buze rumene să sboare un suris îndemnător de 
vorbă mai departe. | 
— Pare că v'aşi cunoaşce? întreb ei rezi- 

mându-mE de pârleazul de lângă poarta bătă- 
turei. - 

— ME cunoşci? Se poate... și eii te cunosc... 
te-am vedut la Iaşi când dedeai lecţiuni la pen- 
sionatul d-nei Grand-Jean... Da ce stai acolo 
la pârlaz? Poftim în casă. | 

Nu aştept o a doua invitaţiune. In casă Juna 
femec îmi spuse că e d-ra Maria Stoltz, fosta 
guvernantă la peusionatul unde mă întrevEduse. 

— A venit la monăstire să petreci Paştele? 
întreb ei. Ca şi mine, ca și alți evlavioşi. Eşti 
cu familia d-tale? | 

ȘI dicând acestea priveam cu ochi cercetători 
interiorul camerei, ale cărei ziduri de vălătuci, 
făceati contrast cu eleganța mobilelor şi cu cu-
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rățenia generală ce domnia peste tot. Mult vor- 
băreţ este modul de a fi al unei camere lo- 
cuită de o femee. Vrei să şcii ce fel este o fe- 
mee? întreabă cu pricepere cuibul în care _tră- 
esce. De sigur d-ra Stoltz nu era ori-cine, nici 
o femee din duzină... | 
— Am venit să fac Paștele aci, la monăstire?.. 

Ca d-ta? Ca o creștină evlavioasă? Vai! nul... 
ȘI nu putu opri o lacrimă să se anine trădă- 
toare pe blondele gene ale albaştrilor ei ochi. 

Intrigat de acea lacrimă şi de contracţiunea 
involuntară a feţei junei femei, iai mâna ei 
dreaptă şi o string simpatic, însoțind gestul cu 
o întrebare mută despre originea lacrimei, care 
acum după gene alunecase pe obraji. 

— Familie? n'am pe nimeni pe lume.... De 
aşi avea o mamă aşi fi ei aci?... Da, adaose 
ea a dice vădând noua întrebare ce muria, ne- 
cutezătoare, pe buzele mele, da, sunt aci, nu 
ca d-ta, la un pios pelerinagii, de Sfintele 
Paști; sunt aci victimă a sorței, condamnată la 
rușine, la infamie... 

Și lacrimile o podidiră şi-şi acoperi faţa cu 
batista. Urmă un lung minut de pausă. 

Din gura mea vorbele eşiaii călțoase, neres- 
picate. Ce să-i dic? Ce să nw'i dic ?... Ș'apoi 
numai atât cât îmi spusese, din mișcare spon- 
tanee, nu-mi explica nimica... . 
— ME iartă, d-le Urechiă, adaose ea, după 

o clipă, oferindu-mi un scaun—mă iartă... De 
dece luni n'am vădut alte feţe pe aici decât 
țărani şi... călugări. Pasărea din codru își spune 
pesul frundisului... Ei nu pot spune pe al mei 
nimănui... Te şciii om de inimă... Nu mă ţinea 
de r&iă, că nam comprimat în peptu-mi ofta-



tul adînc, înțetit adineaore de harpă, unica-mi 
amică, : 

* 

% * 

Mi-a povestit apoi s&rmana femee istoria ei 
scurtă, dar dureroasă. O scrii aci, aşa cum am 
ascultăt'o. | 

Sunt, dise ea, fiica unui profesor de la uni 
versitatea din Heidelberg. Mama mea murise 
născendu-mă. Tatăl meă mi-a dat o creșcere 
care mc pregătea pentru alt mijloc de cât acel 
în care soarta mE€ asvirli... Eram de 14 ani 
când tatăl mei muri şi el fără să-mi lase cea 
mai mică stare, De a doua di eram peritoare 
pe strădi, deacă nu eram culeasă de o mână 
generoasă, o doamnă francesă, care mă bagă 
la o monăstire de maice de lângă Paris. Maica 
superioară mă încredință mamei Heloizei, o 
bătrână călugăriță, care avea grija porţei mo- 
năstirei. Doui ani de dile r&măsei pe lângă ea, 
ocupată cu slujba chiliei, cu biserica şi cu ci- 
tirea şi recitirea celor 3—+4 volume, care con- 
stituiaui biblioteca ei: Massillon, Bourdalone, 
Părinţii bisericei şi o carte de rugăciune, A- 
proape le șciam toate pe din afară! In acești 
doi ani ei n'am vădut la monăstire alt bărbat 
decât pe părintele Anselmus, oficiând sfinta le- 
turghie. El era și. confesorul maicelor. In fie- 
ce dimineață Pater Anselmus trecea pe la por- 
tărie, venind de afară să meargă la biserică. 
Adese mama Heloiza, ocupată în chilie, îmi 
dicea: «Soră Maria, a sunat la poartă, uitate 
prin gratiile de la ferestruia porţei... Nu poate 
fi decât pater Anselmus. Deschide-i și te va 
bine-cuvânta» - 

20
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Era pater Anselmus un-om tinăr, tot să fie 
avut 45 de ani. Nu era ceea ce se poate numi 
un om frumos, dar avea o păreche de ochi, 
cari când te priviaii, te sileai să pleci în jos 
pe ai tăi. 

De câte ori îi deschideam poarta, pater An 
selmus se uita răpede la dreapta şi la stânga 
și deacă nu vedea pe nimeni, mă bine-cuvinta 
și pe dată, cu frumoasa lui mână albă șI moale 
me desmierda pe sub. bărbie, căutând la mine 
cu ochii lui focoși, de mi se suia sângele la 
obrazi. Aveam atunci 16 ani. Imaginaţiunea 
mea era vie şi ce e de mirare, că stoluri sto- 
luri o năpădeaii gânduri şi icoane atrăgetoare... 

— Să vii astă-di la confesional, îmi (se 
într'o. dimineață pater Anselmus, intrând ŞI 
dându-mi obicinuita desmerdare cu mâna pe 
sub bărbie, cu obicinuita adâncă privire, care- 
mi scormonea tot sângele din corp. 

" Ba de astă-dată îmi mai dete ȘI un volum 
«Atala și Rene», de Chateaubriand. 

— Citeşce, dar să nu te vadă maica Heloiza. 
E o carte frumoasă... O să-ți placă. - | 

Adevărat că de la prima pagină m'a ferme- 
cat... Era prima carte în care găseam, ca într'o 
oglindă, reflectate propriele mele simțiri... Pe 
furiș—şi nu lesne mi-a fost să aflu momente 
în care maica se îndepărta din chilie—pe as- 
cuns am citit cu nesațiii volumul. Nu mă pu- 
team despărţi de paginele în care autorul po- 
vestea iubirea celor doui tineri, peptul mei 
bătea sgomotos, sângele mă ardea... lubiam ŞI 
ei, iubeam necunoscutul... [| visam, ce ic ? 
el îmi apărea sub figura unui tinăr frumos, ele- 
gant... ŞI când mă surprindeam cu asemenea



entbțiuni, îmi făceim cruce şi recitam un « Ave Maria». 

x. 

* * 

Mi-a dis pater Anselmus să mE duc la Con: fesiune.. Șcie el, gândeam ei, că volumul. ce mi-a dat o să-mi r&scolească toată ființa... Am fost şi altă dată de i-am spus p&catele.... dar ce pecate ?... Astă-di însă gândurile mele le simt că's vinovate. Mirele meii nu poate fi de cât Isus Christos... 
ŞI tot aşa îmi imputam vioiciunea Simţirei şi mă convingeam, că sunt greşită înaintea! lui Dum- nezeu. De aceea deacă chiar nu mi-ar 4 dis pa- ter Anselmus să merg la Confesional, mă du- ceam din propriul îndemn al sufletului mei. ȘI m'am dus. 
— Ai păcate multe ?— mă întrebă pater An: selmus, cu o voce care era ȘI voioasă și mult mai dulce decât ori-când. 
l-am destăinuit tot sufletul meii, toate agita- țiunile lui. 
— Al citit volumul 2 — mă întreabă el. — Lam citit şi mai adânc ati scormonit mintea şi inima mea. 

“Iar pater Anselmus mă apucă de mână. Sim- ți că a lui tremura ȘI tremurul ci se comunică la a mea. Ce să-ți spun? Mi sa făcut negru înaintea ochilor când el depuse o sărutare pe mâna mea. | 
— lubeşce !— şopti preotul, — iubirea e te- bl] 

melia omenirej ŞI a relgiunei. 

x 

* *
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După stăruințele lui pater Anselmus, Măica 
Superioară mă mută de la Maica Portăreasă la 
Maica Veniamina, la sora lui pater Anselmus. 

El convinsese pe superioară, că sora sa mă 
va putea mai bine îngriji sufieteşce şi fiind 
mai învețată, îmi voii cultiva mai bine spiritul 
decât pe lîngă maica Heloiza. Ş'apoi și pater 
Anselmus îmi va da lecţiuni de limba franceză. 

Scopul acestei strămutări era altul : ca să mă 
poată întâlni mai lesne pater Anselmus. Acolo 
în fe-care di r&mâneam singură cu el, căci 
maica Veniamina își găsea de lucru pe afară, 
tocmai la ora vizitei fratelui săi. Mărturisesc, 
că în primele dile, asemenea fâte-â-feze îmi dis- 
plăcuse, dar pater Anselmus era aşa de bun 
și așa de învăţat şi așa de dulce îmi grăia, că 
mi se potoli ori-ce simţire îndoelnică. 

Cu multă delicateță şi cu mult tact el seîn- 
sinuă în nevinovatul meu suflet ȘI trebuinţei 
mele fireşci de a iubi, el îi oferi un suflet no- 
bil, plin de frumoase simţiri... De ar fi fost 
violent, brutal, manifestându-şi patima, eă îl 
evitam şi eram salvată. Dar el procedă ca a- 
devărat strategian practic și cu o răbdare care 
îi asigurâ succesul— ducea investirea şi asal- 
tarea se&rmanei mele inimi. Mai multe luni tre- 
cură ast-fel, fără ca pater Anselmus să-şi per- 
mită în lungile ore de stare împreună, decât 
de a apuca mâna mea, a o ține strîns în ale 
lui şi a nu mi-o lăsa de cât acoperită de o 
caldă și tot mai prelungită sărutare. Se vede 
că mișcarea această nu-mi displăcea, căci deacă 
în primele dile îmi retrăgeam iute mâna din 
ale lui, acum nu i-o mai disputam... Așa de 
frumos grăia!.. Era atât de învățat! Aşa de lu-



  

minoase podoabe ale minței lui comunica la 
a mea !,... 

x 

x * 

De câte ori venea pater Anselmus să mă 
găsească, după ce termina slujba bisericească, el îmi aducea ori cărţi, care în sufletul mei aprin- 
dea tot mai mult simțirile fizice, seaii bunătăți de la primii cofetari din oraş. Intr'o di mi-a adus o cutie cu nișce lisă delicioasă ŞI—- lucru ce nu se întâmplase până aci—el mă îndemnă 
să mănânc îndată din ea, lăudându-i bunătatea. 

I'ascultai. Fructul era delicios, mai delicios: decât toate bunătăţile ce-mi adusese Anselmus 
până aci. 
— M'ai ascultat, dise el ridend, meriți să te sărut... ca mulțămire. 
Și fără să mă gîndesc de a mă apăra, el luă capul mei între mânele lui și depuse pe frun- 

tea mea o sărutare de foc... 
Cum ? Nu şciă, dar adorrnii în brațele lui. 
Când mă deşteptai el nu mai era lingă mine, 

ba eu eram transportată în patul meti și lingă 
înine, la căpătâiul meii, stătea maica Veniamina. 
— Nu-i nimica, soră iubită, îmi dise călugă- rița... Fii cuminte... vei fi fericită. 
Fericită ! La + luni după acea oră fatală, maica 

* Veniamina mă scoase. din monăstire, unde nu puteam sta decât cu pericolulscandalului ŞI pen- tru mine şi pentru Anselmus. Ea mă așeqâ 
întrun garnit, la marginea orașului, pe comp- tul fratelui său». 

Aci d-ra Stoltz îşi acoperi fața cu mânele şi o lungă clipă nu mai audii decât năbușitul 9 ei plâns. Am luat cu sfială o mână de la
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ochii ci și i-am sărutat-o... Ea se uită lung; la 
mine, cu o căutătură care semăna cu un punct 
de întrebare: — Ce-mi vrei şi tu tinere ? 
— ŞI apoi? întreb eu. - 
— Şi apoi? Rușinea după nouă luni... Un 

copil născut mort... Lacrimi nesecate... Aban- 
donarea, nenorocirea... Aşi fi voit să mor, dar 
soarta n'a voit. Desgustată de viață, am în- 
cercat să me otrăvesc, bând o soluțiune de apă 
cu chibrituri. Gazda a prins de veste şi wma 
dus la spital, unde şciința s'a bucurat că m'ai 
readus la o viață infamă... Abia însdrevenită 
am mers la un biurou, care expediază guver- 
nante pentru străinătate. Alte nenorocite, adese 
alte intame. Am primitsă mergla Iaşi, la un pen- 
sion de fete. 

— Şi acum? 
— Şi acum?... Un păcat zămislesce alt p&- 

cat... N'am putut suferi mizeria şi viața de școlă, 
viață groaznică de păzifoare de copii și... 
— Şi. | | 
— ŞI iacă de ce sunt la monăstire... 
— Nu înţeleg... Aci nu e o monăstire de 

călugăriţe... | | | 
— Apoi unde ar fi păcatul, deacă ar fi aci 

Văraticul ori Agapia? 
In acel moment portița de la bătătura casei 

scîrții. D-ra Maria. Stoltz se răpede la fereastră: 
— Privesce, amice, cinevine.. 
Era starețul monăstirei!... El intra cu oare- 

care mister, după ce se încredință cu privirea 
că nu e v&dut de mine. | 
— Acum ai înțeles de ce nu sunt și ei aci, 

la monăstire, de ocasiunea Pascelor, 'ca toți 
creștinii? Dar ți-oi povesti şi aceasta altă dată...
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Acum te.rog eşi pe dinapoia casei şi deacă nu 
mă despreţueşci prea mult, mai vino. Mi-e așa 
de plăcut să v&d alte figuri de cât... 
— De cât pater Anselmus ori Părintele Var- . 

nava. | 
O strinsură de mână amicală și eșii pe la 

partea indicată. 
Nu eram încă la gardul casei în crâng și 

audii iar cântare de harpă... Pare că s&rmana fe- 
mee ținea să-mi arăte, că și după sosirea starețului 
nu avea conversaţiune mai plăcută decât harpa, 
amica rănitei sale inime.
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PRIMELE PAVELE CU PBATRĂ 

Cine chiar din cei mai bătrâni mai ŞCIU as- 
tă-di cele ce sai petrecut in sfera edilităței 
publice în Bucureşci, nu mai departe în trecut 
de cât viața mijlocie a unui om? Ne-am per- 
mis a crede, că şcim istoria țărilor române deacă 
îndrugăm câte-va nume de domni ȘI câte-va 
fapte de răsboaie dintre turci ȘI muscali, depe 
la jumătatea a IL-a, a secolului 18 încoace, fapte 
şi acele culese de prin cărți şi documente străine. 
Dar istoria culturei noastre proprii rămâne terra 
încognila nu numai pentru comunul murito- 
rilor români, dar și pentru cei cari fac instruc= 
țiunea şi educațiunea nouelor generațiuni. Isto- 
ria românilor aşa cum se face astă-di în școa- 
lele noastre secundare, pentru secolul al XVIII-lea 
şi începutul celui al XIX-lea; se reduce la în- 
şirarea în câte-va pagine a câte-va nume de 
domni fanarioți şi la obicinuitele blăsteme în- 
șirate de istorici asupra lor. Nimic, absolut nimic, 
din istoria evoluțiunei noastre culturale, decât 
doar laude exagerate și nedocumentabile asu- 
pra lui Gheorghe Lazăr, din care fac, ca și din 
Tudor Vladimirescu, nişce ființe fără nici o le- 
gătură istorică cu trecutul țărei. Nimic asupra
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organizărei nostre administrative, judecătoreşci, 
şcolare, bisericeșci, comerciale, de edilitate pu- 
blică, etc. De aci urmează credința răspândită, 
că neamul românesc. își începe existența abia 
la 1821! De aci urmează că un oare-care pro- 
fesor de la o şcoală de comerț din Capitală îmi 
înapoia acum cât-va timp un volum din istoria 
românilor, dicându-mi că cei trebueşce lui do- 
cumente, cari sunt prin arhiva Statului. /uvefatul 
profesor, după ce în manualele existente află 
numele a câtor-va domni din Moldova și Mun- 
tenia, nu-l mai interesa povestirea documentată 
alt-fel de cât prin clișeurile de înjurături con- 
tra fanarioților, a instituțiunilor de toată cate- 
goria existând în principate ȘI din cari regula- 
mentul organic “şi are origina ȘI numai cucare 

„acest regulament se poate explica. | 
Credem a face un serviciă, nu d-lui. profesor 

de la școala de comerţ, care se mulțămeşșce a 
şei că există la arhiva Statului documentele 
culturei noastre, pe care nu le şcie nici citi, dar 
nici voeșce ca altul cu o muncă de.50 deani 
să le pună la dispozițiunea celor cari voiesc a 
se instrui, ci lectorilor noştri, aducându-le, din 
când în când, fără să le îmbrăcăm în haina 
pedantă „a dăscălitului, șciri documentate din 
istoria, singura adeverata istorie, a culturei 
noastre naționale. 

Cu câte-va file mai înainte am amintit des-. 
pre înfiinţarea celor întâi băi europeneşci în 
Bucureşci. Aci găsim ocasiunea să ar&tăm: când 
s'a început pavarea stradelor din Bucureşci cu 
bolovani de peatră.
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In ultima domnie fanariotică, a lui Alexandru 
Suțu, inginerul Freiwald luase în întreprindere 
la cochiveachi, adică la licitaţiunea publică, în- 
treținerea celor + poduri, artere principale de 
comunicaţiune a Bucureşcilor cu judeţele şi 
anume: podul Târgului de afară, podul Ao- 
goşoaei, podul Calicilor și podul Şerban-Vodă. 
Aceste strade se numea poduri, pentru că 
erai podite cu bârne de lemn. Incă din seco- 
lul al XVII-lea aflăm întrebuințat acest sistem 
de pavare în Principate. Sub Vasile Lupu 
exista la laşi Podul Lung, Podul Vechiii, etc. 
Freiwald făcuse contract cu Eforia Podurilor, 
instanța însărcinată cu orija de pavage, dar in- 
tervenind revoluţiunea de la 1821, contractul 
remase nelucrător, așa că la sosirea în Bucu- 
reşci a noului Domn pământean Gr. D. Ghika 
Vodă, în toamna anului 1822, găsi stradele ca- 
pitalei țărei întro stare groaznică, că nu mai 
puteau servi nici la comunicaţiunea cu piciorul. 
Noul Domnitor, la îndemnul lui Gr. Romanet, 
Eforul casei podurilor, ordonă repavarea celor 
+ strade principale după vechia sistemă, adecă 
cu lemn. Dar Freiwald şi arhitectul Hartel in- 
sinuiază lui Vodă, că mai bună ar fi pavarea 
cu peatră decât cu bârne. Și la Braşov este 
cu peatră şi e mai trainică decât.cea cu podine. 

Grigorie Ghika adună Divanul, în Martie 1824, 
și dă propunerea celor doui specialişti în cer- 
cetarea veliților (boerii mari). Un contract ca- 
pătă Friewald și Hartel, cari se obligă să dea 
gata în 12 ani cele + artere principale ale ora- 
șului pavate «cu peatra cea mai tare aflată 
în munţii ferei vomâneşci, aşa ca să fie acest 
caldarâm mal bun decât cel care esie făcut
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la cetatea Braşovului, făcându-l cu toată orîn- 
duiala, după meşteşugul ingineresc». 

Cei doui ingineri se obligă a pogori nivelul 
stradelor pavate şi a le da pantă, aşa că toate 
apele să se scurgă spre Dâmboviţa, ba încă 
ai să facă și mai multe canale de scurgere, 
canale de zid «de la 6—8 palme de adânci 
şi de la 4—6 de largi, cu boltă asupra, pe 
sub caldarâm, de la Curtea Veche până la 
Vadul-sacalelor de apă, ce este la ulița din col- 
țul hanului lui J/anuk, avend guri canalul cu 
grătare de fier, din loc în loc, după trebuința 
scurgerei apelor. Un asemenea canal de scur- 
gere se leagă întreprindătorii să facă şi pe 
podul Mogoşoaei, din colțul hanului lui Con-: 
stantin Vodă, din jos, până în dreptul porţei 
„caselor baronului Sachelarie. 

Pentru asemenea lucrări, cele dintăi de așa 
natură în Bucureşci, întreprindetorii aă a primi 
în timp de 12 ani, întregul venit al casei po- 
durilor de circa 115.000 lei (vechi) pe. an. 

% 
* * 

In diua de 28 Iunie 1824, mare era MIȘCaA- 
rea în Bucureşci. Incotro se îndreaptă atâtea ca- 
leşti cu roţi vopsite, cu arnăuţi în capră? Iată ca- 
leasca p. s. Grigorie, mitropolitul Ungro-Vlahiei 
și a celui-l-alt Grigorie, episcop de Argeş şi. 
aceea a episcopului de Râmnic, Neofit... Uite 
trece călare marele postelnic Const. Crețulescu.. 
lată vehții boeri Barbu Văcărescu, Istrate Cre- 
țulescu, Const. Bălăceanu, Gr. Filipescu, M. 
Ghica, C. Filipescu, Iordache Golescu, 1. Ştur- 
bei, marele Vornic Fotache Știrbei, D. Bibescu,



316 POTRIVIRI DE VREMI 

Mihalache Racoviţă mare Logofăt, vestitul cu- 
nosc&tor de pravile marele Logofăt Nestor, 
loan Fălcoianu... 

Dar butcele pline cu cocoane, mari? Dar lumea, 
pâlcuri, pâlcuri, care urmează după trăsuri ? In 
cotro se îndreaptă această lume? Nu e doar fugă 
boerească, că resmerița s'a 'sfirșit în țeră; nu 
este la Colentina serbarea geredului; n'a eșit 
de la mitropolie cu icoanele și cu moaştele sf. 
Dumitru Basarabov, ca să dea D-zeii ploae, să 
râcorească og;oarele însătoşate... 

— Ce este, ce întâmplare? 
Hartel şi Freivald terminaseră două crâmpeie 

de pavagii cu bolovani de peatră, unul pe podul 
Mogoşoaei în dreptul Cherhaneiei (fabricei) de 
lumînări de ceară albă a episcopiei de Râmnic 
(astă-di grădina Ateneului), şi al douilea în drep- 
tul foișorului de foc de pe podul Tirgului de 
afară. Toată lumea, la invitarea întreprindăto- 
rilor pavagelor, mergea, ca la un lucru extra- 
ordinar,. să vadă, ba să încerce bunătatea cal- 
darâmului făcut de cei doui ingineri. 

A doua di, la 28 Iunie, întregul Divan su- 
punea domnitorului Ghica următoarea anafora 
(raport): 

«Prea înălțate Doamne, 

«La pontul al 18-lea din contractul ce sa 
întocmit cu Freivald şi cu Hartel arhitecton 
pentru facerea podurilor de peatră, se coprinde, 
că după ce se va începe lucrul caldarâmului ŞI 
se va vedea acel caldarâm lucrat, că nu este cu 
putință de a se sluji cu el la trebuința trece- 
rei carelor şi a butcelor, atunci slobodă să fie
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cârmuirea să strice contractul şi numiții să nu 
aibă a face vr'o câtuşi de puţină pretenţie 
cu vr'o cerere. Și fiind-că după această legă- 
tură ai început numiții de ai și făcut 2 bu- 
căți, una în capul podului Mogoşoaei şi alta pe 
podul Tirgului de afară, unde mergând atât 
noi smeriţii arhierei, cât şi d-lor boerii, am vEdut 
aceste doue bucăţi de probe că sunt lucrate 
prea bine, adică şi pământul este bătut bine şi 
tare și petrele sai pus toate pe muchi Îngro- 
pate bine în pământ, cum şi printre aralicuri s'a 
pus şi nisip și petre bătute cu maiele şi peatra 
sa vădut de cea vinătă şi tare pe care această 
făptură a aşedărei vădui că se putea sluji tre- 
buinţa trecerei carelor şi a butcilor şi fiind-că 
dintr'aceste două probe, una din capul podului 
Mogoşoaei s'au făcut cu doue scursuri, ca să 
se scurgă apa prin sanțurile ce s'au făcut la 
capul podului, iar cea-l-altă din josul podului 
numai cu o scurgere prin mijlocul drumului, ca 
să se scurgă apa la puţurile cese fac prin mahalale. 
De aceea găsim cu cale, să se dea luminată 
poruncă a M. Tale, că după acele două probe 
ce ai tăcut numiții contraccii, aşa să se urmeze 
de către dânşii lucrul la câte 4 poduri, adecă 
la capetele podurilor, după proba cu două scur- 
Suri, ca să meargă apa în șanțurile ce este să 
le facă, iar în jos spre tirg să le facă cu o 
Scursoare numai, prin mijloc, păzind a pune și 
peatră mare tot ca cea pusă până acum ŞI a- 
ședată după cum s'aii aședat la probe, cum şi 
pămentul, nisipul şi peatra printre aralâcuri să 
se bată tot asemenea, puțurile să se facă a- 
dânci până vor da de nisip, păzindu-se con- 
tractul şi între cele-l-alte toate şi pentru ca să
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se urmeze acest lucru după cum s'a urmat pînă 
acum la cele doue probe, ce le argtăm mai 
sus, de se va găsi cu cale de M. Ta să se 
orinduiască un boer ca epistat, a îngriji de 
a nu pune alt soiu de peatră, sâiia o aşeda în 
lat, ca să sporească lucrul ȘI a face la toate 
cele-l-alte vre-un cusur împotriva contractului 
lor și a probelor ce sat vedut de noi, iar ho- 
tărirea cea desăvârşită rămâne a se face de 
către Măria Ta». 

1524 Iunie, 29, 

(Urmează semnăturile boerilor). 

Domnitorul în. aceeași di aprobă continuarea 
lucrărei după modelul întocmit. 

— Ce deoșebire de pavagele de adi? 
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