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" Pentru a judeca şi a preţui. meritul unui autor, trebue a cunoaşte bine timpul în care el a scris, gradul. de cultură a * limbei în. care el a fost îndemnat a scrie, şi dificultăţile 'de tot 'soiul prin care geniul Său şi-a făcut drum pentru ca să iasă | la lumină. Să vedem dar în ce epocă C. Negruzzi a creat pe. Aprodul Purice şi pe Alecsandru Lăpuşneanu, acest cap d'o-. peră de stil energic şi de pictură dramatică, în ce epocă el a tradus cu atita măestrie baladele lui V. Hugo şi a compus acea colecţie de Păcate ale tinereților ce sînt de'natură a pune pe. C. Negruzzi în pleiada de frunte a literatorilor romăni. ? | A sosi-pe lume întro fară liberă şi civilizată este o mare favoare a soartei ;,a găsi în acea țară o limbă cultă. şi avută pentru a-şi exprima ideile și simţirile, este un avantagii imens „ pentru acei chemaţi a culege lauri pe cîmpul înflorit al lite-" ij 

Taturei. Un genii muzical are facilitatea de a produce efecte admirabile de armonie atunci: cînd el posedă instrumente per- fecţionate ; un cultivator harnic şi priceput are posibilitate a produce mănoase recolte pe locuri deschise ce aii fost nu de "mult acoperite cu păduri spinoase; însă dacă meritele acelui - muzic şi ale acelui cultivator sînt demne de laudă, nu se cu- 

1) Apărută ca prefaţă la ediția din 1872 (Vezi Alecsandri, Scrisori .I, Ea, Chendi-Carcalechi p. 57) şi în Convorbiri pe ariul 1872 p. 1—15. Alecsandri a mai vorbit despre scrierile lui C. Negruzzi la 1832, în Academia Romină (Vezi Anale Vol, IV, p.104). .



vine oare cunună de lauri acelui care a inventat şi perfec- 
ţionat instrumentele armoniei, nu se cuvine un respect plin de 

"recunoștință curagiosului pionier care a abătut pădurile sălba- 
tice şi a pregătit pămîntul pentru-holdele viitorului? - 

Demnul de multă regretare C. Negruzzi, a fost unul din acei 
pionieri literari -din Romănia, care a înzestrat patria lui cu: 
produceri atît mai preţioase că ele ai fost rodul unui timp | 
contrar dezvoltării. spiritului. | i 
„lată un tabloă fidel al timpului în-care C. Negruzzi a vie-. 

țuit, a luptat, a produs. El va părea. fabulos în ochii oame- 
nilor tineri din generaţia actuală, însă mulţi sînt încă în viață . 
cari îl vor recunoaște şi-l vor declara exact. Acel tablou arată 

„societatea semi-orientală: în care C. Negruzzi. s'a găsit rătăcit 
chiar la primii paşi ai juneţei sale, el.ce avea o inimă fer- 
binte şi un spirit luminat de razele soarelui occidental. 

_ II. 

In capul guvernului un Domn eşit din monstiuasa împreunare . 
'a suzeranităţei Turceşti cu protectorul, Rusesc, un soi de paşă 

- purtînd chiveră muscălească, puternic, despotic, dispunind de 
profunda. supunere a Idcuitorilor ţării, încunjurat de o temere: 
respectuoasă, şi însuşi tremurînd dinaintea unui firinan din Con-- 
stantinopole, tremurind mai mult dinaintea unei simple note din 
Petersburg, tremurînd încă şi mai mult dinaintea împărătes- 
cului consul al Maiestăţei Sale "Niculae Pavlovici. Acel Domn, ... 
deşi înfăşat pro forina în pelnicile - Reglementului Organic, - ! 
de şi faţă cu o putere legiuitoare numită : Obşteasca obicinuită 
ddunare, semăna cu. un arbor mehanic de la care atîrnaă toate - 
ramurile administrative, financiare, judecătoreşti şi chiar bise- 

„riceşti, ramuri destinate a hrăni trunchiul, prin sucul ce absor- 
beaii din vinele ţării. EI făcea şi desfăcea Mitropoliţi şi Epis- 
copi după cuviința sa; El numea funcţionarii Statului pe 

"termen de trei ani în care aceștia aveati tacit învoirea de a 
se îmbogăţi prin ori-ce mijloace; EL da ultimul: veto în ma- 
terie de procesuri; El era censorul arbitrar a ori-ce produceri. 
intelectuale, a ori-ce aspirări liberale ; EL -prin urmare, .sus- 
penda pentru cel mai mic pretext. foile ce se încercaii a răs-! | 
pîndi gustul literaturei, (presa politică fiind mărginită numai
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în dare de seamă a balurilor dela curte” şi a ceremoniilor din | 
ziua Sf. Neculai). El în fine stavila sborul gîndirii după placul . 
săi, şi adesea înfunda chiar pe gînditori la o mînăstire, fără 
„nici o formă de proces alta de cit prin o simplă poruncă ver- 
“bală dată Agăi de oraş. | Sa : 

;La picioarele tronului șe înşira treptat o boerime împărțită - 
în diferite clase... e. a ai 

Clasa I, poreclită greceşte Protipenda, fiind-că era compusă 
de cinci ranguri înalte: Logofeţi mari, Vornici, Hatmani, Pos- 
telnici şi Agi, cari singuri aveai dreptul de a purta barbe. Ea 
forma o. bogată - oligarchie de cîte-va familii Greco-Romăne 

” ce-şi atribuise de la sine calificarea de aristocrație, calificare , 
"nebazată nici pe fapte glorioase, nici pe moştenirea titlurilor” 
ca la cele-l'alte corpuri aristocrate din Europa occidentală. ” 
Totuși, în acea clasă și numai în sînul ei Domnul alegea Con-. 
silierii săi şi funcţionarii mari ai Statului, Ast-fel Miniştrii, Pre- 
şedinţii Divanului Domnesc, Generalii miliției, etc., nu puteai - 
fi alţi boeri de cît numai acei din Protipenda, şi chiar tinerele 

„ odrasle din tulpina evghenistă păşeau triumfal peste toate trep- 
tele ierarhiei pentru ca deadreptul să intre în posturile de 
Ispravnici şi de Vornici de Aprozi. a i 

. Clasa II, formată de ranguri secundare, precum : Spătari, 
„Bani, Comişi, Paharnici, etc:, era mult mai numeroasă, însă tot. 
odată şi mărginită în aspirările ambiţiei sale. Din corpul ei în 
adevăr eşeai diacii de Vistirie 1) cei mai iscusiţi, cei mai cu 
bun condei, însă rare-ori, chiar după mulţi ani de servicii, un: 
favorit al soartei parvenea a se furişa în mîndra Protipenda, 
şi acolo sărmanul era supus la supliciul lui Tantăl. De Şi acum 
era boerul cu barbă, de şi tolerat în, ecpaeaoa privileghiată 2) 

"el făcea zimbre privind cu. jale la jilţurile „Ministeriale,. căci 
„nui era permis să aspire de cît la modestul scaun de şef de 
„masă. Sati cel mult la scaunul de Director de: Minister ! 
"Clasa III, miluată cu cinuri (ranguri) de Slugsti, - Şatrari, 
Medelniceri, Ftori-Vist, Ftori-Post, etc., era mișină de Cinov- 
nici, funcţionari subalterni, cari umplea cancelariile. şi -mîn- 
jeai conţuri groase de hîrtie vinătă cu docladuri, ofnoșanii, - 

  

1) Funcţionarii Ministerului de. Finanţe. 2) Cuvînt” turcesc ce însem- 
nează: patria. (Notele lui Alecsandri), - ” 

Pi
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anaforale, etc., scrise cu. slove încălecate” unele deasupra al- tora, căci pe atunci literile latine erai tot așa de cunoscute . în neamul latin a Romănilor ca şi hieroglifele Egiptiane sau ca semnele alfabetului Chinez. Clasa III, visa la splendoarele boerilor clasei II, neputînd închipuirea ei să se redice pînă la înălţimea olimpică a clasei I, și isbutea din cînd în cînda s acăţa de poalele anterielor boereşti.  ..- 
După boerime, veneaă breslele negustorilor și a meseria- șilor, lipsite de: ori-ce drept municipal, însă foarte exploatate. de funcţionarii Agiei şi Eforiei. Singura prerogativă ce 16 mai - rămăsese consista întru a prezenta Domnului la anul noi o pîne mare şi sare, Aceste bresle aă dispărut sub vălui năvă- ” litor al Jidovilor alungaţi din Rusia și din Austria. | - In fine se perdea în umbră, în părăsire, în ignoranță, po- porul!.. poporul şerbit boerescului, poporul: pe capul căiui . toţi erai stăpiîni, toți: vatavi, arendași, proprietari, slujitori, „Cenuşeri, ţircovnici, revizori, sameşi, ispravnici, judecători, Di- rectori, Miniştri, Domn, Sultan şi Împărat!... poporul supus la beilicură, supus la biruri, supus la dare de flăcăi la oaste, supus la bătae. cu biciul, supus la supliciul fumului prin temnițe, espus la toate capriciile crude a soartei, la toate mizeriile morale şi fizice, plecat la toți, fie indigeni sau străini, sărăcit, injosit, coprins de groază-din copilărie pănă la moarte, şi ne- apărat de lege nici măcar în contra crimelor !* 

Ear după acel popor Romăn, în fundul tabloului rătăcea un " neam de origină străină, căzut în robie, gol, nomad, batjocorit, desprețuit: Țiganiz nuimiraţi pe suflete, proprietate monstru- oasă a statului, a boerilor Şi chiar a sfintei Biserici, îngenun- Chiaţi sub biciul plumbuit al Nazirului, vînduţi la mezat ca pe vite, despărțiți cu violinţă de părinţii şi de copii lor, schin- | giuiţi crunt de unii proprietari ce se întitulauă. creştini cu frica “lui Dumnezei, puşi în obeji, în sgarde de fer cu coarne pur-: tînd zurgalăi!... Țiganii asupra cărora puternicii zilei esercitaă dreptul arbitrar de viață şi de. moarte; Țiganii care repre- „zentai spectacolul infiorător al sclăviei negre, precum ţăranii Romăni reprezentati 'șerbirea albă! - a Şi între clasele privilegiate. și întru acele desmoștenite un! fler ignorant, superstiţios, îngrăşat cu mana averilor monas- - tireşti, aplecat mai mult la plăcerile lumeşti decit ia smerenia 
=
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apostolească ; un cler care în loc de a căta să apropie tur- 
mele între ele prin cuvinte de frăţie, în loc: de a exercita un 

“sacerdotiă sacru şi măngiitor, conform moralei lui Cristos, prefăcuse sfîntul „potir în cupă de plăcere şi talgerul .de na- .. foră în disc de parale, „ a 
. Aşa dar, în vîrful scării sociale un: Domn cu topuzul în mînă şi cu legea sub picioare; pe. treptele acelei scări o boerime ghiftuită de privilegiuri, bucurîndu-se de toate drepturile, pînă - şi de ilegalităţi şi scutită de orice îndatorire către ţară; ală- ture cu 'acea boerime un cler :) a cărui şefi, veniţi de la Fanar și din bizuniile muntelui Athos, se desfătai într'o viaţă de lux trîndavă şi scandaloasă; iar jos, în pulbere, o gloată cu cerbicea plecată sub toate sarcinile !. sus, puterea egoistă, jos şerbirea şi mizeria fără protecţie, şi 'totul „mişcîndu-se într'o „atmosferă neguroasă de ignoranță, de superstiții, de pretenţii, de lăcomie și de frică. a 

HI. 

După această răpide ochire asupra întregului tabloa, să. examinăm acum, unele părți în detail şi să studiăni ţara în privirea morală, socială şi intelectuală. | Ni 
Moralitatea pe la 1$23—40 consista mai mult în observarea 

“unor practici religioase, în îndeplinirea unor datorii de creştini, 
precum se înțelegeaii atunci acele datorii, adică: în mergerea . regulată la biserică duminicele şi zilele de sărbători, în-dare - de leturgii, în facere. de paraclisuri prin case, în ofrande de: pască şi ouă roşii în Sâmbăta Paştelor, în trimeterea de bu-: cate și băutură osindiţilor din închisori,. la ajunul sărbătorei 
numită Moşii, şi mai cu „seamă în împărtășenii ânuale. Însă adevăratele prihcipiuri a moralei lui Hristos erau destul de negrijite. e | 
Mituirea, departe de a fi considerată ca un delict, sat ca, „un păcat cum se zicea atunce, intrase adînc în obiceiuri, graţie corumperei de moravuri lăţite în țară prin fatala domnire a 

  

“5 Vom detașa din acest trist tabloă imagina înperească a Mitro-. politului Veniamin, care a fost espresia cea mai pioasă și cea mai) fidelă a moralei creștineşti, (Alecs,).



„ Fanarioţilor, şi producerea pe lingă lefi, venituri sigure -şi permise funcţionarilor. Ea forma rodurile cele: mai mănoase din ramurile administraţiei şi a justiţiei, astfel că un slujbaş al statului care în trei ani de servici nu-şi făcea'avere, cădea : “ sub disprețul guvernului. Însuşi clerul se îndulcea de păcatul „Mituirii prin fabricarea plătită de preoţi şi protopopi,. şi. mai cu seamă prin înlesnirea despărțeniilor pronunţate de Di- casterie, a „o i 
Schiugiuirea. țăranilor şi a ţiganilor făcea parte"'din obice- iurile. zilnice, şi era o prerogativă a proprietarilor atît de ab- „solută, încît dacă s'ar trezi din “morminte toate nenorocitele victime care ai pierit în schinginiri - aplicate lor fățiș, ne-am . “înspăimînta de acel nour de umbre sinistre ce ai rămas ne- | răsbunate!. 

"Și însă... oamenii care comiteaă acele. delicte şi crime nu „eraă răi la suflet, nu erai cruzi în natura “lor; ci dihcontră: erăii blînzi, generoşi, iubitori de săraci, dar aveaă' dreptul de cruzime şi îl. esercitau fără a avea conștiință de fapta lor! criminală, fără grijă de respundere, fără teamă-de pedeapsă. Astfel era timpul, astfel era starea morală a societății. Inimi: bune, fapte crude.!... şi cum. putea fi Altfel cînd pe stradele oraşelor se petrecea adese-ori un spectacol ce era de natură “a le împietri: Un nenorocit, gol pînă la şale, legat cu o frin-” : ghie lungă și mănat din urmă de Gavril călăul, precedat de un darabaucic, înconjurat de slujitori cu săbiile Scoase, tre- : „murînd, şovăind, oprit la toate respintenel€ „stradelor, lungit la pămînt, bătut de' Gavril cu.un harapnic, apoi iar sculat pe „picioare cu sila, și-iar pornit pe strade. pentru ca să fie iar bătut mai departe! a 
Lâissez passer la justice du Roi! 
Lăsaţi să treacă dreptatea Domnească ! 

Deșchiderea cu plată a frontierelor țării la năvălirea jidovi- lor alungaţi. din Rusia şi din Austria 'devenise un isvor de bogăţie nu numai pentru! funcţionarii subalterni de pe la ho- tare dar şi pentru alţi personagi de pe treptele. cele hai 'malte - a societăţii: Zoleranța acordată lor de a specula mizeria po- "porului” prin desvoltarea fatală a patimei beţiei, era un al doilea. isvor: de înavuţire pentru! autorităţile ținutale, și: perio- dica esploatare făcută asupra lipiforilor străine: prin amenin-
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_țări de isgonire, un al treilea isvor care producea sume colo- 
"sale oferite pe tablale de aur...” . E a Bi 

Desproprietărirea răzeşilor ajunsese o_manie încuragiată şi 
ajutată chiar. de braţele puternice ale administraţiei și justiţiei (9) 
Mulţime de procesuri: se iscai din senin în contra acelor ne- 
norociți moşneni, se aduceai în împlinire prin măsuri -arbi- 

„trare, caliceai mii de familii pentru ca să. îngraşe un vecin 
căftănit, şi produceaă une:ori scene foarte dramatice. 
„Un proprietar mare şi atotputernic avea alăturea cu moşia 

„lui nişte răzeşi inteţiţi, care țineau ]a- pămînturile lor, dreaptă | 
avere întemeeată pe hrisoave Domneşti. — Ori ce.propunere 
din parte-i pentru: schimb sai vînzare rămăsese. fără rezul- 
tat. Ce se: întîmplă? Intr'o! zi, îspravnicul ținutului însoţit 
de o ceată de slujitori, aduse un plug Și, urmînd iporuncile 
ce priimise de la Iaşi, ordonă a trage brazdă, prin mijlocul: 
pămîntului rezeşesc, Boii pornesc, ferul plugului începe a lăsa 
o brazdă neagră în urmă-i, cînd dintrun rediă apropiat se 
iveşte o romîncă naltă, ce purta un copilaş la sin. Ea vine 
sumeaţă în faţa ispravnicului, depune copilul înaintea boilor: 
şi zice: «De; vreme ce aţi venit hoțeşte, ca să ne luaţi: moşia 
strâmoşească, na ! trage brazda peste copilul meă, pentru câ. 
să nu rămie pe lume peritor de foame la ușele străinilor!» 

Toţi stătură încremeniţi! . .. afară de Ispravnic, care răcni- 
înfuriat la slujitori să dee copilul în lături: | 

— Nu vă atingeţi de el, că-i amar de. capul. vostru! strigă 
"Românca, şi în. adevăr deodată se văd eşind din rediu vro. 
două, sute de ţărani înarmaţi cu topoare şi coase, 'Ei venea 

„.răpede şi amenințţători cătră părintele Ispravnic, dar acesta, 
negăsind de cuviință a-i aştepta, îşi luă ceata şi. se făcu ne- 
văzut: La oarba! la oarba! strigai Romănii din urmă, * rizînd 

„de spaima lui; şi ast-fel ei rămaseră stăpîni pe moşia lor... 
pănă la anul viitor; | Ie | A 

De pe atunci s'a răspîndit în țară cîntecul Răzăşilor ca .un 
semn caracteristic al timpului, - ” 

Frunză. verde „de scumpie, 
„Ard'o tocul rezeșie! , 
"E chiteam că-i boerie, Ea 
„Şi-i numai o sărăcie!“ 

etc. etc.
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- Legăturile: de familie erat în genere. strînse şi bazate pe. simţirile de dragoste. între soţi și de respect din partea co- piilor cătră părinţi. (Respect manifestat: zilnic prin sărutatul minei și prin multe mici nuanţe în obiceiuri casnice, dispă- Las. . . Au . . .. - 
rute astăzi din societate). Căsătoria, considerată ca una din tainele cele mai sacre a .legei creștineşti,. se consolida : sub scutul credinței, şi prin urmare multe menajuri erai adevărate modele de bună înţelegere, de bună: purtare şi de. bun trai, Din nenorocire, lesnirea fructuasă 'cu care sfintă Dicasterie E din mitropolie deslega ce era legat de sfinta Biserică, a fost "principala cauză a multor despărțenii din acea epocă. Alte “două cauze nu mai puțin importante aă contribuit a ajuta pe Dicasterie în traficul său: 1, Căsătoriile silite, după placul pă- . rinţilor, fără nici o considerare pentru dorinţa copiilor; 2, des- proporţia de educaţie ce exista între generaţia femeească şi acea bărbătească. N | o In adevăr, începutul civilizaţiei îl datorim sexului frumos 

S 

(termen foarta “potrivit pentru damele societăţii de la 1828, „.care ati fost înzestrate cu o frumuseţă proverbială). Ele, mai întii, au primit o educație îngrijită în pensiunile din Iaşi Și Chiar în institutele din străinătate, învăţind limbele franceză şi germană, studiînd mizica, deprinzind manierele europene; adoptind costumele şi ideile nuoi, și simțindu-se în fine create pentru a fi regine, pentru a exercita o influenţă salutară în - societate, pentru a păşi triumfal pe calea unei existențe demne : de calităţile lor fizice şi morale. — Dincontra, -tinerii, meniţi d deveni Consorţii lor, erai crescuţi la școalele greceşti a lui Govdala, Cuculi, Kiriac, şcoale în care varga şi chiar falanga serveau de mijloc de emulaţie pentru învăţarea verbului tipto, * fiptis; Simţul de. demnitate personală răminea ast-fel ucis sub - „ felangă, dar elevul devenea Elin desăvirşit, Afară! de Ciţe-va excepții, acei tineri rămîneau în păturile neștiinței, precum Tămineai în antereele orientale şi nu erau în stare de a răspunde nici la aspirările sufleteşti ale ginga-. şelor soţioare ce se vedeai aruncate în brațele lor prin o ab- solută autoritate părintească. Din această nepotrivire de idei şi de simțiri, năşteai o mie și una de scene desplăcute pe care. Sfinta. Decasterie le exploata în beneficiul ei,. Despărţeniile, : ajunse ast-fel la un grad de necesitate socială, se înmulțeai, 
,
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şi ai mers tot înmulţindu-se mai cu seamă după întoarcerea în țară a tinerilor crescuți în străinătate. Sub o aparenţă de imoralitate, societatea își lua nivelul săă. moral, : căci inteli- _gențele desvoltate prin 0 educaţie egală, şi inimele .de o po- trivă simţitoare se apropieaiă, și pe ruinele căsătoriilor silite 
formau nouă, libere şi trainice legături. ! 

7 

IV 
s 

In privirea socială, spectacolul nu era mai puţin curios. Averile fiind încă neatinse de cangrena cametei jidoveşti, 'de şi foarte expuse la pericolul jocului de cărţi, al stosului introdus în ţară de ofiţerii moscali, permitea boerilor'un com- fort de un lux cu totul oriental. Iașii nu devenise încă prada “Evreilor și afară de Beilic care forma un soi de ghetto, toate cele-lalte mari artere ale oraşului erai locuite de boeri, de negustori şi de meseriaşi Romăni. Pe'strada mare, în dughe- nile Mitropoliei, doi Evrei 1) vindeaii marfă - de: Lipsca şi în toate casele cu două rînduri, în care astăzi se plodesc fiii lui . Israil, trăiaă familii odinioară avute Şi puternice, astăzi ruinate şi Chiar “dispărute. aa Ei Comfortul consista în belșugarea Canari? şi a gefghirului cu feluri de mezelicuri, dulceţuri, vutce, etc, toate fabricate în casă sub privigherea cucoanelor gospodine, căci pe atunci gospodăria, de şi Cuvint slavon, exprima însă o calitate ce - făcea gloria Romănilor. Luxul se manifesta prin mulțimea ser- vitorilor, mai toți țigani, prin scumpetea blanelor, a şalurilor turceşti şi a hainelor de mătasă, prin frumuseţea cailor eşiţi din hergheliile ţărei, prin eleganța echipagelor cu patru cai, şi prin Arnăuţii îmbrăcaţi în dulămi aurite, . care din ostaşi Domnești ajunseseră a fi potiraşi, şi din potiraşi slugi de pa- radă acățate dindărătul caleştelor. 
Atelajul cu patru cai, faleturi, părea însă a fi o preroga- tivă a Clasei I, căci o cucoană din stârea II permițîndu-şi într'o zi a eși la primblare cu faleturi, a produs un mare scandal şi a păţit o mare ruşine. | s'a tăiat hamurile de la .caretă în “mijlocul stradei. - 

    

!) Unul numit Cioară şi celălalt Leiba Grosul, născuți în țară și cunoscuți. de întreaga societate. - ”
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După acest incident comic, se poate lesne întrevedea mul-! 
- ţimea nuanţelor distinctive ce exista între diferitele clase a. 
societății, nuanţe “în gesturi şi .întonări protectoare din partea 
celor mari cătră cei mai mici, nuanțe în alegerea locurilor Şi 
a persoanelor la baluri, acei din starea 1 dănţuind -împreună 
în fundul salonului, iar cei-lalţi lîngă ușă în sunetul asurzitor. 
a lăutarilor sai a muzicei militare, nuanţe în proprietatea lo- 
jelor de la teatru, boierii mari ocupînd exclusiv rîndul numit 
Vel-ctage, nuanţe comice, însă caracteristice chiar în purtarea, -: 
în convorbirea şi în -corespondenţa: unora cătră alţii, -.-. 
Aşa, de pildă “un boerănaş de starea III sărută poala ante- 

" reului unui Logofăt mare; boerul -de starea II îi sărută mîna, 

, 

acel: intermediar între ambele. clase îi săruta peptul, iar cei 
deopotrivă în ranguri se sărutaă pe barbe. Cel mic sta în pi- 
cioare cu giubeaua strînsă la „pept şi într'o- postură „umilită 
„dinaintea Logofătului; altul, ceva mai căftănit se punea cu - 
-sfială pe un colţ de scaun, după mai multe îndemnâri quasi- 

” poruncitoare; altul-avea dreptul de-a şedea pe jilţ şi altul 
„pe divan, Cel mic adresîndu-se cătră puternicul zilei, îi zicea: 
„milostive stăpîne, măria ta; luminarea ta; altul întrebuința 
cuvintele greceşti: e ghenestate, eclambrotate, file etc., la care 
magnatul răspundea -arhonda, Jrățică,. săă mon cher, după 
persoane. Cel mic scria celui coborit cu hirzobul din cer: să- 
rutîndu-ți tălpele sunt al micăriei tale “pre plecat şi supus rob, 
şi i se răspundea cu un: al d-tale gata, iar formula: al d-tale 

că un frate se uzita numai între egali. Chiar damele. aveau * 
un vocabular adhoc, cele mai mici în ranguri dînd celor mai 
mari titlul de cucoană şi primind în loc un simplu: Jera mu. 

- Pe: lîngă aceste nuanţe care împestrițati tabloul relațiilor so- 
ciale, mai. erai şi altele nu mai puţin comice şi ridicule, pre- 
cum forma şi proporţiile calpacelor boereşti, numite şlice sai 

„ ișlice, precum prerogativa de a se închina pe la icoane şi a 
lua naforă la biserică înaintea tuturor, (trufie grotescă chiar | 

"în locaşul lui Dumnezăi unde toţi oamenii sunt deopotrivă), 
precum dreptul de a fi ras pe cap şila ceafă de bărbier-başa, - 
bărbierul domnesc, precum obiceiul oriental, de a fi ridicat ! 
de subsuori pentru a sui scările, - precum favoarea adese-ori 
scump plătită de a lua dulceți, de a bea cafea 'turcească şi $ 

de a fuma ciubuc la curte! etc. etc. - 
N 

N. i . N
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Mărirea şlicelor care d'abea se-ţineat în echilibru pe creş- 
tetul boerilor, arăta înălţimea rangurilor, .aşa unii purtaii cal- 
pace mici şi rotunde de pielicică de miel, alții jumătăți de 
şlicură cu fund verde de postav!); ear Protipendiştii se coronati 
cu oboroace atît de colosale încit nu, se găsea în Iaşi radvan, 
;destul de încăpător ca să conţie doi Logofeţi mari în costu- * 
mul lor de „paradă. Cînd o. păreche de Postelnici se urca în 
aceeaşi caleaşcă, şlicele lor erau espuse a se turti sub desele - 
caramboluri ce făceaă între ele pe stradele podite de . grinzi 
de lemn), şi pentru-a le feri. de o desformare inevitabilă, 
bieţii boeri se îndemna a rămînea numai în fesuri, aşezind.. 
baloanele lor pe banca de dinainte a trăsurei. Nimic nu putea 
fi mai comic de șit acea sintrofie de capete fără şlice şi de.: 

N cz şlice „fără capete. 
„De pe timpul acela a'rămas ciîte-va fragmente de un cîntec 
popular. - i - 

| Ciocoiașul, boer mic : ? 

Poartă şlic cit un mirtic. 

Evghenistul oboroacă 

Unde şoarecii se joacă... etc. 

„Pre cît dar damele societăţei prezentati aspectul unui buchet” 
grațios, elegant, seducător,:pe atit: consorții lor formau un : 
grup asupra cărui Orientul, și mai bine zicînd, Fanariotizmul 
suiase o*ceaţă bizară. Pre cit ele, cu spiritul dezvoltat, cu i- 
nima- plină de. aspirări frumoase, străluceaui “de luciul civili-, 
zaţiei, pe atît ei rămăseseră acoperiţi de vechia rugină. Cres- 
cuţi în idei de mîndrie boerească, victime acelui sistem fa- 
nariot de corumpere tare: avea drept ţel şi efect degenerarea | 
Romănilor, nimicirea demnităţii personale, Şi stingerea simțului 
de patriotism în sînul lor, e; nu puteai înţelege progresul o- 
"menirii de cît ca o păşire pe calea averii şi a onoarelor. Trist 
rezultat al infiuenţei unui şir de guverne bastarde care de un - 
secul se. abătuseră ca niște corbi hrăpitori, ca nişte omizi o- " 
trăvitoare asupra țărilor noastre. Orientul ne trimitea ciuma, 
Fanarul ne. adusese gangrena morală, mai fatală de cit toate 
epidemiile ucigătoare, și din acea gangrenă se născu Cioco- 

  

- 9 Vestitul” Barbu lăutarul a purtat toată viața asemenea șlic. 2) Din. 
această cauză stradele se numeati poduri. (Alecs.). | 
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izinul, se născu untilirea servilă, se născu linguşirea trădă loare, se născu ambiția egoistă, şi toate cele-Palte stafii: fu neste care şi pînă astăzi există pîntre Romăni de şi însă acurn tupilate Și. ascunse, | ” a - 
-Ciocoizmul indemna a' fi mare cu cei mici şi. mic cu ce mari; el avea: obraz de săftian, după vorba Romănului, primea zimbind insulte cît de grave şi chiar palme, fără a simți ne- voe de vre-o satisfacere. Acele. palme se spălat, cu ape din ibric, căci duelul introdus în societate de tinerii crescuţi în Germania şi Franţa, inspira o groază salutară ce nu-i da drept de împămîntenire, Ciocoizmul bine exercitat îşi. da însuși di- -plomă de ischiuzaylic (dibăcie), servind de treapta spre acă- 

x 

țare, şi atît de puternic el rodea sămînţa bună din inimă, cât devenise din înjosire o înălţare, din ruşine o fală. Mulţi eraă care declara în gura mare că sunt: Ciocoi de casa - cutărui boier mare... şi mulţi îl pizmuiaă! - | - Politica Ciocoizmului consista în ferventa adorare a nume- lui Impăratului Rusesc, în vizite dese la: consulat, în ambiția de a juca vistul sai preferanțul cu domnul Consul, spre a. ciştiga nu banii, ci protecţia lui. Ear mica opoziţie compusă: de cîţi-va "competitori la tron, adresa în taină memoare la Petersburg sat jalbe. la' Poartă, cerînd intervenţii străine; zic: în taină, căci dacă manoperele sale parveneai la urechea Domnească, întreaga opoziţie. era trimisă la monastire spre pocăință, Servilitatea, ciocoizmul, sub. mască de fineță diplo- matică, făcuse din Camera deputaţilor anticamera Domnului, „compusă de reprezentanţi devotați orbește guvernului, Aleşi prin varga magică a corumperei- electorale, eșiți din urne prin un nemol de decreturi de boierii, şi de rînduri în shube, clo- „“Ciţi sub o atmosferă de intrigi, de promiteri, de ameninţări şi de hatîruri, ei deveneaii umiliţi sateliți ai tronului, Şi bun sau „răi, folositor saii păgubitor ţărei, ei votaă, cu entuziasm tot „ce li se prezenta de sus, Apoi cuprinși de recunoştinţă, adresau acturi de mulțumire Părintelui Patriei pentru patrioticeasca sa oblăduire, hărăzindu-i drept recompensă pe lingă lista civilă - Şi economiile "budgetului anual, ofrandă. depusă pe altarul patriei!. 
. . Serbarea cea mai solemnă pentru ciocoizm era ziua de sf. „Neculai, ilustrată cu ceremonii la curte, vizite oficiale la con- 
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sulat, Te-Deum la Mitropolie, sunări de muzică militară, des- 
cărcări de tun (exista numai unul), bal mare la palat şi lumi- 
nație în oraș. Pe strade se înălțau transparente cu portretul . 
caricatură. al Împăratului, ear pe împrejurul lui ardeaă cu pa- 
lalae balerce de păcură şi sunaă din cobze bande de lăutari, 

Cît pentru vre-o serbare naţională nici nu se pomenea, căci 
simţul de naţionalitate pentru cei mai mulţi amorţise de tot, 
și pentru un mic număr de patrioți, nu se întindea mai de- 
parte de cît pînă la hotarele ţărei, Stranie prefacere a lucru- 
rilor, stranie “schimbare a oamenilor! Cine ar crede, privind 
ţara de astăzi, că acum trei-zeci de ani o mare parte din i--. 
deile, simţirile şi principiurile moderne care ai prins rădăcină 
adîncă în societatea noastră, erai litere moarte, ba chiar lip- 
scai şi cuvintele din limbă pentru esprimarea dor, aşa: . 

Onestfitatea nu găsea un substantiv analog în jargonul ce 
se vorbea, cuvintul oprenie: (on: de omenie), fiind despreţuit 
ca un termen uzitat printre țărani: Unui om onest se zicea : 
pe greceşte fintios, sau oi de treabă... de care treabă? 
„ Amorul propriii era poreclit filotimie, şi prin o bizarerie 
limbistică, mita sau ruşfetul rusesc se chiăma filotim. 

Onorul,.. cinste! ” 
Gloria... slavă! 

Libertatea... slobozenie! 
"Românizmul avea un înțeles insultător pentru tagma evohe- 

mistă, căci o apropia de clasa locuitorilor de la țară: «Român 
e ţăranul, eu sînt boier Moldovan», 'declamat. cu mîndrie . 
elevii lui Cuculi şi Kiriac, 
Unirea ? Un vis nevisat încă de nime, 
Independenţa ? alt vis îngropat în mormintele lui Stefan cel 

mare şi Mihai viteazul. 
Egalitate, libertate ? utopii eşite din sînul Goliei “şi menite 

a duce pe utopişti iarăşi în Golia, dacă ar fi existat asemenea 
vizionari. E ii 

„ŞI precum sacrele principiuri de drepturile şi de îndatori- 
rile omului în societate zăceau sub picla ignoranței, asemene 
şi limba, şi literatura şi artele frumoase 'se resimţeai de in- 
fluența piclei. Barbaria turcească, corumperea. grecească, şi 
desele ocupări ruseşti, lăsaseră urme deplorabile în moravu- 
rile şi în spiritul societăţii, și caracterul ei Romăn dispăruse, 

" C.Negruzzi. — Opere Complete. , - x.
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precum dispare pămîntul sub zăpada ernei., Soarele Romîniei 
era: palid şi fără căldură naţională! Limba păstrată cu sfinţenie 
de străbunii noştrii şi de popor devenise un fuz/z Jrutti împes- 
trițat cu vorbe grecești, turceşti, ruseşti şi-franceze. Sub dom- . 
nirea paşalelor ea se corcise cu ogeaguri, cu calengii, cu ta- 
clituri, cu muchelefuri, cu chefuri, cu termenele, cu lhuzmeturi, 

„etc. sub Fanarioţi se incuscrise cu evghenii, cu filotinii, cu 
“takismata, cu evolendisiri, cu aporii, cu filo fo heri, cu isteri- 
cale, cu baclavale, cu arhontologii, parisorii, etc. În fine, stu- 
diul limbei franceze introdusese în biata limbă nenumărate 
cuvinte terminate în arisit: amorarisit, menajarisit, amuza- 
visit, pretendarisit, perfecționarisit, coustituționalizarisit, etc. 

Un adevărat Romiîn rătăcit în societate, pe atuncea, rămînea 
cu gura căscâtă şi se putea crede transportat într'o lume cu 
totul străină, saii mai bine în turnul lui Babel. Ce putea fi dar 
literatura unui asemenea timp? 

Pe la începutul secolului s'a ivit în Moldova o pleiadă de 
poeţi care aii lăsat urme adinci în memoria contemporanilor. 
Acea pleiadă compusă din Tăutu, Conaki, Beldiman, Balşucă, 

„Pogor, Bucşănescu, etc.; toți boeri şi feciori. de boeri, eraă în- 
zestraţi cu învățăturile clasice a limbelor elină, latină şi fran-. 
ceză. Ei se îngînaseră cu imaginile poetice a mitologiei antice, 
şi primiseră tot odată reflectul depărtat a ideilor volteriane 
pe care revoluţia cea mare din 1793 le răspindise în Europa; 
însă distanţa nestrăbătută ce exista între patria lor şi isvorul 
acelor idei; precum şi mai cu seamă: poziţia lor socială, îi - 
opriră de a se pătrunde de principiile radicale a Franţei. Spi- 
ritul lor lua deci o altă direcţie; el se îndrepta cu tot focul 
tinereţii pe cîmpul înflorit, al poeziei, cîmp ce îi ducea în 
templul amorului. a 

În curînd Moldova fu inundată. de satire, cîntece amoroase 
şi de elegii în care Dumnezeii mitologici, şi mai cu seamă 
Afrodita ocupaă locul cel mai important, precum 'în poeziile 
franceze de la aceeași epocă. Acele stihuri descrieai în ca- 
denţe lungi jalnica stare a inimelor și chiar, sub forma de 
acrotişe. indiscrete, publicaă numele zînelor adorate. 

Satirele erai foarte mult gustate căci ele corespundeaă cu 
„matura spiritului rizător al Romănilor, dar mai presus de toate, 

A . 

,
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cîntecele de lume erau bine primite, fiind cîntate de lăutari la 
mese, la nunți, la petreceri prin grădini şi prin vii, 
Pe 'atuncea breasla lăutarilor dobîndise o mare însemnătate, 

căci fie-care boer ce poseda sufiete de ţigani, avea şi banda 
sa de muzicanți deprinşi a suna din vioare, din cobze şi din 
naiuri; iar diversele bande se întreceaă care de care a com- 
pune melodii mai duioase e versurile boereşti, şi a scoate 
din piepturi ahturi mai prelungite, mai pătrunzătoare în fo- 
losul dragostei stăpînilor. Lăutarii serviai de tainici curieri ai 

inimilor, căci declarările de amor se făceai: :prin gurele lor; 

prin urmare un ah! sai un of! bine trăgânat.plătea pungi de 

bani şi adeseori instărea pe fericitul ţigan care poseda piept 
sănătos şi răsuflare lugă. 

Ast-fel era obiceiul! să-l respectăm ca unul cea contribuit | 

la fericirea părinţilor noştrii, şi a păstrat, în lipsă de tipar, 

producerile poetice a generaţii trecute. Acele produceri au 

patru caractere distincte şi se împart în 1, Ciufece de lume 

(poezii amoroase); 2. Epistole; 3. Satire; 4. Meditaţii filozofice; 
însă mai putem adâoga cîte-va încercări de soiul epic şi ciîte- 
-vă traduceri în versuri din autorii străini, precum: ” 

Plîngereu Moldovei saiă jalnica tragedie, poem compus de Bel-. 

diman asupra revoluţiei greceşti de la 1821. : 

Orest, tragedie de Voltaire, tradusă de Beldiman. 

Henriada, lui Voltaire, poem tradus de' Pogor. 
O parte din poemul lui Pope, tradusă 'de Conaki. 

E)histolele Eloisci către Abeilard, tradase din Baur Lormian, 

de Conakia. etc., etc. 

“Toate aceste scrieri au: meritul lor în privirea vezsificării 
şi a limbei ades mlădiată cu mult talent, dar nu ai putut exer- 
cita vre-o influenţă salutară asupra gustului pentru literatură . 

în epoca de care vorbim, fiind nerăspîndite în public. Ele pro- 

bează, că 'printre părinţii. noştrii existai spirite cultivate dis- 
tinse, ce simţeai nevoea de a-şi lua sborul în sfera ideilor 

înalte, însă nu eraii seduse de prestigiul gloriei, căci lipseau 

mijloacele publicităţii. Poeţii scrieau- pentru mulţumirea lor, 
precum diletanţii fac muzică în singurătate, şi nu se îngrijeat 

de. soarta manuscriptelor. “Consequerița inevitabilă unei ase- 

- menea nepăsări a fost perderea multor din autografe, care după
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moartea autorilor aă servit a coperi gavanoasele cu dulce- 
ţuri. Camara se îmbogăţea cu paguba literaturei. ” 

În adevăr demnul de laudă, Asachi, se încercase a tonda 
o tipografie şi un jurnal: Albina Românească; însă acea tipo- 
grafie zăcea în nelucrare din cauza lipsei de materie şi biata 
Aldină era condamnată a culege miere numai din florile gră- 
dinei domneşti. Îi era oprit de a deştepta opinia. publică, care 
pe la 1810 se prezinta în ochii guvernului sub forma unui 
monstru amenințător, dar îi era permis și chiar impus a.relata 
numai ceremoniile de la Curte şi de la consulatul Rusesc.. 
"În adevăr, Asachi publică din cînd în cînd cîte o cărticică | 

de învăţătură elementară pentru şcoli, şi cîte un, calendar la 
începutul -fie-cărui an, dar şi în acele publicaţii inocente el se 
găsea constrins de asprimea unei censuri neinteligente. Foar- 
fecile censurei ţinea locul spadei lui Damocles deasupra ca- 
pului fie-cărui autor. i 

Desvoltarea ideilor şi purificarea gustului literar:se resim- 
țeaii, dar, foarte amar de sistemul apăsător al guvernului, şi 

- avîntul scriitorilor îşi fringea aripele lovindu-se de indiferența 
publică ca de o stîncă. Bătrînii. nu citeau de'cit vieţele 'sfin- 
ților, iar tinerii nu citeau nimic; despreţuind cărţile romăneşti, 
şi printre acei tineri numai un Alexandru Hrisoverghi şi un 
Costachi Negruzzi: | i 

rari nantes în gurgite vasto 
se băteau cu mîna pe frunte, zicînd cu disperare ca Chtnier: 

“în oara morţii lui: EZ pourtaut je sens que fai quelque chose lă ? 

V. 

Tabloul de mai sus va părea poate depins cu colori cam 
mohorite. Societatea este prezentată sub o lumină puţin favo- 
rabilă; timpul este arătat cu un nămol de defecte şi de ridi- 
cule. E drept prin urmare, să examinăm şi părţile avantagioase 
ale tabloului, pentru ca să ne facem o idee exactă de epoca 
părinţilor noştrii, epocă interesantă de care ne ţinem! noi în- 
şine prin legături intime. 1) E 

1) Un bătrân înțelept cu care vorbeam cîte-odată de starea de îna- 
poiere al timpului trecut -în "comparaţie cu pregresul timpului pre- 
zent (progres ce-l numea pripi?), îmi. zicea prin o zâmbire maliţioasă : 

v
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Am pretins că pînă la 1810 şi chiar mai încoace cu ciţi-va: 
ani, ideile şi principurile moderne, înrădăcinate astăzi la noi, 
nu pătrunseră încă în ţară, că societatea purta sigiliul oriental, 
că spiritul, Și inima se lupta și amorţeau: sub suflarea otrăvi- 
toare a fanariotismului, că precum guvernul nu avea altă. -am- 
biţie. decit aceea de a fi bine văzut, la Petersburg, asemene 
boierimea nu avea altă. „preocupare decit a fi bine Văzută şi 
protejată de. guvern. . 

Am. spus că generaţia, stătută era înţelenită în vechile 
datini și privilegiuri, fără nici o dorinţă de a şi vreodată din, 

"cercul lor; vom adăogi, că tinerimea ce reprezinta viitorul 
ţărei, nu avea nici, o însemnătate, nici o aspirare, nici o. ini- 
țiativă şi negreşit ea, ar. fi rămas perdută în hâugâşul trecu- 
tului dacă unii, din „părinţii, noştri. nu, ar fi avut ideca de a: ŞI 
trimete „copiii la universităţile. diri Franţa şi din Germania. 

Această idee” providenţială, acest .act, revoluţionar, putem. 
zice, a deschis porţile Romîniei la, toate reformele civilizătoare, 

  

«Nu zic ba, pe vremea mea eraiă multe rele; oamenii se găseau 
"cam turcomeriți, procopsiţii nu „umpleaii uliţile ca în ziua de astăzi, 
nu. se striga în gura mare: liberta, egalita, ketulipa, precum, strig 
irozii la sărbătorile Crăciunului, dar cum. se face că pe atunce cu 
slabele mijloace de care dispunea. țara, cu un budget de nouă ani- 
lioane, de lei, vechi numai, toate lefile şi "pensiile eraii plătite regulat, 
toate cheltuelile. statului se găseau „acoperite la sfirșitul anului, școa-. 
lele şi 'spițalurile se țineau în bună stare, în Iaşi se iibinţăă o aca- 
demie şi'o şcoală de meserii, prin orașele” din provincii: se 'deschi- 
deai stabilimente de învățătură publică, stradele' se paceluenii, se 
iuminati cu fănare; pompierii se organizati pretutindenea în cea mai 
bună orânduială, poduri de piatră se” clădeaii peste ' rîuri, de pildă 
cel de pe Bahlui şi, cel de la Docolina, șosele foarte bune se croiaă 
de-alungul țării. cu măsuri economicoase, etc. Şi cu, toate aceste, deşi 
noi! eram ruginiţi, deși Sameşul Visteriei ţinea întreaga! comptabilitate 
a Statului pe o „simplă coală de „hîrtie, nici “un deficit nu se;ivea la. 
sfirşitul anului, ba încă rămînea un prisos, pe "care boerii” deputăți îl 
pretăceai' în prinos pentru Vodă? Astăzi lumea 'a civilizat mult, e 
adevărat, veniturile țării Sai mărit peste măsură, Şi însă nimeni nu- i 
plătit la vreme şi. deficitul budgetului a ajuns a fi înspăimîntător.... 
Pentru-ce ? Ştii pentru-ce ? pentru-că lumea nouă e ameţită de teorii, 
cînd lumea veche avca simţul practic, ce se dobindeşte la școala ex- 
perienţei, iar nu la acele din străinătate», 
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ce ai năvălit la noi şi sai împămîntenit cu o răpejune fără 
exemplu în ori. care altă parte a lumei. Să fim drepți şi să 
ne închinăm cu respect şi recunoştinţă dinaintea memoriei pă-: 
rinţilor.. Ei, prin traiul lor păreai a face parte din secolul XVI, 
dar ai avut meritul sublim de a întroduce în patria lor un 
secol noi, un secol de progres şi de regenerare, secolul XIX, . 
adus din străinătate prin copiii lor. Glorie şi onor părinţilor 
noştri! Ei au pregătit viitorul, un viitor plin de frumoase pro- 
miteri, care s'a realizat în parte şi din care se bucură ge- 
neraţia de astăzi, - . 

Acei oameni venerabili aă undit în inima lor 'cea mai su- 
blimă aspirare, căci ei păstrau cu sfințenie în fundul inimei 

„calităţile moştenite de la străbuni şi neatinse de gangrena Fa- 
nariotismului, Pentru. acei boeri demni, ţara numită moşie, era 
cel mai scuinp odor, cea mai.sacră avere strămoşească. Dem- 
nitatea lor persorială îi ţinea pe picioare Și. ameninţători în 
fața puternicilor intriganți de la Fanar, simţul lor de naţio- 
nalitate îi făcea a plînge, privind înjosirea patriei lor căzută 
din culmea gloriei la rangul de un simplu paşalic.. Respectul 
lor pentru persoana Impăratului Rusiei - era' isvorit din recu- | 

“noştinţă, căci Rusia pusese capăt domnirii Fanarioţilor, ea re-: 
înviase tractările vechi a ţărei cu Turcia, şi dotase Romiînia 
cu o constituţie mult mai liberală de cît şartele imperiilor ve- 
cine. Ei ai fost singurele coloane rămase a templului naționa- 
lităţii noastre; pe fruntea. lor venerabilă, aurora viitorului” 

- reflecta razele sale, însă amar de naturele alese;: de inteli- 
genţele nerăbdătoare care trăiaă în aşteptarea. acelui viitor 
depărtat! | Ma i 

C. Negruzzi a fost una din acele naturi. | 
Crescut în ţară sub privegherea părintelui săi, el îşi. des- 

voltă spiritul, îşi înmulți cunoştinţele prin cetirea autorilor 
clasici, atît elini cît şi francezi şi de la sine se înfrăţi cu şcoala 
romantică, a căreia şef era Vi a ai pp 
lungă în Beserabia, şi Rusia de sud punîndu-l în relație cu 
vestitul poet Puşkin, gustul săi pentru literatura modernă se - 
afirmă încă mai mult,.şi ca prin un efect magic, el se. trezi 
deodată cu o avere bogată de idei. nouă, de poezii armonioase 
şi de stil curat romînesc. Avea sărmanul, o comoară şi nu'se 

A
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„putea bucura de a o împărţi cu nimeni, căci împrejurul săi 

nimeni nu era în stare să o preţuiască la adevărata ei valoare. 

Efect. curios al legei de contrasturi! efect natural al. siste- 

mului de opresie! Pe cînd stilul. general arlechinat cu gre- N 

„_cismuri, slavonismuri, francismuri, mirosia a biurocraţie, mo- 

delindu-se pe fraza stereotipă de: aşa.precum şi: în urma 

celor mai sus. pomenite; pe cînd poezia lincezea în versuri 

traganate de 16 picioare şi schiopăta sub forma de ode lin- 
guşitoare către ministru, domn şi împărat. C. Negruzzi tra- . 
ducea cu o măestrie artistică baladele lui V. Țugo, şi minu- 

nata poezie a lui Puşkin : Satul i Negru. Limba lui era corectă, 

versificarea armonioasă, şi traducerea demnă de original. 

Pe cînd clerul ţinea într'o mînă discul drăgălaş şi în cea- 
Valtă fulgerile afuriseniei, C. Negruzzi îndrăznea a. scrie pe 

Todirică, jucătorul de cărţi!) şi să traducă în colaborare cu 

A. Donici Safirele Prințului Antioh Cantimir, în care se 'gă-, 
sesc paâsagiuri ca următorul: „7 

De vrei să fii Episcop, c'o mantie vărgată 
“Infâşură-ți trufiă, îţi pune lanţ de aur, 

Sub mitră strălucită ascunde-ţi capul tăi, NE 
Şi sub o barbă lungă stomahul îmbuibat, : e, 
Diaconul să meargă cu cîrja înainte, 
Tentinde ?ntr'o caretă şi tot blagosloveşte 

În dreapta ș și în stînga, cînd eşti plin de venin. etc, 

„Pe cînd tradiţiile istorice căzuseră în uitare şi faptele glo- 

rioase ale strămoșilor. noştri se perdea în întunericul. igno- 

ranţei, C. Negruzzi avu nobila dorință de a deştepta simţul 
naţional prin poemul istoric: Aprodul Purice. Acest mic poem . 
cuprinde tablouri de o rară frumuseţă şi se deosebeşte atit 
prin armonia versurilor cît şi prin o energie de stil necunos- 
cută încă pănă la dinsul. Începutul e pastoral şi încîntător: 

„1, Ciocirlia cea voioasă prin văzduh 'se legăna 

“ ” Saturnarea primăverii cu dulci ciripiri serba, 
Plugarul cu hărnicie s'apucase de arat, etc. ! 

lar cu cît poetul intră mai afund în sujetul săi, versul de- 
vine oţelit, şi cînd descrie lupta de pe malui Siretului între 

1) Dacia literară în care a apărut această nuvelă a fost suspen- 
;dată după reclamarea clerului şi C, Negruzzi a fost exilat. Nota lui 
Alerandri. | i
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ostaşii lui Stefan Vodă cu armia ungurească a lui Hroiot, poe- . 
mul ajunge la înălțimea epică. În acel pasagiii, poezia: descrip-: 
tivă produce efecte de minune în ochii şi în auzul cetitorilor 

„Prin nechezarea cailor, prin zingănitul armelor şi mai ales prin 
eroismul Domnului. Se cunoaşte că nu fără intenţie Negruzzi. colora atit de vii tabloul sei; lui-îi plăcea să puie în faţa tronului imaginea sublimă a lui Stefan ca un contrast amar; îi plăcea să arăte boierilor degeneraţi din timpul săi cum eraă 
acei de pe timpurile vitejiei, care în loc de'a trăi în trăndă- 
vie, ştiaii să moară cu sabia în mînă pentru apărarea ţărei. 
Aprodul Purice a fost o: pâlmă dată de trecutul glorios pre- zentului mişelit., ÎN 
"-Pe cînd palatul domnesc era considerat ca un soi de tem-! 
plu, iar Domnul: ca.un soi de- Budă nefailibil, C. Negruzzi „avea curagiul a scoate la lumină imaginea cruntă a lui- Aesau- 

. 

dru Lăpuşneanu, şi a spune boierilor un mare adevăr: <Po- Porul e mai puternic decit boierimea ln | Ă 
Proşti dar ailți ! :răspunde Lăpuşneanu vornicului Moţoc; 

în scena măcelului din palat, atunci cînd poporul adunat la 
poarta Curţii striga: capul lui Moţoc vrem ! Acel răspuns al Domnului: Proşti dar mulță ! cuprindea în trei cuvinte o ade- vărată revoluţie socială, Prin urmare, novela istorică fu răă: văzută la palat, răi primită de, boieri, însă ea îşi dobîndi pe_ loc rangul cel mai înalt în literatura romînă, şi va rămîne tot- deauna un model perfect de stil, de limbă frumoasă, de crea- ţie dramatică: şi :de o necontEstată originalitate. 
"Nu mai enumăr celelalte: Păcate ale tinereţelor, toate spiri- 

tuale, atrăgitoare şi plăcute ca păcatul, însă voi declara fără nici o părtinire de veche amicie, că valoarea scrierilor lui C, 
Negruzzi, mare prin calităţile lor, se măreşte în proporţie co- 
losală, cînd gîndirea mea: se rapoartă la timpul de sterilitate în care ele ai fost produse. În anii de secetă, rodurile copa- cilor sînt mai cu samă prețioase, - | 
Bagajul literar a lui Negruzzi. este mai “Puțin voluminos, 

precum a fost şi acel al lui Prosper Merimee în Franţa, însă cîştigă în_calitate cei lipseşte în cătime. El zicea: crai bine 
orei ui armasar arăpesc decit o herghelie tătărască, şi: decit un cîmp de inăcieşi mai bine un singur trandafir». Avea multă dreptate şi zicea un mare.adevăr în limbagiul săi original, 

îi Si 
-..
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căci mai bucuroşi să fim de-a poseda în. bibliotecă un singur 
volum: de păcatele lui Negruzzi, decit o sută de tomuri a unor 
literați “păcătoşi, | 
Am asemanat pe Negruzzi cu Merimâe. în privirea cătimei 

operilor, acea asemănare o găsim Şi în natura talentului şi 
„chiar a spiritului lor. Amîndoi aveau ,condeie de oțel mlădios 
cu care ştiai a cisela foarte fin limba de care. se serveau. Ei 
aveai de-opotrivă simţul estetic în producerile lor şi posedaii, 
acelaş farmec de naraţie. Ori ce întîmplare zilnică, ori ce îs- 

_torioară cit de neinsemnată,' Negruzzi ştia- să o prezinte sub 
  forme interesante, şi atit convorbirea lui vanată, cit şi tactul 

purtârei, modestia şi blindeţa caracterului săi, Paă făcut-a fi 
mult simpatic contimporanilor săi. | 

Ca om politic, deşi rolul lui nu a fost însemnat, e de ajuns 
să amintim aice, că fiind deputat sub Domnia lui Sturza Vodă, 
el a fost exilat de două. ori la moşia sa Trifeştii, de: pe malul 
Prutului, pentru crimul meertat că avea idei liberale. şi făcea 
opoziţie guvernului!).: S 

Insă şi diversele posturi ce a ocupat, de la. simplu diac de 
Visterie, — post în .care intraă întăiă feciorii de boieri pe atunci, 
— pănă la“postul de Ministru de finanțe, şi cariera politică, erai 

r 
contrare gustului şi tendinţelor sale literare. In nemolul de 
dele, adunate împrejurul lui de şicana proceselor, în mijlocul 
lucrărilor.seci de cancelarie la care-a fost condamnat o mare 

"parte din viaţă, el găsea timp a comite plăcute păcate cola- 

  

  

1) Domnul Mihail Sturza ştia a se folosi de împrejurări, Profitînd 
de o dușmănie personală ce era între Constantin Negruzzi, cel mai 
tînăr de vîrstă, dar singurul serios opozant din deputaţii adunării, şi 
Consulul Rusesc de pe atunci, care se amesteca în mod prea neplă- 
cut pentru Domn în guvernarea ţerei, el pe de o parte îndemnă pe 
Consul de a cere exilarea lui Constantin Negruzzi, iar pe de alta tri- 
inetea soli la Petersbur prin care se tînguia cătră Împărat. de Con- 
sulul Rusesc, care îl silea să calce legea fundamentală a ţărei şi să, 
exileze pe deputați. Astfel el ştiu să obție şi revocarea consulului ; 

„ce-i era atit de neplăcut, şi :să dea o aparenţă de legalitate exilării 
deputatului a cărui cuvinte din adunare îi desplăceaii peste măsură. 

Exilul unui deputat cădea în sarcina consulului Rusesc, departarea 
consulului în sarcina deputatului lovit de consul în mod nelegal, 
Domnul își spala miînile şi era nevinovat, (Nota d-lui 1. Negruzzi).
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„borând la toate foile ce se iveau pe orizonul literare, Curierul 
„de ambe sexele a lui Heliad, Albina lui Asachi, Alăuta romă- 
vească, Dacia, lui Cogălniceanu, Progresul, Romănia literară, 
a lui Alexandri, Lumina lui Hăjdăi, şi chiar Convorbirele li- 
lerare, sai ornat cu mărgăritare. eşite din şiragul săi. Iusuşi 
repertoriul teatrului naţional se îmbogăţi cu două piese ori- 
ginale cari ai avut mare succes pe scenă: Doi fărani şi cinci 
cîrlani şi Muza de la Burdujeni; această muză a remas un 
tip în panorama noastră socială. Aşa dar, ca membru a So- 
cietăței, C. Negruzzi a fost o individualitate” marcantă pintre 
rontimporanii săi, : , 

Ca om politic, a fost liberal întrun timp unde liberalismul 
era periculos, căci îl ameninţa exilul, - 

Ca om de litere, a fost, este încă şi va fi mult timp în 
fruntea prozatorilor Romăni, SE 
Ca Român cu simţul de adevărată naţionalitate, să-l lăsăm 

“însuşi a se exprima: e 
2 

y . - 

«Francez, Neamţ, Rus, ce firea te-a făcut, 
«Pămîntul tăi e bine-a nu uita 
«Ori cui e drag locul ce Va născut, 

«Ei, frații mei, ori unde-oi căuta, : 
«Nu mai. găsesc ca dulcea Romănie, 
«De-o şi hulesc ciţi se hrănesc în ea, 
«Corci venetici!... Dar ori cum va fi, fie, 
«Eu sînt Rommiîn şi-mi place țara mea». 

V.. ALECSANDRI. 
, 

Mirceşti, Ghenar, 1872.
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B: un act de dreptate literară ce-l săvirşim,  tipărind, după 
, Alecsandri, o ediție completă a' scrierilor lui Costache Ne- 
'gruzzi şi: căutînd a-i face loc în o bibliotecă populară răs- 
-pîndită. „m. 

începind de tineri să lucreze împreună, timp de care . 

Cei doi mari scriitori moldoveni ai fost buni tovarăși, 

Alecsandri adeseori își aducea. aminte cu vie înduioșare : 
«Cu vie mulţumire şi induioşare îmi aduc aminte de 

“zilele ce am petrecut cu el pe malul Prutului, la anul - 
mintuirii 1840. Nu făcuse încă nici un vers rominesc şi 
de abia intrasem în domeniul literaturei cu o nuvelă în- 
titulată “«Buchetiera de la Florenţa» 1). . 
“E vorba de revista Dacia liter ară, în coloanele căreia 

S'aă întîlnit, Alecsandri abia se intorsese din Italia. A dusese 
cu sine întiiele "încercări de proză romantică, scrisă sub 
influență străină. Negruzzi însă terminase cite-va din cele 
mai: desăvirşite. bucăți în proză, pe Lăpușneanu, sSobiephi 
şi Românii şi articolul asupra cîntecelor populare; şi toate 
avură! darul de a contribui la desvoltarea talentului de 
“scriitor al lui Alecsanări.: Cele dintăi i-ati servit-ca isvor de 
inspiraţie pentru două drame, iar al treilea articol i-a arătat 
câlea 'pe 'care, mai tirzii, avea să ajungă atît de departe. 

Tot la 1840 încep a munci împreună pe terenul teatrului, | 
Principele Sturza îi chemase, alăturea' de. Kogălniceanu, 

  

1) Alecsandri, Scrisori 1. Bucureşti 1904, p. 103. *
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la direcţia Teatrului Naţional din capitala Moldovei. Co- 
laborarea asta n'a putut fi fără urmări binefăcătoare pentru 
începuturile dramatice ale tinărului tovarăș. 
„Cînd Alecsandri tipăreşte «Propăşirea» şi cRominia Li- 
terară», îi găsim iarăş împreună. În urmă, căile li se des- 
part; Alecsandri, prin comediile sale de moravuri și prin 
„poeziile în gen popular, își ia sborul cunoscut şi cîştigă 
uşor laurii popularității neatinse de altul, iar Negruzzi, cu 
totul superior ca prozator, rămîne cu mult” îndărăt în pro- 
ducţiile sale poetice şi dramatice. | a | 

La 1868, 25 August, Negruzzi se stinge, iar amicul săi, 
amintindu-și ce perdere îndură, scrie d-lui [. Negruzzi: - 

- e..cînd am aflat că s'a săvirşit din viață, am fost co- 
prins de o tristeță adincă, căci e trist de-a vedea restrin- .. 

» gindu-se cercul contimporanilor săi, e dureros a-ți perde 
amicii cu care ai petrecut în tinereţe, ai lucrat la renaş- 
terea unei ţeri iubite şi te-ai deprins a-i prețui Costache 
Negruzzi. este un nume scump Romîniei şi-văarămînea în 
pleiada. pionerilor intelectuali ai neamului nostru ; el și cu 
Hrisoverghi au fost cei dintăi în Moldova Care ai . dat 
semne de independenţă literară, ferindu-se de formele 
stilului mitologic, plin de Afrodite şi de Apoloni, adoptinr 
drapelul școalei—remantice_ Scrierile . sale deși nu multe 
( Nota ed.) aii an caracter noii în literatura noastră, 
deosebindu-se prin eleganță, linpezime de stil, energie şi 
adevărat romînisu» 1), | 

Caracterizarea e cit se poate. de nimerită. Aproape toate 
scrierile lui Negruzzi, fragmentele nuvelistice, spiritualele 
polemici literare sai politice, aparțin mai mult genului 
ușor de foileton. Ai însă în ele, pe iîngă măestria limbei, 
o deosebită putere .de viață, încit autorul a rămas. tînăr ca 
Şi Alecsandri şi va continua și de aci înainte să desvolte 
gustul literar în o direcţie prielnică culturei romîne. 

    

e
,
 

%, ” 

1) Alecsandri Scrisori, p. 87.
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La 1857 Negruzzi însuş își adunase întrun: mănunchiii 
o parte a operelor sale, grupindu-le sub titlul Păcatele 
"tinevețelor 1). Era tot ce crease mai bun și cuvîntul «păcate» 
se explică cel mult din cele cite- -va indiscreţiuni ce le face 
asupra vieţii sale personale. 

': După moartea lui, a apărut o ediție mai mare în trei 
volume 2), îngrijită de d. 1. Negruzzi. Alecsandri însuş vine 
în ajutorul editorului, îi comunică manuscripte şi-i dă in- 
-dicaţii speciale?). Tot atunci îi pune la dispoziţie prețioasa. 
întroducere, reprodusă şi de noi. - 

În cele trei. volume de la 1872 nu avem însă un Ne- 
gruzzi complet. Lipsesc articole risipite în revistele și 
„ziarele contimporane, şi încă de cele mai importante, ca 
articolul menționat despre Cintecele populare; nu sint co- 
prinse nici, o parte a polemicilor lui, iar o seamă de tra- 
duceri din. franțuzeşte şi rusește, deşi scrise în aceeaș 
limbă curată, aă fost cu totul“lăsate la o parte. 
Am crezut de-bine să adunăm ce 'se poate, să com- 

pletăm ce e publicat fragmentar și să adăugăm ce lipseşte. 
Astfel ediţia, din. care apare acum întiiul volum, este sin- 
gura cu adevărat completă şi — exceptind eventuale scă- 
pări din vedere — nu ne lipsesc decît articolele anonime 

“ale lui Negruzzi şi cite-va fragmente ŞI miscelanee cu total 
fără valoare literară 1). 
Am complectat două articole din ediţia de la 1872 Şi 

anume cel despre Scavinschi (v. p. 152) și postuma în- 
cercare asupra Florei Romine (v. p. 85).şi am adaus, în 
ordine cronologică, 19 scrisori şi mai multe articole de. 

A: 

  

1) Păcatele tinereţelor. Amintiri de juneţe. Fragmente istorice, Ne- . 
ghina și palamida, Negru pe alb. Iaşi 1837, p. 365, 

„2 Scrierile lui Constantin Negruazi. 1 Păcatele. tinereţelor. II! 
Poezii. III Teatru. Bucureşti 1872-73, 3 vol, pp. 350-511 +-801, 

3) Alecsandri Scrisori p. 45. o 
1) Vezi între altele, Propășirea 18414 p. 312. Albina Romînă 1840 

supi. No. +. Albina Romină 1846 p. 38,
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diferit gen. Din cauza lipsei de spaţiii, traducerile, în 
“număr destul de însemnat, le-am lăsat pentru un volum 
viitor, o N 

La intocmirea ediţiei noastre am fost nevoiți să ținem 
seamă de rolul lui Negruzzi în aprinsele polemici asupra 
limbei literare, precum şi de influenţa lui hotăritoare asupra 
“desvoltărei acestei limbi, 

Nu puteam publica textul întocmai, după ediţia cea mai -nouă, făcută după moartea lui. Pentru a arăta procesul 
prin care a trecut limba acestui meșter, schimbările ce 
le-a suferit cu timpul, făcute de el sa de :editor, am con- 
trolat. primele texte tipărite — unde manuscrisele lipsesc: : —— şi am notat în- josul paginilor toate. deosebirile de stil 
şi de cuvinte îftre diferitele redacţiuni. Unde s'a simțit 
trebuință, am făcut și istoricul articolelor. | 
După volumul de proză al lui Alecsandri, tipărit de noi 

anul trecut, această este a doua încercare de ediţie critică 
a'unui autor romîn. Dacă n'am nimerit calea cea adevărată, 

„vina .nu.este. a noastră ci a acelora cari n'ati ştiut pînă „acum să ne dea modele de ediţii critice. 

Pi 

22 Aprilie 1905.. 

” E. CaRcALECuI şi IL. CuExDI.
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Cum am învățat romăneşte !) 
  

"Pe cînd uitasem că sîntem Romăni Și că avem şi noio limbă, pe cînd ne lipseau Și Cărți şi tipografie, pe cînd toată lumea se aruncase în dasii şi perispomeni ca babele în căţei și motani, căci la şcoala publică se învăţa numai greceşte ; cînd în sfîrșit literatura romănă era la darea sufletului, ciţi-va boieri, ruginiți în romănism, neputîndu-se deprinde cu frumoasele ziceri : "parigorisesc, catadicsesc, Ş. c. |., toate în esc create de diecii Vistieriei, — pentru că atunci între ei se plodea geniul, — şedeai triști și ăleaă „perderea limbii, uitindu-se cu dor spre. Buda saă Brașov, de unde le veneai pe tot anul calendare cu poveşti la sfirşit, şi din cînd în cind Cite o broșură învățătoare meş- teșugului de a face zahăr din ciocălăi de cucuruzi 2), sai păne şi crohmală de cartofe 3), ” PNI 
1) Publ. în Curier de ambe sexe | (1836) p. 337. — 2) Aluzie la ves- titele calendare de Buda și la următoarele două Cărți: Disertaliune despre zacharu, carele de mustu de tulei de cucurus şi de jugastru se face,- de Joan Burger, Buda 1813; Învățătură sati povățuire Pentru facerea piinii cei de obște... din cartofie. Alcătuită de Hristian Rukert, tălmăcită de doftorul Dimitrie Samurcași. Iaşi 1818. Ed. II, Iaşi 1829. — 3) «Tot de pe atunci, cînd Typografiile din Snagov, din Târgovişte, din Rămnic dispăruseră, ne venea şi cărţile bisericei tot din Buda, preschimbate după sistema catolică, spre a învăța poporul . a cere numai pănea materială din toate zilele, iar nu cea spre, fiinţă, și materială şi: intelectuală, De atunci se deprinse clerul nostru cu veninul erezielor religioase, politice și sociali; şi acum li se pare străin laptele. salutariă a bisericei Răsăritului. (Nota lui C. N. din Curăerul.; , Si -: -



  

Tot.însă mai rămăsese o școală, pe care aceşti buni bă- 

trăni o priveaii ca singur azilul prigonitei limbi, şcoală 

unde se învăţa încă romăneşte, aproape de Iaşi în monas- 
“tirea Socola. | 

Tatăl mei era unul din Romănii aceştia. Nu eşea nici 

un calendar care să nu-l aibă el întîi, nici o carte biseri- 

„cească care să n'o cumpere, nici o traducție care să nu 
pue să i-o prescrie. 

Intr'o zi viind de la şcoală, lam găsit cu o mare carte 
„în folio dinainte, Ceteşte-mi, îmi zise, o viață de-a sfinţilor 

din cartea aceasta. 

— Eartă-mă, părinte, ei nu pot ceti romiînește. 

— Cum! apoi dar ce înveţi tu! 

— Elineşte, am răspuns păunindu-mă. De vrei, să-ți ce- 
tesc toată tragedia Ecubei 1), unde e acest frumos. chor a 

Troienelor, pe care îl ştii pe din-afară: 
Pi . ” . 

“Avpa, Tortăs GopaL 
"Ace mowozâpavs ouiters 

Qos dzdzovs ăx'otua Muvas, 

Ile: us zâv ushtav zoptvns?)! 

— Poate să fie frumoase acele ce tu spui, zise tatăl 
mei, dar e rușine să nu ştii limba ta! mine vei veni cu 

mine .la Socola 5) unde este examen. Voi vorbi pentru tine 

cu dascalul, care e un om prea-învăţat; şi nu mă îndoesc 

că tu țe vei sili a învăța degrabă, pentru.că ştii că asta 

îmi face mulțămire. 

— O negreşit! am răspuns cu bucurie. : , 

"Ne întirziasem a doazi, căcă cind am ajuns, am găsit 

examenul pe la sfirșit. Se cercetase istoria, geografia ş. c. |. 
Sala era plină.. Auditorul se alcătuea mai ales din dame bă- 

trăne, mume a băeților, care ascultai într'o religioasă tăcere. 

D In Curierul : Ecubei din Euripid. 2) m. Dogzbsets 3) „de unde am 

primit răvaș, prin care mă poftesc la examen. | 

tr ret frau



  

Profesorul romăn avea un nas cu totul anti-romăn, căci 
las, că era grozav de mare, dar apoi era cărligat, încît se- 
'măna mai mult a proboştidă decit a nas. «Pre-evghenicoşilor 
boari şi cucoane, zicea el, am avut cinste a înfățoşa d-voastre 
prohorisirile ucenicilor mei în istorie, cetire, scriere, arti- 
metică. Acum voi ave cinste a arăta că limba noastră, 
pe care toţi socot că o ştii, dar nimeni.nu o ştie, cum se 
cade, nu este fără gramatică, fără sintaxis şi fără orto- 
grafie; ci mai ales în acest pont al ortografiei întrece pe 
multe altele. Două pilde voi arăta.» i 

Sfirşind, îşi puse ochilarii, tinse tabla neagră, şi che- 
mînd un băiat ca de nouă ani, îi dete condeiul de credă. 

Băietul scrise : 

Fată Sarră! 

"Eu țam zis aseară, 
Să vezi oul cum se sară. 

«Pre-evghenicoşilor, urmă profesorul, vedeţi că toate 
aste frasis se sfirșesc cu sară, dar precum ați văzut, au. 
deosebire în. scris. Asemenea veţi vede şi cu a doua pa- 
radigmă.» — Băietul mai scrise: 

- Maică-ta de-i vve . 
Bine ar fi să vre 
Păn' la 'noi la vie.1) 

Dascalul tinse brațul spre cuvintele scrise, cu un gest 
maestos. Gestul acesta fu ca isbucnirea unei mine, .Băr- 
baţi, femei, copii, toţi săriră şi s'aprupiară de tablă stri- 
gind bravo de răsuna sala. Mumele uimite suspinaă sub : 
bonetele inhorbotate.' Lacrimi de bucurie isvoraă din ochii 
lor odată frumoşi poate, dar acum stinşi şi împrejuraţi de 

  

1) Forma dintii: , 
” Maica mea e vie; | 

Şade tot la .vye - ! 
Miine a să vre.
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“un cerc purpuriu ; aste lacrimi strecurindu-se pe lingă 
sbirciturile nasului ca pe niște uluce fireşti, ajungeaă sub 
buza dedesubt unde barba întoarsă în năuntru le. oprea 
ca o stavilă. Bunele bătrăne! nu se puteai dumeri cum 
de sînt atit de învățați drăguții lor, şi clătind din cap; 
priveaii pe dascăl ca pe o fiinţă surnaturală. Bărbaţii îl | 
fericita, îi mulțămeaiă, îi strigaă aferim de se sgudueaii 
păreţii; şi bătrănul Socoleanu, doborit sub grindina laudelor 
și a aferimilor, se lăsase pe un Scaun, unde-] împrejuraseră 
copiii, ameţit, răpit, cuprins ca acel împărat Roman ce 
striga la moartea sa : Je sens que je deviens dieu! 

Ce făceam  eii în vremea aceasta? Ei rămăsesem încre- 
menit cu ochii holbaţi, cu gura căscată, căci nu înțele- 
geam .nimic, ei care mă ţineam că -ştiă ceva! Dascalul 
acesta lua în ochii mei un chip măreț, academic, piramidal !), 
neînțeles ca şi sinonimele sale; mi se părea că văd un 
Platon, un Aristotel... Cît mă umilise de tare! cum îmi 
căzuse trufia ! cit mă simţeam de mic în asemănare cu 
băiatul acel ce scriea Sară şi Vie în trei osebite feluri! 

Ne-am întors acasă. Tatăl meii văzindu-mă gînditot, mă 
întrebă ce am. 

— Gindesc la adinca erudiție a acestui dascal. 
„—- Adevărat, e un om plin de științe şi Pam poftit să 

vie ca să-ți dea ?) lecţii de trei ori pe săptămînă. De mîne 
va începe. 

O, cît am rămas de recunoscător bunului părinte pentru 
această dorită veste! Indată am gătit caiete, condeie noue,. 
negreală bună, nimic n'am uitat; întocmai ca bravul soldat 
care îşi perie uniforma, freacă bumbii, curăță armele în 

“ajunul bătăliei. Aceste pregătiri m'aă ocupat pănă sara, 

  

cînd m'am culcat gîndind la noul dascal, 3) [ear peste 
noapte am'.visat că aveam un nas cît al lui de mare]. 

A doua zi profesorul veni, și după acea'de datorie bună 
dimineață, scoase din sin o broșură cartonată cu hîrtie . 

  

!) academic, înalf... 2) să vie a-ți da. 3) Urmează: şi giudecând că 
cine n "aiea astfel de nas, precum era al dai, au poate fi <înrățat».
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pestriță, zicindu-mi-c'un zimbet plin de încrede:e în sine: 
nădăjduesc că ne vom înțelege amindoi. Această filadă 
nu sînt la îndoială 'că în puţine zile o vei învăța. 

O! am gindit, aceasta e negreșit vr'un extract lesnicios a 
sistemului săă 1) de învăţătură. Am luat-o cu toată onoarea 2) 
cuvenită operei unui literat, şi deschizind-o, am văzut că 
era un abecedar cu slove de-un palmac de mari! 
Am rămas mut de oţerire şi de ruşine. Ce batjocură! 

să mă pue pe mine, care nu mai eram un copil, 5) aveară 
treisprezece ani, să învăţ a b c/'pe mine care înțelegeam 
pe Erodian din scoarță în scoarță! Era un infrunt care 
iubirea mea de sine nu-l putea mistui. Hotării să-mi răs- . 
bun şi ideea asta mă mai linişti. 

In vremea aceasta, dascalul îşi aşezase ochilarii pe tronul 
lor (pare că privesc încă acei ochilari tțugueți pe nasul lui 
urieaș ca un turc călare pe un harmăsar roib), trase tabac, 
strănută, tuși spre a-şi drege glasul, și începu rar și cu 
dese pauze: ' o 

«Netăgăduit este, că omul neînvăţat e ca un copac ne- 
îngrijit, care nici o roadă nu aduce. Drept aceea, învăţă- 
torul 4) este pentru un tinăr, aceea ce este şi prădinarul 

„pentru pom; î) saii ca plugarul bun care curăță de mă- 
răciuni țearina sa pănă a nu semăna în ea semînța cea 
bună.» -- | 

După aceste parabole, adaose: 6) | 
«Pentru a-ți paradosi limba romînească după toată rîn- 

dueala, ca să o înveți cum se cade spre a o şti precum 
se cuvine, *) trebui să începem de la început. Vei şti deci 
că limba romînească are patruzeci şi una de slove, care 
se impart în trăi soiuri: glasnice, neglasnice, și glasnico- 
"neglasnice ; şi anume; glasnice sînt: Az, Est, lje, 1, On, 
„U, Ler (5, 'Btiu, Lu (0), Îia, Ia, Ypsilon, omega, Neglasnice: 
Buche, Vede, Glagol, Dobru, Juvete, Zemle, Kaku, Liude, 

  

- - . 

1) de sastema sa. 2) cinstea, 3) care nu eram un copil acut... 4) das- 
călul... 5) — îl curăţă la vreme... 6) urmă... ?) spre a o ști cum se cade, 
ca so înveţi cum se 'cuwvine, - | 

7
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. Mislete, Naș, Pocoi, Riţă, Slovă, Tferdu, Firta, Heru, Csi, - 
Psi, Ţi, Cervu, Șa, Ştea, Qita, Gea. Glasnico-neglasnice : 
Falu, Ieri, Ucu, În.» 

«Făr'aceste slove nu 'se poate alcătui nici o frasis, nu 
se poate proforisi nici o silabi, căci ele sînt temelia limbei... 
Drept, aceea, d-ta vei bine-voi a le învăţa pe de rost, 
pentru ca să le poți cuvînta curat şi pe înțeles, pentru 
că văd, că: dascalii d-tale Grecul şi Franțuzul, pe care - 
dracul să-i iae! ţi-a stricat proforaoa, nu poţi rostipeî,ă, 
Ș, C, şi altele vr'o citeva. Am nădejde că poimîne mi le 
vei putea spune pe din-afară, și atunci vom începe a doua 
mavimă, Ba, Be, Bi, Bo, şi mai la vale. Cred că ne înţe- 
legem ?» 

— Ba nu ne înţelegem nici de cum, am strigat, eșind 
din amețeala ce mă cuprinsese întru auzul barbarelor nu- 
miri a buchilor lui, nu ne înțelegem! D-ta vrei să. mă 
batjocoreşti, să mă pui la Alfavita, pe mine care știi g gre- 
cește mai mult de cît ori care tînăr la vrista mea, şi care 
scrii franţuzeşte sous Ja dictee, fără a face mai mult decît 
şepte opt greşeli pe față! Dă-mi o gramatică, arată-mi 
construcția verburilor, ortografia. Spune- -mi pentru ce scrii 
vie şi sară în trei feluri ? a 

— Îţi voi spune-o vreme. | | 
— Pentru că ai o duzină de i, așa e? Dar cum scrii 

masă (table), şi masă (Pret. verbului mănere) ? cum scrii 
lege (loi), şi lege (Imper. verbului legare)? Așa e că tot: 
un fel, pentru că n'ai doi a şi doi e? Apoi pentru ce în- 
curci şi amețeşti pe băieţi? 

— Aceea nu e treaba D-tale, îmi răspuse cu un zîmbet 
ce semăna a strîmbet; învață buchile pe de rost ca să le 
ştii poimîne. | | 

— Ba nici gindesc, zisei asviriind' abecedarul sub masă. 
— Ha, ha, ha! La început se pare grei, dar te vei de- 

prinde. Rădăcina învăţăturii este amară, dulci sînt însă 
rodurile sale. 

>
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“Sfirşind, strinse ochilarii, își luă Șlicul şi eși. Simții „că 
: mi se luă!) o greutate de pe inimă. | 

A! pedant ignorant şi îngimfat, strigai, vrei să învăţ 
buchile tale! Să mă necinstesc! A! chinezule, care ai o. 
sută de litere, mai mult de cit ori ce limbă! A! tu ai 
slove amfibii, nici glasnice, nici neglasnice! A ! tu socoți 
că limba mea deprinsă cu Homer, se va putea suci ca să 

2 zică firtă, tferdu, glagol, ş. c. l.; numiri sălbatice cu care 
tu ai poreclit bietele “litere ! A! tu vrei să mă necinstesc, 
“să învăţ buchile tale! Dar să crepi măcar nu le voi “în- 
văța ! — Las că te-oi juca eă! N'am trebuinţă de tine 
ca să-mi învăţ limba mea! : ” . 
Am alergat la biblioteca tatălui meii care era într'o 

ladă mare, purure deschisă, în coridor. Ajutat de o slugă 
i-am făcut inventarul, şi printre mulțimea Calendarelor şi 
a cărţilor în limba grecească modernă, eacă ce am găsit: 

S
f
e
r
a
 
P
i
.
 

„Tipărite: 

Vieţile Sfinţilor din toate lunile. 
Moartea lui Avel, (poem de Gesner). ! 
Numa Pompilius, (Romanţ de Florian). 
Patimile Domnului Nostru, în versuri. | 
Istoria lui Arghir și a pre-frumoasei Elene, idem. 
Despre. începutul Romăniior, de Petru Maior. 
Floarea Darurilor. . 
Intimplările Franțezilor şi intoarcerea lor de la Moscova. - 
Talmudul Jidovesc. 

Aanuscrise : 

Letopiseţul lui Nicolai Costin.2) 
Cavalerii Lebedei '(Romanț de Mme Genlis). 
Incunjurarea cetăţii Roșela 3): (Romanț idem). 
Lentor, tragedie în versuri. 
Sapor, idem. 

1) Că mi se rădică... 2) Letopiseţul (hronic) lui Lireche Vor sricul. 
3) Încungiurarea Roşelii, 

*
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Matilda (Romanță de Mme Cottin). 
Manon Lesco, romanţ. 2) Ma 
Tarlo, saă străinii în Elveţia, idem. 
Zelmis şi Elvira, idem. - 
Cugetări de Oxenstern, etc. etc. 2) 

“Sărmană bibliotecă ! Uitaţă în sicriul ei la bejenia anului 1821, toată a slujit de fultueală lanicerilor! ce n'aş da acum ca să'-am una din acele cărți de sute de ori cetite de tatăl meă. : i - M'am cercat să cetesc un romanț din acele manuscrise, dar scrisoarea era atit de încălcită, în cit le-am lăsat, fă- găduindu-le de a le vizita cum voi putea deprinde au ceti Scrisoarea aceea ieroglifică ce. se obicinuia atunci pe la 
noi ; şi luînd, istoria Romiînilor de Petru Maior, ajutat de abecedarui urgisit, în puține ceasuri am învăţat a ceti. Păn'înserat, eram capabil să spun pe caste cit ori care anagnost de.răpede. Seara am cetit tatălui mei tot cîntul întii din moartea lui Avel, singura carte care avea pu- terea a-l adormi, Bunul părinte se bucura, şi atribuind ştiinţa mea la vrednicia învățătorului, porunci să cumpere cinci coți postav vişiniă şi un beniş,.pe care îl trimise das- ! calului.: a | 
Ei însă nu puteam uita înfruntul ce-mi făcuse. Făcînd un congres de băieți —' conşcolari ai mei de la dascalii Franțez şi Grec, — după mai multe Opinii, care de care mai Stravagante, o idee satanică veni unuia în minte. 
— Fraţilor, zise el, socotința mea este să închipuim „nişte întrebări atit de grele, încit să nu le poată tălmăci, ca să-i dovedim că e numai un gogoman *) pedant... 
— Exp! Bravo! Eopi! Hura! [laây! Vivat! strigară toţi.) Întrebările s'au alcătuit, S'aii aprobat de toată adunarea, şi mi s'aă încredinţat. 
A treia zi dascalul veni, şi întrebindu-mă de ştiă buchile 

  

1) Urmează: Elisabeta sari surghiuniții în Siberia, idem. *y Istoria „ cavalerului de Grieuz, romanț, 3) Lipseşte în Curierul, 1) un nătă- răii, 5) strigară cu toţii,
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pe dinafară, : spre. răspuns am deschis cartea di Petru” 
Maior, şi i-am cetit un întreg capitol. Profesorul rămase 
înlemnit. Ă 

* Sfirşind, 2) am urmat în tonul acel pedantic cu care îmi 
vorbise el: . 

«De vreme ce vezi, logiotate, că am învăţat a ceti fără 
lesniciosul metod al abecedarului D-tale — Care mi-ai spus 
că este temeiul limbei — nu sînt la îndoială că voi în- 
vâța a scrie earăşi fără ajutorul dăscălesc. Insă fiind că 
cunosc și simț cu desăvirşire că dascalul pentru un tînăr, 
este aceea ce este grădinarul pentru un pom, văd că eii 
am foarte multe lucruri de învăţat, căci sint un copac ne- 
roditor. Drept aceea, am făcut aceste cinci întrebări, pe 
care d-ta vei bine-voi a mi le tălmăci. Asta va fi singura 
mea lecţie. Pe toată ziua îmi vei deslega cite „cinci de 
aste nedumeriri. ) Spune-mi dar : 

«1. Pentru ce une-ori vara plouă cu broaşte, ear nu cu 
cristei fripți precum odinioară la judani 2» 

. De unde a luat Adam şi Eva ac Și aţă de . a cusut 
iale. de smochin, în vremea ce > pe atunci nu era încă 
nici o fabrică ?» 

«3. Cum..2» 
= Păgîn ! mă curmă dascălul astupîndu- -ŞI urechile, Şi 
sărind de pe scaun, ca un om ce calcă pe un șarpe:-hulă 
grozavă şi pîngărită ! Eacă frumoasele isptăvi ale învăță- 
turii papistaşitor 

Zicind aceste, îşi luă şlicul şi o impunse de fugă pe ușă. 
De atunci EN am mai văzut. 
Astfel Petru „Maior m'a învățat romăneşte. 

—- 
7” 

1) Stirşind de cetit. 2) câmi ver tălmăci cite zece de aceste întrebări.» 
In Curierul bucata se slirşeşte aci și are următoarea notă: «Intrebă- 
rile-şi răspunsului bietului dascal se va căta în manuscript.» 

Restul a fost adăogat la retipărirea bucăţei î în «Păcatele tinereţelor». 

,
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l 
- Amour en latin fait amor; -- 

Or donc provient d'Amor la mort: 
- - Et paravant, souley qui mord. 

Deuil, pleurs, piăges, forfaicts, remorăd,. « 
” Blason de amour, 

Aceasta a urmat la 1827; | 
De abia înserase, uliţile erati însă pustii. Din cînd în 

Cînd și foarte rar se auzea pe pod duruitul unei calește 
în care era vre un boer ce se ducea lao partidă de cărţi, 
sau un fiacru ce trecea ca săgeata, și lăsa să se zărească 
nişte bonete femeești. Nici un pedestru nu era pe uliți, 
afară de fanaragii care strigaă regulat raita; pentru că la 
1827 Septembrie, nimeni nu S'ar fi riscat a merge pe .jos 
singur pe uliți după ce înopta. Pojarul de la 20 Iulie, pre- 
făcuse în cenuşă mai mult de jumătate a oraşului Iașii, şi 
fanaragii, masalagii, potlogarii, de care gemea orașul, şe- 

» zind ascunşi printre risipuri, pîndiaii pe nesocotitul pe- 
destru care zăbovise a se întoarce acasă, şi adese ori, el 
perdea împreună cu punga şi viața saă cel puţin sănă- 
tatea. In zadar umblaiă streji de arnăuți şi de simeni; nu : 
puteai stirpi aceste înrăutățiri, nici descoperi bandele va- 
gabonzilor, 

  

1) Curier de ambe-sere 1 (1836) p. 117—128, cu sub-titlul: Noutate istorică, - - 

 



O caleaşcă trecu în fuga cailor pe ulița mare, apucă 
ulița Sf. Ilie, şi făcînd în stinga, luă la deal pe lingă zidul 
Sf. Spiridon, şi tot suindu-se pănă!'n mahalaoa Sărăriei, 
stătu la portița unei căsuțe cu două ferestre cu perdele 
verzi. Din trăsură se cobori un tînăr elegant coconaş, a. 

cărui costum era după moda curții. 

El purta un antereii de suvaia alb, era încins cu un sal 
roş cu flori din care o puală i se slobozea pe coapsa 
stingă, iar capetele alcătuind -un fiong dinainte, cădeau 
apoi peste papucii lui: cei galbeni. Pe sub giubeaoa de 
pambriu aibastru blănită cu samur purta una dintr'acele 
scurte caţaveici,. numite fermenele, broderia căreia cu "fir 
şi cu tertel, îi acoperea tot peptul. În cap avea un șlic de 

. o circonferență cel puţin de şepte palme. | | 
Intr'un cuvînt, ori ce damă lar fi văzut în ceasul acela, 

nu S'ar fi putut opri de a se coti cu vecina sa, şi de a 
zice în jargonul. vremii de atunci: ah, psihimu, uită- te cit 
e de nostim 7 | ! 

» Chipul săii era de nu frumos, dar plăcut. Lavater din 
cea întăi vedere Var fi judecat după fruntea lui strimtă, 
buzele groase şi sprincenele rădicate cu disproporţie d'a- 
supra ochilor; dar și nefiind cineva fizionomist putea fără 
a se greşi să'l boteze de nătărăi, după căutătura cea spe- 
riată şi neclintirea figurei sale. 

“In camera unde intră, pe un crevat cu perdele ponceau, 
şedea o fetișoară rezămată într'un cot de perină. Fusta ei 
de atlaz albastru deschis, de sub care se zărea un picioruş 
gras şi mic, părul ei castaniii „ce. se. slobozea în unde de .- 
mătase pe albii ei grumazi; poziţia ei cea lenoasă, în sfirşit 
lumina murindă a unei 'lampe, ar fi înflăcărat pe Xenocrat, 
dacă ar fi fost la Iaşi la 1827, în camera aceea. 

Zăi, era frumoasă tînăra fată ! cînd insă și-a întors tîn- 
jitorii ochi. căprii, umbriţi de lungi gene şi scăldați într'o 

"rouă de desfătare, cînd s'a răpezit -şi a apucat în braţe pe 
tînărul ce intrase, trebuea să „aibă cineva toată nesimțirea 
lui, ca să nu cadă amețit la picioarele ei.
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— Ah! tu ești, lancule, tu ești! Vezi că ei te aşteptam. 
Gindeam la tine, pentru că numai la tine gindesc. Pe 
semne tu nu ştii că te iubesc mai mult de cit ori ce alt 
pe lumea asta, şi tu ear mă iubești. Aşa e că mă iubeşti? 
Nu voi să mă iubească alții. Zică ce-a vrea lumea, eă te 
iubesc, — ș'apoi ce-mi pasă de lume. — Tu ești al mei! 
al mei! Te iubesc, te sărut, sufleţelul meu ! 

Şi gingașa copilă îl acoperea de. sărutări focoase. 
— Ce te-ai făcut de o săptămînă de cînd nu te-am văzut? Unde ai fost? Oh! ţi-am scris, şi nici n'ai vrut 

să-mi răspunzi. Cînd ai şti cît am plins! Uită-te ochii mei 
sînt roșii încă; aşa e că sînt roșii? Spune-mi, mă iubeşti? 

— Mă întrebi un lucru care poate ți lam spus de o mie 
de ori, răspunse cu răceală nesimțitorul amorez. - 

— Caraimane, dă-mi un ciubuc! , 
Un arnăut mustăcios intră, şi întinse stăpinului săă un 

lung ciubuc. Intrun minut, cămăruţa se umplu de un fum 
gros, printre care Zoe se zărea ca o zeitate prin nori. 
Această întrerumpere a unei vorbe amorezate, - pătrunse 
pe biata fată, care tăcu lăsînd să, scape din sînul ei o 
oftare, 1) o oftare de acele ce sfişie inimi. | 

— Mi-ai scris că ai să-mi spui un lucru mare. Să vedem, 
ce este? spune, pentru că n'am cînd zăbovi, adaogă ti- 
nărul, scuțurind ciubucul, - - 5 | 

— Ah! zise 'Zoe, întarnîndu-şi lăcrimaţii ochi, spre el, 
odinioară îţi. părea că sboară ceasurile ca minutele lingă : 
mine ; atunci mă iubeai, acum nu mă mai iubeşti ca atunci, 
măcar că eă tot aceea sînt și tot asemene te iubesc. Oh! lancule, tu niciodată nu vei ajunge la acel grad al dra- 
gostei care ei îți păstrez! Prea-iubitul mei! spune-mi cind 
mă voi numi soția ta? Cind voi pute a nu mai tăinui 
de lume acest amor de care inima mea este plină? Vezi - tu, acesta e singurul mei gind. Ştii poziţia mea. Ştii că 

„de am greșit, pentru tine numai am fost o slabă fată. Ah! 

. 

    

1) ohtare.



„cînd ai şti cît sînt de fericită; am să- ți. spui o veste «are 
a să te umple de bucurie. Ei o să fă mumă! — Şi co- 
pila își ascunse. rumena față în sinul coconașului. 

Intru auzul cuvîntului acestuia, Iancu s'a posomorit, a 
Dăgat mîna în buzunar, şi scoţind niște metanii de corail 
de :vr'o doi coţi de lungi, începu a se juca cu ele, preum- 
blindu-se în lung şi în larg prin mica cămăruţă. - 

Zoe il privea “neclintită. N 
— Ascultă, draga mea; cred că nu te îndoeşii cum că 

te iubesc. Vestea“ce mi-ai dat n'a umplut de bucurie. Dar 
văd nişte mari pedici la însoțirea noastră. Unchiu! mei 
a aflat legătura noastră, și e foarte mînios asupra mea. 
Îmi zice că nu e de cinstea mea să iau o fată săracă, or- 
fană, şi cite altele. Ei însă nu zic că nu te voi lua, dar 
trebue răbdare. Să vedem. — 

Mișelul ! vorbele lui erai loviri de cuţit pentru Zoe. Ea 
tremura. . - 
— Vai mie nenorocita! eată la ce am ajuns! eată în ce 

stare m'ai adus! mă despreţuieşti după ce m'ai înșelat! 
Nu-ţi e milă de o ticăloasă fată, pe care ai adimenit'o cu 
juruinți mincinoase. Găseşti pretesturi ca să mă părăsești 
şi pe mine şi pe copilul tău. Nu te temi de păcat! nu so- 
coteşti că voi muri dacă mii lăsa ! oh! fie-ți milă! fie-ţi milă ! 
„Şi sărmana 'se tira la picioarele lui vărsind şiroae du 
lacrimi, [şi fringîndu-şi mînele]..!) | - 

— Cugetă.că de mă vei părăsi, voi muri negreşit, și, 
vei avea a da samă lui Dumnezeii, pe care de atitea oii 
lai luat martur jurămintelor tale. 
« Suspinurile înăduşiră glasul fragedei copile, care acum 
întăi începuse a găci inima amorezului săi, . 

Sfărămată de durere, căzu leşinată la picioarele lui, 
Iancu o ridică, şi o puse îr, pat, după aceea chemînd | 

„pe bătrina ei slujnică alăsat'o lingă ea. El a eşit şi s'a 
suit în caleaşcă. 

  

1) Cuvintele. din paranteză lipsesc în Curierud:
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-—> La bal, la curte! a strigat arnăutul vizitiului, şi ca- 
leaşca a purces ca vintul. | 

— Deşanţată pretenție! zicea coconașul răsucindu-și 
musteţile.. Zice că-i am jurat s'o iai, ca cind astfel de ju- 
Tăminte se mai țin vre odată. 

II 

Cinga il brando, ed abbia questa 
L'asta in pusnoa, el'elmo in testa, 
E con Pallade in bellezza 

+ Giă potrebbe contrastar. 
” Metastasio, 1) + 

Zoe era fiica unui boerinaș, care prin slujbele sale se 
ridicase la o treaptă cinstită. Incă în fașe, perduse pe 
maică-sa, ear la vrista de cinci-sprezece ani, moartea o 
lipsise și de tatăl săi. De atunci, sărmana fată lăsînd o 
moşioară, iusitul loc al copilăriei sale, care rămase Moş- 
tenire fraţilor ei, venise la lași. Curînd n'a lipsit a se mo- 
lipsi de aerul acestui oraş. Se văzu încunjurată de o droae 
de curtezani, pe care îi trăgeaă deosebita 'ei frumuseță. 
Focul juneţii și simplitatea creșterii sale o făcură să plece 
urechia la măgulirile desfrinaţilor. Ea iubi, iubi, oh! cum 
iubi! Neștiind ce e amorul, şi neprepuind urmările lui, se 
dete cu totul la această patimă dulce şi amară, plăcută şi 
groaznică. Se dete cu gind, cu inimă, cu suflet. 

Eată o întîmplare ce va arăta ce fel iubia tinăra copilă. 
Cel întăi ce găsi loc în inima ei, fu un ofițer al guardiei 

curții; tînăr galant, cinstit şi birbant. Iliescu era cu totul 
contra coconașului, pe care l-am văzut figurind la înce: 
putul acestei foarte adevărate istorii. Frumos și bine făcut, 
el n'a'avut-multă greutate a ciștiga inima ei. EI o iubia 
şi se mira că o iubeşte ca şi în ziua cînd culese cea întăi 
dulce sărutare pe buzele ei. Și de şi Zoe nu cunoștea adi- 

  

D Urmează al H-lea motto: «Helas, elle aimait trop, c'etait lă tout 
son crime». , . 

C. DELAVIGNE.



  

" menirile cochetăriei, tot însă ținu în lanțul ei pe futu- ratecul tînăr o lună de zile! O lună de zile pentru Iliescu era 0 vecinicie. Incepu a se sătura de amor fără sfezi, fără împăcăciuni, şi fără rivali. Se aruncă iarăși în virtejul lumei. | | _ 
Într'o zi, el dormia după prînz. Ia 
Un arnăut veni în curtea lui, merse drept la camera unde el dormia, deschise uşa; intră şi scoţind un pistol din cingătoare, îl slobozi în el. Glonţul trecu alăturea cu capul tînărului, bortili perina pe care se rezăma, şi se în- fipse într'o cărămidă din. părete, a căria sfărămături se. reintoarseră și căzură pe peptul dormitorului. Iliescul sări şi se repezi ca fulgerul la noul venit, “care scosese al doilea pistol. Arma i se smînci din mînă, şi.o îmbrincă- “tură aruncă pe ucigaș pe canapea. Negreşit că ceasul morții ar fi sunat: peniru acel Cutezător, dacă în căderea. 

sa, turbanul nu i s'ar fi desfăşurat. Nişte coame castanii 
„undoioase se răsfirară peste umerii și. peptarul lui infirat. "Acesta era Zoe, 

— Doamne sfinte! strigă tînărul cunoscind-o, tu eşti 
Zoe, cine ar fi putut crede! tu ești care vrei să mă omori! | 
aceasta e răsplata dragostei. mele? Vrei să mă omori! ŞI pentru ce? po | | 

— Pentru că eşti un. nelegiuit, strigă fata cu un glas - 
Precurmat de suspinuri, pentru că mă vinzi, pentru că 
desprețueşti amorul mei, şi pentru că ai gîndit că vei 
putea, după ce. m'ai învăţat dragostea, după ce .mi-ai 
arătat dulceaţa vieții, să mă lepezi ca pe o jucărie ce nu-ţi 
mai place! nesocotitule! pesemne nu ştii.că pe noi fe- 
meile dacă un paing ne sparie, moartea nici cum nu ne 
îngrozeşte ? Eată dovada vinzării tale, și îi întinse un bi 
let scris pe o hîrtie roză. Ceteşte, “ticălosule! saă mai 
bine las!: să ţi-l cetesc ei. Ascultă: «Stăpina mea! mă 
învinovăţeşti nedrept. Cum ai putut. crede că o proastă 
fetişoară mă va face să fiii necredincios acei, ce singură . împărățeşte în inima mea?.: Nădăjduesc „să-ți dovedesc în 

ti a C. Negruzzi. — Opere complete. * ÎN a 
. , - : Ş   
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astă seară, că de am şi fost poate rătăcit, o secundă n'am 
încetat 'de a fi: pentru de a pururea, al dumitale credin- 
cios rob». A! ticălosule! nu e'slova ta?" Tăgădueşte, zi 
că n'ai scris răvașul acesta; o proastă fetişoară ! oh! mă 
defaimă „pentru că-l iubesc din 'tâată inima. - ” 

—"Acest răvaş e pentru tine, zise -Iliescul invălmăşit. 
— Pentru mine! şi de cînd: mi-ai schimbat numele de 

iubită pe acel de stăpină. Cind mi-ai- mai 'zis vr'o dată 
dumneata? A! nu căuta să mă amăgești, căci dacă mîna-mi 
a tremurat astăzi, să ştii că altă- dată va -fi mai sigură. 

— Omoară-mă dar, -adaose Iliescul cu un aer teatral, 
“neştiind ce să mai zică; omoară-mă dacă. te supără amo- 
rul mei. Văd că cauţi pricină şi iai de dovadă însuşi 
încredințările „dragostei mele: Omoară- mă! viaţa-mi e ne- 

"suferită fără amorul tăi. Eată pistolul, şi 'ca să nu mă 
" greşeşti, razimă țeava, de inima mea, -îl ţi ei; n'ai decit 

"- să tragi pedica. - ! - ' 
- Zicina, desvălește pieptul, şi se apropie | de fetişoară, 

„EI era atît de frumos, întristarea răspîndită pe fața lui, 
arăta atita adevăr, încit gingașa copilă se simţi pătrunsă 
şi înfiorată de o faptă la: care o împinsese o! „pornire fu- 

". rioasă de gelozie. 7 - 
— Oh! eram să te omor, a strigat plingînd, Dumne- 

„zeul meăt cum am putut avea un. așa gind! !«să te omor 
pe tine, pe care. te iubesc ca sufletul! şi apoi ce aş fi fă- 
cut singură” pe lume ? Vezi tu, crudule, cînd am slobozit 
pistolul în tine, nu ştiă ce putere străină şi amarnică îmi... 
împingea mîna, Socoteam că te-am omorit, şi voiam .să 
mă omor. și pe mine. Dar tu nu ești rănit? Tu mă iubeşti, 
aşa e? Răvaşul a fost pentru mine ! oh! svirle pistolul 
acela, că mi-e frică de el. — Şi se aruncă în braţele lui.: 

„> După ce, peste un ceas, Zoe eşi într'un. fiacru ŞI se : 
duse, Iliescu se îmbrăcă cu dulama lui stacojie cusută . 
numai fir ; se încinse pe deasupra șalului cu o curea lată - 
coperită cu ţinte aurite în care băgă două pistoale suflate



  

cu aur, și-atirnă pe coapsa stingă o sabie încovoiată. La 
scară îl aştepta un frumos ârmăsar negru. a. 
„Eşind văzu arnăuţii săi care. stai roată împrejur. 
— Ascultaţi, le zise; astăzi un tilhar a intrat la, mine 

“cînd dormeain. A slobozit un pistol asupră-mi. dar: nu-.. 
m'a nimerit. Nu am putut pune mîna pe el, și a scăpat! 
Să nu mor creştin ci spurcat ca voi, dacă va mai intra 
cineva la mine, fără 'să-mi daţi mai nainte. de ştire, de nu 
veți lua fie-care cîte o sută-de baltage. chirjalieşti pe talpe. | 
Ştiţi că-mi împlinesc -juruințile. 

- Arnăuții strigară: maşalla! închinîndu-se pină la pămînt. * 
Zoe a vrut să mă omoare, zicea în sine tînărul încăle- 

cînd ;: Domnul ştie ce-mi vor :mai face celelalte trei: pe 
care nu le pociă amăgi aşa lesne. Blăstămata de Slugă ! 
a: greşit Tăvașile ; în loc să dea pe cel- verde Zoei, i-a dat 
pe cel.roz; așa va fi făcut şi cu celelalte... Me 
Mam bătut făţiş cu Beilicciul şi cu -Fedeleş!) fără să 

simt ce e frica, dar acum zău! mă tem, 

III. Se | 
“oh! X'insultez jamais 

une femme qui tombef 
Qui sait sous quel fardeau - | . la pauvre âme succombe! 

- IE i "9 dlugo. 

Mai mult de un an acum trecuse de la întimplarea 
aceasta. [liescul. aflase chip a - se deslega pe 'nesimţite 
dintrun lanţ ce nu eră potrivit cu uşurătatea inimei sale, “ 
și Zoe-începuse-a cunoaşte că a greşit, judecînd: pe' oa- 
meni după inima sa. Amăgită în nădejdea sa, se lăsă'la 
o melancolie ce o făcu mai interesantă, dar. inima ei ce 
se hrănia de, dragoste, nu putea via fără amor. - 

Intre toiul neinseminaţilor- tineri ce o supăra cu curtea 
or, ea deosebi pe Iancul B.... îl vedea mai tăcut şi maj. - 
etras 2). Sfiala lui o luă drept dovada statorniciei, măcar'că 

  

1) Vestiţi tilhari la 1897, (Nota lui Negruzzi). 2) sŞi mai refirat» - 

- >
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era semnul nătărăiei, Pe altă parte ca să scape de gura 
lumei, acestei pricinuitoare de-atite nenorociri, şi cunos- 
cînd că trebue însfirșit să-și ia un loc Oare care în socie- 
tate, așcultă mincinoasele propuneri ce îi făcu Iancu că 
o va lua de soție. Depărtă pe toți ceilaţi ai săi slăvitori,. 
„Iubi pe Iancul: îl iubi sărmana fată, cum ştia ea să iu- 
bească, şi. curînd el nu mai avu nimic. să mai dorească. 
Nu mult după aceasta, simţi urmările nesocotinţei sale, şi 
îngrijindu-se, îşi mărturisi starea cea critică amorezului săi. 
Atunci Iancul lepădă masca, îşi desveli uritul caracter, şi 
puțină vreme după întilnirea ce am văzut că a avut cu ea 
la începutul acestei istorii, îi scrise răvaşul următor: - 

„. «Coconiţă! îmi pare deşanţât că dumneata ai luât un 
capriț drept amor, şi încă pretinzi să te iau de soție! Las 
că rudele mele nici odată nu mi-ar: erta un aşa pas, dar 
apoi nici inima mea nare plecare a se robi. Aşa dar, te 
rog nu te mai măguli cu o nădejde ce nici odată nu se 
poate împlini, şi bine voeşte. a mă uita şi a nu-mi mai scrie.» 

Gingașa copilă citi răvaşul fără să zică nimic, fără să. 
verse măcar”o lacrimă 1). Inima îi. era plină, şi suspinele 
grămădindu-se în sînul ei o înnăduşeaiă. După o îndelun- 
gată şi cumplită * *) tăcere, căzu îngenuchiată dinaintea. icoa- 
nei Mintuitorului zicînd: Dumnezeule, fie- tă milă de mirie 

"şi nu mă aduce la „desnădăjduire ! Ă 
“Sanda, bătrină care o slujia, care o hrănise cu Sinul 

"său în pruncie, şi o crescuse în copilărie, stînd într'o ca- 
meră alăturată, se apropie de o ușă cu geamuri prin care 
se vedea în odaea stăpîne-sei, şi ridicînd perdeaua . văzu 
această desnădăjduire, această durere atit de adincă. Ea 
nu îndrăzni să intre; resp sctînd cucernicia stăpiîne-sei; dar 
neauzind nimic şi văzînd-o tot îngenuchiată cu faţa la pă- 
mint, intră în 'odae: ca să, 0 scoață din nişte cugetări 
atit de triste. Inzadar însă ii vorbi; deci apropiindu-se o. 
găsi rece, înghețată, o socoti moartă. 

  

1) «O singură lacrimă.» .2) «Şi strașnică tăcere».



  

Luă în braţe pe această biată fată pe care o'legănase, 
şi cu care împărțise soarta sa: O numi cu acelaş nume 
de Zoiţă !) precum odinioară, şi o desmerda ca şi atunci. . 
Silindu-se s'o deştepte din acea dureroasă letargie, şi ne- 
ştiind de trebue să dorească a o vede înviind ca să-și afle 
iarăși durerea, saii mai bine să vază moartea pecetluind 
acest secret de nenorocire, sărmana Zoiţă ! şi o lacrimă 
căzu din ochii bunei bătrîne, “cit e de frumoasă ! poate ar! 
fi mult mai bine pentru .dinsa să nu se mai trezească ! 
Această dorinţă, de şi barbară, se cunoştea”că vine dintro -: 
inimă credincioasă către stăpîna sa. Aa 

O puse în pat, şi peste puţin Zoe deschise ochii. 
, - . . . . 

— Du-te, mamă acasă la N... şi lasă răvașul acesta la o 
slugă a lui, ca să-l dea, cînd: 

. . . . bi . . . . . . 

se va întoarce din călătoria 
sa, saii să-l trimiță cu poșta unde se va fi aflind, Spune 
să nu se peardă, căci în el este o cosiţă din părul mei. 

Astfel. vorbia Zoe către, Sanda, dădaca şi Singura -sa 
prietenă, citeva zile după ce primise scrisoarea sus însem- 
nată, şi bătrina a eşit clătind din cap şi zicînd: ;/ Maica 
Domnului săși facă milă de fata mea! e 

Indată ce s'a depărtat bătrina,. Zoe deschise garderobu 
său, alese o rochie de. catifea neagră, un văl de blondă 
alb, şi un şal negru, şi ajutată de o copilă'ce avea în 
asă, se îmbrăcă împodobindu-se ca pentru o sărbătoare. 
După ce se găti, se puse pe un jilț, unde şezu absorbită 
n gînduri. Une ori un trerhur fioros o apucă, alte ori ri- 
lica frumoşii săi ochi spre cer şi suspinînd îşi fringea mii- 
ele cu desnădăjduire. Un gind fioros se părea că se luptă 
n eâ. Deodată apoi se sculă şi cu oftare:.oamenii aşa au 
rut, zise; Dumnezeul lor va cere samă. Oamenii acești 
nincinoşi şi vicleni nu știii. cîtă tărie este în inima unei 
nere fete ce s'a dat pentru toată viața ! afle dar acum! 
icînd aceste a eșit. 

  

1) «de Zoe»
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i | , DA 
Mergind cu un pas răpede, curînd a ajuns la portița 

unei -case. Bătind, un arnăut veni şi deschise. | - 
— Acasă e stăpinul tău, Caraimane ?. întrebă Zoe. 
— Ba nu, Coconiţă, dar cred că nu va zăbovi,. căci 

„miine este alai, şi 'trebue să vie ca_să se gătească, | 
=— Apoi dar îl voi aștepta, zise fata ; şi intră în odaea 

tinărului. SR Ă 
_— Eă sînt silit să es, adăogă Caraiman; apoi dumneata 
singură să rămii ? | - ai 

— Du-te; du-te; eu îl voi aştepta pănă ce va veni.. 
- Arnăutul se duse. . - E : 

| Zoe se primbla palidă şi. perită lâ față prin odaea lui-lancu. 
„Eată a doua. oară, îşi zise, că sînt în camera aceasta, întăi 
„cind era bolnav, și am venit de. lam :văzut; atunci am 
_eşit, dar acum... eată aşternutul săii; perna cusută da mine 
“încă tot.o are..: eată pistoalele lui, care i le-am cerut ca: 
din partea fratelui mei, căci atunci încă nu-l iubiam... cu 
ele eram să omor pe lliescul, Iliescul! încai' acela nu m'a ! 

„amăgrit, ei am fost slabă!.. oare:s încărcate? — Și căută 
. pistoalele. Unul e încă plin. Unul! şi ce trebue amindouă ?.. - "o mişcare de deget şi sa sfirşit! Oh! „Pistolul acesta !.. 
să-l aştept oare să vie? şi pentru ce? el mi-a hotărit soarta 
şi a mea şi a copilului “săi Î Sărmanul prunc! îl simţ 
clătindu-se în sînul met... sărmană ticaloasă fiinţă, blăste- - mată pănă a nu vede lumină..! -ah! el e rușinea şi neno- 

“ rocirea maicei sale.. Mai bine să moară, să nu cunoască 
pe tată-săii care mă calcă în picioare... Cine. ştie, poate. 
într'o zi va fi-ca şi el de nelegiuit, sai ca maică-sa de 
nenorocită! + E a 

- Sufetul ei s'a lăsat la'acest descuraj care este groaznic 
cind e, cineva singur; pe urmă nu şștiă ce înfricoșătoare 
presimțiri a unui trai viitor amărit şi chinuit, aii venit ȘI 

E ai sfişiat biata sa inimă; pe urmă o frică fantastică i-a “închipuit nişte riăluciri fioroase. Sărmana fată simţi sîn- “gele sleindu-se în vinele sale.



Se' duse la masă, şi luînd condeiii, scrise co mînă tre- 
murîndă : | ” 
«Ei mor...! Mă duc să aflu liniştea pe care mi-ai răpit'o. 

Iţi ert moarteă mea, dar nu-ți voi erta nici odată pe-aceea 
a nevinovatului prunc ce port în sînul mei... La ziua ju- 

„decăţii, cînd ear ne vom intilni, el te va trage la poalele. 
scaunului celui. vecinic, 'ca să dai samă de două morţi...» 

Apoi simțind o ferbințeală mare, își lepădă şalul şi. vălul, | 
luă pistolul cel încărcat, şi rezimă' ţeava de inima sa. — 
9 detunare resună! . - 

„ Plumbul intrînd Subt țița stingă, a frînt o coastă, Și pe-. 
trecînd inima; a eşit prin spate. Zoe căzu moartă. 

IV. 

i Helas! que jen ai. vu . 

mourir de „jeunes files! 
„Ile 1) N 

În ziua aceea era paradă domnească. 
De dimineață pompierii stropiseră podul, și la toate: răs- 7 

pintenile către un zapciă al Agiei oprea carele să nu se 
vire, pînă după trecerea alaiului. . . = 

* Parada se întindea ca un şarpe pe șovoita uliţă. Inainte 
mergeaii suitarii călări cu înalte căciuli flocoase, la care 
atirna cite o lungă coadă de vulpe, împingind pe. norodul 
ce se înghesuia. “Apoi urmaă panțirii Isprăvniciei, dara- 

"banii 2) Agiei, aprozii Vorniciei, simenii Hatmaniei, toți 
aceştia nişte triste rămăşiţe a acelor viteje oști ce muia- 
seră ambiția Polonilor şi a Ungurilor, şi înfruntaseră trufia 

  

5 La început, următorul motto : 
“Elle ctait de ce monde, ou les s plus belles choses 
Ont le pere destin, - 
Et, rose, elle a vecu ce que vivent les roses, 
espace d'un matin. i - 

. 
Malherbe, ” 

2) Dorobanţii, , . - id
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semilunei. Mai în urmă era Armașul înconjurat de lăutari ce juca din vioare aerul :. zizititico. Apoi veneaii ofițerii curții,., e a 
Duoi tinery mergeaii alăturea la pas. E Unul călare pe un armăsar. negri, purta un costum ar- năuțesc. Broderia de aur lăsa abia: să se vadă 'catifeaua toporăşie a hainelor sale. Faţa lui tinără și bărbătească, | insuAa încredere, iar ochii lui albaştri ca 'azurul, plini de: "foc, dovedeati curaj 1). Celalalt, asemenea călare și nu-mai puțin elegant, “se deosebea prin mărimea şlicului' şi largile minici a benişului său, N E — Închipueşte-ţi, Iliescule, zicea acest din urmă, aseară -- cînd m'am dus acasă, ce să văd? Odaia Şi patul mei plin de singe, și pe dinsa moartă! Oh! Nu-ţi poți face o idee Cum m'am speriat! o lună de zile de acum nu mai dorm „acasă. . | | , "— Sărmana fată, atit de tinără şi de frumoasă ! zăă ! Cind s'ar putea s'o învie, mi-aș da armele, şi pe Haiduc, „calul mei. Pe sufietul meu! Să se. f întîmplat aceasta din pricina mea, pe loc ași zice: rămii sănătoasă lume! M'aşi duce în vre-o sehăstrie din: Ceahlău, ca prin post și ru- găciuni să capăt ertarea acestui păcat de la Dumnezeiă,: -— Aşa să trăesc! Zise lancul B... rizind, aş fi vrut să te văd sehastru; poate te-ai fi făcut şi prooroc. - — Și mai poți ride? N'aj mustrare de cuget? Nu-ţi pare răi ?. IE 

| | — Răă îmi pare cum îți pare și ţie, și cum trebue să- | le fi părînd tuturor: tinerilor ce au cunoscut-o; dar mus-. - „trare de cuget pentru ce să am? Dar, lasă vorba asta, spune-'mi cum a rămas cu balul de... | lliescul nu-l asculta ; trecuse înainte şi ochii lui erat plini de lacrimi. | IE „_: Ticălosul, zicea el, nu plăteşte să strice cine-va un glonţ într'iînsul. Sărmana Zoe! „A PI 
1) «Curaj și nefrică».:



  

Un car coperit cu o rogojină, şi întovărăşit. de doi oa- 
meni, dete' să easă în -ulița mare. Un: zapciii îl opri în 
răspînteni. - E 
„— Ce aveţi în car? 
«— Un mort. : . 
_— Ingăduiţi pănă va trece alaiul: | 
Şi mortul fu silit să aştepte, pănă va trece deșărtăciunea ! 
După ce a trecut parada, şi-a urmat. drumul. Un tînăr. - 

ca de două-zeci de ani cu sprincene negre, îl urma de 
departe, şi o întristare adincă se vedea pe faţa lui cea 
smolită o | ” Sai 
„Ce veac! ce oameni! zicea el; pentru că o biată Slabă 

"ființă a căzut sub sarcina ticăloşiei vieţii, pentru 'că n'a 
mai putut suferi chinurile sale, oamenii nu vor să-i dea 
nici o rugăciune, nici trei coți de pămint în locul unde or 
să se întoarcă și. ei. Ei fac pe Dumnezeii răi şi nemilostiv. ” 
Stăpănitorul ce varsă în răsboae părae de sînge pentru 
ambiţie; ministrul ce despoae pe văduvă şi pe orfan adu- 
nîndu-și o' pomenire de blăstemuri, ucigașul ce ţine  dru- 
murile, merg cu paradă de se pun cu obrăznicie lingă în- 
suşi locașul Dumnezeului dreptăţii şi al îndurării ;. şi pe 
biata fată pămîntul nu o primeşte ! Eartă-le lor, Doamne 
că nu știi ce fac. A e 

- Carul ajungind pe malul Bahluiului, se opri, şi cioclii 
„coborînd pe moartă, începură a săpa groapa. 

— Ce:s'a făcut baba cea care ţipa, şi nu ne lăsa să 
luăm trupul? Ra 

— Ea nebunise; ai dus-o la Golia.. 
“— Uită-te ce, frumoasă rochie neagră ! o să-mi fac un | 

peptar mie, şi femeei o cațaveică. 
— D'apoi eu ? a | 
— Tu nu eşti însurat. la mătăsăria cea albă, colțunii, - 

colanul și ce mai are. a 
— Să nu vatingeți de dinsa, strigă tinărul, care stind 

pătruns de măhniciune (pentru că şi el o iubise păn'a nu 
se duce într'o călătorie, de unde decusară sosind, primise



răvaşul şi cosița de păr ce-i o trimisese Zoe, dar nu apu- 
case s'o afle în viață) auzise numai cele de pe urmă. cu- 
vinte a cioclului. Şi le aruncă o pungă de bani.. 

Pe urmă se apropie de moartă, şi desfăşurind -vălul de 
"blondă ce era lingă ea, o acoperi:'cu el. | 

Cioclii aă coborit sicriul în” groapă, au aruncat ţărină, 
şi isprăvind, s'au dus'la o crîșmă, unde s'aă pus să bea 
preţul hainelor mortului, -- Sa 
- Tînărul rămase singur. lingă mormiînt. EI șezu privind 
acea” proaspătă moviliţă de. pămînt, pînă ce soarele începu 
a se cobori spre apus. aL 

Multă vreme după aceea, prietenii lui se miraă, văzîndu-l. 
că era tot trist, - 

. . . . . . . . ..“ . . - . a . Di . - - 

"— Şi de ce boală a murit lancul' B... întreba după tre- 
„cere de opt luni, tînărul cu sprincene negre pe un doctor. 

— De. o straşnică inflamație de creeri. Am şezut lingă 
el pînă ce şi-a dat duhul. Neîncetat i se părea că aude! 
împușcături, şi că vede pe o femee sîngerată că-l îmbră- 
țoşează, Inchipuire fantastică ! precum vezi, efect a desor- » ganizaţiei creerilor! Această boală trebuea meditată. Am 
cerut să-i fac autopsie, dar n'a vrut rudele nici decum. . 
„Aşi fi putut făce o frumoasă dizertaţie asupra boalelor ce 
se încuibă încap. | | 

„1829, Aprilie.



  
  

  

1 
* 

“- O alergare “de cai 1) 

“Tot oraşul Chişinăului se adunase câ să privească aler-! 
" -garea de cai, ce se prelungise pănă în luna lui Septembrie 

cu așteptarea D. Conte Voronţov, guvernatorul general a - 
Neorusiei şi Basarabiei ; dar trecerea lordului Durham, am- 
basadorul Marei Britanii lîngă curtea: Petersburgului, pe' 
la Odesa, împiedecîndu-l, alergarea: rămase a se face nu- - 

- mai în fiinţa D.[-lui] guvernator civil, generalul -Federov. 
„Locul alergării este zece minute: afară de oraş,, unde: 

este gătită o galerie de scînduri în felul chinezesc pentru Pe ee a , aa o. „_ privitorii nobili. Prostimea sai, în limba aristocratică, ca- 
„alia, șade împrăştiată 'pe cimp, sau înşirată pe marginea 

unui odgon întins ce-n'o lasă să se grămădească. Slabă | 
stavilă, dacă n'ar.-fi sprijinită de jandarmii poliţiei ! 

pi
 

Piaţa se întinde ovală pe un neted şes într'o circorife- : 
rință de trei zerste însemnate cu stilpuşori de lemn de: 
3— stinjini departe unul de altul, ear dinaintea galeriei 
este .bariera de unde pleacă alergătorii, care, într'o fugă, 
sint datori a face jurul pieţii de patru ori, adecă o cale 

„ de două-spre-zece. verste (ca 2)-jumătate poştă); şi doi care 
întrec pe ceilalți ajungind mai nainte ţinta, primesc, cel 

. 

  

„5 Curierul de anibe seze III (1810) p. 185 sub titlul: Scene contim- 
„porane 1 Alergare de cai. (Scacica), — In acelaş an în Dacia literară 
p. 809, — 2 „mai jumătate, ” : i
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“ întii un vas de argint prețuit 1500 ruble asignaţi; .cel al: 
doilea, 5000 ruble, care bani îi dă vistieria - împărătească. 

Alergări de cai se fac. pe tot anul în toate guverniele 
Rusiei. Scopul este ca prin această încurajare să se îm- 

„ bunătăţească soiul hergheliilor, şi e foarte nemerit, pentru, 
că acum toată călărimea se îndestulează din ţară, în vreme . 
ce mai de mult era nevoe a se cumpăra cai din staturile 
vecine. Am uitat să spui că numai armăsari şi iepe sunt . 
primiți să alerge ; cai nu, şi.nu de alt soiă decit de loc. 

Ființa funcţionarilor civili şi militari, toți îumundirați,. 
da acestei privelişti o pompă “solemnă ce. aducea. aminte. 
de turnerile cavalerilor vristei' de mijloc, cu această dev. 
sebire că: aceia se luptaiă ca să capete o ochire de la dama 
inimei lor, și aceştia aleargă ca să cîştige 1500 de ruble. 

Galeria era ticsită de dame frumoase, frumuşele şi mai 
slutişoare, toate_cu deosebite capele și mode de contra- - 

- bandă, pentru că Odessa fiind port franc se însărcinează 
a îmbrăca pe chişineence; şi e Curios a le vede pe toate 
cu toalete recoroase şi frumoase, și stofele, englezeşti şi 
franceze, cum foșnesc trecînd cu dispreţ pe sub barba va- 
meșşilor, care, le privesc strîmbindu-se şi stringind din . 
umeri. | | a 

Un frumos landai de Viena venea înhămat de patru 
„telegari roibi. Vizitiul în vechii costum rusesc, cu barba 
lungă, îi mîna -cu hăţuri- coperite cu ţinte de argint, pă-- 
zind un aer grav vrednic de un magistrat. Un luător aminte îndată ar fi cunoscut că acel atelagiii de şi rusesc, avea 
o formă cu totul moldovenească; adecă era mai elegant 
şi covirşind măsurile obiceiului, căci caii de la roate: era 
cel puţin de trei stînjini depărtaţi de naintaşii pe care-i 
mînă. un frumos băiat -ca de 16 ani, strigînd neincetat 
padi! padi! cu un glas ce răsuna ca piculina între ins- 
trumentele unui orchestru, | : 
In acel: echipagii dinapoi, era o tinără damă blondă a 
căreia figură. avea “acea blindeţă. ce “se vede învecinicită 

„de penelul lui Rafael, şi un june brunet care de pe bar-
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betă * și: mustăți se Cunoştea că era. străin, Dinainte era un 
om, bălan ce putea să 'aibă 35 ani. Chipul săă era frumos 

-și interesant, dar o întristare „desnădăjduită se vedea pe : 
faţa sa palidă. EI purta ochelari verzi, şi ținea “minele ti- 
nerei dame strînse întru ale sale cu o familiaritate neertată 

„altui decît unui bărbat, 
Cit pentru străinul brunet, el părea că nu bagă samă că 

e lingă o frumuseţă, şi nu se uita la scena conjugală, care 
urmare a lui dovedea saă că acea jună femee îi era rudă, 
saii că inima lui era prinsă, saă că era un nesimţitor ; 

„pentru că dama (precum am mai spus) era atit de fru- 
-moasă, încît văzîndu-o cineva, trebuia dacă nu sar fi îna- 
morat, cel puţin ,să o privească ca pe un cap d'operă a 
naturei, - IN 

- Tînărul om 'smolit, eram ei; ceilalți, D. Ipolit P. și soţia 
sa D-na Ş. vara mea. 

Sosind la galerie, ne-am dat jos. Vara meâ - luă bratul 
bărbatului său, ear ei, făcîndu-mi loc printre dame cam. - 
cavalereşte 1) călcind pe bătăturile moşnegilor carii mă da . 
la toți dracii, cotind uniforme în dreapta Şi în stînga cu 
zicerea. „pardon, talisman „care închide_gura. ghiontiţilor ; Şi 
călcaţilor, am alergat la celălalt capăt a galeriei, unde” ză- 

„risem o capelă roză împănăşată ca o pasere de paradis. 
Stăpina acei capele era fanalul care mă lumina, magne- - 
tul ce mă trăgea... 

„Nu voi întreprinde a -descrie frumusețele doamnei B., 
pentru că simț că acum după trecere de cinci ani, ori cit 
aş voi să fiii de nepărtinitor, suvenirea ei ar sili imagi-. . 
nația nea să galopeze fără voe, şi aș .călca hotărîrea ce 
am făcut de a spune adevărul în toată simplitatea sa. 
Nu voi vorbi deci nici 'de farmecul ochilor ei, nici de 
glasul ei ce semăna cu suspinul amorului, nici. de a ei 
talie mlădioasă... - | 

Netăgăduit este că ei slăvesc pe toate. femeile tinere şi 

  

1) In paranteze: cavalierement. : . , -



cinstesc pe bătrine în. amintirea trecutei lor frumuseți; dar . Cu toată plecăciunea rog pe damele care nu vor avea o. 
” talie frumoasă, să mă erte dacă le prefer pe cele nalte şi 
subţiri. Asta este o greşală de care e vinovat gusțul meă. 

Doamna B., mă primi cu un zîmbet încîntător, Şi văzînd 
negura de gelozie, ce se răspîndise pe faţa mea, întru ve- derea unui tînăr ofițer de lănceri,:ce vorbea cu dinsa : 

— “Îţi recomand pe D.. A:senie Timofeevici ]., îmi zise. —.O! noi ne cunoaştem, am răspuns zimbind cu silă 
cătră: rus. — Bonjour, mon cher; te știam la Hotin? 

— Ei numai am venit, şi mine mă duc. . | 
— Cum! aşa degrabă ne laşi? am adaos încreţind frun- 

tea şi ridicînd sprîncenile, ca să-mi dai un aer măhnit: 
— Slujba o cere. Slujba militărească are mai muite ne- 

plăceri decit mulțumiri. | 
— Și mai virtos în vreme de: război. Pururea în buza 

tunului,. siliți a bivuaca sub un cort care nu vă poate apăra 
“de 'nestatornicia văzduhului, meniţi poate a muri departe 
de ai voştri, fără altă petrecere decît ceaiul şi stosul... 

— A! războiul e cea mai mare plăcere a vitejilor, urmă 
el cu un aer fanfaronic, dar pacea, pacea e nesuferită. A 
şedea fâră treabă într'o cetate în tovărăşia unui bătrân co- 
“mandant plin de reumatismuri şi de decoraţii... | 

— Vaţi. afundat în strategie, domnilor, zise doamna-B., - şi nu-luați sama că alergătorii ati să plece. 
Ofiţerul ne lăsă. o | . 
— De mult venise lăricerul acesta? am intrebat, 
„— Naibi nici-o prijă, îmi răspunse doamna B., rizînd; 

îmi vorbea de fortificațiile - cetăţii Hotinului. Nu știi însă 
cît m'a mulțumit întilnirea voastră. Făceam o comparaţie între voi cînd vorbeaţi; tu atit de negru, el atit de alb: 
era un contrast de minune. ! 
— Văd că comparația nu-mi era în favor. 
—. Oh! ești nesuferit, Taci. lată domnul P., unul-din . judecătorii cimpului 1). o 

1) În paranteze: Juges de camp. 

4
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Domnul P. ne spuse că seva da semăalul alergării, în- 
dată ce se vor cîntări concurenţii.. 

„— Cum? am întrebat. . 
— Toţi se cîntăresc cu cel ce.se socoate a fi mai grei, 

şi celor mai uşoră li se pune plumb pe şea, pînă ce sint, 
toţi de o potrivă grei. 

„— Asta e nedrept. Dacă natura -m'a făcut uşor, pentru 
“ce să mă îngreuie cit.un _grosoman, ce trage poate opt 
“sute de litre? 

— Aşa e regula. | 
— Care socoţi.că va lua premiul? | întrebă doamna B 

„pe judecătorul de cîmp. 
— Precum gîndesc, Meleli va cîştiga, căci e bun călăreț. 

- — Care e Meleli? am zis. 
— Acel mic, acolo, cu un strai Ungurescarg, în cît pare - 

că e de împrumut. | A 
— Slabă nădejde, am urmat, căci m'are nici cum aier 

călăresc, ” - 
— Să-l vedeți pe cal, veţi judeca altfel, dar aud che- 

mindu-mă. Mă ertaţi, mă rog. | . 
| Judecătorul alergă, și, găsind. toate formalităţile implinite, 

“ dete semnalul strigînd: aJ/ez! a 
Alergătorii plecară ca săgeată. - 

— Mă uit la vara. dumitale, îmi zise “ doamna B. și sim- 
țesc o nespusă compătimire pentru soarta ei; atit de tînără 
și atit de nenorocită! abia începuse a gusta dulcețile unei. 
căsătorii - potrivite, cu întăiul ei bărbat, colonelul D., tinăr, 
frumos, viteaz, şi moartea îl seceră supt zidurile Silistrei. 
Acum acest al doilea... | 

— O! ea îl iubeşte. | - 
— Nu mă îndoesc, căci D. Ipolit merită a fi iubit, dar 

ce amar trebue să fie în sufletul lui şi.cită jale în inima 
- soţiei sale, care seamănă Antigonei, sprijinind pe Edip. 

— Cu deosebire, că acel vestit rege a Tebei era bătrân, 
"şi D. Ipolit este încă în floarea juneţei. SE



  

.— Vai de el! cu atita -e mai de tînguit, pentru că în vrista înfocată a tinerilor simțiri, viața i s'a făcut o povară “dureroasă, , Sa 
— În adevăr, am luat sama că nu vede bine, dar asta poate fi o boală trecătoare. i 
„— Nică de. cum. E desăvirşit orb. In zădar sau silit cei... mai iscusiţi doctori. ai „Petersburgului şi ai Odessei; nu l-ai putut folosi, ci mai vîrtos, pe lingă desnădăjduirea - de a se vedea vindecat, de care pătimeşte moralul săi, fizicul lui sufere într'atât încît pare că e un bătrin trecut! O Dumnezeule! . | 
Blăstemul Olgăi se împlini !... i 
Sgomotul gloatei ne curmă vorba. -Alergătorii veneai. . . . . . . . . . . . . . . . . -. . Doisprezece. concurenți purceseseră, și numai cinci se înturnaă: Curind și din aceştia mai remaseră trei. Doi ri- vali eraă acum ; un armasar negru şi o iapă sură. Calul era mic de trup, dar plin de foc; picioarele-i era atit de delicate, încît părea că numai decit or să se fringă. Pe dinsul era Meleli. EI sta înfipt pe șea Și atit de neclintit "încît omul şi dobitocul semănaă un trup, un centaur. Calul : „„ era numai spumă; muşchii i se întinseseră ca coarda unui : arc, și aburi groși eșiaii din el. Fruntea călăreţului şiroia de sudoare ; el lepase friiele de oblincul şelei, și se ținea de coama cursierului, DR | „Iapa sură pe care o încăleca un jochei a nu ştiă cărui domn, era mai mare decit armasarul ; trupul ei lungăreţ, O.arăta că e fugariță. Intinsese capul înainte, .urechile:le lăsase pe spate, şi alergiînd alăturea cu dinsul, şueratul “largilor ei nări,: era ca boldul unui pinten pentru armasa- rul care atunci și mai tare se repezea la fugă, însă ea nu-i da pasul. - | | Amîndoi erai acum ca la. cinci sute paşi de țintă, cînd Meleli înfipse ambii pinteni în coastele armasarului. Un singe Purpuriă văpsi pelea lui lucie câ atlazul şi negru ca pana corbului. Rănchezind de durere se resuflă sforăind



  

strașnic, sburli unduioasa 'coamă, și aruncindu-se -în zece, î copce, ajunse ținta iiobilul. dobitoc! : 1. i “Indată îl urmă și iapa. IE 
„Hura! strigă gloata, bătind în palme. -. 

- Meleli primi vasul de argint pe care erai săpate armă- turele Beşarabiai..  -:  - pag m: : "Armăturele acestea sint: capul zimbrului moldav, ţiină (.. 
în coarnele,sale pajura' împărătească cu aripele întinse. „A Întovărăşit de jandarmi şi de toți. privitorii, cu muzică. 
înainte sunînd marșul, Meleli intră în oraş. . .-? a 

Astă intrare triumfală se pomeneşte şi se'va pomeni 
multă vreme în capitala: Besarabiei, precum se pomeneati la Roma triumfele, lur Cesar, August, Şc... ia „i 

N 
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— Ce Olgă, doamna mea, Şi ce: blăstem ?. Am întrebat, 
__—. Asta e o lungă şi tristă istorie, pe care îţi voi spune-o 
diseară, îmi zise. doamna. B., suindu:se în trăsură. Si . | 

Ridicînd storile îmi zîmbi, făcindu-mi un semn de adio 
cu buchetul de flori ce avea în mînă. “Ochii mei a urmat pareta pină ce aii perdut-o din vedere. NE [| 

* Seara am alergat la doamna. B,, p& care am găsit-o sin- 
zură, aşteptindu-mă.. ». - Di d 
Eată ce îmi spuse. -.. -r. 

P. S. Istoria unei femei, spusă de o femee, are un farmec a 
leosebit, Copiez din albumul mei Chiar -spunerea, doamnei. .:-- ., încredinţat fiind că cetitorul îmi va rămînea mulțămitor.. * 

7 

a. | 
Or Ga. E a a] 

zi - 

«Sunt acum ciţi-va ani de cind trăia în orașul nostru - tînără. damă. Nimeni nu-o ştia de unde este Şi cine este. ... nii spuneai că € văduva unui nobil polon ce perise la. 
strolenco ; alții 'adevereai că bărbatul săi,: pe care însă -- 2. 1-l cunoștea, are procesuri ce îl ţin” în: Petersburg;: 

c: Negruzzi. — Opere Complete. | e PI 3 Ă - . , . - . . j 

Pi
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alții că eo , Vinturătoare, ce Cutrieră lumea pentru plăcerile 

” se; în: sfârșit” acei mai rezonabili, judecat că ea trebue să 

Pa 
fie vr'o nenorocită păcătoasă, care venise să se” spăsească în 

urîtul monotoniei Chişinăului. În scurt, aceea ce se afla mai 

sigur peritru dinsa, era că se numea Olga şi era “poloneză. 

"Oiga' vieţuia. foarte retrasă 1; rare ori o putea vedea 
"cineva, la grădina. împărătească, citind sub umbra unui tei. 

_Mi s'a întîmplat să o văd odată, şi n'o pot uita nică acum. 

_ Închipueşte-ți una din acele femei ce slujesc de îndrep- 

tarea. naturei. pentru toate slutele ce a făcut din greşală?). 

"> Figură nobilă şi melancolică; nişte sprincene pe care pe- 
" nelul nu le-ar fi încordat cu atita delicateţă, încoronaii. ochii 

"ci negri ca mura cu căutătură: tînjitoare; albeaţa. feţei. şi 

a grumazilor. ei, pe. care- fluturaiă. lungă repantiri, picioa- 

rele ei se părea că se joacă în „niște mici pantofi; talia 

"sa câre avea acea disinvoltură, cu care natura înzestrează 

„pe femeile. de miază zi. Într'un cuvint, ori care din aceste 

frumuseți în parte,-ar fi fost de ajuns ca să deștepte un 

simțimînt de mirare sai.-un fior de amor,. Ea se părea â 

nu avea mai" mult de două-zeci ani; dar cite suferiri au 

„trebuit să aibă acei fatală. ani, de vreme ce şterseseră roza 

* de pe crin şi ineguraseră o aşa“ îngerească frunte! Vă- 

„zindu-ne mergînd' spre ed, trecu în altă alee, și se făcu 
“nevăzută. ! A - . 

— În adevăr, am zis 4. lui Ipolit, care îmi da braţăl, dama 

: necunoscută nu se pare a-ţi Ă compatriotă brunetă și po- . 

- Joneză ?. 

— Printre garoafele aibă, de multe - ori 'creşte cîte una 

Î “de alt color, îmi răspunse.. 

— Răspunsul. este poetic; dar. astă sărmană garoafă se” 

- vede foarte suferindă, şi, ză! ei de ași fi în locul d- tale; 

aşi căuta s'o. mingii măcar pentru dragostea naţiei. , 

— D- tale îți e lesne a vorbi cu aşa uşor ton! D-ta n'ai. 

.y Foarte vetirată: 2 Espresie luată de doamna B. de la Balzac. 

=(Xota Hui. C. Negruz zi). 
x 

AR o ,
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iubit nici ai să iubeşti vr'odată, pentru: că te-ai deprins a 
socoti amorul o zăbavă, nimic mai: mult. Cit"pentru mine, 
mă cutremur la singură ideea de a iubi, pentru că cunosc. 
urmările acestei grozave patimi! o 
_— Ah! mă sparii, am strigat. Şi de vreme ce este aşa, 

iată făgăduesc a nu iubi nici odată, a N 
—, Şi ai putut lua 0 asemenea sumeață hotărire? am 

curmat eii. - | 
— Oh! să dai seamă dacă am călcat-o, răspunse ea 

tinzîndu-mi mîna... Eram fericit! i i | 
„După puţin, doamna B. urmă: . 

” Ajungînd în capătul aleei, ne-am pus pe' o canapea de 
brazde. D. Ipolit găsi nişte tăbliți căzute lingă copac; ne- 
greşit că Olga le perduse. o 

— A! am zis, iată acea ce ne va lămuri asupra miste- 
rioasei dame. De a 

Luai tăbliţile, le deschisei, şi printre multele versuri ȘI 
note leşeşti şi ruseşti, iată ce găsi. 

«On s'egare un seul instant de la vie... aussitot une. 
pente inâvitable nous entraine et nous -perd; on “tombe 
enfin dans le gouffre, et Pon se r&veille Epouvante de se 
trouver couvert de crimes avec un coeur n€ pour la vertu...>. | 

Pe altă față : | i 
« Occhi, piangete ; accompagnate il core. i, > 
Che di vostro fallir morte. sostiene.» ” „Mai înainte! - i | o 
«Vergessen Sie nicht, dass zwischen ihrem. Brautluss das Gespenst einer Selbstmărderin stiirzen wird>.. 
Rousseau, Petrarca,, Schiller, ce mozaic de poeți! am - 

zis. Precum văi, doamna Olga e o poliglotă: și nu sfă- 
tuesc pe cine n'a fi cetit pe aceşti autori să-i facă curte. 
Dacă astă gingaşă Luiză caută vr'un Ferdinand, negreşit 
că nu-l va găsi în Chişinău. : î: - | 

Ipolit nu m'asculta, dedat fiind cu totul a ceti. cele scrise 
in tăbliți. Amindoi păzeam tăcere gindind, el la Olga, ei... a toaleta pentru balul de-la cub... -
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— Oare va veni la bal? am întrebat după puţin. 
Nu ştii, 
— D-ta însă vei fi? | 

__— Poate. SE a _ 
— O! Tăbliţile aste ţi-ai luat minţile. : 
Uitasem şi Olgă și tăbliți cînd, după vre-o două lună, 

am întîlnit pe Ipolit “la primblare. Trebue însă să ştii -că 
sai îndemnul meii,. de care mă voi căi toată viața, sai 
acele fatale. tăbliți ai fost născut un prieteşug între Olga 
şi Ipolit; prieteşug ce'se schimbase în' cel “mai înflăcărat 
„amor. Toată lumea zicea că el o iubește şi că este hotărît 
ao lua,. mai ales că acum şi locuia. împreună ; însă ea 
„părea că încă mai mult se retrăsese din lume. : - 

— ţi cer o mie de ertări, îmi zise el, âpropiindu- -se, este 
| „o mulțime” de „vreme de cînd n'am vent la D-ta. Pricina... 

— Pricina „e frumoasa poloneză, am: curmat rizînd, şi 
vrea s'o ert, căci mi-a răpit un. prieten, de vreme ce a 
isbutit a domoli-o inimă sălbatică, 

— Adevărat, îmi: răspunse; nu tăgăduesc că Olga nu 
“mă iubeşte cu toată frenezia amorului; asemene o iubeam - 
și eă la început, 'dar acum îţi mărturisesc că nu mai sim+ 
acel “foc, acea beție. Amorul mei se prefăcu în compăti- 
mire. Olga: e minunată, e un înger, dar purure tristă, pu- _- 

-rure plânsă, mă teme, mă chinuește, îmi. scoate sufletul cu 
” atita dragoste. Eă o iubesc acum mai mult de milă... 

— A, ești o fiară, domnule! 
— -Tingueşte- -mă, doamna mea, și nu mă. osindi, Simt, | 

cunosc; văd că sînt un vinovat nevrednic de iubirea ci, 
dar ce vrei? suferințele ce am tras de la sexul D- -voastră, 
"“mi-ait stricat inima, â depărtat-o din cărarea acea inflorită 
_pe care o visează-o inimă de două-zeci ani. —Eă am 
acum trei-zeci și doi de ani, şi.am- cercat prea multe chi- 

nură. Purure vindut de femeile care îmi jurai un, tînăr şi 
vecinic amor, şi apoi mă părăseau, lepădindu-mă -ca pe o 
modă veche, fără măcar a cugeta că prin aceasta omoară 
o fiinţă omenească, am sfîrșit prin a le cunoaşte şi a le 

=
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prețui pentru aceea ce -sînt: niște draci : frumoşi lăsaţi pentru a ne chinui. . 7: 
— Mulţămesc de compliment, am zis; 
— Eartă-mă, doamna mea, şi, îți rezic, » iăleşte- -mă, şi nu. mă. osîndi. 

- - 
— Dar dacă ai o inimă așa stricată, am adaos, “dacă nu 

eşti în: stare so! iubeşti .pe cit te iubește, pentru ce. nu te 

— 

destăinueşti ei? pentru ce o. îmbrăncești jucîndu-te, în. 
ripa perirei ? 
_— Am cercat, doamna mea, dar, ce pot face, cînd sin- - 

gura idee e în stare să'o omoare. Amorul ei e ecsaltat, nobil, plin de foc, dar” necăjicios. Nădejdea- -mi e la vremea care vindecă toate... .- = 
Sfirşind, mă lăsă ca să alerge înaintea unci tinere . dame ce venea spre noi. , a 
— Vara mea, colonela D.? am zis ei, | 
— Ea însăşi, îmi răspunse doamna B. Tpolit acum -0o: iubea. „pe “dinsa și uitase pe Olga... 
— Ah! Oameni, “oameni înrăutățiți! Vedeţi « o biată femee nevinovată, cu inima simplă şi liniştită. O urmăriți, vă ţi: neți ca niște duhuri necurate de ea, pînă ce prin ademe- * nirele voastre o faceți. de îşi calcă datoriile sale de femee, uită virtutea, leapădă cinstea ca să se arunce în braţele voastre, și apoi. spre răsplata “tuturor acestor jertfe or as- îrliți cu despreţ zicînd”: atita e tot Ii cruzi, nesimțitori, nfami, nelegiuiți 1... , 
Toată această framoasă chirielă de: „epitete se adresa a mine.. a. 
"Am vrut să mă i apări.- 
— În adevăr, am zis, rizind, cum de nu cade trăsnetul ă ardă pe nişte” asemenea necredincioşi!-... _:. 
— Rizi, domnule, dar ei nu rid..,. Oh! ai:un aer nesta- rriic, câre.mă îngrozeşte! ” 
— Ah! am strigat, luînd un aer cit: am. putut mai me- )- dramatic, poți; a mă. judeca acest fel? Socoteşte că ei 

N ” . „.
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n'am încă treizeci ani şi prin urmare sunt. cinstit. De nu 
vrei să mă crezi, vezi ce zice Balzac în Papa Gobsec.... 

Balzac era autorul favorit a doamnei B. care mulțămin- 

du-se de acest bun „martor, îmi zimbi. sorbind infuzia co- 

păcelului, de China din ceaşca de vermeil, şi după puţin 

urmă: ” Da 
«Ipolit iubea pe colonela D. şi uitase pe Olga... Olga 

nu' mai era acum pentru dînsul de cît o supărare de care 
_căută vre-un. mijloc -a scăpa! Nu doară că tăgăduesc ca- 
racterul lui cinstit şi nobil; din împotrivă ştiind cită de- 

licateţă are în suflet, nu-l osîndeam ci îl jeleam, și plin- 

geam, pe acea nenorocită femee care abia o cunoşteam şi 

care jertfă unei crude fatalități, era silită a bea un noii 

pahar de durere! 
"Toată lumea vorbea că Ipolit o să ia pe colonela D. Pe - 

mine însă inima nu mă lăsa a crede la atita necredinţă. 

Îmi părea grozav a-mi închipui amorul atît de nedrept,; 

în 'cit să voiască a-şi.strica el însuși lucrările lui. 

Intro zi; aflindu-mă singură acasă, îmi vestiră pe doamna 

Olga. Astă vizită îmi pricinui mirare, căci precum am zis, 

„-noi abia ne cunoşteam. De şi eram ne-gata, am luat un 
"sal ș şi am priimit-o. . 

Pare că o văd! nu era acum Olga acea pe care cu cinci 

luni în urmă o văzusem atit de frumoasă, de şi palidă, la: 

grădină; fața ei era atît de slabă... atît de schimbată. Pe- 

lița ei semăna cu batista subțire, fără pic de viață;.o.. 
moarte se vestea în ochii ei scînteitori. Ar fi zis cineva că 

"este o statue de marmură, eşită din miînile lui Canova. 
Am alergat înainte-i, am luat-o de mină — mîna ei i ardea 

— şi am pus-o lingă mine. 2 
— Ah, doamna mea! îmi zise, şi glasul ei era înecăt 

de suspine, iartă cutezarea mea ; oh ! sunt foarte neno- 
rocită.! 

" Lacrimile îi umplură ochii. - o | 

Linişteşte-te, doamnă, i-am răspuns. Oh! înţeleg! în 

adevăr eşti foarte nenorocită ! -
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— Aşa e că se însoară ? strigă ea cu'un glas speriat 
sculindu-se; „aşa e că mă lasă? O Dumnezeul mei, în i 
dură-te! - : - Me | 

— De D.. Ipolit vorbeşti, doamnă ?. zic că o să se “în 

. soare, dar nu cred că poate fi într'atita de: crud. Şi în 
sfirşit, fiind aceasta, pentru ce să te mihneşti ? Să vede:că: 
e nevrednic de amorul d- tale. Un nestatornic „se despre- 

„_țueşte şi se uită. 

Să uit! ei să uit pe Ipolii?. Pesemne. d- ta nu ştii, 
„ doamnă, că el mi-a făgăduit un amor fără sfîrşit ? Pesemne . 

d-ta n'ai iubit, doamnă ?. Nu ştii ce venin este acesta ? Oh! 
te fericesc dacă eşti nesimțitoare ! Vai mie! ei am cunoscut 
amorul; încă odată am iubit, şi acel întîi amor m'a ne- 
norocit, acesta mă omoară. Voi muri negreșit.... EI. era-, 
bucuria mea, sufietul mei, şi să mă lase ! Căci în adevăr, 
voeşte a mă lăsa... Oh! îl voi omori și pe el şi”pe soţia'lui!... 

 Înfurierea ei m a îngrozit. Era de. :0 frumusețe fioroasă.. i 
„Astfel trebue să fi fost Didona cînd hotări a se îngropa ” 
„supt-ruinele Cartaginei 3). Mam :sculat: 

— Te spariu, doamna mea — îmi zise după puțină. : tă- 

cere — iartă-mă! Cind: ai şti cit foc este în astă ticăloasă 

"inimă! E un vulcan pe care numai. moartea îl va stinge!.. 

Ştii că D-ta îi eşti prietenă, pentru aceea după Dumnezeu 

la D-ta mi-e nădejdea. Ajută-mă, doamnă! Scapă un suflet 

de. la osîndă !. Zi, fă, mijloceşte' să nu mă lase! 

-— Şi ce pot sfaturile mele, cînd lacrimile D- tale. nu fo- - 
-losesc ? am zis. 

— Ah! cînd gîndesc că eri, nu mai departe, luă. crucea 

şi. se. jură pe sănătatea lui, pe viaţa lui, pe .ochii lui, că 

mă iubeşte şi că va fi al meil.. Oare Dumnezei va su- 

“feri să se” calce ast-fel jurămintele făcute în . numele 
săi 2 Oare. trăsnetele cerului Sai stins?.. Pentru că mi: 

7 

“Sa jurat, doamnă, în mii de rînduri. Eă însă mă temeam 

de amorul lui! De cite ori îmi spunea că mă iubeşte, 
A 

1). Mai întii: Cartagei.
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Ş “Vorba astă mă. 2 umplea de fiori. O presimţire “amară îmi 
- zicea. că 'omul' acesta, care-l vedeam 'jurîndu-se pe ochii 
„lui dinaintea. icoanei..şi luînd martură Dumnezeirea cu 
- atita uşurătate, este : uri trădător. Lacrămile ce .vărsa la 
" genuchii, mei mă. speriat s*inima îmi spunea că sint min- 
cinoase. Și însă, . ființa ticăloasă: „ce sînt! adormeam pe 
nădejdea. făgăduinților. lui ; visam fericirea în “braţele . ce: 

„erai să mă vindă!.. Ah! căci nu: mi-a curmat. moartea: | 
“zilele în ceasurile acele ! Ași fi: murit norocită, şi n'aşi: fi 
„silită acum a-l blăstema. și-a plinge! 

Şiroae : de lacrămi, curgea din frumoşi. ei i ochi. Un 
“tînăr om de ar. fi văzut-o atunci, negreşit că nu s'ar fi 
“stînjinit „cît. de puţiă a înjunghia” pe nelegiuitul ce o adu- 

. -sese în starea” aceasta. Ciţ pentru mine, neştiind cum s'o 
„mîngii, am început şi e a- plinge. - — Ea urmă: -: 

—Hotărisem să mă duc la rivala; mea, să-i: spun nele- 
_giuirea. omului, cărui "va - să-şi. încredințeze soarta. Nu o: 

- cunos, dar. aud că e.0 femee tînără; bună,. simțitoare ; . 
- poate c că'S'ar fi îndurat la - nenorocirea mea. „Oh! i-aşi f. 
-spălat picioarele cu lacrimi, şi ar fi trebuit să calce peste -. 
“trupul mei ca: să se ducă a se cununa cu el; dar în mi-- 
nuta, cînd voiam a. mă 'duce, puterile m'ai lăsat. Neştiind 

» “ce să. mai “fac, âm hotărît Să viu la D-ta. Ştiă că el'te 
„stimă, ştii că: ţi-e. prieten ;-D- tale ţi-e. milă de mine, D.ta 
eşti. bună, plingi... fie-ţ ți. milă de o nenorocită ! Scapă- -mă” 

; doamna mea, mîntueşte: mă! : - 7 
"ŞI. biata femee îngenuchiase "dinaintea mea, şi îmi să-- 

ruta minile fără: să poată “'articula un singur cuvînt de. 
- greutatea. suspinelor. Eă „plingeam ca şi ea, şi cine, ne-ar 

Să f. văzut în momentul -acela, n'ar fi putut deosebi "Care e. 
- mai nenorocită, Olga sau ei, - 
“ “Mam dus-la scriitorul mii şi 4 scris lui Ipolit, ca în-. 
“dată să. vie la mine, Am sunat ;'o slugă intră cu un bilet- 
în mină. 2 - - 

— Du acest răyaş la D. Ipolit P. i-am zis; să-l găseşti 
numai decit. | a IS _
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—D. Ipolit e la doamna colonel . D., îmi răspunse. O 
| “slugă. de acolo a adus -acest bilet. A 

"Adă, am zis; dar Olga îl luase mai 'nainte. O văzui 

_tremurind cind cetea. Deodată “tipînd straşnic scăpă biletul 
şi „și repede. | 

În bilet. scriea : : pu , 

“«Doamna_B. este rugată să bine- -voiască a..veni la 5 
ceasuri diseară la biserica catedrală spre a asista la „Cu- 
„nunia D-lui Ipolit P. cu D-na colonel Do» 

* Ceasornicul arăta patru.- Abia aveam vreme a-mi face 
toaleta, Toată nobilimea era la biserică cînd am intrat, 

-“Mam pus la un loc de unde puteam privi pe miri. Găl- 

benarea firească a lui Ipolit se făcuse mai grozavă la lu- 
mina făcliilor de ceară, și sudoarea roura melancolica lui 

frunte. Se cunoştea că se lupta în.sine niustrarea cuge- 

„tului şi presimţirea. Din potrivă, cîtă senineţă pe faţa tine- 
„rii lui soții, cită bucurie, cîte. nădejdii de fericire! , - 

.. Ceremonia se sfirșise. Toţi felicita pe tinerii soți gă- 

- tindu-se. a-i întovărăși 'acasă. În momentul acela văzui pe. 

polițmaistru .că veni de afară cu grabă şi vorbi cu doc- 
torul. S. care şedea lingă mine. - 

„— Ce este?-Pam întrebat, 
— Nimic, îmi răspunse” cu o barbară fegmă, « o femee 

- Sa otrăvit. Şi eşi îndată cu doctorul. 

__ Cuvintele lui Schiller ce le cetisem -în tăbliţele Olsăi 
"îmi veniră în minte, . 

- «Nu uitaţi că între sărutul însoţirei voastre, se va pune. 
fantomul acelei ce. s'a .ucis din pricina voastră.» 

“O greutate îmi. apăsă inima; un nor 'ameţitor veni „ŞI se | 

„puse pe ochii mei. Mi se părea că biserica se învirteşte - 

“cu. mine, şi niște luciri scînteioase . umblaă.. împrejurul 

mei. -Simţind picioarele-mi : slăbind, am închis ochii şi 

-m 'am “ținut de strană ca-să nu cad. Nu știi cît ținu astă 

fantasmagorie, căci cind m'am deşteptat eram singură în 
biserică. Tremurindă şi cuprinsă de-spaimă, am ieşit. 

Sosind acasă, slugile: îmi spuseră că polițmaistru şi. cu 

S 

o
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doctorul S. mă căutaseră, ŞI” că ei veneaă de la Olga pe. 
care cînd ajunseră, ai fost găsit'o moartă. 

. Abia trecură patru luni, de-la însurarea. lui Ipolit şi de 
“la moartea Olgăi, şi el se bolnăvi-de ochi. Cutind i-au” 

lipsit vederile, şi blestemul Olgăi se implini. Acum e orb. 
Simţirea nenorocirei lui, mustrarea' cugetului, pomenirea - 

păcatului săi, i-ai atacat sănătatea, şi în vristă de trei- 

zeci şi cinci ani, aşteaptă şi doreşte moartea câ o fericire. 
lată isprăvile 'D-voastră, domnule. Ah! ferice cine nu - 

iubeşte și nu simte!» | - 
Doamna B. ofta?; eă nu mai rideam. 

III 

Să TRISTEȚĂ 
x 

“Viind la birtul unde găzduiam, am găsit un mare pachet 

“cu scrisori de la laşi. “Toate îmi vesteai-cite o supărare. 

Una un proces, alta niscaiva veşti politice măhnicioase. In. - 

sfirşit una mai mică îmi spunea că mă aşteaptă, că: mă 

iubește, că mă dorește. Asta era o frumoasă fată care cre- 
dea că o iubesc. 

Nu, nu iubesc, sărmană copilă ! De ţi-am şi spus-o, am 

minţit, am vrut poate să te înşel ca un ticălos. Nu, nu sunt - 

eă vrednic de amorul tăi! De -te-aș fi iubit, n'aş şedea 

ferecat î în lanțele doamnei B., femeea asta neînțeleasă, care- 

mi spune că mă iubește ca și cum m'ar întreba ce: mai: 
fac: veselă, sburdatecă, judecînd amorul o trecere de vreme, 
făgăduindu-mi o vecinică dragoste, şi întrebindu-mă cînd 
mă întorc la lași. Nu; ei nu voi.să fii iubit astfel. Voi . 
o femee cu ochii plinşi, cu fața „măhnită, care să mă teamă, ” 

„să mă iubească şi să moară cum a murit Olga. 

Şi însă merit eu oare.un asemenea amor, ei care tot 
focul amorului tinăr, tot: delirul juneţei cei mai inflorite 
le-am cheltuit în adimenirile unei cochete... 

- În adevăr, numai un amor poate avea cineva şi acela
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numai nu se uită. Aceasta este o lotărie a inimei. Dacă 
un tînăr întilnește o inimă simplă şi nevinovată, el este 
ferice ; inima lui fragedă și curată iă o opinie încîntătoare 
pentru amor, ear de se.face parte unui. suflet făţarnic: şi 
trădător, atunci perde toată iluzia ș Şi în locul fericirii, capătă 
pismă și împietrire. 

Oh! cind ar.voi. femeele să ştie ce > înaltă solie au primit 
de la cer; cînd ar voi să știe că sunt lăsate ca să ne - 
păzească de. răi, să ne îndure inima, să facă . fericirea 
vieței noastre, fără îndoială că iubirea lor rar ţine numai 
pănă ce se.usucă sărutul nostru de pe buzele lor! 

Eu totdeauna am gîndit că îngerul păzitor pe care 
Provedinţa l-a dat fie- -cărui om, nu este decit femeea căreia 
el a jertfit amorul său ; şi însă, pentru ce lasă ele să intre 
într'o inimă plină de iubire îndoiala şi ura?.. O! nu sunt 

ei vinovat, sărmană copilă, dacă nu te iubesc precum meriţi; 
dea samă grozavele ființi ce mi-au stricat. inima... Voești 
a fi iubită? găseşte vre-un înger-precum eşti tu! 

” Sluga mea intră cu: un bilet. Aceasta era o poftire la 
prinz pe adouazi de la D. Ipolit. Răvaşul era scris de soția 
lui. De desubt scriea ; com fi numai noi. 

Mă invita la masă ! Şi ce figură eram să fac ei privindu-i i 
“starea, după cele ce-mi spusese Doamna B? Să văd un om 
lipsit de simţul cel. mai- Scump ; care este într'o vecinică 
noapte; pentru care soarele n'are raze, nici cîmpul flori. 
Un om care iubeşte cu tinereță pe gingașa lui soție şi. 
însă nu o poate vedea. Și ea oborită supt apăsarea soartei, 
privind pe acest bărbat fără să poată afla un cuvînt cu 
care să-l poată măngăia, şi găndind la acel întîi pre care 
moartea îi Pa luat; văduvă de. doi bărbaţi (Ipolit se putea 

» socoti ca mort) la 21 ani; în cea .mai înflorită frumuseţă! . 
— Am răspuns cerîndu-mi:  ertare şi pretestind o pricină 
însemnătoare, - - ” | 

Mă simțeam foarte trist. Voiam să pling şi nu puteam. 
Am deschis fereastra. Cerul era turburat; nori. groși se 
primblaii ca. nişte munți pe el; lăsînd, în urma. lor o ceață 

i



  

cenușie ; luna se ascunsese; citeva stele pribege se iveai 
unde şi unde printre nori. Vedeam orașul adormit desfă- 
şurindu-se. sub mine:ca o mare umbră. “Liniştea domnea 

” pretutindeni, numai inima mea era. turburată.. Curind, un 
vis deştept -imi. înfăţoșă toate. întimplările vieţii mele, de 
la 17 ani- cînd am perdut pe tatăl mei, cînd' am' rămas 
singur în lume, și pănă la 26. Gindeam la maică-mea pe 

“care abia o cunoscusem, gindeam la valurile ce. mă cu- 
„prinseseră în lume, gîndeam la toate acele ființe pe care. 

„le iubisem, de la cocheta pe care o-iubisem întăi, pănă 
la copila "care-mi scria, pănă la doamna B. pe careo 
iubeam acum. Mi se părea că le văd pe toate trecînd pe 
dinainte-mi, frumoase, vesele, triste, plinse, rizînde... | 

Tunetul vuia în depărtare; cerul acum se învălea- cu . 
o haină posomorită;; stelele pereai pe' rind. De-aş fi fost 
poet, aș fi privit. cu plăcere această scenă: măreaţă â na- 

„„turej, dar temperatura avu pururea o deosebită influenţă | 
asupra fizicului „meiă._ Un. soarea "frumos, o. noapte senină 
mă. înveselește; din împrotivă o vreme urită mă-întristează: 
în adevăr, gindeam, dacă Englezii au tot asemenea vreme, 

„ai dreptate să se sinucidă. Ce. .vifor se găteşte! Stelele 
sttălucesc. de o-mai vie lumină! Spun că de cite-ori moare 
un om, sufletul lui “merge de-și ia loc între stele; oare 
care. va fi. steaoa .Olgăi? poate că acea care e acolo în 
capăt.-Mă uitam la Ursa. mică, Ra 
„_— Domnule, îmi zise sluga, trăgîndu-mă de haină, gazda 

"întreabă de nu vrei a cina? 
_— Nu vrea, am răspuns. | 
-—" Domnule, să închid fereastra ; vremea e turbure, cu- - 

„rînd-o să. tune. 

— Şapoi? a 
„— Ştii că d-tale nu-ți. place tunetul. a 
— Aşa este cînd e aproape şi cînd trăsneşte ; dar cînd. 

vueşte în depărtare îmi place... 
„.— O, cum fulgeră „de straşnic; adăogă, . blăstemiatul, 
groaznece tunete o să avem! trebue să trăsnească. undeva, 

4 
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Acest din urmă argument mă făcu să mă trag de la fe- 
-  reastră, Înturnîndu-mă, văzui pe gazdă cu şervetul pe mînă. 

— Dacă Domnul va să cineze îmi zise el, i-am gătit 
un huloduoi !) minunat, blinee cu icre ferte în unt ȘI. 

Singur numele bucatelor era de ajuns ca să-mi taie apetitul, 
Gazda mea era un moșneag ca lai65 ani, scurt şi gros. 

În junia sa se vede că fusese balan, căci ochii lui aveai 
încă o ușure văpsea de 'alb-albastru. Faţa lui roșie ca 
„morcovul și fruntea fără nici o zbircitură, arăta că pentru 

„el viața. n'avusese zile negre. E 
— De mult eşti însurat, moşule ? l-am intrebat... 
— De patruzeci de ani. . > 
— Ai copii? | 

„— Trei băeţi şi o fată. | 
— ŞI unde sunt? _ | „i 
— Duoi slujesc în oaste; cel mai mice pisar, şi. fata 

mea trăeşte la Tulcin. O! Saşa 'niea... . Ic 
— Sașa? ce va să-zică Saşa? | IE 
Ivan, sluga mea, îmi spuse că ediminutivul din Alecsandra. 
— Sașa mea — urmă moșneagul — e damă mare; am 

măritat-o după un cinovnic de la' Tulcin. Bărbatul său 
este Guberskii-Secretar. Să o vezi, domnule, aceea e femee; 
mai naltă cu duoă “palme de căt mine. Seamănă „bunului 
său care a fost grenadir, și groasă cit mine. Ş'apoi,. fru- 

- ”moasă, roşie ca. un bujor; numai cînd era mică. a căzut 
din scrinciob şi de atunci. e cam șchioapă;, vărsatul a 

„Stricat-o puţin, şi i s'a scurs un ochiă. — Și învăţată,: 
: domnule, ca un diac. Scrie, ceteşte groaznic. Cînd a fost 
„astă primăvară la mine, mi-a lăsat niște cărți foarte fru- . 
moase; păcat că nu știa ceti. - Pa 

— Trimite-mi-le să le văd, 'am zis. 
Acesta era Florian tradus rusește, a 7 

____.— Ceteşte tu şi eii voi asculta, am zis lui Ivan. El 
„începu: .1 2 cc 
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«După ce alergă de ) la o turmă la alta, ca să se gudure 
la Elicio şi la Galatea, cănele începe a alerga prin mă- 
gură; şi se ia cupă un ied sălbatec. Iedul fuge şi trece '- 
lingă păstoriţe... 

- — Deschide. în alt loc. 
— cEstela se roşi uitîndu-se la maică-sa. Margareta îi 

aă voie să primească prezentul, şi păstoriţa stă încă ne- 
hotărită. La urmă, c'o mină tremuriîndă, apucă cordela * : 
verde, care era în grumazii berbecului...» 

— E! dă-mi pace cu păstorițele şi cu u berbecii cu cor- 
dele. verzi. i 

Văzind că pastoralele d. Florian nu-mi pot împrăştia  - 
melancolia, m'am culcat, însă de abia apucasem a/adormi, 
şi un, vis fantastic veni și-și puse asupră. mi negrele sale 
aripi. . 

Părea că mă aflam întrun mare salon îmbrăcat i în doliă, 
unde -ardeaii două mari policandele cu lumînări. de ceară 
galbenă. Olga dormia culcată pe o canapea. Ipolit o pri- 
„vea stănd la capul ei. Doamna B. se gătea la oglină fre- 
donănd aria din vodevilul rusesc: Kozacă stihoteoreță. 

- Prin salon se primblaii oi cu cordele verzi la git, şi Sașa 
sărea schiopătind şi strimbindu-să. Nu Ştii cît ținu -acest 
„potpuri de vedenii, căci cînd am deschis ochii, era zioa 
mare. 

IV. 

Cireya RăvAşE. Ne . 

Era citeva luni de cind mă înturnasem. la Iaşi. Virtejul 
societăţii, procesuri, intrigile politice mă cuprinseseră în- 
tr'atit, în cât ne-aflind minută de răgaz am fugit.la ţară; 
însă. acolo singurătatea, aerul curat, privirea naturei, deş- 
teptară în inima: mea suvenirea doaranei B. În zadar cău- 
tam a scăpa de prigonirea acestui „amor atit de înflorit. 
El se ţinea de. mine, și mă făcea a cerca toate chinurile 

despărțirii. De mă duceam la vinat, mi se părea că resu-
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netul puștii mele trece Prutul şi merge de moare la uşa 
„doamnei B. De voiam să citesc, doi ochi frumoşi se pu- 
neau dinaintea literelor, şi în ori ce frază găsiam o expresie 
a doamnei B. Ne mai putîndu-mă lupta; am scris să-mi vie. 
paşportu!. Am lepădat toate romanțele, şi m'am apucat de 

„cetit pe Tucidid şi'pe Xenofon. Dumnezei să mă erte şi - 
pe mine şi pe aceşti vestiți şi limbuţi autorit Nededat în 
strategie, n'am vutut preţui nici frumoasa retragere a ce- 
lor zece mii, nici războaiele peloponisiace. Aruncam cărţile 
şi mă duceam de priveam Prutul" cum curge, şi fericeam 
pe cazacul cu barba lungă de la pichetul din ceea parte. 
Imi era drag cazacul. Ai nu era şi el de acolo de unde 

" era doamna B.? Aflam multă poezie în' nasul lui turtit şi ochii | 
mici, şi -multă armonie în strigătul monoton: «fo idiot ? 1) 

Xenofon și Tucidid se duseseră pe urma lui Balzac şi 
a lui Walter Scott. Îmi mărginisem cetirea numai în amo- . 
roasele răvaşe a doamnei B. a 

Fără îndoială, ziceam, acesta. e Jimbagiul adevăratului 
amor! Laconic și înfocat. Doamna de Sevignt şi Ninon 
"de Lenclos nici odată mai putut scrie astfel. Ah, cît ma 
iubit de straşnic! Şi eii care socotiam că e o cochetă şi... 

Ivan îmi curmâ monologul. El îmi aducea pașportul şi 
două scrisori cu timbrul Chișinăului. Cunoscui pe adresa 
uneia slova doamnei B. Tremurind de fericire am deschi- 
s-o. lată ce-mi scria: | | „ «Prietenul meii! Sunt foarte nenorocită! Aud că te gă-. 

_teşti să vii iară în Besarabia, şi nu ştii cit'm'a Supărat 
vestea aceasta...» “ ! 
„Inceputul era original. . . 
— «Te-ai fost dus; gindeam că mă vei fi uitat. Ah! cînd 

„ai şti cît te-am iubit, dar actim nu te mai iubesc: Iartă sin- 
- ceritatea mea, dar cind ai şti cît sunt de nenorocită! De 
cind te-ai dus, toate nefericirile m'ati împresurat; am per- 
dut pe Bibi! Inchipueşte-ți că se vede că-i dase supa fer- 
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binte sai cine ştie ce. Pe la miezul nopții aud un grozav 
hircăit pe canapeluţa unde el dormia. Sar din aşternut: 
Ce să văd? bietul Bibi era în spasmele agoniei. Oh! nu-ţi 

„poți face o idee de ce am cercat!-Oh! să-l fi văzut cum 
mă privea cu ochi lăcrămători! Cum se vircolea în „bra- 
țele mele! Am sculat toată casa; am trimis după doctor; | 
dar săracul: era. în cele de pe urmă minute. Ne mai ştiind 
ce să fac, i-am turnat pe git cîteva linguriţi de apă de 

„> Colonia. Sermanul! Sermanul! trebuia -să-l vezi cum urla,. 
„cum se sbuciuma! Oh, grozave minute pe care în vecinu - 
le „voi uita! Cind a vânit doctorul îl găsi mort, şi pe mine 
leşinată... Lacrimile mă opresc de a-ți mai scrie, darite - 
rog încă odată de vei veni în Besarabia, să te faci că nici - 
mă cunoști. Cînd ai şti cît sunt de nenorocită! _ 
-«P. S. Rupe scrisoarea aceasta.» a 

„„”Am scăpat scrisoarea dih mînă' şi. am deschis pe ceea- 
laltă, ” i po | - | . 

«Prietenul mei! Tu mă întrebi atîte lucruri de odată în | - 
cit nu știii la care să răspund: mai întîi. Văd însă că în- 
cepi cu doamna B. şi sfirşeşti cu doamna B. aşa dar de - 
dinşa îţi voi vorbi, căci pentru celelalte interese nu-ți 
prea baţi capul și ai dreptate, pentru că ştii că mai lăsat 

“în locul tău şi nu te îndoești de siguranța mea, de vreme 
ce mulțămirea -mea o cunoşti că-e să mă tăvălesc prin » 
presustvii (tribunaluri) ; și cu venirea ta (care cred că va 

„li în curind) te vei încredința .că prietenul tăia făcut 
pentru tine mai mult decit tine, pentru 'că: pe dinsul amorul 
nu-l tirie de nas după doamna B.: Ia a. 
_<Tu îmi scrii să te înştiințezi ce face? Cum suferă. de- 

părtarea ta, şi dacă durerea-i s'a mai alinat. Sărmâne prie- 
„tene! mi-e jale de tine, că.tu eşti făcut a. fi.cit vei trăi 
înșelat de femei. Mirigie-te simţitorule Verter, Șarlota ta 
nică a murit, nici s'a înjunghiat, nici şi-a făcut seamă, nici 
s'a-bolnăvit (de cît numai cînd i-a murit cățelușul), ci din. | 
'împrotivă, a-doua- zi Sa aruncat în brațele unui tînăr ofițer . 
de lănceri...»



— Fecior! dă-mi şipul cu cau-de-Colog ne. — N'avem aici la țară o-de-Colân. A — Dă-mi ceva! dă-mi un pahar de apă cu ghiaţă... <S'a aruncat în braţele unui tînăr ofițer de lînceri. Tu îl cunoşti; locotenentul 1) Arsenie Timofeevici ]. Îţi aduci aminte cum rideam de dinsul că şade ca o fată mare cu - ochi plecați, şi cînd vorbește cu femeile, tremură, Ade- vărat, nu e nici o asemănare între voi amindoi; capul tău. e de poet şi al lui. de oștean, şi el te numea ucionaea golova ?) ; tu de cînd ești nu te-ai: îngrijit de toaletă, : în „Vreme ce Arsenie Timofeevici bălan mai mult de cât toți bălanii, e frumos în felul lui, şi e în stare a se bolnăvi dacă ar vede că un fir de păr dintr'un. favorit e mai lung de cît celălalt, Aceea însă în care te întrece, prie- tenul mei, și cu câre te-a gătit, este danţul. Închipueşte-ţi . că el este cel întiiă mazurist din toată noua Rusie, și: tu cunoști slăbiciunea doamnei B. întru aceasta. Tu, sărmane filosof, nu poţi face o singură antreşa ; Stingăcia ta e nes- | pusă. Ascultă dar. cum s'a legat acest amor. Ştii că ne . găteam să dăm un bal. bunului nostru guvernator. Balul a fost a. doua zi după purcederea ta. Deși n'am mulțămire în adunările sgomotoase unde domneşte eticheta, aveam- curiozitatea să văd pe doamna B. şi să studiez soarta ta în ochii ei, pe care tu îi asemănai cu viorele înrourate şi — Cu cite alte cele. Nu tăgăduesc că în seara aceea, ea era de minune; avea un aer aşa de dulce, așa de încîn- tător, aşa! non so che ;-un aer care zicea : iubiți-mă, nu mă lăsați să mă prăpădesc! Damele iși şopteaă şi se ghion- teaii; tinerii o privea cu amor și înfocare: zicîndu-și între ei: cit e de frumoasă! Se începu mazurca. D-na B. juca : cu lăncerul. Ce să-ți mai spun? Era în elementul ei, şi fiind că şti că-ți place stilul poetic, o voi asemăna cu Ata: anta 'alergînd pe luciul valurilor. Însuşi guvernatorul se culă de la“cărți şi veni s'o privească. Rușii strigau: pre- Da III 
1) Leitenantul, 2 Cap învăţat, 
C. Negruzzi. — Opere complete. : ! ” -4
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voshodno! 1) Moldovenii : minunat! Pe lingă ea, toate cele- 
lalte femei eraii slute. Asta nu e puţin cind o ziceo gură 
indiferentă, mai ales cînd — ştii — că la' noi sunt multe 
frumușele. “Toată 'seara n'a vorbit decit cu Arsenie Timo- 
feevici, n'a văzut de cît pe Arsenie Timofeevici, n'a dan- 
sat de cit cu Arsenie “Timofeevici, numai: eă unul am. 
făcut un tur. de vals cu dinsa, ei care n'am dansat de 
patru ani. În învirtirea valsului, am pomenit numele tăi. 
Ghiceşti ce mi-a răspuns? — Nu-l văd la bal. A! uitasem 
că s'a dus!... Cum îţi pare, prietene, răspunsul e de mi- 
nune. În scurt, ce să-ți mai prelungesc? Tu ești uitat, 
uitat ca cum nai fi mai fost. Lăncerul şade toată ziua la 
ea; dar băiatul nu e așa prost cît seamănă. Mi-a arătat 
ieri un răvaş de la dinsa ; eată -ce'i scria: «Mă învinovă- 

- ţești nedrept. Nu, . nu l-am iubit pre el, (acela ești tu), 
gândul mei era tot la tine de cînd te-am văzut. la aler- 
garea de cai... Oh! te iubesc, dușiuca! ?) mă jur pre. ochii 
aceşti care zici că iți plac, şcl. șcl.» 
Ticăloasa ! se jura pre ochi, nu gîndea la Ipolit! — 

«Rusul însă p'o iubeşte, ȘI cocheta face pe nevinovata. 
S'o vezi cît s'a făcut de bisericoasă ; ; şade toată ziua în- 

- chisă, merge numai la biserică și la paradă. Adio, şel.» 
Trebue să aibă cineva 26 ani, şi să iubească cum iu- 

“beam eă, ca să simtă aceea ce am simţit ! În scrisoare era | 
un post- scriptum : 

«După o îndelungată suferire, în sfirşit, Ipolit a murit... 
Hirtia îmi căzu din miini, şi ochii mi se umplură de 

iacrimi aducîndu-mi aminte de nenorocita 'mea rudă. Apoi 
în ciuda şi necazul ce aveam asupra doamnei B., mi-am 
adus aminte că babele la noi gonesc pre necuratul afu- 
mind pene prin casă. Am cerut o cățue, şi foarfeci; am 
tăiat fărîmele scrisoarea şi răvășelele viclenei, și le-am pus 
pe jăratecul din cățue. Privind fumul ce se ridica Şi apoi 
perea cum perise amorul ei, „am zis slugii mele să afume 

1) Admirabil ! 2 Sufleţelul mei. 

 



odaea cu hirtiile aceste. El mă privea cu ochii holbaţi. 
— Ai auzit? a | 
— Bine: apoi? . . i Ie 
— Apoi să zici să'mi înşale calul, şi să te găteşti să 

mergi cu mine. ” : 
— Unde? 

— La călugărie. LN | 
Ivan se depărtă clătinînd din cap. Negreşit că''mă so- 

cotea nebun. * - 7 
Aşteptînd calul, m'am dus la malul Prutului. * Cazacul 

cunoscîndu-mă, mă salută. O! cit mi-a părut el de 'slut! 
Ei m'am pus pe țărm, şi sfişiind pașaportul, aruncam bu- 
căţelele în apă, zicînd: ce viclenie! să mă uite pentru că 
nu mai sint față, pentru că nu ştii mazurca, pentru că 
nu port epolete, pentru că nu-s bălan. Să-mi zică fără pic 
de mustrare a cugetului că nu mă mai iubeşte, pre mine 
care o iubeam ca sufletul! Să-mi spue că pre Bibi nu-l 
va uita în toată viața! Va să zică, că mai mult iubea pe 
căţel ? Bine. zice prietenul mei că sunt oameni meniţi a 
fi cit vor trăi înşelați de femei.  -: 

In vremea aceasta calul era gata. Îndată purcesei ca un 
duh de spaimă îmboldit de ferbinţeala frigurilor, şi cînd 
mă deșteptai din amețeala mea, văzui calul numai spumă 
şi coastele lui sîngerate de pinteni. A 
— Ivane, unde suntem ? 
— Intrăm în laşi. Eată se întorc de la Copou. 
Plecasem să mă duc la vr'o sechăstrie, să fug de lume * 

și mă trezii în laşi. ! 
Însera. Abia avui vreme a-mi schimba hainele ca să nu 

scap reprezentaţia de la teatru. 
Se da: Est ce un rtve?, Sa ” i IE . 1836, August !). 
NB. Trecuseră 22 ani, de cînd nu: fusesem în Besarabia, 

cînd în earna trecută Guvernul nostru mă însărcină cu o 

  

. . In Curierul: «Scris la -1557».: Nota următoare adăugată în ediția 
Păcatele tinereţelor Lassi 1858 p. 39. 

/
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misie la Chişinăă. In Sfirșit, eram să văd locuri dorite rude, prieteni ce'nu-i revăzusem de 22 ani! o viață de om ! În călătorie, toate amintirile juniei se grămădeai îr - „închipuirea mea, și mi se părea că privesc pe Meleli că. lare şi pe doamna B. valsînd cu ofițerul de lănceri. Era dimineață cînd am intrat în oraş. M'am dus la vechea mea gazdă, unde mă aștepta cea întii decepție. 
În locul moşneagului de la 1825 atit de roş și de vesel, mă întimpină un Neamţ sarbăd şi flegmatic, care cirmuia birtul, Luai un fiacru şi vizitai oraşul, pe care: îl găsi sporit în mărime, de nu şi în frumuseță. Aa 
La urmă mă hotării să mă duc la doamna B. Nu ştiă pentru ce, cum pusei acest gind, inima începu a mi se bate, și simţii o neliniște oarecare. Era aceasta oare o aducere aminte a vremii trecute ? Nu cred. Se strecurase atita timp, se petrecuse atitea întîmplări, încît nu putea fi alta decit acea impresie a tinereții, care rămîne pururea în sufletul omului. a 
O slugă mă anunță. Intrai îndestul de uimit întrun salon unde mă aștepta o nouă decepţie. Găsii o băbuţă sbircită, încunjurată de căţei şi de motani, care după ce „cu politeță mă invită lingă dinsa, îmi prezentă o priză de tabac ! Nici odată n'aș fi găcit că bătriîna asta ce purta. ochelari și priza tabac, era frumoasa doamna B., odinioară fala Chişinăului ! _ 
— Cum, doamna mea, porţi ochelari ? 

„— Ce? ai pleşuvit? i 7 
"— Tragi tabac? o 
— Ți-aă căzut dinții ? şcl. şel. 

„După o convorbire atit de prozaică, în care vreme ne uitam unul la altul, am Sfirşit prin a ride noi însuși de noi, şi a ne.mîngiia de poznașele isprăvi a timpului. 
Am petrecut două săptămini vesele în capitala Besara-. biei, unde am găsit cea mai bună primire şi cea mai cor- dială ospeţie, 

1857, Mai.



  

- 

Ai mai păţito şi alţii DU 

Nimic nu e mai urit de cit orașul Iașii pentru un că- lător străin, mai “ales dacă nu are un nume cu de la înce- put, şi e încurcat în trebi ce nu-l lasă a cultiva cunoștința locuitorilor semicivilizați din care se alcătuește populaţia acestei capitale. Ear dacă voiajează- ca un poet, ca un artist; dacă a avut norocire a fi colaboratorul vre-unui vodevil monstruos ce s'a jucat la teatru Iaşilor ; dacă nu- mele i-a fost tipărit la coada vre-unor versurele 2 dintr'un hkeepsague sai în foiletonul jurnalului de Debats, ferice de el! Pretutindeni e bine primit, sărbătorit, primblat şi ospătat.. Găseşte plăcere în aste adunări semi-europeneşti, se deprinde a bea cafea turcească și a fuma dintr'un ciu- buc lung; ba încă află multă poezie în forma şlicului şi a hainelor lungi numind vandalism lepădarea lor, În sfir- șit de este şi tinăr şi nu prea slut, apoi nu poate tăgădui că ulițile oraşelor europenești trase cu sfoara, ai multă monotonie şi obosesc vederea, în vreme ce âle Iașilor nfățişind la toți zece paşi un noă punct de privire, arată ) varietate drăgălașă ; şi e prea mulțămit dacă, după - ce nerge pe jos prin pulbere pină în glesne, în primejdie a i călcat de carete și droşte, scapă în hudița unei maha- . ale; ajunge la o căsuță cunoscută unde era așteptat, își asă' galoşii la scară, intră obosit Și trudit, şi vede că îi duc dulceți. — O ce bun obicei! Ă | 

  

D Curierul de ambe seze an II p. 161. 2) Mai întii versuri,
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Trei groaznice focuri a cercat acest oraş. Sar [i putut 

face pe .un plan mai noi, dar nimeni. nu-și bate capul, şi 

după ideea noastră aă cuvint. Ce.! să-şi. facă casa în linia 

uliții ca să nu poată dormi după prînz de duruitul tră- 

surilor ? Iaşenii iubesc liniştea şi acel drag; farniente din 

care se alcătuieşte cea mai mare parte din viaţa lor.- Os- 

teneala i-ar omgri.— Pentru ce să umblu pe jos, dacă am 

trăsură? — Ce răspuns să dai la un aşa bun cuvint? 

Cu toate acestea, bunul oraş începu a-și schimba toa- 

leta, şi, ză! ne pare rău, căci e slut ast-fel îmbrăcat Ju- 

mătate cu frac şi jumătate cu şalvari roşi, întocmai ca 

un unter-ofițer pe care Pam văzut la informarea miliției 

încins cu sabie peste giubeaua blănită cu cacom, putind 

- pinteni şi şapcă cu roșu. 

__ Acum, vede cineva în locul baracelor şi a colibelor care 

făcea să” răsară grandiosul unui. palat maur, nişte căsuțe 

de moda bourgevise, —- de ne este ertat a împrumuta 

această zicere de la francezi de vreme -ce la. noi încă nu 

e botezată. — Cinci cămăruţe în care abia te poți în virti 

şi din care una mai mărişoară poartă pomposul nume de 

salon; trei stînjeni cuadraţi de grădină englezească cu 

vre-o şease salcîmi -slabi şi subțiratici ce nu sunt buni 

nici de foc nici de umbră; atita tot. Eată cum s'a degra- 

dat bietul oraş! abia unde şi unde se mai vede cîte un 

palat vechiu cu beciuri boltite, cu ferestre cu gratii, cu 

cerdace mari, însă şi acestea începură a se sulemeni și 

a se preface, şi seamănă cu unter-ofițerul de care am vor- 

"bit mai sus. | 

Iatr'un palat de acestea, — care era într'o mahala tihnită 

a căruia nume îl vom tăcea de frica poliţiei, — locuia dum- 

nealui Postelnicul Andronake Zimbolici, căruia la virstă:. 

de patruzeci ani îi abătuse să se însoare. , 

Coconul Andronake era unul dintr'acei oameni din no- 

rocire rari, adevărâţi cameleoni a societăți, care- şi prefac 

- sufletul şi portul după vreme şi împregiurări. Așa dar, pină 

acum de cinci ori îşi schimbă hainele. Întăi la 1812 şi-a:
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ras barba şi s'a îmbrăcat enropenește. Pe urmă, în vremea 

Domnului Calimach, luă iar costumul lung. La 1821 băjă- 

nărind, îmbrăcă iarăşi fracul şi îşi rase şi mustăţile. Intur- 

nîndu-se, iar luă şlicul. Apoi la 1828, apucă din noi fracul, 

îşi lăsă favoriţi mari şi barbetă, şi puse şi ochelari. Zice 

că nu se va mai schimba, dar putem să-l credem ? 

Poate că cetitorii noştri vor să ştie — pentru că se gă- 

sesc oameni curioşi ce vor să le ştie toate — ce făcu el 

patruzeci ani, şi se trezi aşa tirziă ca să se însoare ? Pre-. 

cum întru toate, Postelnicul Zimbolici era şi întru. aceasta 

neotărit. Oare să se însoare, ori să nu se însoare? Acest 

gînd Pa cumpănit douăzeci de. ani. În sfirşit întruna din 

zile supărat pe femei că nu-i mai primesc curtea, repeta 

dictonul lui favorit coare să mă însor, ori să nu mă însor?» 

cînd îi veni în minte că demoazela Agapiţa, decurînd eşită 

din pens: :onat, are zestre de o mie galbeni venit.pe an.. 

Şi eii am încă pe atita gîndi 'Postelnicul ; ce bună treabă !. 

Se îmbrăcă iute şi alergă la mama junei “copile, care nici. 

ştia că sunt Postelnici pe lume şi că gîndesc la dinsa, sai 

mai bine zicînd la zestrea ei. 

Buna mumă, iubind pe fetița sa cu tot focul: dragostei 

părintești, lucru -eşit din modă în zilele noastre, rămase 

încîntată că se înfăţoşează o” astfel de partidă, văzînd că 

cere pe fiică-sa un Posteluic, pe dinsa fată de Serdar ! 

Agapiţa mea o să fie cocoană mare, zicea ea cu ochii 

muiaţi în lacrimi de bucurie; dar greşea în ideea sa buna 

femee, căci coconul Andronale era din soiul acel amfibiu 

(numeros în Moldavia) care se ţine mai presus de starea 

a doile !), şi pe care aristocrația nu-l socoate nici îl prii- 

meşte între ea, adică din soiul acela căruia se poate aplica 

proverbul moldovenesc: mici cîine nici ogar. Postelnicul 

Zimbolici cunoștea proverbul din ispită, dar fiind om de 

duh, despreţuia' aste prejudiţii fumuroase şi ridicule ; el ştia 

  

1) Boierii mici. Nota lui C. N



  

că în acest al nostru veac de aur, aurul e boier mare, 
frumos și învăţat. Aşa dar, curînd se şi însură, 

Îndată strămoşescul săă palat luă 6 nouă formă ! gratiile 
se scoaseră de la ferestre: odăile se zugrăviră şi se mobi- 
lară cu gust. Apartamentele nevestei lui; despărțite într'un 
capăt ce da asupra grădinei, se aşternură pe jos cu covoare. . 
La toate unghiurile se puseră clopoţele, şi din etacul pos- 
telnicesei se deschise o galerie, unde ea iubia a cultiva 
florile cele mai rari şi mai frumoase. ! 

Tinăra Agapiţa, găsind în bărbatul său un om cu ma- 
„niere nobile, fără pretenţii, care îi împlinea cele mai mici 
capriciuri de copilă, un om în sfirşit ce trecuse prin foc 

Și prin apă, se deprinse uşor cu căsătoria, ea care plin- 
sese o zi întreagă cînd auzise c'or să o mărite, şi care din 
romanțul  Ameliei !) luase cea mai mare antipatie . asupra 
lui Mansfeld, şi prin urmare asupra bărbaţilor. . 
“Lumea privea pe postelnicul Zimbolici ca pe un model 

de bărbat, şi pe dinsa ca pe o minune de soţie; și lumea 
nu greşa, de şi ea rare ori nu greșeşte, căci el însuşi se 
mira de fericirea sa. Se vedea curtenit, salutat, stimat, 
stimat mai mult decît întîi; pentru că Moldavii ai şi acest 
obicei, rămas de la: Daci încă, a crede că un om însurat 
are drepturi în societate, la care un neînsurat, fie ori cît de 
cinstit, nu poate nici cum pretinde. 

Şase luni trecuseră de cînd gusta Postelnicul această 
ticnită fericire: căsătorească. Sosi toamna, și nu ştii cum, 
cu dinsa veni și saţiul în casa lui. Serile i se păreaii prea. 
lungi, mai ales acele petrecute la teatru unde cele mai 
adese vedea bărbaţi înșelați. Pellier?) îi părea măscărici. 
cînd glumele sale făcea pe femeea lui să-riză. Cu totul 
deosebit de aceea ce era întăi: pesemne, gindea, sunt 
foarte nătărăi bărbaţii în Franţa şi femeile desfrinate, No- 

  

1) E vorba de 4merie de Mansfield, roman de Mme Cottin. 2) Actor 
comic la teatru francez „de la Iași. (Nota lui C, N.)
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rocire că noi avem încă mult pănă să ajungem la acest 
grad de civilizaţie. 

Întro seară juca vist cu cîțiva tineri de curînd însurați 
ca și el. După opt robere în vremea cărora se păzise o 

adincă tăcere: zeii, zise unul asvirlind cărţile, de cînd m'am 

însurat joc numai vist şi nu mai scump de un lei fisa ; 

însă, adevărul vă mărturisesc, nu mă pot opri de a bles- 

tema pe Englezi şi petrecerea “lor. Ce joc monoton! nu'ţi 

“face cel mai mic tik tak. Să trăiască bancul farao! 

—- Taci, zise'altul, nu e de cuviinţa unui om căsătorit 

a lăuda astă desbrăcătoare şi ruinoasă patimă. Ei am uitat 

şi faroli și setleva. Zi mai bine, să trăiască căsătoria! 
-— Hura! strigară toți. 

Adusese ciai şi ciubuce. ! 
— Ce socotiți! zise gazda. Ei sunt de idee să facem 

ponciii precum odinioară ştiţi cînd... ” 

— Nu mai pomeni, curmă al patrulea; nici voi să mai 
aud vorbind de acele ceasuri perdute. Să trăiască căsăto-. . 

ria! şi nerod acel ce laudă holteiia, purgatoriul acest mir- 
şav unde îşi riscă cineva punga, cinstea şi viața... Dar 

propunerea pentru poncii se primeşte în conglăsuire. 

Samuvarul clocotea. Ciaiul vărsat prin pahare, luă o 

văpsea purpurie, amestecindu-se cu .romul de Jamaica. 

Toţi sorbeaii astă iscusită băutură — care face nu mai pu- 

țină cinste aflătorului ei decit aflătorului Tipogratiei şi a 

corăbieriei- cu abur — lăudînd: plăcerile i însurăciunei cu en- .. 
tusiasm dar. fără foc, şi pentru ca să dea o aţițare mai 

vie acestor laude silite, defăimai din mult în mai mult 

petrecerile holteiei, a cărora însă aducere aminte le aprin- 
"dea feţele -şi îi făcea să riză cu hohot. - 

-— Cit jelesc vremea perdută, zicea cel mai vechi însurat 
„dintre ei; îmi pare. că trăesc numai de cind m'am căsă- 

torit. Numai: de atunci mă pot socoti fericit. Zilele mele 
trecu ca nişte vise incîntătoare. În toată dimineaţa, copilița 

noastră vine de ne deşteaptă. Privind-o ne simțim reîn- 

viind în ea. Cind sînt silit să es de acasă, nu Ştii cum



  

să mă întorc degrabă. E de prisos a vă descrie ce înger 

este Zefirița. Ştiţi cît e de frumoasă ; ştiţi ce plătește într'o 

adunare ; știți de se mai poate afla alta să facă solo mai 

bine la un contradanţ. i 

— Natalia mea, 'zise altul, este muzicantă din cap pînă : 

"în picioare. Sonetele lui Beethoven, fantaziile lui Haydn 

caprițurile lui Paganini pentru ea sunt o jucărie. Cind se 

„pune la piano, pare că geniul muzicei o însuflă. Fiori te 

cuprind, tremuri, plingi, țipi, ascultind-o, şi te socoți trans- 

- portat întrun rai sau într'o sferă locuită. de sirene. Dacă 

cîndva vreun nor măhnicios mă posomorăște, un a/legro 
„vivace mă înveseleşte. Dacă idei politiceşti mă turbură, un 

andante grazioso mă linişteşte, dacă vr un cuget de gelozie 

mă necăjeşte, un adagio Sosteiuto mă face să-mi cunosc 

amăgirea şi să vărs lacrimi de căinţă. Intr'un cuvînt, femeea 

asta” este o ființă lăsată înadins de bunul: Dumnezei pentru 

fericirea mea. Pentru hatirul ei învăţ flautul; pentru ha- 
„tirul ei învăţ a cînta, căci am uitat să vă spun că cîntă ca 

o Malibran. Acum putem cînta împreună frumosul duet 

a lui Mozart între Giovianni şi: Dona Anna. _ 
_— Cit pentru mine, reluă al treile, mărturisesc că n'am 

gindit nici odată că sfinta poezie va veni să se sălășluiască” 

în casa mea. Soţia mea e păgină ca-Lord Byron şi poetă. 

ca Georges Sand. Autorul ei favorit este Victor : Hugo; 

6 chiamă Adalgiţa. Cum vă pare! A? poate-se mai frumos 

nume? Poeziile ei cînd vor eşi la lumină — căci. am gind 

să le tipăresc — credeţi-mă, au să facă o mare revoluţie. . 

în republica literaturei romîneşti.. Ascultaţi versurile ce a 
făcut ieri & la maniere de Victor Hugo. 

Cuprinsă de un trist necaz 

Az, T 

Priveam amurgu 'mtunecat. 

Cat, 
„Şi “văd că dintrun nour des”! 

Es, - 

Mulţime de draci tioroşi 

Roşi.
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“ Toţi se pun împrejurul mei! 

Ei, 

Ce-o să ştiii face de acum? 

Cum, - 

“De-aici să pot al mei.să scap 

Cap! şcl. 

Văd că vă minunaţi, dar să vedeți încă altele, Cind o 

- ascult, mă simt aşa de' prost pe lingă dinsa, încît mă mir 

cum de mi-a făcut Cinste să mă ia de bărbat. Serile ador- 

mim întru citirea vre-unui romanț noi care face să ţi se 

sue părul în virful capului, saii a vre-unei poveşti a lui 

Hoffmann ce te umple de fiori la lumina cea sarbedă a 

lampei. Aşa uimiţi, cuprinși, ne lipim strins unul de altul ŞI. 

— Celelalte,- strigă gazda eşind din răbdare întru auzul 

atitor laude. Nevasta mea, prieteni, n'are pretenții a se numi 

nici Statl, nici Sontag 1), nici Taglioni 2). Ea este o ceară 
oale pe care o întorc cum-mi-e voia; nevinovată ca un 

pui “de turturea. Ştie numai să mă iubească; atita ştie, 

atita vrea să ştie. Atit de puţină idee are de. ademenirile 

lumei, în cit-mă tem să nu mă întrebe întro zi; 
Si les enfants qu'on fait se faisaient 'par Voreille. 
Rideţi, domni, pentru'că nu aveţi cercarea mea. Trei: 

zeci şi doi ani am — tăgăduia opt, — şi mi se .pare că 

am avut vreme să cunosc o înare parte din diplomaţia 

cocheteriei. Talentele sînt bune, dar ei sint de o idee— 

care insă poate fi greşită —.că o femee măritată n'ar trebui 

-să fie prea artistă. A mea iubeşte frumuseţile naturei, nw 

ale meşșteşugului. Romanţuri nu citeşte. l-am făcut o mică 

bibliotecă de cărți moralicești. Toată dragostea! ei, sint ei; 

toată mulțumirea, florile. In toată dimineața, după ce caută 

trebile gospodăriei, ese în galeria “de lingă etacul său, 

unde privindu-şi Aorile citeşte pe Emile a lui Rousseau. 

Dumneavoastră ați făcut niște frumoase portreturi despre. 

1) “Henrieta Sontag, contesă fossi, celebră - cintăreaţă germană 

„ (1806-1857). 2) Maria Taglioni, dansatoare celebră itatiană, (1804-1834).
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” soțiile d-v.; dar — să nu bănuiţi — îmi par cam măgulite. 
Ei nu spui, eii arăt, şi voi să vă încredințez prin însăşi 
vederea. Veniţi după mine; Agapiţa nu ştie că sînt acasă. 

_Veniţi ! - | Ă 
Toţi bărbații s'a grăbit a urma pe” postelnicul. Zimbo- 

lici, nerăbdători de a vedea şi a judeca fericirea lui. 
In vîrful degetelor, cetinel, țiindu-şi răsufiul, ati trecut 

prin un şir de odăi-toate întunecate pină ce ai ajuns la 
O ușă cu geamuri peste care era o subțire perdea. Gazda 
zimbind o ridică, dîndu-se cu politeță înlături. ca să lase 
pe oaspeți să privească,'în cît toți au putut vedea pe ti- 
năra nevastă într'un larg capot alb, cu părul lăsat pe spate, 
lăsată pe o sofa, cu capul rezemat pe umărul unui frumos 
tinăr ce o ţinea strîns îmbrățişată... Buzele lor se atingeai. 

Gingașa postelniceasă ! sărmana femee! ea se afla în- 
tr'unul. din aceste momente rari în cursul scurtei noastre 
vieți, cînd te simți învins de plăcere, nimicit de desfătare, 
cînd visezi treaz, cînd fericirea-amorţeşte 'ori care alte sim- 
țiri ale noastre. Deslipind printr'un suspin buzele -sale de 
ale tinărului amorez, înturnă ochii şi zări acele patru ca- 
pete speriate şi acei opt ochi holbaţi ce o priveaii. Țipătul 
ei îngrozi amorul. Tînărul se sculă, sări în grădină, şi se 
făcu nevăzut. | a E | 

“ Postelnicul lăsă să cadă perdeaua pe care pîn'atunci sta 
încremenită mîna lui. Se uită la oaspeții săi şi oaspeţii 
săi la dinsul; vru să le zîmbească, dar simți Că se strimbă. 
Îi petrecu .pînă la scară unde se despărțiră, fără să-și zică 
un Cuvînt, fără a se mai uita unul la altul, | 

Toţi alergară pe acasă cu părul sburlit, cu grija în 
suflet, cu groaza în inimă, gîndind la scena ce văzuseră, 

” şi temîndu-se să nu găsească asemenea privelişti pe acasă-le. 
Spun că coconul Andronache: s'a închis în cabinetul 

„Său, unde după ce mult trăsni, plesni, blestemînd gîndul 
ce-l lovise să se însoare ca să-și piarză liniştea, în des- 
perarea sa apucă un pistol, îl încărcă şi apoi se puse pe
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ginduri privind unealta ucigașă ; în sfirşit slobozi —un 
hohot de ris asvirlind arma şi zicînd: 

— Au mai păţito şi alţii ! 

Post Scriptum.1), Dacă cineva are curiozitate să afle ce 
sa, mai urmat după cele arătate mai sus, îi vom spune, 

că. Agapiţa, după mai multe mustrări ce primi de la soţul 
săi, şi mai multe făgăduinți ce îi dete, nu ştii cum se 

-întimplă de căzu iar în ispită. După a treia şi a patra 

recidivă, onorabila Dicasterie îi despărţi, şi coconul An: 

„ dronache se duse în voiaj ca să-și uite tribulaţiile conju- 
gale, trimiţind foastei sale soții, în ajunul plecării, o fru- 

moasă ediţie a Intîmplărilor lui Telemach ; însă noua 

Calipso se mingie lesne de purcecerea. lui Zimbolici.' Ea 
găsi că păcatul este: plăcut, şi :că are vreme să se po- 

căiască ; de aceea nici voi a inlocui pe Postelnicul, de și “ 
mulți aspiranți la zestrea sa îi făgăduiaii că ochi ai şi 
nu vor vedea, urechi ai şi nu vor auzi. 

_1) Adaos ulterior în ediția de la 1857, p. 71.



  
  

  

Toderică!) 

(POVESTE) 

+1 

Fă nu sunt de cînd poveştile; sunt 

de cînd se poteovea puricele cu nouă- 
„zeci şi'nouă oca fer la un picior, şi 

tot îi părea că-i usor ş. cl. . 

- Prolozul poveştilor. 

Pe cind trăia Statu-palmă, Barba-cot, şi în Academia din 
Podul-lloaei da lecţii vestiţii dascăli Păcală şi Pepele, era 
în lași un tinăr boerinaș cu numele Toderică, frumos și 
bun la inimă, dar desfrinat cit se poate, pentru că-i erai 

„dragi cărţile, vinul și femeile. Nu se spoveduise de cind 
era, și se ducea la biserică numai ca să vadă pe cele fru- 
mușele. Iată dar s'a întîmplat că Toderică, după ce sărăci?) 
în cărți pe doisprezece coconași, cari de desperaţie se fă- 
cură voinici de codru şi muriră cu cinste în iarmaroc, 
prăpădi şi el cit ai bate în palme tot ce ciștigase şi moş- 

„tenirea-de ]a tată-săă pe deasupra, afară de o mică răză- 
şie în ținutul Herţii, unde se duse să-şi ascundă păcatele 
şi ticăloşia. Trei ani erai acum de cind trăia în singură- 
tate, ziua umblind la vinat şi sara jucînd stos cu vataful 
lui şi făcînd pasians, cînd într'una din zile de abia intrase 
acasă cu torba plină, căci avusese noroc în ziua aceia, 
iată că Domnul nostru împreună cu sfinții Apostoli ai ve- 
nit, şi bătind la ușă Vaii întrebat de-i, bucuros de oaspeţi. 
Toderică care, precum am spus, era bun la inimă, se bu- 

  

1) Propășirea (Iaşi 1844) Pp- 75, 94. 2) după ce aă sărăcit.
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cură Gă-i veniră!) musafiri tocmai cînd. avea cu ce să-i 
ospăteze ; şi aşa îndată-i pofti în casă şi porunci 2) de masă, 

rugîndu-se de ertâre, dacă nu-i va putea ospăta cum se 

cuvine unor persoane ca dumnealor, fiindu-i fără veste vi- 

zita dumilorsale. , 
Domnul nostru rizînd de minciuna lui Toderică: Ne vom 

mulțumi cu ceea ce ai, i-ai zis, numai bucatele să fie gata 

mai de vreme, pentru că dumisale îi este a minca, ai adaos 

arătind pe Sf. Petru. Toderică îndată puse să gătească 
demîncatul, şi vrînd să, cinstească pe oaspeţii săi cu ceva 

mai mult decit cu vinat, văzindu-i mai virtos că's cam. 

mulţi, zise 5) vătafului să taie un ied ce-i mai remăsese, și 

să-l facă. friptură. | 

Gătindu-se bucatele, compania s'a pus la- masă. Tode- | 

"rică se măhnea că n'are vin mai bun ca să cinsteascăpe 

oaspeţii săi: Domnilor, zise, îmi pare rău că nu mi-ai ve- 
„nit încă buţile cu vin de Ia viile din jos. Domnul nostru 
se zimbi pe supt musteți de minciuna ce cărpise Toderică, 
şi gustînd vinul: nu-mi spui că vrei să ne amăgeşti? i-au 

zis: vinul dumitale este foarte bun. Întreabă şi pe dum- - 

nealui. care cunoaşte, adăogi arătind pe Sf. Petru. Apos- 
tolul, sugind un pahar, strigâ că încă dela nunta din Kana 

nu băuse așa vin minunat, şi pofti pe gazdă să'l cerce. 

Toderică, care toate acestea le lua de complimente, își 

umplu paharul, dar rămase cu gura căscată cind se încre- 
dinţă că cu adevărat asemenea vin nu băuse de cînd era: 

“Cunoscînd deci din minunea aceasta şi din vorba Aposto- 

lului înfăţişarea Mintuitorului, se sculă îndată dela masă - 

ca un nevrednic dea minca în asemenea companie sfintă, 

dar Domnul îi porunci să şadă la masă, şi trebui să asculte. 

După ce ai :mîntuit de mincat friptura, Domnul nostru 

sa dus cu Apostolii în odaia -ce li se .gătise; iar Toderică 

rămiîind singur, a jucat stos după obicei cu vataful, bind 

> 

n e . 2 ini nonit N î-ndi bofri af Bazurii 3 asi 
) Sa bucurat că i-ată venit. ) 7 at pofiit... și ad foruncit, 3) „ati zis. 

x



ce mai rămăsese din vinul cel blagoslovit, a făcut Pasiaus 
și apoi s'a culcat. _ . | 

A doua zi, Sfinţii călători adunîndu-se în tindă împreună ; 
cu gazda, Domnul nostru a zis lui 'Toderică: Suntem prea 
mulțumiți de. primirea ce ne-ai făcut şi vrem să-ți. răsplă- 
tim. Drept aceea cere-ne trei lucruri ori care vrei și ţi le 
vom da, căci toată puterea avem în cer, pe pămînt Şi în iad. 
„Atunci Toderică scoțind din buzunar cărțile ce le purta 
totdeauna cu el: | | o 
-—. Doamne, zise, fă să ciştig de cite ori voi juca cu 

„Cărțile acestea. | 
— Bine, răspunse Mintuitorul. - | 
Sf. Petru, care era lingă Toderică, i-a zis încet: Nebu- 

nit-ai păcătosule? - Cere viața de veci şi ertarea fără de 
„legilor tale! - | 

— Nu-mi prea bat capul de aceasta, zise Toderică. 
— Mai ai încă două lucruri de cerut, zise Domnul nostru. 
— Doamne, urmă gazda, fiind că ești așa de bunişor, 

fă, mă rog,” ca cine se va sui în părul acesta care um-: 
breşte uşa mea, să nu se poată cobori „de n'oi vrea ei. 

— Fie așa! a zis Domnul. ” . 
Auzindu-l, Sf. Apostol Petru nu-l maj putu răbda, deci 

Shiontindu-l cît ce putu cu cotul: i 
— Păcătos năting şi îndărăpnic, i-a zis, au nu te temi 

de iadul ce este gătit pentru nelegiuirile tale? Cere, zi- 
cu-ți, la stăpinul un loc în Sfintul său. Rai; mai ai încă 
un lucru... , a i 

— Te poftesc, dă-mi pace şi-ţi caută de treaba dumi- 
„tale, îi răspunse Toderică, fugind de lingă Apostol; şi 
„Domnul nostru întrebindu-l care este a treia a lui cerere? 

'— Aş vrea, zise, ca cine se va pune pe scăueșul ista 
de lîngă gura cuptorului să. nu se poată scula pănă n'oi "vrea ei. o 
— Amin! zise Mintuitorul, şi lăsindu-i ziua bună se duse . 

cu Apostolii. - | 
N'apucase încă bine cel de pe urmă Apostol să păşească



  

pragul, şi Toderică vrind să cerce puterea cărţilor, chemă!) pe vataful și se puse la “jucat stos. Îi bătu toate“ cărţile de a rindul. Deci, ne mai vămiindu-i îndoială, se sui -într'o căruță de. poştă şi ajungînd. la lași, traşe la cel mai bun birt! unde nămi?) cele mai frumoase odăi. Îndată ce ves. tea sosirei lui s'a împrăștiat, toți tovarășii. birbantariilor lui ai alergat să-l vadă. | . i — Giîndeam că te-ai prăpădit, i-a zis Andronache Zim- bolici : auzisem că te-ai făcut sehastru. 
— Aşa este, răspunse 'Toderică. E 
— Ce dracu ai făcut de trej ani, de cind nu te vezi?- — Am. petrecut cu postul și cu rugăciunea, fraților! Şi iată moliftele mele, adaose, -scoţind din buzunar cărţile. "Toţi aă buhnit de ris de răspunsul acesta, şi toți at! rămas cu ideea că Toderică şi-a îndreptat starea .în țări străine, unde cum se vede, găsise niscaiva jucători mai „proști de cît acei cari veniseră să-] vadă, şi cari,;se uscair „de dor să-l pungească .ca mai nainte. Unii acum se ŞI așezaii la o masă de joc, dar “Foderică: îi pofti întîi să guste ceva, şi aşa trecură în_sala unde din porunca lui se gătise un oaspăţ minunat. o a Masa aceasta a fost maj veselă de cît cina Apâsţolilor, măcar că-vin străin avea numai 'Tocai și de Rin, care se jtăra Regensburg 3), pe sufletul răpausatei sale soţii că - vinea chiar' din “viile prințului Meternich, iar de loc. era niște Odobesc vechi de zile şi niște Cotnar uitat de vr'o duzină de ani, întrun -boloboc din pivniţă, | “Pănă a nu sosi oaspeţii săi, Toderică se îngrijise 'de a mai avea un joc de cărți asemine cu cele blagoslovite, pentru ca să le poată lua în locul celorlalte cîrid va cere trebuinţa şi dind două trei Cărți: după ce va bate opt, nouă, 

  

1) ati chemat.) aă ucămit, 3)-Nu se va părea un paradox, dacă va judeca cine-va că Regensburg de atunci a putut fi tot_acel de astăzi, după vestitul sistem a metempsicosii lui Pitagor, Nota lui C. N. 
C. Negruzzi. — Opere complete. Ă Di 5 

-
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să, depărteze tot presupusul -de la pontatoriii săi. Pusese 
unele în dreapta,. şi altele în stînga. . E 

După ce aii mîncat toți, s'au pus împrejurul unei mese, 

și Toderică scoase întii cărțile cele proaste; dar văzînd 

că hojma perde, porunci să aducă vutcă, și în vreme ce 

ceilalți bea în sănătatea Elencilor și a Catincilor, Toderică 

ascunse: cărţile cele proaste și puse în loc pe cele blagos- 

lovite. Ne mai căutînd la jocul său, fiind sigur c'a să ciş- 

tige, începu a lua seama pontatorilor săi, şi îi văzu că 

umblai cu. furat și cu şulerie. Putea deci să le scurgă în 

cuget curat. toate paralele, pentru că ei îl 'sărăciseră pe 

dinsul! şi acum vedea că i-ai fost luat banii prin înşălă- 
ciune şi tilhărie, iar nu doar-că ştiau juca: mai bine, sau 

avuseseră noroc,! Știindu-se pe sine cinstit, şi fiind încre- 

“dinţat că are să cîştige și să- şi răsbune, simți mai puţină 

bucurie; aducîndu-și însă aminte de vremea trecută și de . - 

cei doisprezece coconași pe care îi sărăcise, şi gîndind că - 

poate numai aceia ai jucat cinstit, s'a “căit că el a fost 

pricina peirii lor; o ceaţă i-a acoperit razele de voie bună 
ce i se'vedeai în față, Și a oftat bătind toate cărţile pon- 
tatorilor săi, , Da | ” 
“In scurt, în seara d'întii, Toderică a potrivit să diştige 

numai atita cit să plătească masa şi chiria odăilor pe o. 
lună.. Tovarășii săi cu buzele umflate, ai făgăduit să vie 
a doua zi. - 

A doua zi și în zilele următoare, Toderică a ciştigrat. o. 
avere strașnică. Indată sa mutat de la tractir într'un palat 
mare, unde din vreme în vreme da baluri strălucite. Cele 
mai de. soi cocoane se sfădeau pentr'o singură ochire a. 
lui; la masă avea totdeauna cele mai. bune vinaţe, şi casa . - 
lui era capiştea desfătărilor. - 

După ce a petrecut un an de zile, jucind cu chibzuială 
şi slujindu-se cînd cu cărţile cele blagoslovite, cînd cu cele- 
lalte, a hotărit să-şi răzbune cum se cade, pungind pe cei 
mai mari boieri. Pentru acest sfîrșit, prefăcînd în juvaeruri 
cea mai mare parte din banii săi, i-a poftit a doua zi după



Sfintul George la un bal mare care avea să se sfişească 
cu un banc de cele mai zarife. Aa | 

Acei ce n'aveaă bani, aă luat, cu. dobindă de la jidovi; 
ceilalți ai dus cîştiurile moşiilor ce le primiseră de cu seară 
și totice mai aveai ; “Toderică i-a ras pre toți, şi peste 
noapte s'a făcut nevăzut cu aurul şi cu juvaerurile. 

De atunci a hotărit să nu joace cu cărţile cele blago- 
lovite” de cit cu jucătorii carii jucaă necinstit, sințindu-se , 
indestul de tare ca să'şi dea pept cu ceilalți. A umblat *. 
rin toate oraşele pămîntului, ciştigînd pretutindini, şi chel- 
uind pe ori ce! găsea pe plăcul săă, “Cu toate aceste, adu- 
ere-aminte a Călor doisprezece coconaşi îl supăra neîncetat 
1 îi învenina toate plăcerile. . A 

Irtr'una -din zile, hotărî ori să-i scape din muncă, ori 
ă se peardă şi el cu ei. - a N 
Puind acest gind, a purces să se ducă la Iad cun toeag 

n mină şi Cun sac d'a spinare;  Sosind la tirgul Ocnii, 
a coborit într'o ocnă părăsită, care i-o arătase o babă 
răjitoâre, și s'a dus, s'a dus, s'a tot dus pe sub pămînt, 
înă ce a ajuns la poarta-ladului. - Ea 
— Cine eşti tu? ilîntrebă împăratul adincului, după ce-l : 

duse !) înaintea lui. - a i 
— Ei sunt Toderică, jucătorul de cărți. 
— Ce dracu cauţi aici? Lo 
— Cinstite Scaraoţchi !;zise Toderică, de socoți că este 
rednic cel întii jucător de pe pămînt să joace cu tine 
irți, iată iți fac o propunere. Să jucăm amindoi, şi pentru 
ată cartea ce-ţi voi bate, să am voie a-mi alege cite un 
flet din împărăţia ta şi a-l lua cu mine-Una măcar de-mi 
i bate tu, să-mi iei sufletul şi să fie al tăi în vecii vecilor. 
Intru auzul cuvintelor acestora, Scaraoţchi trinti un hohot 

> ris de se cutremură- păreții „tartarului şi se speriară 
ți dracii. Apoi întorcîndu-se către Toderică : 
— Pisemne n'ai femee și copii, îl întrebă? 

  

) Zar adus. 
, -
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— Pas si bete, răspunse Toderică, dar las vorba. Spune, 
„joci ori ba? . a 

— Bucuros, zise Scaraoțchi suflecindu-și minicile, şi ceru 
înasă şi cărți. _ - ” i - 

Pe loc un drăcușor mititel şi frumuşel ce împlinea slujba 
de jochei (Ciocoi), pregăti toate cele trebuitoare. 
— Ce vrei, stos sai banc? întrebă Toderică.. 

+» —.Stos, răspunse stăpînitorul tartarului ; ştii că la banc 
- se încap multe 'șulerii. a. ea 
„Sai pus la joc. :- -- a 

Toderică bătină cartea dintii, a cerut cătetul lui Şte- 
fănică Giîndul (unul din cei doisprezece pe'care voia să-i 
scape) şi priimindu-l Pa pus în sac ; asemine și pe al doile 
și al treile pînă la: doisprezece, şi luînd sufletele le-a pus 
toate în sac. . 
_— Dacă întunecata voastră strălucire, a: zis Toderică, 

„voeşte să mai urmăm. jocul, eă sunt gata. - : 
— Prea bine, răspunse Scaraoțchi, care vărsa sudori de 

„necaz; dar aici este nu știă ce miros grei, ean să eşim 
puţin păn” afară. | - 

Asta era numai ca să „scape. de Toderică, căci cum a 
pășit el pragul cu sacul de-a umere, Scaraoţehi a şi strigat 
să puie zăvoarele şi) iăcăţile. E Pi 

Rămăina afară, Toderică băgâ mîna în. buzunar și ca 
- un poznaș ce era, scoase un condei de credă, care-i Slujia | 

la cărți, și sub inscripţia - vestită : 

' 

- Lasciate ogni: speranza voi ch” entrate, 
însemnă pe grozavele acele porți de aramă, o mare Cruce, aşa: 

Şese luni de zile, pănă ce creta se -roase de cocleala 
aramii, Iadul rămase încuiat. Nu putu înghiți nici un suflet 

  

1) şi paitezile şi lacăţile, i Ă



şi hămesiți de foame, dracii abia suflat. Pagubă că To- 
derică n'a avut la el.o daltă în loc de. cretă, ca să poată 
săpa mintuitorul semn! .: - “ Ie 

Purcegind de la:'lad, Toderică a Mers, a mers a tot 
mers pănă a eşit în lume și a ajuns în patria sa, plin de 
bucurie că a venit de hac lui Scaraoțchi, şi a mîntuit su- 
fletele coconașilor ce se muncea din pricina lui. 
"După trecerea "de patru-zeci 'de ani (Toderică eră acum 

de șepte-zeci) Moartea a intrat la dinsul întro zi şi La 
înştiințat că fiind-că i-a sosit ceaşul, dumneaei a venit să-] 
ea, şi că să se gătească. o e 
„— Sint gata, a răspuns bătrinul, dar te rog, o Moarte, 

fă-mi un bine pănă a nu mă lua; dă-mi o pară din co- . 
pacul care este la uşă, ca să-mi răcoresc arsura gitlejului. 
Fă-mi această mică plăcere şi voi muri mulțămit, 
— Dacă-i vorba.numai pentru atita a zis Moartea, bu- 

curoasă. Şi se sui în păr ca să culeagă o pară, dar cînd 
vru să se coboare, nu putu nici de cum, pentru că To- 
derică așa. voia. ” a 
— Ah! Toderică,: m'ai înşălat! strigă. Văd că sînt în uterea ta. Dă-mi drumul, şi ți-oi mai da-zece ani de viață. 
Zece ani! mare treabă! zise “Toderică; de n'ai poftă să 

utrezeşti în copac, drăguță, trebue să fii mai darnică. 
— Ţi-oi da două-zeci. a 
— Mă ei în ris. 
"— Ți-oi da trei-zeci. 
— Incă mai ai mult pănă îi-ajunge cu tirgul. 
— Ce pirdalnicu !. Vrâi să trăeşti o sută de ani? E: 
— Tocmai acum ai nemerit, iubito. 

„— Toderică n'ai minte. " 
— Poate; dar mi-e drag a trăi. 
— Fie o:sută de ani, zise. Moartea. iz 
-Indată putu să se coboare, şi luîndu-și rămas bun de 

. omul nostru, se duse cu coasa de-a umere. - 
Cum purcese 1)“ea, Toderică se trezi desăvirşit sănătos, Pa di 

1 - ps , , ) «Cum ari Burces... : - _
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și începu o-nouă viață avînd puterea juneţii şi. cercarea 
bătrîneţii. Tot ce am putut afla de traiul lui acesta, este 
că a urmat ca și întii a-și împlini toate poftele mai ales 
cele trupeşti, făcind bine cînd găsea prilej, dar fără să 
gindească la mîntuirea sufletului săi ca şi mai înainte. 

Sfirșindu-se:acei o sută ani, Moartea 'a: venit iarăşi. Gata 
eşti? L/a întrebat. _ - | | 

— Am trimis să-mi cheme duhovnicul, răspunse Tode- 
rică ; pune-te pe cel scăueş, lingă vatră pînă ce va 'veni. 
Aştept numai să mă spoveduesc, şi apoi să intru în noea- 
nul veciniciei. e Ie 

Moartea ca -o bună și îngăduitoare persoană, se puse 
pe scăueş, și așteptă un ceas:'să vie „preotul. Dar văzînd . 

"atita zăbavă, zise gazdei: moşnege, nu ţi-ai putut căuta . 
de sufiet de un veac de cînd nu ne-am întilnit? 
„— Zău! n'aveam numai acea grije, răspunse bătrinul 
cun zîmbet de luare în ris. 

— Dacă ţi-e vorba aşa, strigă Moartea supărată de pre- 
lungirea lui, ţi-oi arăta eu! o 

— Șugueşti? zise Toderică, văzind-o cum se silea să! 
se coboare de pe vatră; te ştiă că eşti bunișoară Şi că-mi 
vei mai dărui cîți-va ani. - N Sa 

—. Ciţi-va ani, ticălosule !' (Şi se trudea să se dea jos de pe vatră). 
— Negreşit; dar astă-dată n'oi cere mult, căci m'am 

săturat de bătrineţe ; m'oi mulțumi cu patru-zeci de ani. 
Moartea simţi că o putere nevăzută o ținea pe scăueş, 

precum odinioară în copac, dar de ciudă şi de miînie nu 
voia să dea nimic. a 
— Ştii un meșteșug să te fac blindă, zise Toderică ; şi 

indată puse pe tăciunii ce fumegaă în vatră un braț de 
vreascuri. Focul îndată s'a aprins şi a umplut de pară și de 
fum într'atita cuptorul, în cît Morţei îi venea să-și dea duhul. 

— Valei, valei! a strigat, simţindu-și bătrinele oase 
prăjindu-se ; scapă-mă, și făgăduesc să-ţi dau patruzeci ani de sănătate. . | 

4
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Atunci Toderică i-a dat drumul şi. Moartea « a fugit pe 
"jumătate pîrlită. 

Sfirşindu-se 'şi anii aceştia, sa înturnat să- şi ia omul, 
care o aștepta la uşă cu un sac de-a spinare. | 
:— Astă-dată mai încotro cotigi, îi zise, dar! ce. ai în 

sacul acela ? ME IE 

"— Sufletele a doisprezece jucători prieteni. ai .mei pre 
care i-am scos din Iad sint acum vr'o sută cincizeci de ani. - 

— Vie dar şi ei cu:tine! zise Moartea, şi apucindu-l 
„ de chică, se înnălță în văzduh, sbură spre apus şi se viri 
în ocna părăsită. 

Sosind la porțile Iadului, bătu de trei ori. 
— Cine bate? au întrebat. d'innăutru. 
— Toderică jucătorul, răspunse Moartea. 
— Să nu cumva să deschideţi! strigă Scaraoţchi, ad- 

„cîndu-și aminte de stosul ce jucase cu el; coţcarul acela 

e în stare să-mi pustiească împărăția. 

Scaraoţchi nevrind să deschidă, Moartea vrînd nevrind 

(căci dorea să-şi răzbune) .și cu mare părere de răi, a 

trebuit să plece spre ceruri. 
— Cine eşti tu? întrebă sfintul Petre pe Toderică, după 

ce Moartea l'a pus dinaintea porţii Raiului. 
— Vechea voastră gazdă, răspunse el, acel care odată 

va ospătat cu vinatul săi. . , 

— Cum cutezi să te înfăţoşezi aici în stare ce te văd? 

Nu ştii că cerul este închis pentru cei ca tine? Bre! bre! . 

bre! Tu eşti bun de talpa Iadului, şi ai încă obraz să 

cauţi loc în Rai! 
— Sfinte Petre! “zise Toderică, mi se pare că ei nu 

te-am priimit aşa, cînd ai-venit împreună cu Domnul nostru 

de mi-ați cerut găzduire. 
Toate aceste-s frumoase și bune, adaose apostolul 'cu 

un glas pe care voia să-l arate aspru, de şi se cunoștea 

că-i este milă; dar ei nu voi să-mi găsesc beleava dindu-ți 
drumul în Rai -fără de ştire. Ingădue pină voi spune Stă: | 

pinului, şi apoi vom vedea ce-om putea face. 
« -



în) - 
. Domnul nostru înștințindu-se de venirea. lui Toderică, a venit la poartă unde el sta îngenuchiat pe prag cu sufle- fele sale, avind şese în dreapta şi șese îri stinga, şi 'mi- lostivindu-se : a Si — Bine, treacă pentru tine, i-a zis;.dar sufletele aceste ce sunt-drepte a Iadului, mi-e nu ştii cum să le priimesc. — Doamne! zise 'Toderică, cînd am avut cinste a te priimi în casa mea, erai întovărăşit de doisprezece călători, şi eă vam priimit pre toți, și vam găzduit cum am putut „mai bine. a 

— Nuii Chip de a 0 scoate la capăt cu omul acesta, zise Domnul nostru cu un zîmbet îndurător. Haide, intraţi de vreme ce ați venit; ai noroc că m'ai găsit în chef bun ;  almintrele n'ași îngădui un lucru care poate da pildă rea. 
| 1 

NB. 1!) Povestea âsta se tipări în foaia Propăşirea mai mult ca să împle coloanele jurnalui, decit ca meritînd vr'o însemnătate literară, Cu toate aceste, . nevinovata poveste servi de pretext Tartufilor politici ca să închidă. jurnalul, şi să exileze pe autor! i 

    

1) Adăogat de Negruzzi în Păcatele tinereţelor, Iaşi 1857 p. 94. 
4 Neg
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-” Flora romănă D 
Ei Lă 

N 
" ONISIM CERENTEL D-xei FLORINEASCA, 

laşi, 4 Sat. 

Eram încă sub plăcuta impresiune a petrecerei ce am avut la Brustureni, unde graţioata voastră ospeție ne făcea a uita supărările vieţei, cînd m'anr trezit în oraş unde pul- berea şi noroiul se succedă cu o regularitate de desperat, Unde sunt șesurile v 
lina d-voastiă ? Unde sunt rediurile- umbroase? Unde filo- ile acele rari pentru care ne sfădeam totdeauna ? Unde nai ales amabila d-voastră societate? Petrecere, flori, ver- leața aă lăsat numai o dulce şi- neștearsă suvenire ! Precum vedeţi, doamna mea, eram trist cu tot timpul rumos a. primăverei, cu toată încîntarea der eriachenden Natur, cum zice Shiler. Nu Cutezam a mă cobori în gră- inuța mea, unde nu sunt de cit flori plebee- cum le zic i, şi vulgare cum bine-voiţi a le numi d-voastră ; dar ce ra de făcut? Uritul mă cuprinsese; m'am decis ! Ei bine 

. . 
“) 

) oamna mea? Ce să-vă spun? Am rămas.. cu gura. căs- ată, cum e vorba romînului. Închiptiiţi-vă — însă pentru să vă puteți închipui ceva, trebue să vă fac descriere aradisului mei, . Ta N Toată grădinița mea- înconjurată cu gară viă '- acum t înflorit — încape într'o singură plat-bândă, a grăâinei voastre. Asta însă - nu va să-.zică că -nu sunt întrînsa 

  

Convorbiri literare; 1. (1867- 68) p. 9%, 106. , 

  

erzi a riuleţului ce “Curge prin gră-
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"în miniatură mai toate cele ce se află într'a d-voastră. 

Parcul meă se compune de duci plopi plutași, trei paltini, 

cițiva tei, ulmi şi sălcii, şi ca lux am şi un vişen cu flori 
“pline. Păriul mei are isvorul săă într'o bute mare, âscunsă 

întrun ungher şi îmbrăcată cu. ederă şi cu hămei, pe care 

“ argatul o umple în toată dimineaţa, și apoi printrun cep 

sloboade apa care, după ce șerpueşte pe un pat de frundiş, 

"vine de se aruncă prin o cascadă de o palmă de 'naltă, 

într'o băltiță, unde merlele, cintiţile și gangurii se scaldă. 

Acest clepsydru ţine două oare, de aceea nu- mi permit 

luxul de faire jouer les eaus, de cit cind văz că băltiţa 

vrea să sece, sau cind vre-un oaspe îmi face onoare a-mi 

„vizita grădina. Parterul mei e sămănat cu chir” agropyron, 

neghină lolium perenne şi trifoi. Neghina, atit de uricioasă 
în grii, face cel mai frumos efect” ca gazon, în cît pare 

că e un covor verde înpestrițat de dedițe pulsatilla şi de 
„brănduşe galanthus. nivalis. Unde şi unde am răsădite 

flori, însă numai flori romiîne... aa | 

Dă-mi voie, doamna mea, a vă trimite un buchet com- 

pus din acele ce am găsit înflorite. Veţi găsi pe lingă to- - 

poraşi şi viorele, laleaoa fulipa, astă floare ce a avut ȘI, 

ea timpul mărirei sale. La Harlem în Olanda, o ceapă de 

lalea s'a vindut cu preţul' fabulos de zece mii galbeni! 

| ceapă ce astăzi se poate cumpără cu citeva centime. Sic 

transit gloria... tulipae! 

Eată zambile-hyacinthus, narcise busuioc, ciuboţica cu- 

_ cului, brimula, lemnul Domnului hyssopus, lavant, lacri- 

mioare... Floricica. asta pe care învățații o numesc conzal- 
laria maâialis, iară romînii din Muntenia Mărgăritărel, cite 
simsaţiuni plăcute nu deşteaptă în noi! 

3 «O primavera, gioventii del! anno !> esclama Metastasio, 

O lăcrimioară ! suspinăm noi, abia. ne anunţ „primăvara şi 

treci. cum aii trecut iluziunile noastre! dar ea la anul re- 

învie, cînd noi... dar șă nu mai gindim la aceasta, d-na 
mea, ci așteptind-o să 0 revedem, să citim Lacrimioarele 
lui Alexandri, 

>
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Precum vedeţi, doamna mea, ea merită numele de la- 
crimioară şi de mărgăritărel, ce i-am dat noi; mă tem însă 
să nu vie vr'un poet galoman care să-i zică Mughet, pen- 
tra că rimă cu poet şi cu buchet şi. pentru că aşa îi zic 
Francezii, horror! - ă | 

Eată mintă, săbiuță gladiolus, sălvie, milostivă gratiola, 
maioran, mama pădurei asperula, rosmarin, cimbru hymus, 
dobronică melittis, tulichina daphue, angelică şi cerenţel 
dryas. Toate într'un smoc de flori 'de salchim, de mălin 

„şi de liliac. Așa e că colecţiunea mea e frumoasă, şi că 
am cuvint să iubesc flora romină ? Sa 

Peste zece -zile voi avea plăcerea a vă trimite un bu-' 
chet de mai frumoase flori. Pină atunci depun pe aceste 
la picioarele d-voastră. . - 

ANGELICA "FLORINEASCA D-Lul ON. CERENTRL 
5 

Brusturent 15, 27 Mal. 

-- Am priimit cu o vie plăcere buchetul şi mai ales scri- 
soarea d-tale, adevărat martirolog a bietelor flori. Ce nume 
domnul: meii! Îţi ert viorica şi. lăcrimioara, dară nu-mă 
pot .învoi cu cioboțica cucului, dobronica, săbiuța, mama 
pădurei, tilichina şi tutti quanti. 7 i 
“D-ta mi-ai vorbit atita! bine de flora romînă, în. cît în- 

“cepusem a mă deprinde cu vulgaritatea ' florilor noastre, 
dar desper de a pronunţa vre-odată numele lor, Grădi- 
narul mei, un - Aamand gros, a strins! din umere, cînd a 
văzut florile d-tale. Pentru dinsul nu se socot flori. acele 
ce cresc şi trăesc în aerul liber; ci numai acele ce stai 
închise în dosul geamurilor, cum sunt ale.-mele, sărmanele, 
pe care de frica răcelii nopţilor, nu vrea să ie scoată din 
închisoarea lor. Pină atunci grădina mea e goală, și de 
„voiesc a vedea flori trebue să mă duc în florărie. Acum 
însă”am buchetul d-tale pe care am să-l studiez-cu mare 
băgare de seamă, ca să nu mă mai mustri că nu sînt.ro- 
mină, Dar ea spune-mi, ce ţi-a venit să-mi. trămiți: mintă, 

» Ă 

 



  

leinnul Domnului ȘI busuioc ? Nu cumva mai luat de vr'o 
preoteasă? - 
„Să lăsăm gluma. Aştept al doilea: transport de flori, 
precum îmi -promiţi, și spre răsplată îţi trimit şi eă un 
buchet : de fachsii, âzalee, camelii, pelargonii şi roze de. 
Bengal. | . - | 

Dacă nu-ţi e bilă să mă laşi singură, cel puțin nu în- 
trerupe corespondența noastră botanică. Scrie-mi împăr: 
țirea florilor” în familii, şi în care familie-e Cerenţelul şi 
Angelica ? Mii de bune vorbe ! 

Oxisnr CERENTEL, D- -SEI A. FLORINFASCA 

Iaşi, 29 Mal. 

leri timpul era coperit şi blind. Cea mai uşoară adiere 
nu mişca frunzele, am luat în brațe, florile D-v. —. cam 
ostenite de călătorie — și. le-am dus în grădinița mea, 
unde le pregătisem un aşternut de muşchiă, dar eram în- 
grijit gîndind las bietele mele fori plebee, cum'o să se.- 
simtă de umilite, cînd: vor primi vizita acestor aristocrate 
atit de bogat îmbrăcate ;- şi apoi drept să vă spun; doamna 

„mea, gindeam şi la „mine, ce o să mă ştiu? eii face cînd 
va veni tristul timp ca ele să se "veştejească ; Gare atunci 
a mele imi vor mai plăcea : 2... Toate aceste reflecțiuni puţin 
măgulitoare pentru mine și Aorile mele, nu mai impedicat 
de a esersa găzduirea ce datoreaim oaspeţilor mele. Îm- 

_provizai îndată un. bal. Orchestrul era gata, cintiţile şi 
merlele din copaci, greerii-şi brotacii din eârbă- făceau o 
muzică — originală. Cavaleri și dame nu lipsiai; adu: 
narea era numeroasă. Crinul, bujorul potonia ŞI” tranda-: 
firul invitară camelii, 'fuchsii şi azalee, digitarul, clopoţelul 
câmpanulă, macu papaver şi ghiocul centaureă aleseră ga-. 
roafe diauthus, micşunele cheiranthus, paparune glauciurm. 
şi rinduniţe asclepias. Omagul aconitun, şi odoleanul va- 
leriana se puseră lîngă mătrăgună, atropa şi rostopască, 

. chelidoniuni. Celelalte. cum le veni la socoteală ŞI — hora
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începu, Eu stam la o parte şi ascultam convorbirea lor. 
— Ean .uită- -te,: zicea romănița anthemis, cătră siminoc 

gnapbalium, la veneticele aceste, „cît sunt de păcătoase şi: 
ovilite ! ar crede cineva că ese din. spital. Văsdoaga as- 
phodelus * şi hilimica calendula rid. de dinsele... — Răi fac 
că rid, întrerupse stin-inelul. iris ; prin asta probă numai 
gelozia lor pentru că nu sint şi ele aşa de elegante. Le-aş 
vedea ei cînd stăpînul nostru le-ar: pune la închisoare 
cum face D-na Florineasca, ce ar. mai zice. Astelalte săr- 
manele, cum -n'o să fie friguroase şi plăpînde, cînd sunt 

„crescute la umbră și pe „cuptor, etc, etc. « 
Vedeţi, doamna mea, Gă invidia î își g seşte loc: nu numai 

între oameni dar. şi între flori. 
“ Panerul ce am onoare a vă trimite cu scrisoarea aceasta 
cuprinde: roze simple rosa: centifolia, singura: roză ce-mi - 
place, şi care. înflorește odată la finitul lui Mai; ea este 
însă cea mai frumoasă şi cea mai odorantă. Roza la, noi. 
se numea rujă pînă- ce at venit greciişi i-ai zis trandafit ” 
Îproărzohuy (cu trei-zeci de foi) voind a corecta pe acei 
ce-i. dati o. sută (centifolia) ; şi numele de trandafir i-a: 
"rămas, deși pe la unele locuri la ţară o numesc tot _rujă. 
Și apoi.am şi altele- cuvinte ca să o prefer. Roza simplă 
era acea ce figura la ospeţe pe mesele Romanilor; ea era 
acea ce încununa cupa lui Anacreon. Eată iasomie, gura 
leului - antirrhinum, melisă, creasta cocoșului gelosia cris- 
tana, sulcină melilottuis, rozeta rescda, pelinița arfemisia, 
cristofoare actaea, nalba althea, sanziene galega, măzeriche . . 

. lathyrus, luminiţă cenothera, mutătoare Oryonia, jale stachys. 
Şi rochia rîndunelii ipomea. Eată în fine mărgărite aster 
care ne aduce aminte de Faust,:şi condurul Doamnei tro- 
poeolum. Ar fi de dorit să ştim cine a fost acea Doamnă, 
„a cărei picior întrece pe al cenușeresei, și care purta aşa 
frumoşi conduri. Floarea asta albă atit de odorantă: noi 

- o numim mătăcină, iară învățații dracocephalum moldavi- 
cum, adecă cap de balaur moldovenesc, pentru că învă- 
țaţii, doamna niea, nu ait flori ci numai buruene, de aceea
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amestecînd vro două- trei limbi le-ai compus nişte numiri 
barbare, precum : _ 

Omphalode, trophosperme, mesocarpe, peponide, infun- 
dibuliforme, ginobasice, humifuse, polakene, lipicene, peri- 
“carpoide, epiblaste, symphysandrii, atomogine, ribesioide, 
scutelee, onagre, papaverace, spinescente, endocarpe, tri- 

„_catome, atricotome, atriplice, podosperme, sarcocare, a ano- - 
nee, embriotege, etc., etc. 

„Nam curagiul, să vă. ostenesc a ceti asemene poreele 
din care am luat numai o foarte minimă parte; Arh zis 
doamna mea, că pentru învăţaţi florile n'aii nici color nici - 
parfum. Acum suferiți să vă spun ce nume proprii le-ai 

„dat în înțelepciunea lor, căci acele inşirate mai sus sînt 
numai familii. Ascultaţi dacă aveți. răbdare : 
'Aeschynanthus, alloplectus, sphenogyna, osteospermur, 

lardizabala,' onopordou, osbeckia, escholtzia, psoralea, me-. 
sembryanthemum, ryancanthera, -cacalia, botryceras, Iyco- 

- podium, .calodracon, curculigo, sprekelia, pothos,  hoitzia, - 
cvnoglosum, houttuşinia, atraphaxis, ornithogalum, tuber- 
noemontana, oxycocces, embothrium, etc., etc. 

Ce ai zice, doamna mea, cînd în loc de Angelica, 
"naşul D-voastră v'ar fi dat numele de Escholzia, spheno- 
gyna sau houttuynia'? dar învățații. nu -vor să ştie d'al 
de aste. Precum am zis la dinșii florile n'a nici un preţ. 
Migdalul, persicul, prunul, cireșul, pentru dînșii aii tot un 
nume: amygdalus. 

Ascultați acum cum descriă acești oameni Angelica. 
Deschid o carte şi citesc: - 

«Familia Ombeliferilor. Plantă erboasă, frunze alterne, 
<rara-ori întregi, cele mai ades. crestate cu petiolul dilatat 
«la- bază. Stipule, nule; flori obicinuit: ermafrodite,. dis- 
«puse în ombele simple sai compuse, acompaniate de 
<involucre şi involucele; Potiru sudatu la ovariu cu cinci 
«dinți scurţi; corola cu cinci petale distinse inserate în | 
«virful potirului, întregi sau crestate late sai -sucite cu 
«preflorire valvară, etc.s.
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Eată şi pentru Cerenţel : | | 

«Familia Rosaceelor, neamul Driadeelor, trunchi er- 

«bos sait lemnos; frunze digitate sai împănate.. — Potiru - 

«cu 4-5 părți, persistind, une-ori gol, alte-ori îmbrăcat 
«pe dinafară cu . apendice alterne şi sudate cu sepalele ; 

“«corolă cu carpele numeroase dispuse în - 
«virf pe un receptaclu convecs, mai mult sail. mai puțin 

«cărnos, ete.»! E Î 
-Nu ştii, doamna mea,-de aţi înțeles ceva. Pentru mine 

vă mărturisesc: că nu pricep cum. poate cineva fără mus- 

trare de cuget şi fără frică de păcat,. trata astfel aceste 

juvaeruri ale naturei, lăsate de bunul Dumnezei pentru 

fericirea noastră. Să lăsăm pe învăţaţi, mă tem să nu vă 
aduc urit, vorbind tot de dinşii. 

-Printre florile ce vă trămit, veți “păsi împrăștiate. mai 
multe floricele albastre cu o: steluță galbenă în mijloc. 

„ Acestea cresc pe malul pirielor, şi învățații — iar învățații! 

— i-ai pus numele Myosolis adică urechia şoarecelui. Ea 

_aţe mai multe legende. Îi curînd vă! voi spune legenda 
romînă care a numit-o: Nu mc uita. 

Cu floricica: astu, mintui și scrisoarea “mea. 

           

A. Froriveasca, D-ul “Oxasri CERENTEL 
= _ 

“Brustureat, 26 Mai. 

Ai învins, domnule ; iată mă convertită. De cînd am 

primit cele din urmă fiori ce mi-ai trimis, nu mă ocup de 

cît de ele, m'am pus pe studiat botanica. Simt însă o 

„mare greutate fără dascăl, dar nu 'disper că nu te voi 
vedea în curînd, și atunci judecînd după progresul ce am 

făcut, cred.că nu vei mai putea zice că nu sînt romincă; 

şi dovadă e că, cu toată nătingia sa, am silit pe grădi- 

narul meii să-mi răsădească de. tot soiul de flori romine, 
cum le zici D-ta. 

" Aşteptind însă înflorirea lor « şi venirea p. tale,. singură- - 

tatea mă apasă, Vecinii mei ocupați de trebile cimpului



nu mă mai vizitează. Neavind ce face, am răscolit biblio- 
teca mea, şi după ce am citit toate poeziile romine pu-. 
blicate de vre-o. ciți-va ani — nu te îniri de” curajul mei ? 
— m'am simţit şi mai ostenită, Eri fiind sărbătoare, servi- 
toarele mele 'mi-aă cerut voie să. se ducă în sat unde 

"era horă; Ca să-mi mai treacă de urit, m'am ocupat în- 
să-mi de toaletaelor ; 'şi aşa ferchezuite, încorsetate şi in- 
malocofate, le-âm dat drumul. După puţiii, călăuzită” de 
scirțiitul unei vioare ce se. auzia-în depărtare, am plecat 
şi ei pe urma lor. Mergind pe-o cărare ce se îndrepta 
spre locul balului, am început a gindi cu-părere de răă 

„că n'am făcut bine să las fetele mele din casă la -astă 
petrecere, căci negreşit cu toaletele lor tapageuses, or să 
umileze pe bietele țărăncuţe. În aceste reflecțiuni am ajuns 
sub nişte sălcii-umbroase, unde pe pajiştea verde cavaleri şi . 
dame tropăiai de răsuna pămîntul, în sunetul unei cobze 

ŞI a unei vioare. Flăcăi cu' cămăşi albe și brie late; fete 
rumene şi pălite de soare cu altițe și fote colorate, între- 
cindu-se care să se sbuciume mai tare, înfățişaă un tabloii 

“foarte natural şi animat, Cit pentru damele de la curte, 
„ele făcea o tristă figură. Junii ţărani nu îndrăznea să. 
le invite, temîndu-se. să nu calce pe -coadele rochilor lor; | 
încit erau silite a danța numai cu scriitorul satului, cu 

"-palamarul şi alții vr'o' doi, care nepurtind: costumul de 
țară, ci fiind îmbodoliți în surtuce şi jachete croite nu pe 
măsura. lor, erai foarte stingaci. 

Înfine adunarea obosind, lăutarii aii tăcut, iar eu m'am | 
inturnat acasă unde m'am pus să-ți scrii, ca să-ți aduc 
aminte că sînt singură, și că aștept cu nerăbdare să-mi spui 
legenda. floricicăi știute. La revedere. 

„i. ONISnI CERENTEL, D-Nei FLORINEASCA - 
- , - | Iaşi, o Iunie, 

Cunoaşteţi, doamna mea, floarea ce o numim sora soa- 
relui /elianthus aunuus. Ea se uită drept la soare pe cit 
timp el e pe orizon ; îndată însă ce apune saii se ascunde



  

_subt un nor gros, floarea tănjeşte, se;.pleacă în.jos, pînă . ce razele lui vin de-i redată vioşia perdută. Astfel tănjesc - - şi ei găndind la -Brustureni, unde sper a fi odată cu scri-! soarea aceasta, în care vă voi spune legenda sai mai bine „istoria florii, nu mă atita. e: Ii 
«Radul-Vodă remăind văduv, 'domniţa Manda unica sa 

fiică, frumoasă ca o zi de Alai, era singura măngiiere ce-i lăsase o 'soție mult iubită. Ea avea acum nouă-spre-zece ani, și nu voia să audă de măritat; de şi o droae de pe- țitori cnezi ruși, grafi nemți, palatini poloni, magnați un- 
guri, afară. de cei întii feciori de boieri, îşi disputaă mîna .” ei. Toată perseverinţa pretendanților care posedau toate calităţile ce fac pe om demn de a fi iubit, nu isbutiai a --o îndupleca, iar la insistința părintelui săi respundea că nu se poate decide a se despărți de el, Oare aceasta să: fi fost cauza ? Ne îndoim;- pentru că oră cit ar fi de în- 
Shiețată inima. femeiască, totuși trebui infine să se to: “peăscă la caldele raze a amorului, E | 

«Iarna trecuse, și primăvara se arăta veselă și zimbitoare. 
Țeara era liniștită, căci Radul ştia a ţine în respect -pe 
neastimpăraţii săi vecini. Atunci întămplindu-se să ardă 
palatul domnesc din Iași, Domnul cu toată curtea “se mută la Cotnar, unde fusese Odată reşedinţa lui Iacob. Vodă Despotul. Situaţiunea Cotnarului încunjurat de vii, liveză. 
şi păduri făcea încintătoare dillegiatura domnească. 'A dese 
ori Domnul acompaniat de fiica” sa şi de o suită nume- 
roasă de juni boieri, Copii din casă şi Curteni se urcau, pe dealul Catalinei la vănătoarea . cerbilor, ciutelor și că- prioarelor. Îndată. ce haitaşii porneaii goana, domnița 
Manda călare pe un cal Sprinten născut în stepele Ucra- 
niei, prezent a unui june Ataman de_cozaci,.se răpezia ca 
vintul pe urma capăilor, de glasul cărora vuiaiă pădurile. ' Toţi junii vinători se inşirai după dinsa, dar nici unul nu 
o putea ajunge, afară de Dragomir,. curteariul cel mai fru- 
mos şi cel mai viteaz dintre boernașii curţii. Curind suita . 
il perdea din vedere, şi nimeni "nu putea să le deade. 

t 

C. Negruzzi. — Opere complete. - : E 6
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“urmă, pănă ce după cite-va oare, îi vedeaii înturnîndu-se . 

amăndoi liniștiți. și voioşi. Aceste plimbări, aceste caval- 

cade a domniței cu curteanul, da ocazie de multe bănucli 

oamenilor răi; pentru că Dragomir, prunc lepădat la ușa 

-unei biserici, strîns şi : crescut de Radu:Vodă ce îl privea. 

ca pe copilul săi, nu putea fi bine văzut de curtezanii 

care invidiaă poziţiunea şi favorul în care.îl vedeai. 
«Zilele se petrecea precum am spus. Caierul de burun- 

gic din furcă şi suveica stativelor unde se ţesea filaliul, 

staă părăsite şi neatinse. Manda nu se mai ocupa decit 

„de călărie şi vînătoare. Pe atunci, un june graf din Ma-" 

zovia fiă a unui vechiii amic și aliat a lui Radul, veni la 
. Cotnar cu o suită strălucită, şi ceru măna tinerii domniţe. - 

- Radul încintat de o aşa propunere, îl şi fericită de ginere 

însă Manda improtivindu-se, tatăl săii se aprinse de mînie, 

şi'i hotări ca a doa zi să fie gata de a se cununa cu tînărul 

polon, cătră care era angagiată parola sa de domn. 
«In darn “ai fost lacrimele şi rugăminţile ei; Radul” 

_neclitit în deciziunea sa, ordona să se pregătească serbarea 

nunței. Seara oraşul și împrejurimile erai luminate de 

niii de focuri; bande de lăutari jucaii hore și doine. Jupu- 

„ nesele boierilor, nevestele breslașilor se ocupai de toaleta 

lor; toată lumea nu vorbea decit de nunta domnească. 

Pe la miezul nopţei muzicile tăcură, focurile se stinseră, 

şi cea 'mai adîncă tăcere domni: : . .î 

„. «În ziori de ziuă, orăşenii se-deşteptară în sunetul clo- 

'potelor şi bubuitul tunurilor, iar cînd servitoarele domniţei 

intrară la stăpîna: lor, găsiră camera pustie. «Nimeni nu 

„ştia ce se făcuse Manda. Unii ziceaii că şi-a făcut seămă 

însăşi, ca să nu se: mărite, alții că s'a dus: la călugărie 

întrun schit depărtat, unde să nu o mai găsească, “cînd 

un țăran spuse că viind. noaptea. întrun. tirziă, a intilnit 

doi tineri călări, care se îndrepta în fuga cailor spre dealui 

Catalinei, din care a cunoscut pe Dragomir curteanul, iar 

„pe: celalalt nul a putut vedea fiind învelit cu mantaoa. 

Indoială nu mai rămine. Ei fugiseră! Această fatală ştire
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fu ca o lovire de trăsnet pentru bătrinul părinte. Infuriat, 

ordonă să se ridice îndată mic şi mare, ostași, tirgoveți 

săteni, şi să bată codrii ca să prinză pe fugari. In neas- 
timpărul săi, el însuși urmat de curtea sa, se puse în 
capul gloatei. | 

«După o goană de cite-va ore, ajungind la locul numit 

şi astăzi Fintina cerbului, găsiră pe tinerii amanți dormind 
îmbrățişaţi lîngă un isvor sub umbra unor fagi tufoși, iar 

caii lor păşteai priponiţi nu departe. Ce amară deşteptare! 

- «Fără a mai zice un singur cuvint, fără a le face cea 

mai mică mustare, Radu făcu semn ostașilor ce împrejurase 

pe Dragomir să'l dea pe minile calăului, iar pe Manda 

nu o lăsă să de depărteze, ce să privească esecuţiunea 
amantului săi. Atunci Dragomir se repezi, şi smulgind 

un smoc de floricele ce creşșteaii pe malul păreuțului ce 

curgea de la isvor, l€ aruncă la picioarele Mandei leșinate 
strigîndu'i: nu mă uita! nu mă-uita ! Apoi făcîndu-şi cruce, 

puse capul pe trunchiul pregătit, lingă care sta calăul. 
Securea căzu... 12 | | 

De atunci, floricica asta s'a numit: Na ză uita.» 

Poate că amabilele noastre „cetitoare ar dori să ştie cine 
e astă D-na Florineasca şi acest D. Cerenţel? 

Cată șă le satisfacem curiozitatea. | 

Doamna Florineasca era o fată orfană, crescută de o bu: 

nică a ei,'care își dete toată silința de a-i da o bună edu- 

'caţiune. După mai mulţi ani de pensionat, unde &a învăţă 

_tot ce învaţă fetele la rioi, bunica sa o luă acasă, ca să 

o mărite, dar nici un pretendent nu se arătă, și ştiţi pentru 

ce? Pentru 'că Angelica de și modestă, tînără şi frumoasă 

avea un defect mare; nu avea zestre! Bătrina era mih- 

nită. Mă tem, zicea ea către D. Florinescu, proprietar mare 

şi holtei bătrin care îi vizitas adese, să nu închid ochii, 

” şi să las copila asta nepusă la cale. Dă-mi-o mie, răspur:se 

boierul. Chemară pe Angelica ca să o întrebe-ce gindește 

,
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de astă propunere. Copila mea, îi zice D. Florinescu, dacă 
-nu te sparie traiul cu un bătrin, hotărăște-te a-mi îndulci 
puținele zile ce mi-a mai rămas. În locul focului juneţei, 
vei găsi în mine toată dragostea şi ingrijirea unui bun 
părinte. i 

Angelica — a cărea inimă era liberă— primi bucuroasă, 
cu singura condițiune de a nu se despărți de bunica sa. 

La Brustureni, așezarea bărbatu-săii, ea găsi o biblio- 
tecă aleasă, o grădină bine ţinută cu o florărie plină de 
plante exotice ş. c. 1. Ocupată de trebile gospodăriei, avind 

-cea mai tinără îngrijire de bărbatul ei, primblarea, cetirea, 
muzica nu lăsa uritul să se introducă în castelul săi, Du- 
minicile și serbătorile, cițiva vecini de vrista bărbatu-sătă 

îi vizita. Ea asculta cu îngăduință povestele lor şi juca 
cu dinșii preferansul, încit ei o adorai. 

Singurul nor care inegura astă viață lină fu peste doi 
ani mai întăi moartea bunicăi, pe care după şese luni o 
urmă şi D. Florinescu, lăsind pe soția sa moștenitoare pe 
toată averea lui. 
Văduvă la 22 ani, stăpină pe o avere. mare, Angelica 

acum nu avea decit a întinde mîna, pentru a vedea agă- 
țindu.- se de tot degetul cite o duzină de pretendanţi, dar 
ca urmă-a trăi ca și mai nainte; primea numai rarele vi- 

„zite a amicilor bărbatu-săi, şi pe D. Onisim Cerenţel... 
Permiteţi-ni a vorbi acum şi'de D-lui. 

Cerenţel era un tînăr de spirit, avind toate “calităţile 
și toate defectele junetii. După ce fini gimnaziul, se trase 
„cu bătrîna sa mamă în Tataraşi unde avea o "căsuță as- 
cunsă sub vr'o trei butuci de vie, care se caţără pănă pe 
coperemiînt. Acolo se apucă de grădinuţa 'sa, căci una 
din pasiunile sale era florile. Pe urmă se decise să se ducă 

* la Paris ca să-și mîntue studiile, de unde se inturnă peste 
doi ani, cunoscînd foarte bine toate grădinile " Parisului. 
După inturnarea sa, neavind: ce face, intrâ în serviciu; fu 
pe rînd sub-grefier, sub-comisar şi sub- -prefect la o plasă 
unde din întîmplare se află şi moşia Brusturenii. 

*
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Ca un om bine crescut, vizita-pe administrații săi, în- 
cepiînd cu domnul şi doamna Florinescu. Aceştia il primiră 
cu acea amenitate nobilă și ospeţie sinceră, care tot încă 
se mai găsește pe la proprietarii noştri, dar care din ne- 
norocire începe a se perde. EI vorbi cu boierul agricul- 
tură și politică: cu cocoana muzică şi literatură. Se primbla 
prin grădină, discuta asupra florilor ca un cunoscător, şi 
apoi încîntat de vizita lui își lua adio, promiţind de a veni. 
— după graţivasa invitare a oaspeților — de cite ori tre- 
bile plasei” îi vor da timp. 

Vizitele lui, se îndesiră. Totdeauna. priimit cu plăcere, 
ajunse a fi cel mai nesuferit şi mai negrijitor sub-prefect 
cînd nu era la Brustureni. După moartea D-lui Florinescu, 
buna-cuviință cerea ca vizitele lui să fie mai rari. Cerenţel 
venia mai rar, dar şedea mai mult. - ă 

Intr'o zi primblîndu-se prin grădină, un dorobanț îi aduse 
un plic în care găsi.permutarea lui la o altă plasă întrun 
județ depărtat. Desperatul Cerenţel își Juă adio suspinînd, 
se înturnă la laşi, și îşi dete demisiunea, Jurînd a nu mai 
servi o patrie iugrală! 

Angelica se întristă şi se simți şi mai singură, dar — pre- 
zum am văzut din corespondenţa. lor. — ei nu încetară de - 
2 fi în cele mai bune telaţiuni. 

Alaltăieri- eram gata să mă pornesc la țară, cind am 
rimit următorul bilet: 
«Doamna Angelica Florineasca şi domnul "Onisim Ce- 

enţei, roagă pe doninul C. N. să bine-voiască a le: face 
noare de a asista la cununia “lor, ce se va serba la bi- 
erica din satul Brusturenii, Duminecă la 18 a curentei», 
Am ris gindind la poznele care fac florile, şi am plecat 

a Brustureni. i 
- e 

  

NOTA. Aici se sfirşeşte articolul «Flora Romănă». Un fel de 
ontinuare s'a- publicat în Convorbiri Literăre IL (1869—1870) 
- 9% şi 115, sub titlul O. scrisoare a lui Constantin Ne- . 
ruzzi şi cu următoarea introducere din partea. Redacţiei :
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«În -toate timpurile, bărbaţii cari ai lucrat la un scop spi- 
ritual comun, ati fost în legăminte personale intime, căci mai 
sigură şi mai durabilă este amicia, cînd este întemeiată pe un 
tărîm spiritual, decit cînd se bazează numai pe calităţi per- 
sonale, supuse influenței timpului şi a fluctuaţiunei evenimen- 
telor. Amicia între Constantin Negruzzi şi Vasile Alecsandri 
a ţinut neîntrerupt pîn la moartea celui întîi. Ei adesea lucrau 
împreună, îşi comunicaii scrierile lor, asupra cărora îşi dedeaă 
mutual părerea şi mențineau ast-fel un interes reciproc tot- 
deauna vii. În ultima jumătate a vieţii sale, Constantin Ne- 
gruzzi, trecînd prin dureroase încercări şi supus la multe su- 
ferinţi fizice, nu mai lucra ca odinioară. Iluziunile tinereţei 
sale se perduse, nu numai asupra viitorului patriei, ci şi asu- 
pra influenței lucrărilor lor literare, vâzind direcţiunea greşită 
şi nefericită ce apucase scriitorii ce-i urmau imediat. De mulți 
ani el nu mai scrisese nimic, cu toare îndemnările lui Alecsandri, 
care, mai tînăr de virstă, păstrase încrederea în autorul lite- 
raturei naţionale. Cu toate aceste îndemnări, Negruzzi tăcea. 

„Atunci Alecsandri veni într'o zi la dînsul cu un caet liniat şi 
îl depuse pe masă, zicînd că nu-l va lua înapoi păn ce nu va 
fi umplut de la un capăt la altul. "Negruzzi, care era mare 
amator de flori, scrise atunci numirile romăne a multor plante, 
cari numiri mai că se uitase chiar între Romăni şi le adună 
în o listă alfabetică, de prin hirtii vechi ce fusese destinate a : 
„deveni începutul unui dicţionar de flori şi rămăsese lăsat uitărei. 
În post-scriptul scrisoarei către Alecsandri, Negruzzi promite 
a complecta lucrarea, dar proiectul său a rămas nerealizat. 

Caietul ce ne-a fost comunicat, ofere interes din mai multe 
puncte de vedere şi publicăm aice atit scrisoarea, cît şi parte 
din lista florilor». 

Iubite 1), 

„Bătrinul Brănișteanu avea obicei cînd zăria pe cineva 
intrînd în sămeșie, ştiind că nu vine de flori de cuc, ci: 

""pentru ca să-i ceară parale, a s'apuca să-şi umple ciubu- 

  

i Originalul acestei „scrisori se află în Bibl., Acad. Rom. Mss 2254, 
„ pe IL7—L18 în colecția de autografe a lui Alecsandri. — Despre «Flora 
Romînă», vezi Alecsandri Scrisori vol, |. (Ed. Chendi-Carcalechi) p. 37.
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cul, şi. luînd un aer de turc mănios, să se facă, că nu-l 

vede. În zadar patientul tuşea, își sufla nasul :cu vuet, cum- 
plitul casier nu vedea, n'auzia! Mai la urmă, omul mei, 

de guerre lasse, începea cu un; <Plecăciune, cucoane lor- 
dache», intinzîndu-i o hirtie. 

— Sluga ! Ce-i aceea? 
— O adresă pentru... 
— Bani? N'am nici un ban. 
— “Apoi dar voi veni mini, şi omul eşia, ca să. vie a 

doua zi, cînd se repeta aceiași scenă pănă... nu ştii cînd 

il găsia în toane bune. Aceasta făcu pe oameni să'se gin- 

dească. Se puseră să studieze pe bătrinul casier şi nu se 

lăsară pînă nu-i aflară slăbăciunea, (la corde sensible). 
Care era acea slăbiciune? Era că, dacă-ți spunea că - 

n'are bani, să-i.laşi Dirtia şi să eşi fuga pe ușă. 
Brănişteanu se uita cu groază la hărtia rămasă. Ea îi. 

crispa nervele, îi Jua toată liniştea. Îndată trei-patru .slu- - 

jitori alergaii să te găsească acasă, la vizită, pe uliţă, să, 

te tăriiască cu deasila la Visterie, unde pe loc îţi plătea. 

Aşa ai făcut tu-cu mine. Mi-ai dat caetul acesta, pretin- 

_zîndu-mi să-l umplu. Bine, bine, gîndiam zimbind de sim- 

plicitatea prieteşugului tăi, culcă-te pe acea ureche, . dra- 

gul meii; şi am pus caetul “pe masă, dar vai! am păţit ca 

Brănișteanu! De cite ori: îl zăriam, m'apucaii nişte fiori., 

- Incepusem a perde pofta de mincare, şi a visa noaptea 

feluri de bazagonii. In sfirşit, mi-am zis, trebue numaide- 
cît să scap de caietul acest năzarăvan..E| — acel el eşti 

tu — mi-a dat beleaua, ştie că nu-i.pot refuza nimica şi... 

Dar ce.să scriu? Politicalele nu ne plac la amindoi. Vr”o 

poveste ? Dar în ași nu mai sînt nici poveşti; ati rămas 

numai pavele stricate şi judani; riu. mai are nici poezie . 

„nică flori. Ei, şapoi? Dacă nu-s flori în tirg, de ce să nu 

fe pe hîrtie! Alecsandri e poet; el'iubeşte Borile nu numai 

pe cîmp, nu numai la fruntea şi la sînul fecioarelor romăne 

(sic) dar ori unde le găsește. Săi i fac dară o floră romănă. 

Î 

Indată m'am apucat de treabă. Am răsfoit feluri de is- .
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voade lepădate întrun saltar, și am scos vre-o patru. sute de plante, pe care le-am scris în caetul. tăi, aşezîridu-le ca întrun erbar (herbier). i “ Cel puţin, -de n'aă alt merit, aă pe acela dea aminti . dragostei tale pe al tău. 

C.. NEGRUZZI, 
P. S. Mă îndatoresc a complecta această lucrare, lași, 12 Iunie 1863. 4 Ei 

CaraLoauL, PLANTELOR 
(Extract din culegerea ficută) 

Afim Vaccinium. Myrtille, . Barutoi, Buniur. Albiță,Alyssum,Corbeille d'or Brad, Pinus, pin. E  Adughelică, Aegelica: Beşicoasa, Colutea, Bayue- Ananas, Bromelia, ananas. naudier., , _Anghinarj „Cynara, Artichaut.. | Buzişoara, Cy mbidiutm, “Ain, usturdi, Aliui, ail. ” Barbu împăratului, Sempe- : Astre, V, Mărgărite, . rvivum, zoubarbe, ” Amăreluță, Exacum.. Cioreană. Lycopodium. dgriș, Ribes, Groseiiler, | Cieiţă, Thymelaea. Apafi, Scandis, Cerfeuil, ” “Cinci degete, Tormentilla. „rin, Alnus,' aune. Cerenţel, Dryas. Agud, Morus, murier. __ Căldărușe, Aquilegia vulg, Brânduşă, Galanthus nivalis, Gant de No're-Dame. Perce-neige. | Cucoşel, Adonis. . Brebeni, Bimias, , Cimbru, Satureja, Sariette. Brăncuţă, Sisymbrium. Cimbrişor, Thymus, Thym, Brustur, Arctium, „Bardane, Cătuşa, Ballota. Boz, Hy ble. - Cirdaman, Isatis, Pastel. - Busuioc, Ocymum, Basilie, Ciucușor, Adyseton, bujor, Paeonia, Pivoine. Colţişor, Dentaria. - Balsamina, Impatiens, b.Bal- * Chin, Abies. “samine, „ Culbeceusă, Medicago. Dungeag, Phaseum, » Cp ăpuşuic, Onicus. Brînca Ursului, Heracleum. - Cruciuliță, Senecio. . "Bulbucei, Caltha, Populage: - Cătuşnic, Nepeta Catana.: du.marais. Corobatică. "Buruniţa,. Euphrasia, Cicoare, Chicoree,. 

-
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“Corn, Cornuș, Cornoviller. 
Cucută, Coniun,, cigue. 
Condurul Doamni „Capucine 
Clopoțiel, Campanula. 
Cedru, Codre, - 

- Creasta Cucoșului, Gelosia 
cristata, Crăte de coq. 

Caprifoaiz, Lonicera, Chevre- 
feuille, 

Chiparos, 
pres. _ 

Ciulină, Trapa-natans, Macre 
Cătină, Hippophae, Argou- 

sier. 
Ciuboţica cucului, Primula, 

Primevere, “ - 
Ciuma fetei, Datura. 
Cununiţă, Vinca, Peryenche, 
Coșifel, Sium, Chervis. 
Crin, Linium, Lis. 
Coada şoricelului, Achillea. 
Chir, Agropyron. 
Calmos, Acorus,- . 
Coada măţei, Sphagnum. 
ipușa, Ricia, riciu. 
Diupercă, Agaricus, Cham- 
pignon. 

alin, v. 'Tinus, Opulus. 
Dediți, Pulsatila. 
e ubef, Teucrium, Geriman- 
dree. 

obronică, Melittis. | 
răcilă, Derberis, Epine-Vi- 
nette, 

egetar, Digitalis, Digitale. 
rinoz, Viburniam, 
rele, Tremela. 
riză, Ulva, . 

Cupressus, Cy- 

  

Jarba grasă. Sedum, 
Jarba dulce, Glyeyrriza, Re- 

glisse. 
Jarba mare, nula, Aunâe. 
Jarba lui Tatin. 
Iarba ferului, Aconitum. 
Fluerătoare, Tamus. 

” Frasin, Fraxinus, frâne. - 
Frăsinel,Dictamus, fraxinelle. 
rate şi sor. 
Fetica, Festuca. 
Floare de Shiaţă, Mesembry- 
anthemum Crystalium Gla- 
ciale, Ă 

Zeciorice,. Herniaria. 
fumătoare, v. Saftirea. . 
Feliuţa, Aspidium. | 
Fere pământului, v. Potroacă. 
Gura leului, Atirchinum ma- 

jus, Guele de lion. 
Gălbinele; Ly simachia, Ephe- 

n.&re. 
Gușa porumbului, Cucubalus 
Gutie, Cadonia, Coignasier. 
Garofei, Dianthus, Oeillet. 
Găscariţa, Arubis, 7 
Ghimypoasă, Lapago. 
Georgina, Georgina, Dahlia. 
Gârbiţa, Limadorum, 
Ilristofoare, Actaea. 

“Multeneală, Hicraciun, Eper- 
viere, 

Hamei, Humulus, houblon. 
Milimică, Calendula, Souci. 

““Ilreanu, Cochlearia, Raifort. 
Ismă, Clinopodium. 

„Îndivioară, Arnoseris." 
În Linus, Lin, , 
Inuper, Iuniperus, Gencvrier.



Jovă, Yeuse, 

Iasomie, Lasminum, Jasmin. 

Îugastru, Acer, Erable. 
Jale, Stachys. 

„ Lelea, Tulipa. 

 Lăcrămioară, Convalluria, 

Muguet. 

Lumiânița nopții, Oenothera. 
Luminoasă, Clematis. 
Lopăţică, Lunaria, Monnaie 

du Pape. 

Lemnul  Doninului, Hysso- * 

"pus oflicinalis. 

Limbricariță. . ... . . 
Liliac, Syringa, Lilas. 

Lintifă, Lemna. 
Lalie, Iris. , 

Lăcrimiță, Majanthemum. 
Zaumînărică,  Verbascum 

Thaspus, Bouillon blaâc. 

Lobodă, Atriplex. 

Leuştean, Ligustium. 
Lăptucă, Lactuca, Laitue. 
Lunăriță,Eriophorum, Botry- 

chium. - 

Limba vecinei, v. Potbai, 

” Levant, Lavandula, Lavande, 

Merinană, Mochringica. 
Moscușor,. Adoxa, 
Mure, Rubus. 

Mas, Papaver, Pavât: 

Mutătoare, Bryonia. 

AMuşeţel, Matricaria, 

„Marar, Anethum, Fenouil. 

Macriş, Rumex, Oseille. .. 
Micşunea, Cheiranthus, Giro- 

flce. 
Maioran, Origanum, Mar- 

jolaine. 
.. 

Alintă, Mentha.. 

C. NEGRUZZI 

Dlelisă, Melissa. - 

Matacină, Dracocephalum. - 
Moldavicum. 

AMătriță, Zaunichella, 

Maliniță, Ligustrum, Troene... 

Milostiva, Gratiola. 

Mama pădurei, Asperula. 

Masalar, Hyoscyamus, Jus- 

quaime. : 
Mătrăgună, Atropa, Bella- 

donne. ” 

„Mazeriche, Orobus. 

Mărgăritar, Laranthus.; - | 

AMărgăritărel, v. Lacrimioară. 

Mamoriță, Chaenomeles. 
Mei, Milium, Millet. 

Margica, Melica. 
Malai, Panicum.:, 

JMucoasă, Cheilantes. 

Muşchiu, Lichen, Mousse. 

Murole, v. Lăptuca. 

Mărgărite,  Astre, Reine- 

Marguerite. 

Mierea-ursului, Pulmonaria. 

Mesteacăn, Bethula, Bouleau. 

- Muştar, Sinapis, Moutarde. 
Mohor, Panissetum. 

Neghină, Lelium, Ivraie, 

Nufăr, Nymphaea, Nenufar. 

Negruşei, Nigella, Patte d'a-. 

raigne. 

Naprasnică, Atragene. 

Nalbă, Aithea, Guimauve. 

Notătoare, : otamogeton. 

Năvaluica, Pteris, 

Nu mă uita, Myosotis. 

Opalițel, Lychnis.
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Omag, Aconitum,: v. Earba! 
ferului. 

Ochinchele, Gentiana cruciata 

Odolean, Valeriana. 

Ochişor, Centunculus. 
Ochiul-boului. v. Margariţe. 

Ochiul soarelui, Heliotro- 
pium. 

Otroţel, Onosma. 

Otaniciu, Honttuynia. 
Pomută, Scholera. 

Plop, Populus, Peuplier. 
Păducherniţă, Tribulus, 

Popiunic, Asarum. 

Paparună, Glaucium. 

Prisuel, Myriophyilună, 

Punga-pobei, Capsella. 

Palamida, Serratula. 

Peliu, Absyntium. 

Peliniță, Artemisia. 
Plevaiţă, Xeranthemum. 
Păpădie, Taraxacum, Pissenlit 
Pojărniță, Hypericum. 
Potbal, Tussilago, heliotrope 

d'hiver, 

Potroacă, Eythrina. 
Patagică, Solanum, M. Me. 

longtne. 

Postărnac, Pastinaca, Panais, . 
Petrinjel, Apium petraseli- 

num, Persil. ' 
Pimbrinelă, Poterium sangui-. 

sorba, Pimprenelle. 
“Praj, Allium, Poiveau. 
Patlagină, Plantago, Corne 

de cerf, 
_Păretarie, Parietaria. 
Plămănărică, v. Mieriea-ur- 

sului,  - 

Pipăruş, Capsicum, Piment. 
Paingăriță, Arachnites, 
Panușiţă, Stipa. 
Papură, Thypha. . 

Pipirig, Scirpus, 
Păducel, Crataegus, 
Rescoape, Epilobium. 
Rujă, Rhodiola. _ 

Ruginare, Andromeda, 
Răânduniță, Asclepias. 
Rocotel, Stellaria. 
Rozetă, Rescda. 
Rostopască, Chelidonium. 
Rue, Iles, Houx. 
Romăniţă, Anthemis-Camo- 

mille. ă 
Rosmarin, Rosmărinus.! 
Rută, Ruta. 
Rapiță, 

Rude, Rubia, Garance. 
Răchită, v. Salcie. 
Răchiţică, Elecagnus, Olivier 

de Bohâme. 
Rocoină, Anagalis, Mouron. 
Rochița-rîndunelei, Conval- 

laria, Lis des vallees, 
Ruşinea-fetei, Cancalis, 
Rogoz, Carex. 

Rumbuşor, Schoenus. 
Sfirigoae, Veratrum, Helle- 

bore blanc. 

Sugătoare, Monotropa. 
Saponare, Saponaria, 
Sinceriţă, Scleranthus. 
Scoruş, Mespilus, Neflier. 
Sorb, Sorbus, Cochâne. 
Scrîntitoare, Potentilla. 
Spânț, Helleborus, 

Sporic, Verbena, Verveine.



    

  

Solovirviță, Phlomis. 

Sunătoare, Crepis. , 

Susai, Sonchus, Laitron. 
Sînger, Hypochaeris. 
Scai, Carduus, Chardon. 
Șoparlaiță, Prunella. 
Slăbănogu, Impatiens. 
Sălvie, Salvia, sauge. 
Soviru, , 
Singe de nouă frați. . ... 
Siminoc, Gnaphalium,Inimor- 

telle. | 
“Soc, Sambucus, Sureau. 
Stegie, Astranţia. 

Saftirea, Fumaria. 
Sora-soarelui, Helianthus, 
“Soleil. 

Sparaugă, Asparagus, As- 
_perge. o 
Spanac, Spinacia, Epinard. 
Salcăn, Acacia, Robinier, 
Salce, Salix, Saule, 
Sofran, Crocus, Safran. 
Săbiuţă, Gladiolus, Glaieul 
Sănzieni, Galega. 
Salbă-moale, Evonimus, Fu- 

sain. 

Sfîujinel, 
Scumpie, Rhus; Arbre â per- 

“ ruque. 

Șiir, Amaravțhus. 
Sulcină, Melilotus - - 
Sfuh, Colamgrostis. 

Sbirciog, Phallus. 
Tulichină, Daphne, Bois 

gentil, 

Irepădătoare, Mercurialis. 
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Trandafir, v. Roză. | 
Tirtau, Crambe maritime. 
Tisă, Taxus. 
Tirichie, 'Trincia. ; 
Toporaş, v. Viorică. 
Tialapan, 

Jcişor, v. „Frăsinel. 
Turiţă, Agrimonia. 
Tarhon, Artem, Dracunculus; 

Estragon. 
Trifoi, Trifoliuim, Trefle. 
Troscoţel, Poligonum. 
Tămioară, Libanotis. 
Tremurătoare, Braşa, 
T'rifă, Endocarpon. 
Tromurici, Gyromium. * 
Tubă, Conferva. 
Tabac, Nicotiana, Tabac. 
T'rieret, Hepatica, Herbe de 

la trinite, 
Talpa-oîştei, Leonotis leonu- 

rus, Queue du lion, 
Urechelniță, Sempervivum. 
Urzacă, Urtica, Ortie. 

Ulu, Ulmus,.Orme. 
Urechia tătărască, Buple- 

vrum, 

Pororiică. Marrubium, 
Păsdoagă, 
Vetrice, Tanacetum, Tânaisie. 
Piţelar, Antoxanthum. 
Viorică, Viola, Violette. 
Vise, Viscum, Gui, 

Verițel, Orobanche. 
Zambia, Hyacinthus. 
Zarzăr, Armeniaca, Abrico- 

tier.



FRAGMENTE ISTORICE



bb bb 
  
  

Alexandru Lăpuşneanul 5 
1564-—1569 

- | I. 
E - . Dacă vol nu mă vreți, eii vă vreă,. 

“Iacob Eraclid [poreclit] 2) Despotul, perise ucis de buz- 
duganul lui Ştefan Tomșa, care acum cîrmuia țara, dar. 
Alexandru Lăpuşneanul, după înfringerea sa în două rîn- 
duri, de oștile Despotului, fugind la Constantinopol, isbu- 
tise a lua oști Turceşti ŞI se înturna acum să isgonească 
pe răpitorul “Tomșa, și să-și ia scaunul, pe care nu lar fi - 
„perdut, de nv'ar fi fost vindut de boieri, Intrase în Moldova, 
întovărăşit de șeapte mii spahii şi de vr'o tiei mii oaste 
de strinsură. Insă pe lingă aceste, avea porunci împărăteşti 
către Hanul Tătarilor Nogai, ca să-i. dea ori cît ajutor de 
ouste va cere. 
"Lăpuşneanul mergea alăturea cu  Vornicul Bogdan, amîn- 
„doi călări pe armăsari turceşti şi înarmați din cap pînă 
în picioare.: 

— Ce socoți, Bogdane, zise dupa puțină tăcere, isbindi- 
vom oare? a 

— Să nu te îndoieşti Măria ta, răspunse. curtezanul, 
ţa: a geme sub asuprirea Tomşei. Oastea toată se va supune 
cum i se va'făgădui mai mare simbrie. Boierii, cîţi i-ai mai 

  

1) Dacia literară aşi 1840, pp. 9-50, cu titlul : Scene istorice din 
cronicele AMoldovei. Alexandru Lipuşneanu. 2) Cuvintele din  parantez 
lipsesc în prima redacţiune, -
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lăsat vii, numai frica morții îi mai ține, dar cum vor vedea 
că Măria ta vii cu putere, îndată vor alerga şi-l vor lăsa. 
— Să dea Dumnezeii să n'aib nevoie a face ceea ce a 

făcut Mircea Vodă la Munteni; dar ţi-am mai spus, eă îi 
cunosc pe boerii. noştri, căci am trăit cu dinşii, 

— Aceasta rămîne la înalta înţelepciune a Măriei tale. 
Vorbind aşa, aii ajuns aproape de Tecuci, unde popo- 

siră la o dumbravă. ? . - 
— Doamne, zise un Aprod apropiindu-se, nişte boieri. 

sosind acum, -cer voie să se înfăţişeze la Măria ta. > 
— Vie, răspunse Alexandru. 
Curînd intrară sub cortul unde el şedea încungiurat-de 

boierii şi căpitanii săi, patru boieri din care doi mai bă- 
trîni, iar doi juni. Aceştia erati Vornicul Moţoc, Postelnicul 
Veveriţă, spătarul Spancioc Şi Stroici, 

Apropiindu- -se de Alexandru Vodă, se îuchinară pînă la 
pămint, fără a-i săruta poala după obicei. 
— Bine ați venit, boieri! zise acesta silindu- -se a zîmbi, 
—-Să fii M. Ta sănătos, răspunseră boierii. 
— Am auzit, urmă Alexandru, de băntuirile țării şi am 

„venit so mintii; ştiă că țara m "așteaptă cu bucurie. 
— Să nu bănueşti, Măria Ta, zise Moţoc, ţara este lini- 

ştită, și poate că Măria Ta ai auzit lucrurile precum nu 
sunt căci așa este obiceiul norodului nostru, să facă din. 
țințar, armăsar. Pentru aceea obştia ne-a trimes pe. noi. 
să-ți spunem că norotul nă te. vrea, nici te iubeşte, Şi M. 

„Ta să te întorci înapoi că... ” 
— Dacă voi nu mă vreți, ei vă vrei; răspunse Lăpuş- 

neanul, a căruia ochi scînteiară ca un fulger, şi dacă voi 
nu mă iubiți, eă vă iubesc pe voi, şi voi merge ori cu. 
voia ori fără. voia vo astră, Să mă intorc? Mai de grabă 
îşi va întoarce Dunărea cursul îndărăt. A! Nu mă vrea. 
țara ? Nu mă vreți voi, cum înţeleg ? 1) 

— Solului nu i se taie capul, zise Spancioc; noi sîntem 

e 

  

D Miron Costin. Nota lui C, N,



  

“datori a- ți spune: adevărul. “Boierii sînt hotăriţi a plibegi.: i 
la Unguri, la Leși şi la Munteni, pe: unde -aă toți rude şi: .. 

prieteni. . Vor. veni cu oşti streine, şi vai de biata țară cînd ..: 
vom avea răsboae între noi, şi poate şi Mărirei Tale nu-i ..:- 
va fi bine, p&ntru că Domnul Ştefan Tomşa... 

— "Tomşa! EI te-a învățat a; vorbi cu atita dirzie? -Nu 
știu cine mă opreşte să nu: “ți sfărim măselele din gură Cur. 
buzduganul acesta, zise apucînd măciuca de arme din mîna 
„lui Bogdan. “Ticălosul acel de Tomşa va. învăţat... 

— Ticălos nu. poate fi acel-ce sa învrednicit a se e numi: 2 
„Unsul lui- Dumnezei, zise Veveriţă. 

— Aă doar nu sînt Şi ei Unsul lui Dumnezeii ? ai doar .: 
“nu mi-ați jurat şi mie credință, cînd eram numai: Stolnicul 

Petre ? Na m'aţi ales voi? Cura a fost oblăduirea _mea?. 
„ Ce singe am vărsat? Care s'a întors de la uşa mea, fără 
„să ciştige dreptate și mîngiere? Și însă acum nu mă vreţi, 

nu mă iubiți? Ha ha ha! 
Ridea ; muşchii i se. suceaii în: risul acesta, și ochii Io. | 

„hojma clipeai. 
— Cu voia Măriei Tale, zise “Stroici, vedem că moșia ial) 

noastră a să cadă de i$noavă: în călcarea păginilor. Cind 
“astă negură de Turci va prăda şi va pustii țara, pe ce vei. 
domni Măria Ta?. | 
"— Şi cu ce vei sătura. lăcomia acestor păgini ce aduci 

cu. Măria Ta? adăogi Spancioc..- 
—. Cu averile voastre, nu cu banii țăranilor pe carei 

jupiţi voi. Voi mulgeţi laptele ţării, dar. a venit vremea să. 
vă: mulg și ei pe voi. — Destul, boieri! întoarceţi-vă . şi : 
'spuseţi celui ce va trimes, casă se ferească. să nu dai 
„peste. el, de nu vre să fac din. ciolanele- lui surle ŞI din - 
pelea lui. căptuşeală dobelor mele. 

. Boierii. eşiră mihniţi; Moţoc rămase. 
"— Ce-ai rămas? întrebă Lăpuşneanul. 
— Doamne! Doamne! zise Moţoc, căzînd în genuchi, 

n Patria, C. N. 

N i 0. Neprazzi i Opere Complete. a n i] 7.



  

    
E nu ie pedepsi pe noi după fără-de-legile noastre! Adă-ţi 

aminte că ești pămiîntean, 1) adă-ți aminte de zisa scripturei '-: şi eartă greșiților tăi! Cruţă pe biata țară. Doamne! slo-.- “ boade oștile aceste de păgini; vină numai cu cîți Mol- 
* doveni ai pe-lingă Măria Ta, şi noi chizeşuim că un fir. de păr nu seva clăti din capul Inălțimei Tale: și de-ţi 

Vor trebui oști, ne vom înarma noi cu femee și cu copii, 

      

"noştri. Increde-te în noi! | | 
„"— Să'mă încred în voi?" zise Lăpuşneanul înțelegind planul lui. Pe semne gîndeşti că ei nu. ştiii zicătoarea ? moldovenească: <Lupul părul schimbă, iar năravul ba»? Pesemhe' nu vă cunosc eă, și pe tine mai virtos? Nu "ştii, că fiind mai mare peste oştile .mele, cum ai văzut că m'ai biruit, m'ai lăsat? Veveriţă imi este vechi duşman, dar încai nici-odată nu s'a ascuns: Spancioc este. încă tinăr, în inima lui este iubire de moșie ; îmi place a privi sumeţia lui, pe care nu se silește a o tăinui. Stroici. este „un copil, “care nu cunoaște încă pe oameni, nu ştie. ce . este îmbunarea și minciuna”; lui i se par că toate păsările „ce sboară, se mănîncă. Dar tu, Moţace? învechit “în zile "rele, deprins a te ciocoi la toți domnii, ai vîndut pe Despot, : mai vindut. și pe mine, vei vinde şi pe Tomșa; spune-mi |. dă naș fi un nătărăi de frunte, cind m'aş încrede în' tine? - „Eu te iert însă, că ai îndrăsnit a crede că iar mă vei putea | “înșela, şi îți făgăduesc că sabia mea nu se va minji - în „sîngele tăii;.te voi cruța, căci îmi eşti trebuitor, ca să mă | mai uşurezi de blestemurile norodului. Sînt alți” trîntori "de care trebue curățit stupul. | o 
"Moţoc îi sărută mîna, asemenea cinelui care, în loci să "muşte, linge mîna care-l bate. El era mulțumit. de făgă- duinţa ce cîştigase ; ştia că Alexandru Vodă o să aibă nevoie de un intrigant precum era el. Deputaţii erati porunciţi de „Tomşa, ca neputind. inturna pre Lăpuşneanul .din. cale, ' 

;:.vom ridica ţara în picioare, vom ridica Slugile și vecinii 

  

1) Patriot. C. N.—2) Proverbul (N. A),
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_să'şi urmeze drumul la Constantinopol, unde prin “jalobe 
"şi dare de bani, să mijlocească mazilia lui. Dar văzind că 
„el venea cu însuşi învoirea Porții; pe de'alta sfiindu-se a 
se întoarce fără nici o ispravă la Tomşa, cerură voie "să 
:rămie a-l intovărăși. Acesta era planul lui Moţoc ca să se. 
“poată lipi de Lăpuşneanul. Voea li st dete. 
po - i 

Ir “. 

AY să dal samă, Doamnă!..... 

Tomşa ne simțindu-se în stare â se impotrivi, fugise în - 
“Valahia, şi Lăpuşneanul nu întilnise nici o împedicare în 
drumul săi. Norodul pretutindene îl întimpina cu bucurie 
şi nădejde, aducindu-și aminte de întăia lui Domnie, în. 
care cl nu avusese-vreme a-și desvăli uritul caracter, | 

- Boierii însă tremura. Ei aveai două mari cuvinte 1) a 
„fi îngrijiţi; ştiau că norodul îi urăște, şi pe Domnu că 

nu-i iubeşte. - . | cc 
Îndată ce sosise, Lăpuşneanul porunci să umple cu lemne - | 

toate cetăţile Moldaviei afară de Hotin, și le arse vrind 
să strice prin aceasta azilul nemulțămiţilor, cari de multe 
ori supt adăpostul zidurilor acestora, urziată comploturi. Și aţițaii revoalte. Ca să se sece influența . boierilor şi să 

„Stirpeâscă cuiburile feudalității, îi. despoiă de averi sub: 
feluri de pretecste, lipsindu-i cu chipul acesta de singurul 
mijloc cu 'care puteaii ademeni și corumpe pe norod. . 

Dar nesocotind de ajuns. planul acesta, îi omora din 
- cînd în cînd. La cea mai mică greșală dregătorească, la .: cea mai mică plingere ce i-se arăta, capul vinovatului. se... : 
spînzura în poarta curţii,- cu o ţidulă vestitoare greşalei 
lui, adevărate sai plăsmuite, și el “nu apuca să putreziască, . 
cînd alt cap îi lua locul. e | 

„....Nime nu îndrăsnea a grăi împotriva lui, cu cît mai vîrtos 

  

- 11) «două mari rezoane».



+ C. NEGRUZZI 

  

“a lucra ceva. O gvardie numeroasă de lefegii Albanezi, 
Serbi, Unguri, isgoniţi pentru relele lor fapte, iși aflaseră 
scăpare lingă Alecsandru, care plătindu-i bine, îi -avea 
hărăziți; ear oștile Moldovene sub Căpitani creature a-lui, . 

„le ţinea pe margeni; slobozind însă pe ostași pe la casele 
- lor, le mărginise în“ puţin. număr, - . 

Intr'o zi el se primbla singur prin sala palatulii domnesc. 
Avusese o lungă vorbă cu Moţoc, care intrase iar în favor, * 

și care. eşea, după ce îi înfăţoșase planul unei nouă con- 
tribuţii. Se părea neastămpărat, vorbia singur şi se cu-. 
noştea că meditează vre o nouă moarte, vre o nouă daună, 
cînd o ușă lăturalnică deschizîndu-se, lăsă să intre Doamna 
Rucsanda. 

La moartea părintelui ei, bunului Petra Rareş care, -— 
zice cronica'— cu multă jale și măhniciune a tuturor, s'a 
îngropat în Sf. Monastirea. Probota, zidită de el, Rucsanda 
rămăsese în fragedă vristă, sub tutoratul a doi fraţi mai 
mari, Iliaș şi Ştefan. Iliaș urmînd în tron părintelui său, 
după o scurtă și desfrinată domnie, se duse la Constan- 
tinopol, unde îmbrăţoșă mahometismul, şi în locul lui se. 
sui pe tron Stefan. Acesta. fu mai răă de cit fratele său; 

„ începu a sili pe străini şi pe catolici a-şi lepăda religia, 
şi multe: familii bogate ce se: locuiseră în ţară, pribegiră 
“din pricina aceasta, aducînd sărăcie pămîntului, şi cădere - negoțului. Boerii care, cei mai mulți, era încuscriți cu 
Polonii şi cu Ungurii, se Supărară, și corespunzindu-se cu. boierii pribegi, hotăriră peirea lui. Poate ar fi mai întir- ziat a-și pune în lucrare planul, dacă desfrănarea lui nu Var fi grăbit. Wu hălăduia de răul li nici o jupăneasă, - “dacă era frumoasă, zice Cronicarul în naivitatea sa. Intr'o zi cînd se afla la Țuţora, ne mai aşteptind sosirea boie- rilor: pribegi, Boierii ce erau cu dinsul, ca să nu-l scape, „au tăiat frănghiile cortului supt carele el şedea, şi dind : năvală, l-ai ucis. 

ME 
"Acum numai Rucsanda rămăsese din familia lui Petru “Rareș, şi pe dinsa boierii ucigași o hotăriseră a fi: soție



S 

  

unui oare-cărui numit. Jolde, pe care ei îl aleseseră de Domn.. Dar Lăpuşneanul ales de boierii pribegi, întîmpi- nind pe Joldea, il birui, și, prinzindu-l îi tăie.nasul şi-l dete la :călugărie; şi ca să tragă inimile norodului în care viea încă pomenirea lui Rareş, se însură, şi luă el pe fiica lui. Ast-fel gingaşa Rucsanda ajunsese a fi parte biruitorului. | 
Cînd. intră în sală, ea era îmbrăcată Cu toată pompa cuvenită unei soții, fiice și surori de Domn. N „ Peste zobonul'1) de. stofă aurită, purta un benişel de felendreş ?) albastru, blănit cu samur,. a .căruia : mănice “atirnaă dinapoi; era încinsă cu un colan de aur, ce se închiea cu mari paftale de matostat, împrejurare cu petre scumpe; iar pe grumazii ei atirna o salbă de multe șiruri de mărgăritar. Șlicul de samur pus cam într'o .parte era împodobit cu un surguciă alb, și sprijinit cu o foare mare de smaragde. Părul ei, după moda de atuncea se împărţia. despletit pe umerii Şi spatele sale. Figura ei avea acea „ frumuseță, care făcea odinioară vestite pe femeile Romă- niei şi care se găseşte rar acum, degenerind cu amestecul : națiilor străine. Ea însă era tristă și tînjitoare, ca foarea expusă arşiţei soarelui, ce nu are nimic s'o umbrească. Ea văzuse murind pe părinţii săi, privise pe un frate lepă- dindu-și relegea, ŞI pe cellalt ucis; şi mai întîi hotărită de - obştie a fi soţia lui Jolde (pe care nici îl ştia), acum fusese. silită de aceeaşi obştie, care dispoza'de inima ei fără a 0 mai întreba, a da mina lui Alexandru Vodă, pe care cin- stindu-l şi supuindu-i-se ca unui bărbat, ar fi voit să-l iubească, | dacă ar fi aflat în el cât de puțină simţire -omenească. «  Apropiindu-se, se plecă și-i sărută mina. Lăpuşneanul o apucă de: mijloc, şi ridicîndu-o că pe o pană, o puse pe genuchii 'săi. | 

— Ce veste, frumoasa mea Doamnă? zise el sărutindu-o. : pe frunte; ce pricină te face astăzi cînd nu-i sărbătoare, a-ți lăsa fusele ? Cine te-ai trezit așa de dimineață ? 

"5 O haină lungă deschisă dinainte. (N. A.) —2) Catifea. (N, A). 
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— Lacrimile jupăneselor văduve. care se varsă la uşa 
mea, și care strigă. răsplătire la Domnul „Hristos și -la 
Sfinta Născătoare, pentru sîngele care verși. 

Lăpuşneanul posomorîndu-se desfăcu braţele; Ruxanda, 

-— O bunul mei Domn! viteazul mei, soț!:urmă ea, 
destul! Ajungă atita singe vărsat, atite văduvii, atiţia sări- 
mani! 1) Gindește: că Măria *Ta ești prea-puternic şi că 

„niște săraci boieri nu-ți pot strica. Ce-ţi lipseşte Măriei 
« Tale? N'ai cu nime război; țara este liniştită şi supusă. 
Ei, Dumnezei ştie cit te iubesc! şi copiii Măriei Tale 
'sînt frumoşi și tineri. Judecă, că după viață este și moarte, 
şi că Măria Ta ești muritor şi ai să dai sama! Pentru că 
cu monastirile nu se răscumpără sîngele, ci mai ales is-! 
piteşti și înfrunți pe Dumnezeii, socotind că făcînd bise- 
rici îl poţi impăca, şi... 
— Muiere nesocotită ! strigă Lăpuşneanul sărind drept 

în picioare, şi. mîna lui prin deprindere se rezemă pe jun- 
__ghiul %. din cingătoarea sa; dar îndată stăpinindu- -se, se 

plecă, şi ridicînd .pe Ruxandhă de jos: 
— Doamna mea! îi zise, să nu-ți mai scape din gură 

ast-fel de vorbe nebune, că, zei nu “Ştii ce se poate în- 
timpla. Mulţămeşte Sfintului mare mucenic Dimitrie ISsvo- 

„ritorul de mir, a cărui hram se prăznueşte la Biserica ce 
noi i-am făcut la Păngărați, că ne-au oprit de a face un 

, 

păcat, aducindu-ne aminte că ești mama copiilor noştri. 
„— De: aş ști că mă vei ȘI omori nu pot să tac. Eri, 

cînd voiam să intru, o jupăneasă “cu cinci copii saă arun- 

  

1) Orfani. (N. A  — 2) Un cuţit a căruia mîner se ascundea în teacă. 
„Şi care slujia spre înjunghierea dușmanului învins. În Franţa se numia 

„ misericorde, (N. A.) —2) Un tel de caretă așezată pe dricuri, (N. A). 

„cat înnaintea rădvanului mei 5) și m'aii oprit arătindu-mi, 
“un cap țintuit în poarta curţii. Ai să dai samă Doamnă !4) 
imi zise, că lași pe bărbatul tăti să ne taie părinții, băr- 

— 1) În Dacia: «Ai să dai seamă lui Dumnezeit, îmă <icea vacinâ -se | 
şi Slestemindu- te. Ai să dai seama Doamnă că laşi. -.



    

DOI ALEA ANDRU- LAPUŞSEASUL pi 

baţii ŞI fraţii... Uită-te, Doâmnă, . acesta-i bărbatul mel 
tatăl copiilor acestora, care a rămas săraci! Uită-te! — 
şi îmi arăta capul 'sîngeros,. şi capul se uita la mine gro- 

    

zav! — Ah! Stăpine! de atunci neincetat văd capul acela 
Şi mi-e tot frică! Nu pot să mă odihnesc! 
„— ȘI ce vrei ? întrebă Lăpuşneanul zimbind. - -. .- i 
"— Vreaii să nu mar verşi singe, să încetezi cu omorul, 

să nu mai văd capete tăiete, că sare inima din mine. 
— Îşi făgăduesc că de. poimiine nu vei mai vedea, | 

răspunse Alexandru- -Vodă; şi miine îţi voi da un leac 
"de frică. 

_— Cum? ce vrei să zici? _ 
— Mine vei vedea. Acum, dragă Doamnă, dute de- E 

"vezi copiii, și caută de casă cum. se cuvine unei bune. Ă 
. gospodine, și pune la căle să ne gătească un ospăț, căci 
„miine dai 'masă mare boierilor. e 

„Doamna Ruxanda eşi după „ce iarăşi îi sărută mina... 
Bărbatul săi o petrecu pină laușe , .. E . 

— E! pus-ai toate la cale, întrebă: el, viind , grabnic 
către Armașul său, care intrase atunci :- " 
„.— Tot este gata. 

- — Dar oare vor veni? 
Ta veni. . - 

UL i 
Capul lui Motoe e cerem... î 

“De cu sară se făcuse de ştire - tuturor “poierilor.. să. ser. 
adune a doua zi, fiind sărbătoare, la Mitropolie unde era 
să fie şi Domnul, ca să asculte Liturghia şi apoi să. vie 
să priînzească la curte. 
Cina. sosi Alexandru Vodă, Sfinta stă incepu și. 
„boierii eraii toți adunați. i _ 

Împotriva obiceiului săă, Lăpuşneanul în: ziua aceia era 
îmbrăcat cu toată pompa Domnească: “Purta coroana Pa- 
leologilor, ŞI „peste dulama poloneză de „catifea. stacojie, 

.
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„avea cabaniţa turcească, Nici o armă nu avea alta de cît ”-uh mic junghi cu plăselele de aur; iar “printre bumbii =; dulămii-s a 
“După ce a ascultat sfinta Slujbă,-s'a coborit din strană 

e zărea o zea de sirmă.. 

sa închinat pe la Icoane, 'şi apropiindu-se de racla sf. 
“loan cel 

moaştele 
: galben la 

'no0ă,. s'a plecat cu mare smerenie, și a sărutat 
Sfintului. Spun că în minătul acela. el era foarte 
față, şi: că racla sfintului ar A tresărit. 

-" După aceasta 'suindu-se iarăși în strană, se înturnă către ” boieri și 
«Boieri 

zise: | | , | 
dumneavoastră! Dela venirea mea cu adoa domnie. "Și pînă astăzi, am arătat asprime către mulți; m'am arătat „* cumplit, răi, vărsînd singele multora. Unul Dumnezei ştie “ -- de nu mi -a părut răi și de nu mă căiesc de aceasta ; dar dumneavoastră ştiţi că mpa silit numai: dorința de a vedea - “ contenind gălcevirile şi vinzările unora și altora, care: ținteai la 

£- trebile, B 
nu. poate 

răsipa țerii şi la peirea mea. Astăzi sînt alt-fel 
oierii și-aă venit în cunoştinţă; aă văzut că turma 
fi fără păstor, peniru că zice Mântuitorul: Bate- oi Păstorul, şi se zor împrăștia Qile. 

«Boieri 

bindu-ne 

„cele zece 

dumneavoastră !. Să trăim de acum în 'pace, iu- 
ca nişte frați, pentru că aceașta” este una din- 
porunci: să iubeşti pe aproapele tăi ca însuşi „pe tine, şi să ne ertăm unii pe alții, pentru că sintem: i muritoră, 

-: făcu crue 
rugindu-ne Domnului nostru lisus Hristos — îşi 
e — să. ne erte nouă greșalele, precum ertăm şi . - noi greşiților noştri.» 

norod în 
„oameni b 

— Dumnezeii să te ierte, Măria ta! răspunseră toți, afară | de doui j 

N . Sfirşind această deșănțată cuvîntare, merse în mijlocul | bisericii şi după ce' se închină iarăşi, se inturnă spre 
față, în dreapta, şi: în stinga, zicînd: Ertaţi-mă 
uni, și boieri dumneavoastră |! 

uni boieri ce sta ginditori, rezămați de un' mor-, mînt lingă ușă, însă nime nu li-a luat sama, 
eanul eși din Biserică, poftind ! pe boieri să vie,
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„ca să ospeteze împreună : şi încălecînd se inturnă la palat.: * 
Toţi se imprăştiară. 
— Cum îţi pare? zise unul din boierii care i-am văzut * 

“că nu ertase pe Alecsandru Vodă: , 
— Te sfătuesc să nu te duci astăzi la dinsul la masă, 

răspunse celălalt; şi se amestecară în norod. Aceştia eraă . Spanciok şi Stroici. Aa 
La curte se făcuse mare gătire pentru ospăţul acesta. 

„ Vestea se imprăştiase că Domnul se împăcase cu boierii; 
şi boierii se bucurai de o schimbare "ce le. da nădejde, 
că vor putea ocupa iarăşi posturi, ca să adune nouă avuţii 
din sudoarea ţăranului. C îtpentru norod, el era indiferent; 

'el din impăcarea aceasta nu aștepta vre un bine, nici: 
prepunea vre un răă. Norodul se învoia cu oblăduirea 
lui Alecsandru! Vodă: cărtea numai asupra ministrului săi 
Moţoc, care întrebuința creditul ce avea la. Domn, spre. 
impilarea gloatei. Căci „de şi era necontenite jalobele 

- obştiei pentru jăfuirile lui Moţoc, Lăpușneanul saă nu - 
le răspundea, saă nu le asculta. e 

Ceasul prânzului apropiindu-se, boierii începură a veni 
călări, întovărășiți fieşte-care de cîte două trei slugi. Luaă - 
sama însă că curtea era plină de Lefecii inarmaţi, şi că 
patru tunuri sta îndreptate spre poartă; dar socotea că 
sînt puse. pentru a serba după obicei ceremonia prin 
salve. Unii poate că şi prepuneaă vre o cursă, dar odată. 
intrînd, nu se. mai: putea înturna, căci porţile eraă stră- ii juite, și păzitorii porunciți a nu lăsa să easă nime. |  Adunîndu-se boerii, 47 la număr, Lăpuşneanul se puse: 
în capul mesii,. avind în dreapta pe logofătul Trotuşan, şi... 
în stinga pe vornicul Moţoc. — Începură a zice 1) din surle, . şi bucatele se aduseră pe masă. 
„:În Molaavia pe vremea aceia nu se introdusese încă 
moda mîncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindea 
în citeva feluri -de bucate. După borşul polonez, veneau 

  

“ 1):A cînta, — Cuvînt, vechii. (ÎN. A.) 

puf 

Li .
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2 mîncări greceşti fierte cu verdețuri, care pluteaă în unt; .. 
“apoi: pilaful turcesc, şi în sfirşit fripturile cosmopolite. . 

Pînza mesii era de filaliu *) ţeșute în casă. Tipsiile pe“ 
care aduceaii bucatele, talgerile şi paharele erai de argint... 
Pe lingă părete sta așezate în rind mai multe ulcioare 
pintecoase pline de vin de Odobeşti şi de Cotnari, ŞI. la. , 
spatele fiştecăruia 'boier dvoria cite o slugă, care dregea 5). 
Toate aceste slugi erai înarmate. Sa 

În curte pe lingă două junci şi patru berbeci fripți, 
_eraii trei poloboace: desfundate pline de vin; slujitorii: 
minca și beaii; Boierii mîncau şi beaă. Acum capetele 

- începură a se înfierbînta: vinul îşi făcea lucrare. Boierii 
„* închinau şi uraă pe Domn cu vivate -sgomotoase, la care. 
_răspundeaii Lefecii prin chiote şi tunurile prin bubuit. 

„- Acum era aproape a se scula de la masă, cînd Veveriţă . 
„ridică paharul şi închinînd zise: Să trăeşti întru mulți ani. 

Măria ta! Să stăpîneşti țara în pace, și Milostivul Dumne--- 
__“zeă să 'te întărească în gindul ce ai pus de a nu mai: 
_ “strica. pe 'boeri, şi a bîntui norodul... E | 

- “N'apucă să sfirşiască, căci buzduganul Armaşului lo- 
„vindu-! drept în: frunte îl obori la pămînt. 

— A! voi ocăriți pe Domnul vostru ! strigă acesta : la. 
ei flăcăi! — În minut,. toți slujitorii de pe la spatelele : 

„boierilor, scoțind junghiurile îi loviră ; şi alți ostaşi aduşi 
"de căpitanul de Lefecii intrară și năpustiră ) cu . săbiile 
în ei. Cit pentru Lăpuşneanul, 'el luase: pe Moţoc de mînă 
„şi se - trăsese lîngă o: fereastră -deschisă, de unde privea 
„măcelăria ce începuse. EI ridea; iar Moţoc silindu-se ă 
- ride ca să placă stăpînului, simțea părul sburlindu-i-se pe 
„cap, şi dinţii săi clănţănind. Și cu adevărat era. groază a 
“privi această scenă singeroasă. — Închipuiască-şi cineva 
într'o sală de cinci stinjini lungă și de patru lată, o sută 
şi mai mulți oameni ucigași și hotăriţi spre ucidere, calăi 

      

„+ 1) O țesătură foarte subțire, (N. A.) — 2) Turna vin; C. B. (N. A)— 
- 3) şi loviră, E . : . - Di 

4 
+
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ŞI i osîndiţi, luptîndu-se unii cu furia desnădejdei şi alții.cu: 
aprinderea beţiei. Boierii neavind nici o; grije, surprinși 
mişeleşte pe din dos, fără arme, cădeaii fără a se mai 
împotrivi. Cei mai bătrini mureaii făcindu-şi cruce; mulţi 
însă din cei mai juni se apărau cu turbare; scaunele, tal- 
gerele, tacimurile mesei se făceai arme în mîna lor: unii 
de și răniți se încleştaii cu furie de gitul ucigașilor, şi ne- 
socotind ranele ce primiaă, îi stringeaii pînă îi înnăduşeati. 
Dacă vre-unul apuca vre-o sabie iși vindea scump viața, — 
Mulţi Lefecii pieriră, dar în sfirşit nu mai rămase nici un 
boier viii, Patru-zeci şi şapte de trupuri zăceaii pe par- 
chet! În lupta şi trinta aceasta, masa se răsturnase; 'ul- 
cioarele se spărseseră, şi vinul amestecat cu singe, făcuse 
o baltă: pe lespezile salei. 

Odată cu omorul de sus, începuse uciderea. ș şi în curte, 
Slugile boierilor văzîndu-se lovite fără de veste de soldaţi, . 
“plecară de fugă. Puţini care scăpară cu viaţă, apucind a 
sări peste ziduri, dase alarmă pe la casele boierilor; și 

“invitind pe alte slugi și oameni boierești, burzuluiseră no- 
rodul, şi tot orașul alergase la poarta curții, pe :care în- 
„cepuse a o tăia cu securile. Ostaşii ameţiţi de beţie făceaii 
numai o slabă împotrivire. Gloata se întărta . din mult în -. 
„mai mult.. N ' 

| " Lăpuşneanul, pe care îl î nștiințase de pornirea Noro- 
dului, trimise pe Armaş « să-i întrebe ce vor şi ce cer? 
Armaşul eși. 
"—"Ei vornice Moţoace, zise apoi întorcându- -se spre 

acesta, spune, n'am făcut bine că m'am mîntuit de răli 
ceştia, și am scăpat țara-de o aşa rie? 

— Măria ta ai urmat cu mare înțelepciune, r răspunse 
-mîrşavul curtezan ; ; eă de mult aveam de gind să sfătuesc : . 
pe M. Ta la aceasta, dar văd că înțelepciunea Măriei . 
Tale a apucat mai "nainte, și ai făcut bine că i-ai tăiat; | 
pentru că... fiind-că ... era... 

„—= Văd că armaşul întirzie, zise . Lăpușneanul « curînd 
pe Moţoc, care se: invălmăşea în vorbă. Îmi vine să po-



  

„runcesc 'să dea. cu tunurile în prostimea aceia. Ha, cum . 
socoți și Dumneata ?. : si Să 

— Aşa, așa, să-i împroasce cu tunurile; nu-i. vr'o pa- 
„gubă :c'or muri citeva sute de mojici, de vreme ce ai 
pierit atiția boieri. Da, să-i omoare de istov: o. 
„— Mă aşteptam s'aud asemenea răspuns, zise cu oțerire . 

„__ Lăpuşneanul, dar să- vedem întîi ce vor. i 
"În vremea aceasta Armașul se suie pe poarta curții şi 
făcînd: semn, strigă: Oameni buni! Măria Sa Vodă în- 
treabă ce vreţi şi ce cereți? și pentru ce ați venit așa 
cu zurba ?- e 

Prostimea rămasă cu gura" căscată, Ea nu se aștepta 
la asemenea. întrebare. Venise fără să ştie pentru ce a . 
venit şi ce vrea. Începu a se stringe in cete, cete, şia 
se întreba unii pe alţii ce să ceară 5. În Sfirșit înce- 

-pură'a striga: e 
— Să micșoreze dăjdiile! Să nu ne zapciească ! 
— Să nu ne mai împlinească! — Să nu ne mai je-. 

fuiască! a 
_—'Am rămas săraci! — N'avem bani! — Ni i-aă luat 
toți Moţoc! — Moţoc! Moţoc! — El ne beleşte "și “ne 
pradă! — EI sfătuește pe Vodă!'— Să moărăl. 

— Moţoc să moară! — Capul lui Moţoc vrem! 
Acest din urmă cuvînt găsind un eho în toate inimile, 

fu ca o scintee electrică. Toate glasurile se făcură : un 
glas, şi acest glas striga: capul lui Moţoc vrem! 

— Ce cer? întrebă Lăpuşneanul, văzînd pe Armaș intrând. 
„„„— Capul Vornicului Moţoc, răspunse. 

—. Cum ? ce? strigă acesta sârind ca un om ce calcă 
pe un șerpe; n'ai auzit bine, firtate! vrei să șugueşti, dar 

"- nu-i vreme de șagă. Ce vorbe sînt acestea! Ce să facă 
-cu.capul mei? îți spun că eşti surd; n'ai âuzit bine!.: 

— Ba foarte bine, zice Alexandru Vodă, ascultă singur.. 
Strigările lor se aud de aici. ă a 

  

1) «Ce să cea,
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In adevăr ostaşii ne mai împrotivindu-se, norodul, înce- 
puse a se câţăra pe ziduri, de unde striga în gura mare: 
Să ne dea pe Moţoc! Capul lui Moţoc vrem! . 
— Oh! păcătosul de mine!. strică ticălosul. Maică prea- p Ş p “curată Fecioară, nu mă lăsa să mă prăpădesc !.: 
Dar ce le-am făcut [ei] oamenilor acestora? Născătoare 

„de Dumnezeiă, scapă-mă de primejdia aceasta, şi mă Jur să 
fac o Biserică, să postesc cit voi mai avea zile, să ferec 
cu argint Icoana ta cea făcătoare de minuni de la Monas- 
tirea Neamţului !..: 

Dar milostive Doamne, nu-i asculta pe nişte proşti, pe 
niște mojici. Pune să dea cu tunurile întrinşii... Să moară 
toți! Eă sint Boier- mare; ei sint niște proști ! ?) 

— Proști, dar mulți, răspunse Lăpuşneanul cu singe 
rece; să omor o mulţime de oameni pentru un om, nu ar. 
fi păcat? Judecă dumneata singur. Du-te de mori pentru 
binele moşiei dumitale, cum ziceai însuți cînd îmi spuneai 
că.nu mă vrea nici mă iubeşte ţara. Sînt bucuros că-ți 
răsplăteşte “norodul pentru slujba ce mi-ai făcut, vinzindu- 
mi oastea lui Anton Sechele 2), şi mai pe urmă lăsîndu-mă 

"şi trecînd în- partea Tomşii. 
— Oh! nenorocitnl de mine! strigă Moţoc smulgîndu-și barba, căci pe vorbele tiranului înțelegea că nu: mai este 

scăpare pentru el. Incai lăsați-mă să: mă duc să-mi pun 
„casa la cale! fie-vă milă de jupăneasa şi copilaşii mei! 
lăsați-mă să mă spovedesc! şi plingea, și țipa, şi suspina. 

— Destul! strică Lăpu neanul, nu te mai boci ca o muiere! > ) , Fii 'romîn verde. Ce să te mai. spovedeşti? Ce-i. să. spui 
duhovnicului? Că eşti un tilhar Şi un vînzător? Asta o ştie 
toată Moldova. Haide ! Iuaţi-l de-l dați norodului, şi-i spuneţi 
că acest fel plăteşte Alexandru Vodă celor cei pradă țara. 

Indată Armașul și. căpitanul de Lefegii începură a-l tîri. 
Ticăitul boier răcnea cit putea, vrind să se impotrivească ; 

  

1) Urmează: «Duhul artistic nică atunci nul Părisia.» 2) Vestitul. general Ungur. (N. A.). 1
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dar ce puteai bătrinele lui: mini împrotiva acelor. patru 
brațe” sdravene care-l trăgeaii | Vrea să se: sprijinească în 
picioare, dar se împedica de trupurile-. confraţilor săi, şi 
luneca pe sîngele ce se. închegase pe lespezi. In sfirşit 

“puterile îi slăbiră şi sateliții tiranului ducindu-l pe poarta - Ai Pa aaa „Curții mai mult mort de cît vii, îl îmbrinciră în mulțime. 
Ticălosul boier căzu în braţele. idrei acestei cu, multe 

capete, care într'o clipă îl făcu bucăţi. i a 
— Eată cum plăteşte Alexandru. Vodă, la cei ce pradă 

ţara ! ziseră trimişii tiranului. 
— Să trăiască Măria Sa Vodă! răspunse gloata. Şi mul- 

țumindu-se de astă jertfă, se împrăștiă. fe puzgii 
"În vreme ce nenorocitul Moţoc părea acest fel, Lăpuş- 

neanul porunci să. ridice masa, și să strîngă tacămurile; - 
apoi pusă să răteze capetele ucişilor, şi trupurile le aruncă 
pe fereastră. După aceea, luînd capetele le aşeză în mij- 
locul mesii pe încet şi cu rîndueală, puind pe ale celor 
mai mici boieri dedesubt şi pe a celor mai mari de asupra, 
“după neam și după ranguri, pănă ce făcu o piramidă. de 
patruzeci şi şeapte căpăține, virful căria se închia prin 
capul unui: Logofăt mare. Apoi spălindu-se pe mini, merse - | 

„la o uşă lăturalnică, trase zăvorul şi 'drugul. de lemn care: 
o închidea, și “intră în apartamentul. Doamnei. | 

De la începutul tragediei acestia, Doamna Rucsandâ 
neștiind nimic de cele ce se petrecea, era îngrijită. Ea 

“nu. putea afla pricina sgomotului ce auzise, căci după 
obiceiul vremii de atunci, femeile nu eşeai din aparta- 
mentul lor, şi slujnicele nu puteai a se risca în mijlocul 
unei oştimi ce nu cunoştea ce este disciplina. Una din ele 
mai îndrăsneață eşind, auzise vorbă, că este zurba asupra 
lui Vodă, şi adusese: această veste stăpînei sale. - 

Buna Doamnă temîndu-se de furia norodului, era spă- 
iată, şi cînd a intrat Alexandru, a găsit-o rugindu-se din- -: 
aintea Icoanei, avînd copiii pe lingă dînsa. 

— A! strigă ea, slavă Maicei Domnului că te văd! Mi-a 
:- fost tare frică, ! :



  

» — Pentru aceea, precum ţi-am făgăduit, ţi-am gătit un leac... de frică. Vină cu mine, Doamnă. 
— Dar ce ţipete, ce strigări se auzeaă ? 
— Nimic. Slujitorii s'a fost luat la sfadă, dar s'aă ji- 

N 

în sală, 
: 

“ niștit. Zicînd aceste, luă pe Ruxanda de mină şi o aduse -: 

Întru vederea grozavei privelişti, ea slobozi un țipet strașnic, și leșină, - | | | 
— Femeea tot femee, zise Lăpuşneanu zimbind ; în loc să se bucure, ea se: sparie. Și luînd-o în braţe o duse în apartamenturile ei. Apoi înturnîndu-se iarăși în sală, găsi pre căpitanul de Lefecii Și pre armașul așteptindu-l.. . —:Tu pune să arunce peste zid- hoiturile cinilor aces- tora, iar titvele lor să le înşire pe zid, zise Lefeciului. Iar tu, adresîndu-se către Armâș, să-mi pui mîna pe Span- cioc și pe Stroici. . " ” Însă Stroici și Spancioc erai acum aproape de Nistru. Gonacii îi ajunseră tocmai cînd treceaă hotarul; E — Spuneţi celui ce wa. trimis, strigă către ei Spancioc; că ne vom. vedea pînă a nu muri! - 

IV. 

De mă vot scula, pre mulți am să- 
popese şi ei, . i 

„. Patru ani trecuseră de la scena. aceasta, în vremea ..-.... cărora Alexandru Vodă, credincios făgăduinţei ce 'dase - - Doamnei Ruxandei, nu mai -tăiase nici un boier. Dar pentru ca să nu uite dorul lui tiranic de a vedea suferiri . omeneşti, născoci feluri de schingiuiri. Sa „"Scotea ochi, tăia nasuri, Ciuntea și seca pe care avea “Prepus; însă prepusurile lui erai părelnice,: căci nime nu . mai cuteza a cîrti cît de puţin.. a. „Cu toate acestea, era neliniștit, căci nu: putuse pune! mina pe Spancioc. Şi ” Stroici, care ședeaiă la Kameniţa, :
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E - așteptând - și pîndind vreme De. şi avea doi gineri grafi 

- „cu. mare infuenţă la curtea Poloniei, era îngrijit de acești. 

doi boieri, să nu invite pre. Poloni, care nu căutaii de - 

”. cit pretexte, spre a.intra în Moldavia ; dar. acești doi ro-. 

mini eraă prea buni patrioți, ca să nu judece că războiul 
-. şi venirea. oştilor străine, ar fi fost peirea Patriei. 

Lăpuşneanul le scrise, în mai multe rînduri ca să vie, 

- “legindu-se prin cele mai mari jurăminte că nu le va face 

_nimică, dar. ei ştiau cit preţueşte jurămîntul lui. Ca să-i 

privegheze mai de aproape, se” mută în cetatea Hotinului, 

pre care o întări mai cu osebire; însă aici se bolnăvi de 

„lăngoare. Boala făcu răpezi înaintiri şi în curînd tiranul 
"se văzu la ușa mormîntului. 

In delirul frigurilor,i se părea că vede toate jertfele : 
cruziei sale, fioroase şi amenințătoare, îngrozindu-l şi che- 

mîndu-l la judecata Dumnezeului Dreptăţii. In deşert se . 
învirtea în patul durerii, căci nu putea afla răgaz. 

Chiemînd pe Mitropolitul Teofan, pre Episcopi şi "pe 

"boieri, și spuindu-le . că se simte sosit la sfirşitul vieţii, 

  

îşi ceru ertare de la toți, umilindu-se; pe urmă îi rugă să 

- le fie milă de fiul săi Bogdan, pre: care îl lasă moştean 

Scaunului, şi să-l ajute; căci fiind: în fragedă virstă, în- 

_cungiurat de puternici 'vrăjmași, nu se va putea apără: 

nici pre sine nici pre ţară, de nu va fi unire între boieri 

şi de nu vor avea dragoste şi supunere către Domn.: 
«Cit pentru mine, urmă a zice, de mă voi şi ridica din-.- 
boala aceasta sunt hotărit a mă duce la călugărie în m5- - 

năstirea Slatina, unde să mă spăşesc, cite zile îmi va mai 

"lăsa Dumnezeii. Deci vă rog, părinți Arhierei, de mă veţi 

vedea aproape de moarte, să mă tundeți călugăr...» - Di 

"Nu -putu vorbi mai mult.. Convulăiile îl apucară şi un -- 
leșin grozav ca moartea, îi înghieţă trupul, încît 'mitro- . 
politul şi. episcopii crezuită “că se Sfirşeşte, îl călugăriră, 
puindu-i nume Paisie după numele Petru, ce avea pînă a -. 
nu. se face Domn. 

După acestea salutind pre Doamna Rucsanda de regentă- “



. i . 

în „vremea minorităţii fiului ei, proclamară pe Bogdan de Domn. Apoi îndată porniră ștafetele pe la boierii din „ţară şi emigrați, şi pe la căpitanii oştilor, - | „Abia amurgise cînd Stroici şi Spancioc Sosiră. 

„Cetatea era mută şi pustie ca un mormint de uriaş. Nu se auzia de cit murmura valurilor Nistrului, ce izbea re- „gulat stincoasele ei. coaste, sure: și goale, şi strigătul mo- noton al ostașilor de strajă, care întru lumina crepusculu.. lui se zăreati rezămați pe lungile lor lance. Suindu-se în palat, îi. cuprinse. nu puțină mirare neîntilnind pe nime; însfirşit o slugă arătă camera bolnavului. Voind să intre, auziră un mare sgomot, şi se opriră ca să asculte, “Lăpuşneanul se trezise din letargia sa, a Deschizînd ochii, văzu doi călugări stind unul la cap * şi altul la Picioarele sale, neclintiţi ca două statui de bronz; se uită pe dînsul ŞI se văzu coperit cu o: rasă; pe căpă- tiiul săă sta un potcap.: Vru să ridice mîna și se împedică . în nişte metanii de lină. [ se păru că visează, şi iarăşi închise ochii ; dar redeschizindu-i peste puţin, văzu aceleaşi" lucruri, metaniile, potcapul, călugării. SE | .— Cum te mai simți, frate. Paisie ? îl întrebă unul din monarhi, văzindu-l că nu" doarme. - a A . Numele acesta îi aduse aminte de toate cele ce se pe- trecuseră, Singele întrinsul începu a fierbe, și sculindu-se pe jumătate: . a ă „-— Ce pocitănii sunt aceste ? strigă. A! voi vă: jucaţi cu: mine! Afară. boaite ! Eşiţi că pe toți vă omor! Şi căuta o . armă pe. lîngă el, dar negăsind decît potcapul, îl asvirli - cu minie în capul unui călugăr, * - | Întru auzul strigărilor lui, Doamna cu fiul ei, mitropo-. litul, boierii, slugile intrară toți în odaie, a Chiar atunci cei dou boieri 'veniseră şi sta ascultind : la uşă, | ' | aa — A! voi mi'ați călugărit, strigă Lăpuşneanul cu glas . răgușit și sperios;. gindiți” că veţi scăpa de mine? Dar să [să Negruzzi. — Opere Complete. , . . | =: 
*
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vă iasă din minte! Dumnezei sai i Dracul mă va însănă- ' 

- toşa, ŞI. . - 

— Nenorocite, nu huli! îl 'curmă mitropolitul ; uiţi că 
“eşti în ceasul morții:! Gindeşte, păcătosule, că eşti monah; | 
-nu mai ești Domn! Gindeşte că prin hulele şi strigările 

tale sparii pe astă femee nevinovată, şi pe. acest copil în 

“care. reazămă nădejdea Moldaviei... - 
— Boiată făţarnică! adăogă bolnavul, sbuciumindu- -se 

„a se scula din pat, tacă-ți gura; că ei care te-am făcut 

„Mitropolit, ei te desmitropolesc, M'ați popit voi, dar de 
“mă voi îndrepta, pe mulți am să popesc și ei 1). Ear pe. 

"căţeaoa asta voi sto tai în patru bucăți împreună cu țincul 
“ei, ca să nu mai asculte sfătuirile boaitelor și a duşma- 
-nilor mei. Minte acel ce zice că sunt călugăr! Eă nu sunt 

"călugăr, sunt Domn! Sunt Alecsandru Vodă!.. Săriţi flăcăi! 
"Unde's voinicii mei ?... Daţi! daţi-de tot! Eu vă poruncesc. 

Ucideţi-i pe toți... Nică unul să nu scape... A! mă 'năduș!... .. 
Apă!.apă! apă! — şi căzu răsturnat pe spate, hărcăind 

de turbare şi de minie. „i 

- Doamna şi mitropolitul eşiră, La + ușă î i întimpinară Stroici 
şi Spancioc, . : 

— Doamnă! zise Spancioc apucînd de mînă pe Rucsanda, 

omul acesta trebue să moară numai de cît. Eată un praf, 
pune-l în băutura lui... 

„— Otravă! strigă ea înfiorîndu-se. 
— Otravă, urmă Spancioc. De nu va muri indată omul - 

acesta, viaţa Măriei Tale şi a copilului acestui este în pri- 

mejdie. Destul a trăit tatăl și destul a făcut, Moară tatăl 
“ca.să scape fiul. | 

O slugă eşi..— Ce este? întrebă Doamna. | 
-— Bolnavul s'a trezit şi cere apă $ și. pe fiiul săii.. Mi-aă 

„zis să nu mă duc fără el. : . 

— Oh! vrea să-l omoare, răcni duioasa mamă, stringind,. 
cu furie copilul. la sîn. 

- 1) Miron Costin. (N. A.)



  

„— Nu-i vreme de stat în ginduri, Doamnă, adăogi Span- cioc.» Aduţi aminte „de Doamna lui Ștefăniță Vodă 1) şi „alege între bărbat şi între fiii. 
- — Ce zică părinte? zise sărmana femee, înturnîridu-se “cu 'ochii lăcrimătoră spre mitropolitul. Dia — Crud și cumplit 'este oniul acesta, fiica mea; Domnul ' „-Dumnezeii să te povăţuiască; Ear ei mă duc să gătesc - tot pentru purcederea noastră cu noul nostru Domn; şipe . "cel vechii, Dumnezeă să-l ierte, şi.să. te ierte şi pe tine. Zicînd aceste, cuviosul Teofan se depărtă. i „Ruxandra luă un pahar de argint, plin de apă, pe care-l „ alucea sluga ; şi apoi mahinaliceşte și silită mai mult de boieri, lăsă să cadă otrava în el, Boierii o împinseră in camera bolnavului. E ""— "Ce face? întrebă Spancioc. pe Stroici, carele crăpase ușa și se uita. | Sa a ! — Intreabă de fiiul săi — zice că vrea să-l vadă — cere „de băut — Doamna tremură — îi dă paharul — nu vrea să-l ia! | , 
Spancioc sări şi scoase junghiul din Cingătoare,. — Ba, îl ia, bea.., Să-ţi fie de bine, Măria Ta! | - “Ruxandra eşi tremurind şi galbenă, şi rezămindu-se de perete E ! - | — Voi să dați samă inaintea lui Dumenezeii, - zise sus- pinind, că voi m'aţi făcut. să fac.acest păcat, - 
Mitropolitul veni : Să. mergem zise Doamnei. 
— Dar cine va-căuta de nenorocitul acesta ?.. — Noi, răspunseră boierii. ai 
— Oh! părinte, ce .mă făcuşi să fac! zise Doamna către .. Mitropolitul, şi se duse cu e] Plingind. i ” Amindoi boierii intrară „la: bolnav. Sa Otrava încă nu începuse a-şi face lucrarea. Lăpuşneanul şta întins cu fața în sus, liniştit, dar foarte slab, Cînd intrară | - 

4 

  

4) Miron. Costin, (X, A.)
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boierii, el i privi indelung, și necunoscindu-l i, îi întrebă, 
cine sunt şi ce vorbesc? - 

— Eă sunt Stroici, răspunse acesta. 

"— ŞI ei Spancioc, adaogi celalalt; şi ceea ce voim este 

să te vedem pănă a nu muri cum ţi-am făgăduit, . 

— Oh! vrăjmaşii mei!! suspină Alexandra. EA 

— Eu sunt Spancioc, urmă--acesta, Spancioc pe care ai 

„vrut să”l tai, cînd ai ucis-47 de: boieri, 'şi carea scăpat 

” din ghiarele tale! Spancioc,-a cărui avere. ai jefuit'o lăsîn- 

1 du'i femeea și , copiii să cerşetorească pe la 4 uşile creşti- 
nilor, -: ie 

= Ah! ce foc simt. că. niă arde, strigă “bolnavul, apu- 

cîndu-se 'cu mînile de piritece!. 

A 

— Zi Acum slobozeşte, căci ai să mori. Otrava , lucrează. 

: — Oh! maţi” otrăvit,: nelegiuiţilor! O ce foc! — Unde'i 

Doamna? Unde copilul meă?  : Ea 
— Sai dus și te-aă lăsat cu noi.: 

— S'aă dus și m'ai lăsat !'-m/'aă lăsat cu voi! Oh! OMO-. 

riţi-mă, să scap de durere! Oh! înjunghe-mă tu, tu eşti 

mai tinăr; he- ți: milă! scapă-mă de durerile ce mă: sfişie; 

“înjunghe- -mă !: zise, întorcîndu-se:;spre Stroici. 
— Nu-mi” voi spurca vitejescul junghi în sîngele cel pin- 

ărit a unui tiran ca tine. 

“Durerile creşteaii : Otrăvitul''se sbuciuma in convulsii. 
„_— Oh! strigă, .îmi arde: sufletul! oh! daţi- -mi apă... da- 

” ți-mi ceva să beaă! 
— Eată „zise. Spancioc luând paharul de argint .de pe 

masă ; aii rămas drojâiile otrăvii. Bea şi 'te răcoreşte !. 

„.— Ba; ba, nu, nu vreai, zise bolnavul” string înd- dinții. 
Atunci Stroici îl apucă și-l ținu. neclintit;: iar Spancioc, 

scoțind cuțitul din teacă, î i descleştă cu vîrful lui: dinții, 

„şi îiturnă pe git: otravă ce: mai era:în fundul paharului. 

Mă Lăpușneanui, mugind ca un: taur, ce vede trunchiul: şi 

securea ce a să-l lovească, voi a se înturna cu fața spre 

părete. - | 

— Ce, vrei să nu mai vezi? ziseră „boierii. Ba, se cade



»„» ALEXANDRU LĂPUȘNEANUL -. 1 417      
spre osiînda ta să -nie priveşti; învață a muri, tu care ştiai ' 
numai a omori.. Şi apucîndu-l amindoi, îl țineaă nemișcat, 
uitindu-se la el cu o bucurie infernală, şi mustrindu-l.. 

Nenorocitul Domn se svircolea . în ispasmele agoniei; 
spume făcea la gură; dinții îi scrişneai, și ochii săi sin: | : gerați se holbaseră ; o sudoare inghiețată, tristă a morții : 
prevestitoare, eșia ca nişte nasturi pe obrazul lui. După uni. 

„chin de jumătate ceas, în sfirşit îşi dete duhul în mănile - _calăilor săi... | . „Acest fel fu sfirşitul lui Alexandru Lăpuşneanul, care lăsă „0 pată de singe în istoria Moldaviei, Mi 
La Monastirea Slatina, zidită de el, unde e îngropat, se vede şi astăzi portretul. lui şi a familiei sale. o 

 



  

  

  

  

, 

Sobieski şi Romînii . 

- 1654 - : 
. 

Pe drumul ce. duce către cetatea Neamţu, pe la sfârşitul 
„lui Septembrie 1686 se-vedea o oaste mergînd. După un 
trup de lănceri ce deschidea marşa, urmai douăsprezece 
„tunuri mari trase de boi, apoi o ceată de ofițeri călări în 
fruntea cărora eraii irei; unul în floarea vristei, posomorit, 
ginditor, necăjit, şi. doi mai bătrini. Tus- trei în haine po-: 

“loneze. In sfirșit venea duiumul oastei; trăsuri, bagaje, 
pedestrași, șleahtă pospolită, amestecați, : în neregulă, cu 
steagurile strînse, cu capul plecat, cu armele răsturnate, 
cu întristarea pe față. și cu durerea în inimă. Nu se auzea - 

"nică surlă nici dobă, numai tropotul cailor, și pasul oameni- 
lor. ce abia se mişcaii, pentru că de zece zile caii n'a ros 
"decît coaja copacilor, şi oamenii s'aă hrănit numai cu poame. 

Și însă această oaste în stare așa ticăloasă e aceea, ce 
„a înjosit de atite ori trufia semilunii, iar acei trei fruntaşi 
„ „Sunt Hatmanii. lablonovski şi Potoţki și. cel din mijlocul 

lor însuşi. Ion Sobieţii regele 2) Poloniei, 
Și cum să nu fe supărat şi necăjit vestitul rege? EI, 

Sobiețki, fala Leşilor, eroul creștinătății, mîntuitorul Vienii, 
„să fie nevoit "pentru a doua oară a da pas Turcilor, a se 
_- “trage dinaintea Tătarilor şi a Moldovenilor! a-și privi oastea 

  

5 Tipărit întiia oară în «Calindar pi “Bop. românesc, Atmanach, de 
învățătură și petrecere» Iaşi, 1846, p; 22—29; > «Riga Poloniei.: » 

N N -
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i ticăloşită de. lipsa . merindelor, horopsită de duşmanii carii . -- 
îl urmează mişeleşte fără a îndrăsni să-și dea pept fățiș 
cu el, şi făcu pradă tot ce cade, tot ce rămîne pe-urmă; 
a nu întîmpina în drumul săii de cit o fioroasă pustietate ! “ 
Cum am zis, mergea încet şi gînditor. Hatmanii lingă 

dinsul păzeau tăcere, respectind supărarea sa de care şi ei 
"se împărtăşeau. ă 

— Ce castel e acesta! întrebă Sobieţii când” ridicind, 
capul zări pe sprinceana dealului înălțîindu-e -se trufaşă dina- . 
intea lui cetățuea Neamţu. Cu bună seamă 'vrun cuib a 

"tilharilor acestor de Moldoveni! 
— La vreme de război, aici domnii Moldovei obicinuese 

a-şi trimete averile lor, răspunse Potoțki. 
— Așa! Să mergem dar să-l luăm, Oh! voi să-mi răzbun 

pe Cantemir care mă înşelă, și mă făcu să perd-atiţia viteji. 
— Eă ași zice să lăsăm cetatea aceasta, zise Iablo- 

 novski, şi să ne urmăm drumul înainte. Avem tunuri. de 
cîmp, nu de asalt.. . a 

— Ba, pe numele patronului mei! nu: :va - zice lumea - 
că o cetate s'a arătaț dinaintea lui Sobieţki fără ai se: 
cuceri. 'N'avem tunuri? Vom lua-o dar cu mînile. - 
-.— Numele M. Tale e destul tun, zise Potoţki. . 
Trufiia polonului măgulindu-se de această groasă lin- 

- gușire, aţa i se însenină la ideea unei izbînzi atit de les- 
„nicioase, și îndată dete. poruncă să se: înşire oastea către „a 
cetate. 

: 
In cetăţue se afla optsprezece plăeși, trimişi de Isprav- 

nicul de Neamţ pentru străjuire, în' lipsa garnizoanei care. 
„era la Fălcii pe lingă Domnul. Cantemir, unde tăbărise.. 
__armia turcească. Ca citeva ceasuri mai nainte sosise un' 

tinăr plăeş a cărui cal asudat: păştea înșelat „troscotul ce 
creștea pe lingă ziduri. . 5 
_—"Mai bea o dușcă, băete, zise un bătrîn de « care se 
vedea că ascultă toți, şine spune ce ai mai văzut la lași ? 

- — Ce să văd tată ? Blăstămăţie ! Tirgul i îi în  Jac: Leşii 
„pradă, Şi desbracă : pe bieţii oameni. .. .
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= Ş'apoi zic că's creştini! : . Se — Creştini ! ati prădat bisericile și monăstirile de odoare. Nu știți încă? S'ati dus să ies pe Sfînta 1) de la Triisfetitele. "„— Doamne fereşte! ziseră plăeşii făcîndu-și cruce, .: — Aşa, urmă tînărul; eram acolo cînd aii mers să iea racla Sfintei, dar călugărul simțind a închis poarta, şi na ! Vrut să deschidă ; atunce... | 
„— Pui de om călugărul! strigară ascultătorii. 
— Atunce Craiul lor a poruncit s'aducă tunurile ca .să spargă porţile, dar mai întăi a trimis răspuns călugărului care şedea în clopotniță să deschidă, ori face monăstirea praf şi pulbere. e 

„_— Auzita-ţi acolo litfa cea păgînă ! Şi ce a făcut popa? — El a răspuns că nu se aştepta s'audă aşa vorbă de “la un împărat care se zice creştin, și că M. S. e mare şi „ Puternic, poate.să facă ceea ce zice, dacă nu se teme nici - „de Dumnezeii nici de sfinții lui, dar el nu deschide poarta, şi s'a îngropa sub zidurile bisericei, și apoi lumea va ju- _deca între” dinsul atît de slab şi între M, $. atit de tare. Auzind. aceste, -Leahul sa făcut foc de minie și dasă acum poruncă să împuște, cînd unul din hatmanii lui i-a zis nu știi ce. — Cum îmi spunea oamenii, i-a zis că nu se cade să facă așa lucru, să strice casa Domnului şi altele. multe. Indestul că la. înduplecat să dea pace biserecei. . "— ŞI ce fac acum Leşii la Iaşi? . 
— Este o săptămînă de cînd s'a dus după ce ai văzut că nu mai ai merinde pentru oști, și aii purces pe Bahlui în: sus, gindind c'or. găsi de toate; dar acolea să vedeți. " Vodă din lagărul Turcilor cum a auzit de aceasta a şi „Pornit după dinşii un Mirzac c*o mulțime de Tătari și vr'o . Cinci steaguri de Moldoveni, iar mai întăi a trimis pe loc -pe Căpitanul Turculeţ c'o strajă de călăreți, care apucînd ' înainte, a scos toți oamenii de prin sate, a dat pojar finului. 

i Moaştele Sf. Paraschevi de la Epivata, aduse cu cheltueala Dom- nului Vasile Vodă. (N. A.) a E . 
. , “ i . - ă Na . Li . . 

. .



. 

Și finațelor, a ascuns prin gropi şi orzul, și dușmanul avea, . tot pustii în drumul săi, incit” agiungind la Cotnar nu”: găsea să mănînce decit poamele copacilor; ba încă a pus * prin bălți şi nişte ierburi veninoase de care cum bea crăpa ; și 'vai de capul lor! pereai cu sutele Și ei și caii, iar care râmînea pe urmă cădea în minile Moldovenilor, care fără mai. multă judecată ori îl spănzura, ori îl înțepa. — Osinda. Sfintei Paraschevi! zise bătrânul, Dar tu cum le-ai aflat aceste toate? e Ne a ” — Eă — știți că m'ați trimis la Iaşi să văd ce mai este. — După ce sai dus Leşii, m'am. luat cit colea pe urma lor pănă la Cotnar, unde m'aîn întălnit cu Căpitanul Tur- culeţ, care mi: le-aă spus; ș'apoi după ce am văzut că: dușmanii și-au luat drumul „Spre .țeara lor, am apucat de-adreptul peste codri... Dar oare ce buciumă străjerul ? „— Fă-i semn să se. coboare de pe zid, şi să vie încoace. . 
Z „Nu _trecu' mult şi plăeșul de strajă viind, spuse că o oaste mare se apropie de cetate. | Indată toți alergară .pe ziduri, Si — Leșii sunt! strigă tînărul ce venise de "curînd şi pe care lam auzit vorbind; Şi-au schimbat drumul, și vin aici, '— La porţi, flăcăi! zise bătrînul, Încueţi-le şi grămădiţi bolovani pe ziduri. Așezaţi-vă toți pe la metereze 1), ' Să : nu zică Leahul ca intrat într'o cetate Romănească, ca “într'o țarină pustie. a 

— Dar noi sîntem numai nouăsprezece şi asta-i o oaste. întreagă, observă unul, cum se... 
— Taci, mucosule ! î] curmă bătrinul. Te:temi Că-i peri ?: Mare pagubă ! Un mișel mai puţin. | Vînătorul astfel înfruntat, se: trase rușinat şi 'se sui pe ziduri, E a e : În vremea aceasta oastea se apropiase.. Regele: trimise un ofiţer ca să vorbească cu cei din cetate, ă - Solul veni la poartă. Bătrînul îl salută -de pe zid. : 

  

-"2) Urmează: Încărcaţi flintele şi pitiți tot sub Țița stingă. ! 
se 

: 

a. . .
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„— Bine ai' venit, domnule, ce pofteşti de la noi? 
— Măria sa Regele 1): Poloniei, mare ducă de Lituania 

: ş.c.l. (urma titlurile) vă face cunoscut ca să vă închinați 
şi să-i cuceriți cetatea împreună cu toate averile şi me- 
rindele; atunci garnizoana va fi slobodă a eşi cu -arme 
şi. Dagaje fără a i-se face nimic, iar cutezind a se împo- 
trivi, cetatea se va cotropi, şi garnizoana se va trece subt 
ascuțitul sabiei... | E - 

— Du răspuns M. Sale, zise bătrînul, că laude și în- 
groziri de aste. am mai auzit noi, şitot nu ne-am spăriat. 
Mai bine M. S. şi-ar căuta de drum şi ar da pace unor 
oameni, care nu i-au făcut nimic. Cetatea n'avem gind să 
i-o dăm cu una cu două, măcar că nu sint în ea nici 

„averi nici merinde. Tot ce'i putem da este plumbul din 
puşte, pe care il vom trimite noi de pe Ziduri, fără să se 

s mai ostenească să vie înlăuntru., | 
— Plecaţi-vă, zise trimisul; și nu vă puneţi capul în 

primejdie. | aa | 
»'— Nu purta, grijă de capul nostru, domnule, Giîndiţi 
mai bine la al vostru. | a | 
"'— Încă odată vă întreb, vă închinați ori bâ? 
— Ba, ii | ! | 

. Parlamentarul se: duse... - E E 
Asaltul începu. Tunurile aşezate pe scaune de lemn bă- 

„teaă necontenit cetatea. Plăeșii răspundeai cu gloanţe 
„care nu făcea greș. 'Fieşte 'care împușcătură oborea. cite 
“-unul din vrăjmaşi, şi mai ales: din” ofițeri asupra cărora 
_“eraă țintite fintele lor. Leşii pereai fără a face spor, 

În zioa d'intăi doi din vinători periră. A doua zi a treia - 
zi mai căzură cinci și se răniră doi. A patra zi căzu îm- 
pușcat însuși Comandantul artileriei Leșeşti, dar mai pe- 
riră trei din Moldoveni. Numărul -bravilor scădea pe toată 
ziua. Seara adunindu-se pe lîngă foc, văzură că atit sfîrşit 
şi muniţiile şi merindele. | - IE | 

.. 
a. 

",1) «fărirea Sa Riga Poloniei»... 

N
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— Ce este de făcu? tată, întrebă tînărul: vinător” pe bă- trinul, care, rănit la'un picior, sta: întins pe o laviţă. i — Ciţi au perit d'ai „Rogtri?. 
— Zece. e i i, i — ȘI nu mai avem nici-un. praf nici, merinde ? a —Nu. 

- IE N _— Dacă așa - apoi: mini dimineaţă urcă-te pe poartă şi leagă în virful săneţii un ştergar alb; spune că închinăm | cetatea, cu tocmeală să ne lase: slobozi să eșim.şi să ne, E ducem unde vom voi. i 
, Așa se urmă. Leșii primiră toate condiţiile cerute. Oastea: se înşiră în două „rânduri, lăsînd prin mijlocul ei loc: ca să treacă garnizoana, Şi poarta se deschise. N " Atunci în loc deo strajă numeroasă, se 'văzură! -eşind şase oameni din care trei duceait pe' umerele lor, pe alți | vtrei ce erai răniţi, - 

- | — Ce este aceasta? Strigă “Sobieui răpezindu- -se călare . inaintea lor, Ce sunteţi voi? DI — Străjerii din- cetate. răspunse bătrinul rănit din spatele N fiului săă, - 
— Cum ! atiţa cinteţi? 
— Zece din noi aă perit din mila M. Tale. 
— Voi ați cutezat a vă împrotivi mie şi a-mi omori atita - : 

i 

viteji ? zise Regele. !) O, asta nu se va trece așa! urmă - turbat de minie ; trebui o pildă pentru cei asemine .vouă,:. şi pilda va fi groaznică şi vrednică de faptă. Nu meritaţi.. a muri de sabie, ci de ştreang. — Spinzuraţi-i ! | Pe loc ostaşii încungiurară pe plăeşi, cari depuind jos _* răniții, iși făcură semnul crucei şi rezămindu-se pe săneţe, - - se uitaă cu nepăsare la pregătirile ce se făceaă pentru . . moartea” lor. Ofițerii priveaii cu înduioșare această “scenă, : — Fie-mi ertat, Sire, zise âtunci Tablonovscki apropiindu-i -se cu respect de Regele care şedea posomorit şi minios,-a - - arăta M. Tale, că acești viteji n'aă făcut de cit” datoria în 
> , . ., | 

e
 

  

1) «Rigă de Polonia»,.
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a lor, datorie patriotică și” vrednică de toată lauda, şi că ati 
avut nenorocirea a cîştiga făgăduinţa marelui Sobieţici că 
vor e fi slobozi: şi nesupăraţi. 
= Îi mulțămesc, vrednice al meii tovarăș de arme, zise 

Sobieţii ca deșteptat din somn, îţi mulțămesc că mi'ai oprit 
-. de-a face o faptă defăimată. Ai cuvint; oamenii aceşti 

S'aii purtat: vitejeşte. Să: li se dea fie căruia cite cincizeci 
de zloți. Apoi inturnindu- -se cătră Romini: <Voinicilor, 

zise, sînteţi slobozi ; mergeţi în pace, și spuneți copiilor 
ŞI fraților voştri, că ați avut cinstea a vă împrotivi cinci 
zile Regelui. de Poloni. 

Îndată se făcu loc Moldovenilor, cari -luîndu- -ŞI răniții 
se îndreptară către munți, în vremea ce oastea se cobora 
încet-la vale ; ear cetatea cu porţile deschise purtind pe 
zidurile sale urmele boambelor duşmăneșşti, rămase singură 
pe: culmea înverzită ca un mare . schelet de urieaș. 

" NB. 1) Fragmentul acesta a servit D. V, Alecsandri, pentru 
a compune o dramă istorică, ce fu “jucată în earna trecută cu 
un mare succes pe scena noastră.. 

- 

 



  

  
  

Le 

Regele Poloniei ş şi Domnul Moldaviei. 1) 

"15. 

Carol 'al XII, regele 2) Svezilor, -adusese spaimă: în tot:! : 
„Nordul Europei; dar nebuneasca lui sumeţie 3). se sfărmă 
însfirşit de -statornica cumpănire a lui Petru T, împăratul 
Rusiei, şi acest june rege, 'perzînd 'sub Pultava rodul tu-:. - 
turor trecutelor sale biruinți, abia scăpase : rănit în Mol- 
davia la Tighine (Bender). î 

Nenorocirea lui. Carol: aduse însă şi :căderea regelui: - 
Stanislav, pe care el îl suise pe tronul . Poloniei, de unde; 

„ coborise pe August Electorul de Sacsonia. Dar trebui. să 
dăm (mai întăi) o lămurire *) despre acest rege Polon.. 

Carol: văzuse-pe palatinul' Stanislav Leşcinski, Cînd îi 
fusese trimis deputat de confederaţia. Varsaviei. unele pa-. - 
latin. plăcu cuceritorului Sved. El avea:0 fisionomie noro- 
Cită5), era- franc, brav, deprins cu ostenelile, şi iubit de 
„vasalii sei. Regele Svezilor cunoscîndu-l zise: Oiaul acesta . 
va fi purure prieten, ȘI în gura lui Carol aceste vorbei în- ! 
semnai: Omul acesta va fi rege€). Curind după aceasta, 
se porunci Adunării să-l. aleagă rege. Cardinalul primat « se . 
impotrivia. : 

1) Publ, întiia oară în i cAlbina FOND 1839, p. 41416, 2) Ta a 
dina: tRiga Svezilor», 3) « Vitejie». 1) Trebue a da o lămurire». 5) Va 
taire, Histoire de Charles XII. Nota lui C. N. Urmează:. «plină de : 

„Sumeţie şi de blindeje, zra cinstit, franc...» 6) Pretutinidene rigă în loc. 
de «rege».



  

| tea Ce-i lipseşte lui Leșcinski ? îl întrebă regele Sved. - „„— “Sire, e prea june... i — E de vrista mea, îl curmă Carol posomorindu-se ; şi bietul cardinal eşi, se duse acasă, şi nu după mult muri. de necaz 1) și de rușine că zisese o dobitocie. 
"La 4 Octombre 1705, . Stanislav Leşcinski: şi soţia sa Carlota Opalinsca se incoronâră şi se proclamară rege și regină Poloniei. Si | 

Carol însă biruindu-se, căzu puterea ce sprijinea pe „Stănislav. Mai multe partide .se' ridicară, și :August rein- - -trind în Polonia, Leşii se uniră cu el, ear Stanislav?) . | „se trase în Pomerania: cu o mică .gvardie) ce avea. De ; “acolo. sub numele unui frances maior în oastea Svedă ce-l chema Hauam, întovărășit de baronul Sparre — (care a - fost mai apoi ambasador în Englitera și în Franţa) — și de un colonel, plecă pe ascuns într'o noapte spre a merge „ca să se întilnească cu regele Sved. . 
Întîmpinînd mai multe necaze și. primejâii 5) - (în - calea - - a Î . . 

N „+ on), însfirşit ajunseră la hotarele Turciei, de unde .ba- -ronul Sparre se inturnă în Pomerania, ear Leşcinski intră „ în Moldavia, unde domnea atunci. Nicolai Mavrocordat. După pribegirea Domnului Dimitrie Cantemir, Moldavia, rămăsese într'o stare tulburată. Duhurile erai aţiţate 6), Şi „inimile îngrijite. Planul lui Cantemir -:mai mult personal - decît obștesc, isbutise numai a da prepusuri Porții, care : începuse a privi Moldavia ca o țară. dușmănească, şi cine |. : „ştie ce urite urmări ar fi avut starea aceasta, dacă din o „. norocită întîmplare nu s'ar fi rînduit Domn Niculaj: Ma- vrocordat,. * Se | 
„Acesta: era unul dintr'acei oameni rari, cari staă ascunși “în umbră, pînă: ce timpul și întîmplările îi scot la. lu- 

. 

  

. 

- 
1) ede ciudă... 2.) «și Leciuschi» 3) «cu o mică gardie de Srezi ce avea», î).fraza din parantez lipseşte în-47bina, 5) urmează + în Sfirşit ajunse în Moldavia, unde domnia atunci Nicolai Jasrocordat.» 5) Erau aprinse.



REGELE POLONIEI ȘI DOMNUL SOLDAVIEL a 
  

mină. El deşi Moldav. de vită, fusese născut. la fanar, şi -. 
crescut în diplomaţia acea grecească, din care ades is-. 
bucnea mari lucruri, mari. pozne. Înzestrat! [și] cu duh: 
firesc, [el] cunoştea mai toate limbele Europei; era bun. 
Cirmuitor, aspru către aristocrați, pe care ştia a-i ţinea în. 
respect şi blind către norod: II 

Într'o zi, cum: ședea singur în -palatul domnesc, un ede- 
" cliii intrînd, îi dete o scrisoare de la vornicul Manolache 
Roset, pe care un innadins trimis o adusese în minuta! 
aceea. - 

Prin acea scrisoare, acest boer îl înştiința că cântira-. 
plindu-se la un sât (de lingă Bacăi] 1) a fiului săă Ste. 
fân 2), şi văzînd multe supărări şi bintuiri ce fac ostașii. * 
Leşi şi Svezi: care veniseră la ernatic în Moldavia, sau" 

. sculat cu slugile sale şi cu oameni de strînsură ciţi aă - 
putut găsi în pripă, şi lovind pe acei ostași fără veste, - 
i-aă spart, şi îi aduce pe toți în butuci cu steagurile: şi.. | 
ofițerii lor.» Adăogea că sau mai nimerit acolo trei ofițeri 

i Svezi cu. patru slugă, şi că se văd a fi oameni de treabă, 
care văzînd prinderea Leşilor, ar fi juruit mulți galbeni .. 
de aur ca măcar pe dinşii să-i lase a se întoarce la Ardeal. i 
de unde ai venit; dar că el le-ar fi răspuns că-i dator a-i 
duce înnaintea Domnului ; că ei s'ar fi primit, rugindu-l 
numai să nu intre ziua în laşi; și, că vine și el cu dinşii 
la minăstirea Galata.» 8) 

A doua zi seara, sosi "Vornicul Manolache și cu acei” 
trei ofițeri, şi lăsînd pe doi cu fiul săii Ştefan la monas- * 
tire veni cu cel al treilea la curte. Mavrocordat îl primi, 
de şi era aproape de miezul nopții. Vorba între ci urma | 

“latineşte. Ofiţerul se recomandă ca un Frances în slujba - 
regelui de Svedia. ” 

— Dar ce rang ai? întrebă Mavrocordat, . 
_— Major sum, răspunse acesta. 

  

1) Tot ce e . cuprins, în paranteze lipseşte în prima. redacţiune: 
2) «Stolnicul Ştefan». 3) Nicolai Costin, „Cron. Nola lui CN.



  

„— mo: maximus es, zise prinţul zimbind, şi sculîndu-se il salută cu respect !), căci. îl cunoscu că era regele Sta- nislav,: pentru că a fost văzut: pe tatăl său Leşcinski (cu care „acesta semăna foarte) cînd fusese ambasador lîngă poarta: Otomană... Se - i - Îndată porunci să-i gătească gazdă la Tresfetitele, unde rindui. spre slujba. sa din însuşi curtenii săi pe cuparul, camarașul al doilea 2), Vatavul de copii, și pe Caminarul Spandonie cu un „căpitan de -ostaşi. - "În următoarea zi, în vreme ce regele polon mergea la „biserica catolică ca să comunice, stafetele lui Nicolai Vodă + pleca ca. să vestească Vizirului, Hanului şi Pași de Ben- ":-der venirea acestui oaspet la Iaşi. 
Așteptind răspuns, Mavrocordat se întilnea ades serile „cu Stanislav care nu eșia, ascultîind liturghia - în casă, pe - care o zicea. în toate dimineţile un preot franciscan... - „Răspunsul n'a întirziat.. E] cuprindea că, Domnul Mol- .daviei să trimiţă îndată supt” bună pază pe regele Po-- loniei la  Tighine. : 

“Spun că Stanislav auzind hotărirea aceasta, şi-a adus aminte 3) de Francisc 1 regele Franţei care, după fatala „bătălie de la Pavia unde căzuse prins, scriea maicei sale aceste neuitate cuvinte: - E 
Tout est perdu fors Phonneur ! 

DI 
. 121) cÎl salută Pină la pământ. 2) Urmează : «ca eziul»... 3) Si-ar fi adus aminte». . . E - ,



  

Ciîntec vechii ID) 

Odinioară: ţinutul Hărlăului, era unul din cele mai fru- moase a ţerii. Astăzi însă şi-a perdut pănă şi numele, și ' in adevăr e păcat, căci fără a vorbi de potgoria Cotnarii, | vestită prin vinaţele sale, în el găseşte cineva dealul Ca-. talinei, de care de şi istoria nu pomenește, tradiția ne spune că se numește astfel de pe numele unei prințese romîn€, care scăpase de o năvală duşmănească în virful lui, unde: * făcînd şanţuri şi baterii se apără cu. slugile sale. Ruinele politiei Cotnarii, unde un Domn?) a întemeiat o univer- sitate vestită pe. acele vremi; două biserici, una ortodoxă, alta catolică, zidite de doi prinți romîni; beciuri gigantice, pre care ori cit s'a încercat ciocanul vandalilor, tot nu le-a putut încă surpa de tot: dumbrava 'roşie,. faptă barbară şi mare a unui mare Domn ?), care ca să lase un monument fieros a vitejiei sale, înjugă Leşii la plug și.semănă o în-, treagă cîmpie cu ghindă. “Ghinda a produs! stejari uriași şi. cînd vintul clatină frunzele lor, se aude un gemăt tin. : guios ca în pădurea Dodonii, Mai încolo vezi un istm de pămînt, numit Podul de lut, care: unește două prăpăstii, şi alăturea un izvor ce se chiamă Fintina. cerbului, | În locul acesta:a fost tăiat. bravul Dragomir, care cute- zase a se înamora de fiica lui Radu. Mihne,. pîngărind-cu:.. plebea lui sîngele patrician ; ș. a., ș, a. EN a 

  

-1. «Păcatele tinerefelor», p. 151. 2) Iacov, 2) Ştefan. N tele lui C. Nur 
c. Negruzzi, — Opere complete. A a 9 . .



30 ci. C, NEGRUZZI 
  

:- Toate aceste vechi. rămășițe a gloriei strămoșești, făcute 
pe măsura oamenilor mari, şi pe care noi, Mirmidoni de- 
generaţi, nu le putem nici preţui, nici înțelege, le vizitam 

“călăuzit de un bătrîn mazil din Cotnari, la care trăsesem 
- la gazdă. 

: —- Nu ştii care e balta unde a perit atita călărime Le- 
: şească în vremea Domnului Constantin. Cantemir ? am în- 
trebat pe călăuzul mei.. 
„— N'a fost nici odată baltă, ci numai un loc hleios, plin 

de mlaştine, colo de vale. 

„— Unde mi se înglodaseră roțile trăsurii ? 
— Aşa; și încă acum €e vară, dar toamna nu e de um- 

blat, şi Leşii aă venit. spre toamnă. Îmi spurea -tatăl mei 
că'i spunea bunul săi — care a fost în bătălia aceea cu 
căpitanul Turculeţ — că mulți Leşi ati perit aice, şi că 
împăratul lor de necaz mare își bătea Ulanii cu sabia, şi 

"le zicea; «Nadba umirăc jac psy.> adecă rușine că muriți 
ca cînii. | | 

— Cantemir. s'a purtat cu mare minte atunci :. e era 
bun Domn. 

— Bun şi nu, prea. A omorit doi bunătate de boieri, 
pentru că-i da pe foaie, şi nu-l: lăsa să-şi facă mendrile : 
dar. așa 'a fost de cind e țara noastră, Dreptul umblă cet 
deauna cu capul. spart. 
„— Poate; însă. mi se pare, moşule, că nu prea aveți 
dreptate a vă plinge tot de Domni, și nu şi de boierii. 

„ care. încunjură pe Domni. | 
"— Acei doui pe care i-a tăiat, nu-l sfătuiai de răă. Ii, 

„ziceai. numai: Măria ta, mai des cu pahârul şi mai rar cu 
birul, că nu poate ţara. E, cine-i asculta ! „i 
„Miron Logofătul şi Velicicu Hatmanul eraii prietinii lui, 
Cantemir. El nu i-ar fi omorit, de nu Par fi îndemnat mi- | 

”.” nistrul săă”Tordache, Roset Visternicul, şi Cantemir â plins ! 
"mult că a făcut așa, păcat. Judecînd. deci. că şi: Domnitorii 
'aă slăbiciunile lor, ca și ceilalți oameni, trebue a osindi: 
pe. sfetnicul cel împinse la asta.
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— Poate că ai cuvint dumneata. Las să se mănînce . 
lupii ca să mai resufe oile. Cînd ai murit boierii aceia, 
eşise şi un cintec care! ştiea tatăl mei pe de rost: îl şi 

” prescrisesem ei... 
„— Mă rog, caută-l și mi-l dă, am strigat. 
— Ce să “faci dumneata cu el? Cîntecul acesta nu-i făcut 

de boieri nici pentru boieri. Ştii dumneata că boier la boier 
nu-și face cintec. Corb la corb nu scoate ochii. 

— Fie cum zici, numai dă-mi cîntecul. 

- 

Ajungînd acasă; mazilul multă vreme Pa căutat; în sfitşit” 
întrun unghii pe. poliţă, găsind un ghisdan vechiii, îl des- = 
Chise, şi dintrun' smoc de tărfăloage de .moşie (care-l să- 
răciseră de tot cu judecățile), scoase o hirtie afumată pe 
Care mi-a dat-o. . 

Cetindu-o m'am încredințat că oamenii de pe aturici 
nu scrieaii mai rău de cît acum. 

M'am pus de Pam prescris întocmai după a moşneagului : ' 

„ CÎNTEC 

Cantemir era un Domn - Boierii se supăra, 
„Altfel prea de treabă om, Şi-i zicea: Măria ta! 
Numai ţara cam prăda. . Cu paharul îndeseşte, 
Boierii văzînd așa, a Dar cu birul mai răreşte. 
Îi zicea: Măria ta! 
Cu paharul îndeseşte, 

Dar cu birul mai răreşte. 

Într'o zi saă adunat 

Și-au făcut între ei sfat, 
Cînd la divan i-a chema 

Pe norod a. judeca, 

Să-i zică: Măria ta! 

Cu paharul îndeseşte, . 
Dar cu birul mai răreşte, 

Domnul la masă-i poftea 
Şi cu cotnar îi cinstea, 
Pănă ce îi îmbăta. 

- Boierii cînd închina 

- Îi zicea: Măria ta! Domnul dacă a văzut 
Cu paharul îndeseşte,! - Că de şagă s'a trecut, 

Dar cu birul mai răreşte. Şi că vor a-l dărima, 

- | , Căci boierii nu *'nceta | 
"EL însă nui auzia, . „Ai zice: Măria ta! 
„Mînca, bea şi jăcuia; Cu paharul îndeseşte 

Şi ?n 'seamă nu le băga. Dar cu birul mai răreşte. 

„..



182. | C, SEGRUZZI 

_ Foarte mult sa măniat;, - Amindoi i sarăta 
Pe doi din ei i-aă tăiat  :. , Şi-i zicea: Măria ta! 
Că doar de ei va scăpa, „ Cu paharul îndeseşte, 
Şi nu-i va mai asculta Dar cu birul mai răreşte, 
Zicîndu-i: Măria ta! | ia 

- Cu paharul îndeseşte, Pe la schituri, sehăstrii: 

„+ Dar cu birul mai răreşte, "„ A dat multe liturghii 
Ca doar îi va împăca; 

p Dar prin somn tot îi visa Ei la moarte se ducea 
„Veseli, vorbea şi riîdea 

„_Frică nici cum arăta, 
„. ŞPn gura mare' striga: 

„„ En auzi Măria ta! Neavind nici cum răgaz, 
Cu paharul îndeseşte, "De ciudă şi de necaz, 
Dar cu birul mai răreşte, Muri Înălţimea sa. 

| Norodul îl îngropa 
Spun că cum i-ai omorit, Zicîndu-i: Măria ta! 
Pe loc Domnul s'a căit, Cu paharul îndesește, 
Căci îndată ce 'nopta, Dar cu birul mai răreste. 

Zicîndu-i: Măria ta! 

Cu paharul îndeseşte, 
Dar cu birul mai răreşte,



NEGRU PE ALB 
— SCRISORI LA UN PRIETEN —



„pm. Scrisoarea | 
| (Primblare 1) 

Re Maiă, 1837. 

După ce” trece >, Podul Iloaei.— mişeniță de judani 

stremţoşi şi puturoşi — călătorul respiră mai ușor 5) mer-... 

gina prin bogate fănaţe și mănoase semnături, întovără- 

"- sit de melodioasa cîntare a crestoasei ciocărlii şi a fricoa: 

sei prepelițe, pre care o precurmă din cînd în cînd cristeiul 

cu. reguşitul glas. EL s'ar lăsa bucuros *).la o+ dulce reve- 

rie, dacă pocnetele biciuștei postilionului 5) şi prozaicele - 
f - > 

o : .. a 

lui răcnete nu Par turbura 6). Dar eacă te apropii de Tirgu- 

__ frumos! Să nu te luneci î)a judeca după nume şi lucrul 8)!. - 

„Cite lucruri şi ciţi oameni 9) [işi ascund nimicnicia sub.pom- 

poase numiri !] 

Acest tîrg a fost odată rezidența domnească; acum însă 

nici o urmă de antichitate în el nu se [mai] vede, decit 

numai o biserică făcută de Ștefan Marele pe urmă ajunse 

a fi capitalie de. ţinut.!0), ear acum nici aceea nu este. Tir- 

gul-frumos 'de ce merge, se face urit 11)... . 

Nu departe de aici, sunt apele minerale de Strungă, de - 

însemnător folos 12) la felurite boale; ele sunt însă neîn-!. - 
. . ? . 

  

1) Publicată mai întîi în cAlăuta rom.» Supliment la cAlbina rom.» 

1837, p. 215. sub titlul: «Fragment dintro călătorie». 2) «După ce a 

trecut...» 2) erăsuflă mai slobodo... 4) «El ar cădea cu bucuries... 5) su- 

rugiului». 6) «Zar lăsa în tihnă». 1) Să nu se hunece cetitoriula... 5) «și | 

fapta». 5): Urmează: caii pompoase "mumie şi nu aii de cît nume», 

10) Urmează: «și de isprăwnical>u. 11) «Tirgul-frumos, Zreptat, îna- 

poiază din aceea ce ati fost... 19) «ce sînt de un nespus folos». 

.
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. grijite 2), Pătimaşul nu numai că nu găseşte îndemările ire. . 
buitoare, dar e nevoit?) să-şi facă şi casă de locuit; pentru 
aceasta, mulți părăsesc de a-şi căuta lecuirea în patria lor,. - 
și sunt siliți a cheltui sume însemnătoare ca să se ducă 
șă găsească asemine ape la 3 [Mehadia sau la Baden, In 
campania trecută mulţi dir bolnavii ruşi, s'aă vindecat aice]. 

- Aproape de Tirgul-frumos, sunt încîntătoare domene a 
Ruginoasei. Călătorul primind aici ospitalitate +) uită ne- 
cazele unui supărător drum. El pare că se trezeşte tran- , , 
'sportat [ca] prin un farmec [in un castel descris de Wal- 

"ter Scott] 5) unde găseşte pe lingă. mărirea feodalității 6), 
"gospodăria Poloniei şi eleganța - “Franţei; şi dacă vechii... 
noștri boieri — sprijeni a patriei şi a tronului — ar fi avut 

'-idee de arta heraldică 3), negreşit n'ar fi uitat a scrie pe 
scutul lor deviza 5) vechii Engliteri Dieu et non "droit. 
Dar să ne întoarcem la drumul nostru. Vezi într'acea vale 
frumoasă: — adevărat peisaj a Elveţiei — acel palat gotic, - 

. “împregiurat de modeste 9) case țărănești! Acolo sunt Mi- 
„clăuşeniă. [O cucerie sfintă te cuprinde privind cea biseri-n 

cuță] 1) cungiurată de morminte îmbrăcate de recoroasă 
pajişte. Crucele. astă de lemn umbrite de salcii pletoase 11), 
vorbesc mai' mult inimii de cît mărețele mausolee de bronz 
şi marmură 12), [ce arată lumii deşertăciunea oamenilor] 13). 
Toate vestesc [aici] liniștea sufletului şi dulceaţa vieţii 
cimpeşti, 

  

! 1) enecăutate». 2) «dar încă trebue». .3) Urmează: «la Baden î în Aus 
tria». Alulţi din bolnavi ruşi Sati vindecat aicea ; să şi făcuse nişte că- 

"- sufe pentru ez, acum însă- -și acele se strică». 1) «găzduirea cea mai bună», 
5) cînt”unul din acele baronii a bătrînei Eugiiteri din veacul al 

"Xlll-a» .. 5 «feodalităţii vechi, toată gospodăria»... 7) «de meșteșu- 
gul heruldic» .. 5) caceastă deviză a Engiiterii»... 9) cade frumușele 
case»... 10) dătătorul se simte cuprins de o sfîntă dragoste,. zcizînd 
această bisericuță >. 11) 'aumbrite de răchiți cu frunsele atirnate ca 
niște lacrimi»... 12) Urmează : «pînă şi gr ădinița astă de legumi, te 
încîntă și cu grei îți întorci ochii de la ea; toate vestesc mulţă mire 
“sufletească şi dulce viaţă cîmpească, 13) Cuvintele din parantez lip- 
sesc în Alăuta, |



ba) 

SCRISORI LA UX PRIETEN ! 

„Să ne oprim aici în deal:ca să ne uităm [puţin la acea 
frumoasă casă de pe culme!) ce se pare zidită de mina 
zinelor. Acolo este Şcheea. 

Pe şesul acesta?) s'aii înfrint ambiţioasele planură a un- 
'gurenitului romîn Matias Corvin, cărui de i-ar fi lipsit am- 

biţia, după talentele şi virtuțile lui istoria pe drept Par pune 
în rindul lui Tit,.ce numea pierdută ziua în care nui.se. - 

înfăţoșa prilej să facă vre-un. bine. Nu ştii însă de ce pri- 
virea se osteneşte a se uita mult3) la această prea regulată 

- „arhitectură ; poate pentru.că lucrările nouă n'aii acel gran- 

dios ce se vede în toate lucrările bătrine. Aici pe vale. 

"curge Siretul'; mai încolo pe un pestriț prundiș se leagănă 
trindava Moldovă. Întocmai ca o cochetă, după ce: “face 

multe cotituri, în sfirşit lingă: Roman, vine de s'aruncă în : 

brațele. Siretului amorezului ei. 

Drumul mare este prin mijlocul a citeva sate de Unguri, 

aduşi şi locuiţi aice de Domnii romini 4) în vremea necur- 
matelor bătălii 5) ce aveai cu regatul Ungariei; căci ţara 

pustiindu-se. adesea de năpădirile duşmăneşti,. Domnii o * 

impoporaă cu prinșii6) ce luau de la vecinii lor. [Colonii 

de acestea sunt și în Basarabia, unde multe sate suntlo- 
„cuite şi pănă astăzi cu ruşi (Malorosiani).]?) 

In .vremea aceasta am ajuns la Roman, dar. trebuie să 
ne coborim din trăsură, şi n'ar fi nici o greşeală dacă am 
merge pe jos pănă la gazdă, căci prin bortele şoselei de 
pe uliţa Romanului, [suntem în risc să ne prăpădina şi să . 

rupem gitul] 5). 
Poliţia Romanului întemeiată de Romani şi numită Pr de- 

"toria Augusta şi mai apoi Forum . Romanoruin,) este ca- . 

1) aSă ne mitiim peculmea ceea la acea frimousă casă...» 2) edici 

- -pe șes.» 3) «se, satură a se vita. îndelung. > 1) -ade isbînditorii Domni ro- - 

- mini». 5) «răsboae»: 6) ccu robii». 7) «Colonii de aceste sînt multe sate 

de ruși în Besarabia și satele Ungureşti în Moldavia, cari asi păstrat 

„încă limba şi religia lor. $) aviscueşti să te prăvali și să-ți rupi ca- 

- Bu: 9) « Tîrgul Romanului, zidit de Romani şi maemăt. For um Roma- - 

norii, este».
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tedrală episcopală şi capitală de 4 ținut. Biserica. “Episcopiei 
„- nu se deosebeşte prin altă!) de cit.prin o. clopotniță de 

mulți ani începută și tot nesfirşită ). Nimic mai frumos de - 
cit situația acestui tirg pe un vesel podiş îmbrățoşat de 

„Siret şi Moldova, şi nimic mai urit şi mai trist de cît câ-: 
-. sele lui. Un lanţ de dughene de lemn' mucede de vechie cu. - 
"lungi şi spînzurate streşine, în care pentru toată marfa un 
“rufos jidan întinde traiste, frînghii şi băuturi, alcătuiesc 
una şi singură uliţă a Romanului. Odată 5) însă acest tirg 
a fost mai locuit), cum se cunoaşte din multe case: ce Dă 
sunt acum pustii. i 

_ Aproape de Roman pe moșia Ghidinţii se mai văd încă 
urme de; risipurile cetăţii Smeredava. Dar iacă am. venit 
la Moldova. Vornicul Ureche zice că numele ţării vine de - 
la ea şi de la. căpauca lui Dragoş; greşeşte însă 5) bunul 
bătrîn în astă închipuire ce şi-a făcut'o singur. Ţara fu 
numită pentru frumuseţa ei de Romani Iolis Dacia sai 
Molis Davia, șiS) riul şi-a luat nume de la țară. Aici iar 

"pedeştri trebuie să trecem podul dacă vrem să scăpăm în- 
tregi, căci podelele joacă ca tușile clavirului. 

Negura de neplăcere ce-îţi dă înăuntru Romanului, se 
“împrăștie î îndată ce ai eşit din el. Drumul ce merge?) se 

” face mai-vesel şi mai “pitoresc. Culmele aste îmbrăcate cu 
rădiuri umbroase; satele astea cu aşezările mîndre5); mun- 
ţii azurii ce se privesc?) în depărtare, vegetația astă vie, 

--. toate te fac să.uiți uritul tîrgurilor, Satul prin care trecem 
„este Bozienii; dincolo în stinga) sunt Budeștii 11). [Toate 
sunt: frumoase în ținuturile Romanul şi Neamţul ce se par: 

  

o D «prin alta, din celelalte». 2) «şi tot începută», 3) «Odintoarin... 
3. Urmează : «dovadă multe bune case ce se văd pustii». 5) «dar ze: 

” șăște». 6) eşiprin urmare Moldavia şi apa aiă luat numele de la ţară». - 
'?) Drumul, «pre cît mergi... 8) acu aşezări frumoase». 9) «ce sezăd>, 
10) ciar nat încolo», în stînga. 1) <Dumeștii; frumoase și aceste, căci 
care așezări nu sînt frumoase în ținuturile Romanul și Neamţu, care 
sint ca o grădină a Moldaviei».
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-o grădină]. Natura pe toate le-a înzestrat de o potrivă; le 
deosebeşte numai gustul proprietarului. a 

Să nu trecem cu nebăgare în seamă pe lăngă Dălă-. 

nești. În casul acesta, precum odinioară în fântănă Ipo- 

creni, 1) ades se scaldă Musele 2). 
Mergînd înainte 3) .nu te poţi opri de a privi cu răpire 

astă încăntătoare vale ce se desfășură dinainte-ți: ca un 
covor). Vezi cel părăii care o despică în lung şi 1) seamănă 
de departe cu o cordea albă? [Se numeşte Cracăi]?) Ar- 

tistul ar zugrăvi con amore acele sate vesele împregiurate 

„de grădini ce se prelungesc pe ambe malurile lui, în acest - 

întreit şir de munți, ce se întind în amfiteatru pe orizon, : 
tufoşi şi creţi ca [freza unei marcheze din veacul XIV]5) 

deasupra cărora în depătare. domneşte Pionul spărgind 
norii î) cu pleşuvul săi creştet. 

lacă intrăm într'o văgăună ce pe ce merge se strim- 

tează. Vezi cele căsuțe grămădite sub poalele stincoşilor 

munţi? a-ți pălăria şi te pleacă; 8) acesta e tirgul Petrii! 
Riulețul 9) care Pam trecut de vr'o trei ori, călcîndu-l în. 

picioare cu dispreț, profund de o palmă şi abia zuzuind. 

pe prundiş, cutremură-te căci e Huejdul! Cind Carpaţii se 

mănie pe Petreni şi le trimit nori ca să-şi verse ploaie 

piste târgul lor, -Huejdul acest lin și ticnit, [riuleţul acest 

” neînsemnat] 10) se umflă, prăvale ori ce îi ese înnaite şi fu- 

rios sparge, trage, înneacă şi după ce îşi resbună [de cei 
ce nu-l băga în seamă] !!) merge spumegind de se perde 

în alte ape, agerul.părăi! | | - 
Biserica astă roşie, este iar de Ştefan innălțată în cin- 

, 

1) cîn făntina Areluzei». 2) Pe atunci locuia acolo prietenul nos-. 

- tru fabulistul. A. Donici, Nota lui N. 3) Urmează: «călătorul sine 
"“poute & se opri, ca să privească cu încîntare această fer mecătoare | 

„vale ce se disfășură ca un covor înainte lui». 3) şi care seamănă, 5 

” adcesta este Crăcăul». 6) «ca o ireză de siireasă», î) «Pionul dom- 

"neşte cu un suveran, despicînd nori. $) aşi te închină cu vespecta.-9) Pă- 

-“văuţul acest pe care am trecut, 10) «Hueşdul” atunci se umflă.. > - 

n) lipseşte în Alauta». A
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stea Mergătorului înnainte. Îndată ce ciștiga o isbîndă asu- 
pra neprietenilor, el nu lipsea a ridica şi un monument - 
în care să se -mărească 1) Dumnezeul” războaelor şi a în- 
durărilor ;: pentru aceasta în rar tirg a Moldaviei.nu vei 
găsi vre-o urmă 'de a lui: şi în vreme ce porhenirea mul- 
tor “urmaşi ai săi cu sunet a perit, lucrările [Eroului ro- 
măn) *) după trei veacuri şi jumătate, stai încă întregi în 
"Moldavia ca şi numele lui în inimi romăne. 

„; Mai la vale este altă bisericuță făcută de eteriști; [sin- 
gura urmă ce a mai rămas]3) din vestita Eterie! După 
fuga lui Ipsilanti şi a celorlalte căpetenii, Iordache Olim- 
pioti intrînd în Carpaţi veni cu puțini bravi la Peatră şi 
făcu astă biserică ; apoi statornic în cugetul săi, merse. 
de- se îngroapă pentru relege *) și patrie sub zidurile Se- 
cului. | | 

" Poziţia Petrii e foarte poetică 5). Ea stă între doi ascu- 
ţii munţișori. Cest mai nalt se numește Petricica, cel-lalt 

"Cozla. Amîndoi sta falnici și amenințători de asupra ei 6), 
_[scăldindu-şi picioarele în apele Huejdului ce şerpueșşte în 
vale, în vreme ce pe malurile lui, juna română culege nu 
mă uita ca să facă un buchet pentru amorezul ei. , 
Muntele e lăsat pentru poet și poetul .pentru munte]. ?) . 

1) «să se slăzvească», 2) «lucrările lui Sfefan», după trei veacuri trecute, 
3) catita urmă ai-mai rămas încă.» 1) es'aii dus de s'aii îngropat pentru 
lege 5) «Nimic mai poetic de sit situaţia tirgului Petrii.» 6) Urmează o altă 
frază: «adică numai, în sînul naturii, se poate forma adevăratul poet 
ciiri ce poesie poate fi acea din sgomotoasele orașe ? Ce ticăloasă poezie ' 

"acea făcută într'o alee trasă cu şfară, unde cite o privighetoare pri- 
bagă, sloboade niște sonuri tânyitoare şi regulate, ca muzice din -Cali- 
ful de- Bagdad. Osian cânta între zăpezile Nordului, subt un cer bru- 
1108 şi Bosomorit. | 
„Vrei să fii bun poet? îa-ți lira, sue-te în virful Petrecicăi, I= apusul 
soarelui: acolo vezi o muză fecioarii, care îşi va acorda bru și te mă. 

„învăța maestatea naturei și frumusețea femeilor de pe țărmurile Iu- ăi 
eșdului.» | | . i . 

Aşa se sfârşeşte articolul în Alăuta, 
2) Pasagiul din parantez lipseşte în prima redacţiune,.
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Aici privind maiestatea naturii, el se inspiră de a . căuta 
amorul şi gloria, nu în sgomotul orașelor unde cite o pri- 
vighitoare pribagă în alee trase cu sfoară, sloboade niște 
sonuri tinjitoare şi regulate ca muzica din califul de Bagdat. 

Osian cînta între zăpezile Nordului, supt un cer brumos 
şi posomorit. 

“Scrisoarea II 
(Retieta D, 

April, 1838. 

Una din cele mai mari supărără a traiului din provinţie, 
este curiositatea care un laşan deşteaptă, cînd din neno-' 

| rocire ?) vr'o nevoie îl sileşte a eşi în ținut. Abia apucă a 
se cobori din trăsură, şi gloata curioșilor încongiură pre : 

„postilon 8). 
_— Cu cine ai venit? 
—. Cun boier. [Pentru postilion tot ce nu e ţeran, este 

boier]. 

— Cum îl chiamă? 
— Nu ştii. 
— De unde vine? | 
— De la posta din urmă. Şi rizind că l'a păcălit, posta- 

lionul lasă pre curios să caute pre alții, ca să-i-dee mai 
“lămurit răspuns, 

În vremea aceasta, locuitorul capitalei 4) se culcă şi 
doarme fără 'să. ştie ce revoluţie a făcut venirea lui. Dar 

“târgul ferbe pină seara, cind toţi provinţialii se adună și 
se aşează la preferanţ. Nu e vorbă decit de noul venit; 
Șoşotescu 5), vorbescu, născocescu, alcătuescu, . Da 

„* Oare însurat e? — Tinăr e? — Bătrîn. e? — Ce caută? 
— Ce vrea ? — La ce-a venit? — Ştie franțuzeşte ie Cum 

  

1) Albina Românească 1839 p. 299, (Foilleton.) — 2 Din păcate. . —. 
3) Pe surugiii. 4) Ieșanul se culcă la gazda unde a tras. — 5) vorbesc 
șobtesc, iscodesc, isvodesc, alcătuesc). a



149 7 ce NEGRUZZI 

il chiamă? — Ce familie ? — A să scadă aici? — Ştie con.-. 
trădanțul cel noii? — Și... şi... Îi vine: cuiva auzindu-i să 

- crape: de 1) necaz. - ae 
Mai dăunăzi vorbeam c'un june prieten de astă supără- 

cioasă boală de ţinut ce asupreşte pe bieți leșeni. 
«Eu am aflat o reţetă îmi răspunse, cu care am scăpat. 

Am avut trebuință, sunt. acum 'vr'o trei luni, să mă duc 
pînă la tîrgul *)... Cum am ajuns, a doua zi am dat un prînz 
mare, la care am învitat pe toţi magnații tirgului, mari, mij- 
locii şi mici bărbaţi, femei, babe, “fete, ş.a. 

«S'ai cam mirat de astă?) poftă, dar aii venit cu toții. 
Am mîncat, am băuţ, şi cînd am văzut'că eraii gata a se. 
duce,. i-am rugat să mai îngăduie puţin, și suindu-mă în 
picioare pe un scaun le-am făcut acest cuvint: | 

«Boieri, cucoane și cuconițe! 
«Eă sunt de la laşi; 

<Şed în casă cu chirie în mahalaua Păcurarii. 
«Trăesc din venitul unii moşioare ce am. -. 
«Mă numesc B. B.4) ” 
«Am venit aici ca să scap de tina şi de pulberea. 5) la- 

şilor, și o să şed vr'o lună. . 
«Sint trei ani de cînd a murit tatăl mei, şi şeapte de 

cînd a, murit maică-mea. îi 
«Am o soră măritată în Bucovina, care trăeşte foarte 

bine cu bărbatu-săii ce ține moşii cu anul, și are velniţă 
"cu maşină. Am un unchii la București care șede pe Podul 
Mogoşoaiei N. 751. 

«Sînt holtei şi n'am gind să mă însor. 
«După slujbă nu umblu. - | 
“«Nu-mi bat capul-de politică, şi n'am nici o opinie. 
«Nu sînt nici bun nici răi. La biserică merg rar. Nici . 

- fac nică primesc vizite, Vorbesc. puţin. Nu ştiă nici ma- 
“zurca, nici valțu. Nu joc nici stos, nică vist, nici preferanț.. 

1) De ciudă şi de necaz, — 2 Continuă: unde aveam puţină treabă. — 
3) Astfel de, — 1). Mă numesc A... Je .— 5 Colbul.
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«Obicinăesc a mă i culca DX de la şeapte, şi amă scula? 2 
la urişprezece ceasuri, 

«Mă bărbieresc de trei ori pe . săptămînă, 
«Earna port peptar de flanelă şi galoşi blăniţi. 
«Am două frace, trei surtuce şi patru perechi pantaloni. 
«Boieri, 'cucoane şi cuconiţe ! 
<Vă rog să nu bănuiți că vi le spun aceste, fiind chiar 

în intereșul domniilor voastre ca să nu vă mai osteniţi a 
le afla. — Mă 'închin cu plecăciune!»3) 

: Ideea acestui june părîndu- -mi originală şi nimerită, 1) o 
împărtăşesc D- tale, ca una ce poate să: ți slujească . şi pe 
acolo. Si 

Adio! a 

Scrisoarea III 
(Vandalisma 5) 

Ă - Ianuarie, 1835. 

4 

Imperiile. şi naţiile aă avut mărirea şi căderea! lor; ele 
însă și-a păzit naționalitatea subt ori ce împrejurări, căci 

-de şi: prefacerile înriureai în ființa lor politică sau morală, 
fie-care păstra încă o rază 'a vechiei sale, rază scumpă pe 

„care o'ține ca un paladit spre a-i sluji de apărător îm- 
potriva clevetitorilor originei sale. Din nenorocire în Dacia. : 
„nu fu aşa. Dacul se prefâcu în Roman, Romanul în Ro-' 
_măn, şi Rominul corcindu-se cu neamuri barbare şi. străine - 
„de el, ajunse în acea demoralisație şi ignoranță în care.şi 
“acum zace, şi de care va fi grei a-l curăţi. : 

Pe Daci, nație scitică liberă și vitează, Grecii î în mîndria | 
lor îi numeai barbari, după proverbul lor favorit : zăs ui 
i pâpăapos. Nu știi însă de se cuvine acest nume 

1) Scula. — 2) culca. — 3) «De sa părut cam ciudată „vorba. mea, 
“dar cu chipul acesta am scăpat.» — 1 In «Albina» continuă ast-fel : 
„O publicăm | ca să slujască acelor ce *or avea trebuinţa a se duce 
prin ținuturi, 5) Păcatele Tinereţelor, Iaşi 1857 p. 254. 

. + 
| . ” 

.
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unei .nații „care învingind pe învingătorii lumii, avea un - stăpinitor ce cerea Cesarului Dometian să-i trimită meșteri. "iscusiţi în ori ce măestrii pentru ţara lui, şi căuta pănă . în fundul Asiei alianța regelui. Partilor, vrăjmaş “jurat a " Romanilor, precum de asta ne spune Plinie cel june. 
Traian cucerind Dacia, o colonisă cu Romani. Dacii se 

prăpădiră. Cei mai însemnați din «i,. urmărind pildei re- 
gelui 'lor Decebal, se uciseră unii pe alţii ca să. nu Slu- 
jească de triumf la cei ce le fuseseră tributari, ear care aă 
mai rămas, se romaniră. Atunci Marele Impărat: așezîind. oști în cetăţile Dace, zidi și âltele ca să fie de stavilă pro- 

“vinţiilor noă cucerite în contra barbariilor. Cind însă pu-... terea colosală a Romanilor incepu a. se pleca spre apus, 
cind Roma încetă de a mai naște Bruţi şi Catoni, nori de 
ginte barbare năpădind astipra ei, toți se strecurară prin "Daco-Romănia, aducînd feluri de prefaceri triste în colo- 
niile lui Traian. Ele zăcură deci pustiite și nepomenite-de 
istorici pănă la Sfirşitul veacului XIII, cînd cu inturnarea 
prinților lor din Transilvania, se începu o nouă eră pentru 

_ Romăni. | | | 
-Căte puţin, puțin adunindu-se pe lingă Domnii lor, Ro- 

mănii treptat ajunseră sub Ştefan marele şi Mihai viteazul 
a fi respectați de învecinatele popoare; dar soarta lor fiind | 

_Zavistuită de puterile vecine, Valahia obosită de atite sîn- 
„..geroase bătălii şi necurmate sbuciumări, se subjugă de pu- 

terea Otomanilor ce era pe atunci în apogeul săi. Mol-: 
davia privea cu lacrimi soarta sorei sale, şi neputindu-o. 
“ajuta, curind după moartea lui Ștefan, se supuse şi ea 

"protecţiei falnicului Sul eiman ce îngrozise creștinătatea cu 
armele sale. . | 
„Sub jugul unei naţii ce desprețuia ştiinţele, Romănia — 

ce primise creștinismul în veacul III — căzv sub infiuinţa 
misionarilor Greci a Constantinopolii, care folosindu-șe de 

_credulitatea domnilor după vreme, introduseră în Daco-Ro-.. 
"mănia slovele slavone şi goniră literile strămoşești. Aceasta: 
"fu cea întăi causă a ignoranței în care se văzu Romănia 

, A



înfășurată, căci mairuţînd pe Dumnezeul creator care po- . „runcise să 'se facă lumină, călugării răspîndiră întunericul, 
strigind: Fiat nox!” S 

Pe lingă aceasta, indarn aste nenorocite provinții sus- 
pinaii după un repaos dorit, căci atițindu-se răsboaele între 

"Rusia şi Turcia ele slujeaii de teatru. Transilvania scăpă. 
din acest răi. Ea pare 'că se bucura de o liniște oare-care, - liniște “minciunoasă și amară |... . 

In adevăr, scăpaseră țările de Tătari, pe care îi stirpiseră 
armele Rusiei, dar căzuseră subt osînda altor 'Tătari mai 
cumpliți, pentru că aceştia nu prădaă o lună sai două, 
prădau. regulat cite şepte ani, și apoi cînd se duceaă, ne 
lăsaii spre răsplata averilor.ce aă fost stors, ciocoismul, 
lucsul şi corupţia |... ” 

Cine nu i-a cunoscut? Cine cu. înfiorare nu-și. aduce 
aminte de ei ? a i 

Tratatul de Adrianopoli aduse țerilor recîştigarea a parte 
din drepturile perdute de atita vreme. Romănul deştep- 
tîndu-se din letargia sa, începu a. se întreba pe: sine ce, "gănganie bipedă este el pe lume, şi în ce clas de animale 
ar putea intra? Cercetind origina și limba lui, se văzu că 

-e Roman, căci de şi îi zic Valah, Valah va să zică Italian, 
şi Mol-Dav sai Mol-Dac, nu va să zică Slav, Ca să se în- 
credințeze însă mai bine, caută o istorie a țării lui. Can- 
temir în hronicul său merge numai pănă la înturnarea | 
Domnilor din Maramurăş. Ureche, Miron şi alți hronicâri 

aii scris mai toți după tradiţii fără a îngriji datele. A tre-. 
buit deci să-şi caute istoria în monumente şi ruine ! 

In Ardeal nu mai află nici o urmă strămoșească. In Va- 
lachia' vizită Caracalul, turnul Severin ; văzu restele po- 
dului lui Traian, căci valurile Dunărei respectaseră aceea 
ce oamenii n'ar fi respectat. Voi în sfirșit să găsească. şi 
în Moldova urmele strămoșești. La Roman caută să vadă 
cetatea Smeredava (cetate Dacă), dar îi spuseră că la 1755 
Episcopul Ioanichie o dărmase cu porunca Domnului Cons- 
tantin Racoviţă, pe care îl încredințase că în ruinele ei 

Negruzzi. — Optre complete. 
. 10
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sînt couriori, şi cu peatra cetății făcuse zidul Episcopiei şi 

a Precistei! Alergă la Galaţi să vadă Cetătea Caput bovis. . 
numită de locuitori Ghertina. Vai! şi "pre acâasta vanda- 

lismul o surpă. Ciocanele spărgeaii catacombele Romanilor 

şi cenuşa lor o aruncaii în vînt; ear cu peatra ei-pavelai 

ulițile Galaţilor! Bietul meii arheolog încremeni la vederea 

unei asemene barbarii. Ţipa, se încleşta de petre; îl soco- 

tiră nebun şi puţin a lipsit să-l închidă. In sfirşit, vrînd 

să-l aline, îi arătară două statuete de bronz, un vas cu. 

"mo trei mii monede, şi o colonetă de porfir. 1) Vandali! 

strigă romînul nostru, judecînd de pe aceste cîte altele se 

vor fi stricat sai se vor fi.luat, ce-aţi făcut capitelele, bare- 

liefele, lespezele cu inscripții? Nu vă temeţi că se vor scula 

" Romănii ce aii locuit aici, și vă vor face praf şi pulbere? 

Nime nu-l asculta; rideai de-omul acest smintit, care credea 
că nişte petre pot sluji spre altă, decit a se zidi pivniţi, 
case, sai a se pavela uliţe; căci ce le păsa lor că sînt 

Romăni şi sfarmă urme romane? Ce le păsa? întemeia... 
iîncai o'a opta minune a lumii, un monstruos monument 
vrednic de acești barbari, un tîrg pavelat 'cu antichităţi 

în veacul XIX! A o 
Zăi, este rușine şi păcat a vedea pe toată ziua per- 

zindu-se, cîte o urmă a Moldaviei împreună cu piatra pe 

care era însemnată ! Pe toată ziua rupem cite o foaie din, 

frumoasa carte a vechiei; şi curînd, cînd vom mîntui rui- 
narea: tuturor acestor sfinte ruine, nu ne va mai rămînea 

„decît a striga cu acel Troian care cel puțin luase cu şine 
pe Dumnezeii săi: | 

Fuit Illium !... 

Ce frumos ar fi — zice un literat Englez?) de a vedea 
pe vechea Romă înviind în una din coloniile ce ea înte- 
meiase în capătul imperiei sale! Dar cînd toate monumen- 

„.1) Monedele aceste le-aii împărţit B.,. $... între ei. Ce a fost mai în- 
semnat între antichităţile găsite, le-a luat DD. Mavros şi Ventura, și 

care a vrut și a apucat. — La cabinetul din laşi nu s'a trimis mai-! 

, nimic, 2) Dav id Urquart. (Notele Autorului),
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tele noastre vor fi numai o cenuşă, ori care străin va avea 

_obrăznicia a ne zice că am furat numele acest de Romăn 
pe care îl purtăm, şi ce-i vom răspunde? 

Intru durerea ce ne sfişie la privirea dărăpănării Roma- 

nităţii, nu putem decit a striga asupra vandalismului, şi 

a face o chiemare la inimi nobile, ştiind că: 

A tous les curs bien n6s que la patrie est chere!!) 

Scrisoarea IV 

- (Un poet necunoscut 2) 
Dai i ÎN „Mai. 18â5. 

[Natura a lăsat oameni meniţi a trece necunoscuţi pe 
calea vieţii. Toată misia le este să răsădească citeva ftori 
în drumul lor.] - 

Daniel Scavinschi era de neam romin din Bucovina. 
„Rămăind orfan în tînără vristă, se duse 'la Liov în Galiţia 

la o rudă a sa ce-era spiţer, pe lingă care slujind calfă, 

„învăţă puţină botanică. Ca să se supue modei Polone, mai 

adaogi şi un schi la porecla sa, și din Scarin se făcu Sca- 

vinschi. Invăţă limba nemţească şi o cunoştea bine, dar nu 

iubea pre Nemți; pentru aceea, cind 'muza romînă începu 

a-l supăra, preferi a traduce din franceza, deși o ştiea mai 

puţin decit pre cea germană. 

Pe cînd el îşi petrecea zilele plămădind cantaride şi pisind 

1) Autorul acestui articol, ce s'a publicat în Albina romînească cu” 
învoireu censurei, tu ecsilat la moşia sa, ncjudecat şi ne osindit — de- 

şi se păsia deputat, — pentru ca să învețe a nu mai spune acevă- 
ruri crude, (Afirmaţiunea lui C. N. despre publicarea acestei scrieri în 

clbina», nu s'a putut controla — Edit.). 2) Apărut în Curier ul de ămbe- 

see Il p. 39 sub titlul «Daniil Scavinschi» și Cu următorul motto: 

Ce lume mult vicleană, 

Ce lume fără cap; 
A sale urmări rele 

o „In mintea: mea nu ?ncap. 

a - A. BELDIMAN. 

Ss
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chinchină, la 1823 un boier moldav, înturnîndu-se de la | 
“Viena, îl cunoscu și văzind în el dipoziţiuni poetice şi spirit 
deştept, îl îndemnă să vie la laşi ca să-și Gaute norocul, 
povestindu-i de acest Eldorado mai tot.acele minuni ce 
le spune Sinbad marinarul în cele O zuie și una de nopți. 

Scavinschi părăsi bucuros o ţară unde nu cîştigase decit 
un schi la sfirşitul poreclei, şi alergă la Iaşi, dar sărăcia 
şi lipsa îl intovărăşiră şi aici. Muzele spăimîntate şi Apolon . 
cu părul măciucă în cap, fugiseră care încontro de groaza 
lanicerilor. Nimeni nu mai gîndea la poeţii ce şedea as- 
cunși prin poieți ') (Eartă-mi acest răă calamhur). Indarn *) 
Scavinschi scria imne asupra fericirii patriei, sonete pentru 
răsărita stea a Moldovei, ode, epitalame în care toţi zeii din 
Olimp figuraă; cu folosul lor abia depărta de un palmac5) 
lipsa, astă nedespărțită tovărășită, care-l ținea strins în în- 
ghețatele ei brațe! Hotări.să vindă participuri, dar puțini 
amatoră ) găsi de limba nemțească, şi apoi pedagogismul 

toată zioa ; iubea muzele, ş și copiii făceaii jucării cu poeziile ! 
lui. De multe ori lam găsit descleind un smeii ca să co- : 
pieze vre un vers, pe,care acum un băiat îl-făcea să sboare 
mai pe sus de Parnas! . 

Pe lingă aceste, el era o adevărată jucărie a naturii. 
De o statură microscopică 5) precum însuşi n'o ascundea 
zicindu- -Și : 

sm Daniel Scavinschi cel mititel la statură, 
Pe care-a plăcut naturii a-l lucra ?n miniatură, €) 

  

„1) Poteci, — 2) Iu sadar. — 3) de un deget, — 4) murșterei, — 5) de 
o statură foarie micii.”— 6) Rînduri scoase din strofa scrisă ca motto 
la traducerea lui Democrit : 

A lui Democrit cel vesel, întâmplare comicească 

De Regnard alcătuită în limba cea galicească, 

Jar astăzi este tradusă întru această romină 

Pentru obşteasca plăcere de a unui tînăr mînă, , 
De un Daniel Scavinschi cel mititel li statură, 

Pe care plăcu naturei a-l lucra în miniatură.
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şi de o constituţie foarte delicată, era un original de frunte, 
El trei lucruri iubea în lume cu un amor religios, cucernic 
înfocat. Aceste trei lucruri eraă: poezia, medicina Dă şi — 
musteţele sale. 

In adevăr, natura îl înzestrase cu o păreche de musteți 
răsucite atit de mari, încir ar-fi fost de fală celui întăi . 
husar Ungur; dar ele făceai un cotrast foarte ciudat cu 
-Statura lui care — precum am spus — era mai mică decit 
mică. 

Insă mînia sa cea mai vătămătoare, pe care o cîștigase 
de cînd fusese la spiţerie, era ideea ce- Şi făcuse că de nu 
va. lua într'o zi medicamente!) trebue să moară. In toată 
dimineața, după ce sfirşea toaleta musteţilor, bea citeva 

„pahare de dicoct; la tot ceasul lua hapuri, şi seara pică- 
tură. Spițeriile stricîndu-i: sănătatea, înghițeai puţinii bani 
ce cîştiga, pentru că de multe ori îi lipsea pîne, iar me- 
dicamente nici, odată. 

Intr'o zi ducindu-mă să-l văd, lam găsit înfășat piste 
tot într'un pleaster. - 
„_— Șt, i-am zis, că ai întrecut pe bolnavul;lui Molier? . 
Ce este de capul tău? Nu veză că te omori singur?. Vrei 
să [te] faci sănătos şi să te scapi de ipocondria asta? Tri- 
“mite pe Esculap și pe Ipocrat în pustii; vino cu mine la 
“ţară și urmează dieta care 0 urmez eu: 

Dimineaţa vom minca cotlete şi vei bea un pahar de 
porter în loc de dicoct; la „prinz, jambon, macaroane, ali- 
venci, cu vin de Odobeşti. 2) Seara vom veni acasă osteniți, 
„vom bea cite un ponci, ca să ne răcorim; apoi + vom cina 
cu un ostropăț de iepure. 

Ascultîndu- -mă, postul se făcuse galben ca ceară, şi în- 
tinzind brațul spre mine, srigă : 

— Ah! taci, mă rog, conteneşte! Taci zic, dacă eşti 
creştin ! | 

  

" 1) doctorii, — 2) Continuă : apoi, ne vom duce și om umbla călări 
toată ziua, :
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Nu vezi-că mai îmi daă-duhul de cînd de aste vorbeşti? 

Jambon, alivenci, porter!!!- numai auzindu-le simt îndo- 

indu-se suferința mea! Oh, mă tem că nu-mi” va lucra - 

pleasterul ! 

—: Dar ce ai?. 
— Singur nu ştii, dar nu mă simţ bine. 
Şi să nu socotească cineva că consulta vre un doctor: 

însuși îşi închipuia ordonanțele, îşi făcea leacurile și se, 

trata, de și acum nu-i mai lucra nici o medicină, deprins 

fiind cu ele 1, - „= 
Abia de trei zile mă înturnasem din Rusia, unde zăbo- 

visem cîteva luni, cînd am primit un răvaş de la el, în 

care mă roagă să mă duc să-l văz îndată. L'am găsit în 

pat, şi căutindu-se într'o.oglindioară, scotea cite un fir din | 

frumoasele lui musteți şi le punea într'o cutiuță ca pe nişte 

prețioase scule. — Ah, bine ai făcut Cai venit, îmi zise, 

socoteam că -voi muri fără să te văd. , . 

— Iar ţi-a venit ipocondria ? 
— Acum e moartea, a ei:vară primară, o cunosc bine. 

- Aseară, văzind că nu-mi lucrează alte doctorii, am luât 

o doză -mare de mercuriă, şi azi mă trezesc că-mi cad 
mustețile... ” 

.Nenorocitul se otrăvise! Am sărit ca să trimit după u un 

doctor. M'a înțeles, și întinzînd mîna sa rece şi vestedă, 

m'a „apucat de braţ. 
— E de prisos, îmi zise; măcar de ași şti că voi scăpa, 

tot nu voi să mai trăesc. Nu voi să zică oamenii văziadu-mă: 

Eacă Daniel Scavinschi, cel mititel la statură, 

- Cărui îi căzu mustaţa, și e chiar caricatură. 

Ţine acest pachet, urmă; să-l dai la adresa sa. , 
(Pe pachet scria: «Scrieri a lui D. Scavinschi, să se dea - 

la D. Aga A. Sturza Miclăușeanul, ca să facă ce va voi 
cu ele. >) 

. 

1) Căci trupul săi se deprinsese cu ele.
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„— Sunt mult dator acestui boier, adăogă după puţină 
tăcere ; el pururea m'a ajutat la nevoie, şi fiind că n'am 
cum îi mulțumi altfel, îi las aste scrieri ca o suvenire de 
recunoştinţă. 

. Privirea ăcestui nenorocit așa de liniștit întro stare 
„atit de jalnică la vristă de 32 ani, mă încremenise! Sca- 
vinschi! i-am zis, de ce atita desgust pentru viață? cine știe 
poate... 

— Viaţa mea, îmi răspunse curmîndu-mă, a fost foarte. 
ticăloasă. Din. cea -mai fragedă 'vristă m'am însoțit cu lipsa, 
şi numai.moartea mă .va despărți de ea. 1) Totdeaună am 

“ gîndit :că voi muri ca Gilbert în vr'un spital. - - 
— Asta e soarta poeților, dar numele îţi: va rămînea 

nemuritor; păcat că ai polonizat. a 
— De aş fi trăit în Rusia, mi-aş fi zis Scavinov ; în Ger- 

„mania Scavinemberg, la Paris Scavinevil, şi la! Bucureşti 
Scavinescu. d 
"În vremea ce-mi vorbea cu un așa . aer vesel, sfirşise 

- operaţia” smulgerii mustețelor (care roase de veninul ar- 
" gintului viă, eşeaii cum le atingea ?), şi închise cutia. 

— Asta voi să mă întovărăşească în' mormînt, zise ; apoi 
luă o lingură, o umplu: dintr'o ştecluță şi o înghiţi. In ste- 
cluță era opiil. Se lăsă pe o perină şi adormi zicind : somn 
— lipsă : — musteţi... Sie 

Doctorul (după care trimisesem fără ştirea lui) intră, 
-se apropie, îl „apucă de puls, dar îndată lăsă . mîna să, 
cadă... 
— Nu trebue 'doctor, trebue preot. 
—Cum! | - 
— Mort, | . 
O sudoare rece îmi înundă fruntea ; părul mi se sburlise | 

pe cap. Am eșit. tremurind şi făcînd cele mai triste cuge- - 
tări asupra acestii ticăloase fiinţe ce se numeşte om. 
„Napoleon muri zicînd: Franţie — oaste. 

. 5, Continuă: De; aș fi simțit aș A trăit, fără îndoială, 2). pipăia.
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Scavinschi zicînd : lipsă — musteți. - 
“Hofman moare de jale că i-a perit motanul. 
“Scavinschi pentru că i-ati căzut mustețile. + 
„Fireşte judecind, deosebirea nu'e atit de mare 1). 

% 
% * 

Puţine scrieri a lui Scavinschi. a rămas. Acestea: sînt: comedia Democrit a lui Regnard, tradusă. cu multă nem&-. - rire şi originalitate, pe care d. Aga A. Sturdza, iubitor înfocat a literaturei naționale voeşte a o tipări cu a d-sale cheltu- ială 2). Tragedia Brut a lui Voltaire; însă întru aceasta poetul nevoit a maimuţi pe literatorii vremei de atunci, ca să „nu-și stirnească nume. de noitor, stricător- de limbă şi cite | altele, a fost silit a pune în gura republicanilor Romei vorba saloanelor Iașului de la 1824, Așa dar, nici merită a mai fi pomenită. Sa 
Odele, imnele, sonetele lui, închinate la unii alții, sînt în. 

destul de frumoase, dar se cunosc că sint lucrate de sila lipsei. și a sărăciei care îl! făcea să scrie acea ce nu era și nu simțea. Acolo .însă unde Scavinschi. scrie numai pen- tru plăcerea sa, e minunat, simplu și drăgălaş, 
Iată scrierea unei, călătorii a lui la apele de Borsec, în- tr'o companie ce întovărăşia pe hatmanul Palade. | Incepe printr'o descriere (cam lungă) a foloaselor ce aduc apele minerale,: arată anume pe toţi companionii acestei călătorii; apoi după toate închipuirile ce-și fac că: lătorii de un drum plăcut, face o frumoasă asemănare . zicînd : 

ÎN a ai - 

1) Continuarea nu sa publicat în operele compl. din 1872. O re- producem după Curierul. 2) Nu sa întîmplat astfel. «Democrit» s'a tipărit «cu cheltuiala d-lor C. Negruzzi şi A, Hogăluiceanu la 1840 în laşi, avînd ca prefață biografia făcută de Negruzzi, în forma com- pletă, în care e reprodusă aici. Pasagiul, relativ la Aga A, Sturdza e suprimat în prefață,
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Dar precum culegînă roze, sau stringind faguri de miere 1) | 
Omul nu poate să scape de a ghimpelui durere, 
Astfel și 'n drumul acesta făcut pentru sănătate, 

"Din tovarăşi mai nici unul n'a scăpat de greutate | 
Căci sosind la Dealul-Doamnei, caii cad de grea povară, 
Deci ca să se mai răsufle, boi la trăsuri se *njugară. 
Toţi incep atunci pedeștri la dea! să călătorească, 
Ca peregrinii ce pleacă la Sinai să se spăsească. 
Pe coaşta acestui mare şi bogat în veacuri munte 
O stină de oi se află cu turme la număr multe. . 
“Acolo nevinovata a oițelor sbierare 
Şi prostatica în bucium a păstorilor cintare 

„ Fac a veacului de aur plăcută închipuire 
Unde gustă călătorul mîngăioasa liniştire, 
Acolo sosind cu toții obosiţi de osteneală, 
Şi pătrunşi d'acea frumoasă, romanticească privială. - 
Stătură şi pe verdeață începură a se pune, 
Puterile 'mprăştiate voind iarăşi să le adune. 

Asemăniînd versurile aceste cu acele ce se făcea pe cînd 
vecuia Scavinschi, nu poate cine-va a nu le da lauda ce 
merită. Tabloul e frumos. Dealul-Doamnei, în înverzitele 

"lui costişe; oile sunînd talancele lor, păstorii jucind în 
bucium doina; drumul şovăit pe care boii abia urc trăsu- 
rile încărcate și in urmă, călătorii noștri sprijinind pe dame, 
a cărora picioare încălțate cu botine „de prunel nu puţin 
pătimesc de astă pietroasă cale etc. Me 

Rima de la sfirşitul versului X este rea. A zice oițe şi 
mieluțe e de răi gust: 

Intru această plăcută şi-aleasă societate 
Primit "aflindu-mă şi eu din a soartei bunătate 

„La această poposire, în acest loc de plăcere 
Fiind-că nu-mi rămăsese mai nici un dram de putere . 

  

1) Originalul versurilor citate din Scavinski, se găseşte în între- - gime în Biblioteca Acad. rom, Mss. 423, cu titlul «Călătoria dumiea- | - lui hatmanul Costautin Palade, la feredeele Borsăcului, 185, siugust 50, Prin Daniil Scavinski»: In pasagiile citate, Negruzzi moditică pe - alocurea versurile; Tot în acelaş Mss. e și un fragment din Brutus. 
mn
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Mam depărtat subt un arbor cu ramurile tufoase,; 
La a căruia tulpină, flori răvarsă-a lor miroase, 

„Şi m'am lăsat pe o coastă ca să gust în liniştire” 
Nectarul ce-ai lăsat firea la trudă de întărire. 
Abea' somnul mă. cuprinde, un frumos vis iată vine 
Trimis de Morfeu, de Muze, sau 'cine ştie de cine; 
Par' caevea îmi arată o minunată grădină 
Unde zîmbindu-mi mă chiamă o prea iscusită zină. 

„ “Am intrat; şi ea îndată cu foc mă îmbrățișează, 
_A ei dulce. sărutare ca din morți mă inviază 
Apoi mergind p'o alee, o muzică ar:nonioasă 
Auziam c'o melodie pătrunzătoare, duioasă, 
Mai încolo văz palaturi; ajungînd, intrăm în ele, 
Strălucirea, bogăţie, uimesc vederile mele. 
Cu aur şi pietre scumpe era toate "mpodobite. 

„Zină mea zîmbind îmi zice: aste-s a tale, iubite, „ 
“Obicinuită soartă a săracilor să viseze bogăţie! < Vrabia 

mălai visează». Ma e 
Semistihul 1 a versului II este greşit. .. | 
Asemănarea somnului cu nectarul e nepotrivită, - 

” Aceste ale nălucirei așa robitoare glasuri 
Maii făcut să dorm ca morţii vr-o trei năstruşnice ceasuri 
Dar zefirul ce acolo cînd soarele se coboară | 
Precum şi cînd se înalță, cu multă iuţală sboară, 
Începînd.să mă desmerde cu-ale lui aripi de gheaţă 
Din moartea închipuită curînd m'au adus la viaţă : 
M'am trezit deci cu putere după odihna gustată 
Ce folos! că-pînă "n seară iară am perdut-o toată. 
Căci compania ce-acolo spre odihnă poposise : 
Neştiindu-mi resleţirea de mult nainte pornise 
Sar de jos, cat împrejuru-mi, dar vai! Afară de turme, 
Nu văd alta decit numai ale pasurilor urme, .! 

"O, ce necaz mă cuprinse dintra unui somn.pricină! 
Şi de 'nnoptam p'acel munte, mă făcsam urşilor cină. 
logrozit peste măsură d'aşa dosnică 'ntîimplare 
Blastem- somnul, apuc drumul, ş-alerg tot în fugă mare 
Străbat mii de locuri grele, de cotituri fioroase,. 
De vizunii adincate, mistuiri primejdioase
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Tot părîndu-mi că m'alungă urşii cu cîrdul la goană 

Dar, noroc, că'm vr'o trei ceasuri am dat piste caravană; 

Ajungindu-mi deci trăsura ce-mi fusese însemnată 

„Jur.că din ea pîn la Bozsec n'oi cobori nici odată. 

. E i ii . . PE . 

Negreșit, dacă urșii ar fi simţitori la versurile frumoase, 

“n'ar supăra pe gingașul poet, dar nu mai sîntem în veacul 

lui Orfeu. Scavinschi avea dreptate să se îngrijască şi să 

se jure să nu mai coboare din trăsură ; dar sosind: 

Pe malul ce Bistriţoara cu multă iuţală cură 

Un pod este piste dinsa de trece ori-ce trăsură; 
La aceluia pod capăt ai făcut Ruşii o poartă - 
Statornicind lîngă dinsa vr'o ciţi-va căzaci de vartă 

Carii a nu trece vite sînt puşi ca seamă să iee 

Dar nu s'oprească p'aceia care merg la feredee, 
De holercă nestricată doriţi acei cazaci foarte 

Opriseră toţi Boierii de a trece în ceea pane: 

O aşa împotrivire la acei ostaşi urmată | 

Văzând eu, calc jurămîntul, sar. ş-alerg la ei îndată 
Zadarnică a fost însă.a-mea din car coborire, + 

a lui Vasilică Milu lungă rusască vorbire;,. 
Pin” nu li s'a pus în'mînă cîte d'o bună măsură 

De numita mai de-asupra slăvita lor băutură 

A trece în ceea parte nici cum n'a fost cu putinţă; 

Dar făcindu-se aceasta trecurăm cu, uşurinţă . 

Toţi fiind slobozi atuncia, boierii trec înainte, 

Iar eu apuc drumul singur ca un rătăcit de minte. 
Și socotindu-mi trăsura Car fi în urmă rămasă 
Merg cu toată. îndrăsneala fără de ceva să-mi pasă. 

Astăzi ar-fi o grozavă scăpare din vedere a rima gus- 
stată, goană, poartă, . foarte, cu toată, caravană, vartă, 

parte; dar atunci nu mai căuta nime aşa de aproape: 

Mergînd așa înainte ca vrun ceas sau şi mai bine - . 
Şi văzînd c'a mea trăsură din'urmă tot nu mai vine, 

Am socotit cum-că poate s'a stricat: ceva la dinsa, | 
Deci să nu rătăcesc noaptea, mă ?'ntorc să mă sui întrinsa.
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Mă "ntorc cu răpezăciune, ajung podul, îl trec iară, 
Dar nu văz nici o trăsură, ci văz că s'a făcut seară. 
Ah, şi văz cam făcut iarâş o mai frumoasă ispravă 
Cam căzut într'o ispită de cît cea ?'ntîi mai grozavă. 
Căci trăsura-nti era dusă cum se vede mai nainte ; 
lată-mă şi ?n altă cursă, o Dumnezeule sfinte; | 
Înapoi apuc cu fugă, strig, răcnesc, cine-mi răspunde ? 
Compania. ajunsese acum cine ştie unde! . , 
Ast-fel alergînd ei singur p'un drum ce prin munţi se'ntinde 
Iată că perdeaua nopții 'orizonul tot cuprinde 

Fiind deci groaza aceasta de cit cea ?'ntii mult mai mate 
Încep să-mi blastem părerea ce mă înşela-aşa de tare. 
Ce mă 'nșală de a crede că mi-ar fi trăsura "n urmă 
Aruncîndu-mă ?ntr'o cursă care Picioarele 'mi curmă. 
În astă neașteptată, amărită alergare, 
Mă mustram însu-mi pe mine cuprins de grea disperare 
Zicînd : «Ce-mi trebuia mie să 'mă cobor din trăsură; 
Au 'doar m'a hotărît soarta pentru a urşilor gură? 

“De ce-am călcat jurămîntul ce-l făcusem în iveală, 
Cum nu mai mustrat simţirea să nu fac aşa greşeală ? 
Ah! a călca jurămîntul este o nelegiuire, ae 
Pentru carele tot omul nu scapă de răsplătire. 
Ce-o să mă fac? Amar mie! La aşa tristă 'ntîmplare 
La aşa nenorocire fără mijloc de scăpare !» 
„Aceste zicînd, un sgomot simt.că nainte-mi saude 

Staii deci pe.loc plin de groaza cu care noaptea pătrunde ;. 
Mă 'mbărbătez, pe 'ntuneric pe drum ţintesc ochii bine, 
Dar ce văz! Ah! Ceva negru care păşeşte spre mine! 
Adio. de acum lume! Adio lună şi soare! 
Căci asta e o ursoaică ce vine drept în picioare 
Aşa oftînd vreme lungă, văz c'aceea ce "nnegreşte 
Stă ?n drum şi nici într'o parte nici-de-cum nu se urneşte, 
Mă mai îmbărbătez .iarăș ne-avînd altă mihnire 
Şi purced drept către dinsa, zicînd: saă trai, sau peire! 
M'apropiu tremurind strașnic, tocmai de acea negreaţă, 
Dar, o cer! Ce bucurie! Eată-mă scăpat cu viaţă. 
Acea neagră nălucire ce mă umplusă de frică 
N'a fost alta decit butca cuconului Vasilică,
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Care, pentru că la hamuri oare ce i se. rupsese, 
De butcele celelalte mai în urmă rămăsese 
Pe jos, singur! pe întunerec! Cînd dumnealui mă zăreşte 

„Cu hohot prinde a ride şi în butcă mă primeşte. 
Şi astfel scăpînd de groaza care mă împresurase 
Am ajuns tovărăşia ce în urmă ne lăsase. 

Ah! răsufiă cititori cînd vede că poetul nostru a scăpat 
Şi de primejdia aceasta. Fragmentul acesta se cunoaște că 
e de mînă de meşter. După ce rătăceşte cînd acum a 
amurgit, cind noaptea îmbracă cu o fantastică haină toată 
natura, după ce se mustră și găsește loc a arăta osinda,. 
sperjurărei, interesează pe cetitor, încit nu se poate linişti 
pînă nu-i vede soarta hotărită. În sfirşit îl face să riză: 
împreună cu cuconul Vasilică de închipuitele, sale grozi. . : 

Rima versului XXX e greșită şi asta se vede și în ver- 
sul următor : 

Un căpitan Gheorghe, însă om trăit mulţi ani la munte, 
Căruia acele locuri îi sînt foarte cunoscute, 

Rinduit în drumul cesta pe toţi să călăuzească 
Şi vrînd toată adunarea bine să o odihnească, 
Ca unul ce pe acolo toate potecile ştie 
Ne-a dus la o casă m codru ce era chiar sănăstrie ; 
Dar cucoanele ce ?n toate-s mai delicate din fire 

" Neputind fi mulțumite cu-asemine găzduire 
Pe călăuzul acesta încep să-l îndatorească 

O gazdă mai de odihnă numaidecit să găsească; 
Bine ar fi făcut însă de primea aici să mie 
Să nu cate fuzur casnic întro latură pustie, 
Cînd la drum şi împărații la „ntimplări deosebite “ 
Cu toată a lor mărire, dorm şi ?n colibi părăsițe. 
Această însărcinare văzînd Gheorghe Căpitanul 
Răspunde: «întru aceasta, iată care 'mi este planul ! 
Vrînd cucoanele să afle o mai bună mulţumire 
Trebui să ne urmăm drumul s'ajungem la mănăstire». - 
Deci fără multă zăbavă, purced cu repeziciune 
Trăsurile încărcate spre satul numit Răpciune,
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—
 Apoi cine îşi poate inchipui groaza şi nemulțămirea 

Doamnelor. — «Să dormim aici? Vor fi ținţari! Vor fî 
"șoareci ! painjini ! lilieci! bufne ! o cerule !» — 'Toată nă- 
dejdea e. la Gheorghe' Căpitanul! şi deşi el strînge din 
umeri, neputind înțelege cum D-lor nu găsesc mulțămire 
în casă, cînd el, romin verde, doarme dus, cele mai de 
multe ori, pe stînci şi prin codri; dar își dă planul de 
vreme ce el este mîntuitorul. Plec spre minăstire, dar-— 

„ Aice Aga RR. « din norocire zăreşte 

Că surugiul ce mînă pe cal se cam cumpăneşte, 

Şi aflînd, după cum alţii bine îl chezăşiuiră, 

Că cu bachica aghiazmă gitleju-şi aghismuiră. 

ÎL cobori jos şi "ncepe Singur toți caii să mie 

"Cu ast-fel de iscusinţă, cu ast- fel de vitejie, 
Chiar ca Achil, care colbul îl amestica cu norii, 
Prin goana cea furioasă ne'ngrozise privitorii 
Cind alunga ?n fuga mare caii spumați de 'nfocare . 
În tirîirea lui Ector la a Troei dărimare : 

Asemănarea” ar fi bursumfiată, de n'ar fi ironică, precum 
se vede din următoarele versuri : - 

Cum că sînt eroi Romiînii, nimeni nu tăgăduește, 
“Dar vrun Tit, sai vr'un Mecena din ei tot nu se ivește 
Surugiul de ruşine văzînd aşa miitură 

Au rămas-mut de ispravă, parc'a născut fără gură. 

„ Privind aşa chibzuire şi plesnituri minunate, 
Oftă ştiind c'acel plesnet va suna şi p'a lui spate. 
„Din calea noastră în laturi în partea despre amează 

"Un drum plin de bolovane la un schitişor urmează, 
„Schitişor ce din vechime acolo se proslăveşte 
Şi de ani trei-sute schitul Pionului se numeşte - 
Loc în care adevărul, odihna, faptele bune, 
Şi sfinta cucernicie au hotărit să s'adune. 

Acolo pe toţi boerii călăuzul îi porneşte 
Şi cea mai bună odihnă întrun sfert făgădueşte ; 
Aşa dar într'o unire ne-am pornit cu bucurie, 
Dar ah ! Doamne, ce necazuri! ce spaimă! Ce grozăvie!
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'Sfertul zis de catauzal i întrun veac se prefăcuse, - 

„Si al nopţii întuneric la peire ne supuse! 
„Roatele pe de o parte pe mii de stînci se ridică 
Poclitul în cap loveşte, cît puţin de nu-l despică; 

Acum coborai o vale cu cîrniri prăvălitoare, - 
De-ţi părea că mergi în tartar în veci să nu mai vezi soare; 

Acum mergeai tot p'o coastă p'a bolovanilor virfuri, 

Unde prăvălind o dată îţi făceai capul tot hiîrburi, 

Ce ţipete în cucoane! Ce frîngeri de miini, oftare! 
Cerîndu-mi una la alta cea mai de apoi iertare. 

Eu înmărmurit de frică mai că plingeam de durere: 
«Să mor noaptea ce-i lăsată spre odihnă şi plăcere! 

" «Şi să mor mai ales-încă într'o 'ntunecată stare, 

«Fără să aib' nici duhovnic, nici capăt de luminare! 

Dar de aşa 'hal pătrunsă cereasca milostivire, | 

Am ajuns fără primejdii pîn' la sfinta mănăstire, . 

Frumuseţa âcestor versuri este netăgăduită ; descrierea 

e de. minune şi caracterisează pe poet. Să moară noaptea 

„ce e lăsată spre odihnă şi plăcere! Şi. fără capăt ce lumi- 
nare ! Întii plăcerea, apoi: duhovnicul. 

“A rima virfură cu hîrburi e o cam mare licență poetică, 
dar îi se iartă pentru originalitate. 

După-o noapte ticnită, Ceahlăii 'mbrăcat cu ceață 
- Spre schit aruncîndu-şi fruntea ne-ai dat bună dimineaţă. 

De aici iar împreună după sfinta liturghie, 

In drumul care-l lăsasem ne-am întors cu bucurie ; 
" Am mers cu necontenire făra:mai căta hodină, 

Ş-am ajuns pe dup'amează la' Tulghiş la Carantină. 
Aici hatmanul Palade aştepta cu bucurie, 

Să-şi afle sosit frai-pasul ce de mult era să vie; 
Dar fiind că acea voie încă tot nu mai sosise 

_Ş-a carantinei bordee de trecători se ticsise, 

„A pus la cale să-i facă o casă nouă de scînduri, 
Fără a se-mai supune la supărare sai gînduri, 

In această casă nouă ca'ntr'o cuşcă jidovească, 

Toţi gustăm o zi o noapte odihna tălătorească. 
„A doua zi jălind cerul: multa noastră chinuire



„ Bucura: şi mic şi mare cu a pasului sosire. 
Apoi după o 'ndelungă a tuturor afumare, : 

„ȘI după o amăruntă întru toate cercetare : 
Dăruind casa acelui ce ne năduşea cu fumul | 

„Cît mai "'ngrabă cu toţii iarăş ne-am apucat drumul FE 
SŞ-ajungînd în şase ceasuri la apele minerale, " 
Am scăpat de astă lungă-şi ostenitoare cale,. 

“La Borsec, cu feredee, cu mese, cu adunare, 
Să uitase mai 'cu totul a drumului supărare 
Adeseori făcea baluri nobilimea Ungurească, 
Să le pară mai plăcută clima acea chiar ursească, 
Făcea şi plimbări cu toţii, pe jos pe la sticlărie, 
Ba încă şi peste-un munte pîn' pe la o vizunie.,. : 
Săvîrşind deci toată cura în cinci săptămîni de' zile, : 

__ Trimiţîndu-ni-se caii de paharnicul Vasile, 
„Ne-am pornit către Moldova, cu nespusă nerăbdare, 
_Ca s'ajungem pe acasă maj curînd fieşte-care. 
Cum am venit la Răpciune pentru să mergem mai iute 

" Făr a gîndi la primejdii, am plecat pe patru plute, . 
„Şam sosit în zece ceasuri Pa tirgului Petrei vatră. . 
Încunjurînd Dealu-Doamnei șa lui bolovani de piatră. 
La tirgul Petrei, pe plute, anjungînd cu norocire 
Cucoanele-ai mers îndată la Domneasca Mînăstire, 
Mulțămind Treimei sfinte c'o inimă umilită 

„Caii sosit fără primejdii la Moldavia dorită... 

“Astfel sfirșeşte. Ar fi avut poate multe .de spus poetul 
pentru adunări, mese, baluri, primblări pe la sticlărie... 
dar cum s'apucă de cură, uită tot; începe. iar ipohondriatica 
sa viaţă. pa Na 

Este de luat seama că în toată prescrierea aceasta abia . 
“două ziceri streine limbei i-aă scăpat: - huzur și hal și 
aceste poate pentru că sînt turceşti... Nici uri cuvint gre-. 
"cesc, nici un slavonism neprimit limbei; lucru străin ŞI 
„într'o epohă cînd era de bun gust a împestrița limba şi 

a presera unde şi unde un «catadiasesc», cite o <evghe- 
nie» scl. . e | 

Nu doar că versurile aceste pot sluji de model; dar
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arăt că omul era poet şi ar fi putut face. muit, dacă lipsa 
nu ar fi stins geniul lui. - . po 

Natura a lăsat oamenii meniți a trece necurioscuţi prin 
calea. vieţii. Toată însărcinarea lor este să răsădească cîte: 
va fori pe drumul „lor. . 

N 

  

Scrisoarea V. 
o (epurărie) 1) 

. > Februzr, 1638. 

"— Am vanit să-ți spun, îmi zicea dăunăzi un domn (a 
căruia nume îl voi tăcea ce respect pentru familia lui), că 
aseară în bufetul teatrului, N... mi-a zis mişel și mi-a „dat 
o palmă! pentru că spuneam. că demuazel Desiree... 

— - ŞI cînd vă bateţi.? N 
_— Să ne batem! Tu quoque, Brute! D- ta, pe care te 
socoteam mai'cu minte decit alţii, mă îndemni - să mă 
bat cu un 'obraznic' pentru că mi-a zis mişel şi mi-a dat 
o palmă? Dar aș dori să mă înveţi d-ta cum se poate feri: 
cineva de brutalitatea unui grosoman? Eu m'am adăpat 
cu sfintele precepte” ale lui Rousseau, şi desprețuesc înju- : 
rarea ; apoi n'am fost destul de maltratat de limba şi de 
măna cutezătorului acestuia, ca să mă mai apuc acum să 
mă espun şi țintei pistolului său? Căci de și mă supără 
că” mi-a zis misel, dar m'ar supăra mult mai:răă de mi-ar 
zice răposat. Dacă aș fi pironit într'un săcriă, de ar putea 
să se laude în gura mare că m'a trimis ad pares. Mai bine 
să fii de faţă ca să-i arăt că nici vreau să-l ştiii. Să zicem 
că“Poi omori. Şi pentru 'ce să mă fac ucigaș, eii care nu 
sunt vărsător. de sînge? Şi apoi oanienii or Să zică că Pam : 
zonit din lume “pentru că' mă temeam să fiă cu dinsul în 
sa. Se laudă D-lui că nu se teme de moarte. De vrea ca 
să-l credem, omoare-se, sirigur, nimeni “nu-l opreşte, şi îi 
ăgăduesc că şai-zeci de ani voi întreba“ pe toți „învățații, 
i cărturarii ca să aflu de a făcut bine ori ba; şi de-mi 

E) 

1) Păcatele tinerefelor p. 263. 

C. Negruzzi. — Opere complete. - | | ” [Ei
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„Vor zice că a făcut pine, atunci — numai atunci —-mă 

"voi sîrgui pină la sfirşitul vieţii mele :să ină pocăesc de - 

ceea ce d- ta numești poltronerie şi pe Care ejti o nuniesc 
- bărbăţie; căci, so ştii q- -ta, e bărbăţie, Şi curagiii a înfrunta 

cineva vâlurile lumii minciunoase, şi a.voi să! trăiască cit 

de mult în astă vale a plingerei! Fanfaronul acesta poate 

"şi-a urit zilele; poate nu vrea să mai vadă soarele faptele 
“ lui. Fricosul! Eă care-mi închipuesc cit e de întuneric în 

mormiînt, și care iubesc lumina,.nu voi să mă lipsesc de 

“ea. Eă să mă săcer în floarea vristei, -cînd am încă o 

grămadă de trebi. în: viață, pentru o ticăloasă palmă care 
„puteam să i-o dai ei cum mi-a dat-o el? Să nui treacă 

"prin gind! Şi. apoi, ce :mare treabă a omori 'un om? Cite 
va grăunţe -de șoriceasă face cit şi plumbul lui.:Nu ştie nă- . 

tărăul că 'un purice vi, face mai mult.decit Napoleon mort! 

“EI, spune-mi: acum,, domnul mei câre e mai brav, cani- 

„balul acesta care. vrea sînge, sat eă, omul păcii, ce voi să 

_trăesc ca să-i arăt “cit îl despreţuesc, « de vreme. ce n am 

gind să mă bat cu el? :: 
„Nu ştiă, pînă la ce punct. iepurăria poate. degrada pe 

“un om; n'am gîndit însă că ea poate a-l face să afle so- 
- fisme, ca să vrea a: încredința că face bine să se lase în- 

_sultat și batjocorit. 

“Ştia: că :duelul este un srejudeţ rămas s din tinipurile bar- . 

bare. 'Știii că e o absurditate a se bate cineva pentru ochii 
"unei actriţe fie verzi ori albaștri, şi o nebunie a. căuta 

sfezile şi gălcevile; sunt însă casuri fatale cînd un om ce 

are 'cel mai mic sentiment 'de onor nu poate face altfel, . 
“ și:trehue să se facă ucigaș saii jertfă, dacă nu voeşte a 
lăsa o pată numelăi săi, şi o ruşine familiei sale. ” 

"Făceam. aste reflecsii, uitindu-mă la domnul acest care. 

nu -voia să se bată, şi care -aştepta un “răspuns. Dar ne-. i 

pricepindu- mă ce răspuns să-i dai. altul, lam luat de spate 
şi Pam. dat pe uşă afară. 

Nu ştii de am făcut bine.:
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Scrisoarea VI 

(Catacombele Monastirii Neamţu 1) . 

August, 1539. 

„Nu departe de.cetățuea Neamţu?) —a căriea: ruine se. 
mai văd încă dărîmate de oameni şi de timp.5) — mai în: 
„Sus pe,o..vale ce se: întinde verde şi 'recoroasă între două. 

şiruri de munţișoră - -umbroşi; Alexandru cel bun. făcu la îi 
1:102 o bisericuţă de lemn. în :cinstea S. Ioan Teologul, pe RE 

lingă care se adunară ciți:va monahi, şi pentru adăposti- 
rea lor şi a altor. creştini în timpurile acelea, pe cînd Mol-: 

„ davia- se băntuia de războaie .şi rescoale, zidi” aproape de : 
biserică. și .un turn de peatră. -. 
„Pe.atunci înturnindu-se de -la Viena Toan Paleologul 3, 

trecu prin. Moldavia: Alexandru îl primi cu: tot onorul î) 
cuvenit moșteanului imperiei Bizantine, însoțindu- l pănă la 
Galaţi. Spre. răsplata. ospeției 6) ce primise, Ioan. suindu- -se, 

"pe tron ?) îi trimise -lui purpură şi coroană împărătească, - 
1ar mitropolitului. Iosif. sacos și mitră; dar spre a-şi. înve- 
cinici pomenirea, trimise [Doamnei Anei, soţiei lui Alexan- 
dru], 5) şi o icoană făcătoare de minuni a Maicei-Domnului. - 

- Icoana aceasta se puse în. bisericuța mai sus-arătată.- RI 
:După trecere mai de un veac; Ştefan Marele 9) “văzînd 

că s'a mărit numărul călugărilor, - începu a zidi la an. 1497 
lingă bisericuța lui Alexandru Vodă, 0 altă biserică mare i 
de peatră cu hramul Inălțării, dar:-murind -el la 1503, o 
sfirşi fiul. săă. Bogdan, şi 'aduse icoana Fecioarei acea hă- 
răzită. de Paleologul în biserica « astă”. nouă, unde este şi - 
pînă în ziua de astăzi. -.. : i 
Această icoană se cunoaşte că -e facută pe cind arta zu- 

a “abia românească 1859 | p. 347 (o. 85), 2 Pretutindeni Nea: 
"pului. 3) de vreme. 1) In <Albina» e vorba de Andronic, fiul Inpăratului 
grec Manuil Paleologu... 5). Cu toală cinstea. ) Spre răsplătirea bunei 
găzduiri, 2) Andronic.. „. Suindu-se pe tronul părintesc, $) lipseşte din, IN 
Albina. 9) Ştefan 1V, numit cel Mare, Ea | 
“ 
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grăvită. era în decadență la Greci. Desenul este grosier 1) 
şi coloritul slab. 

Monastirea Neamţul — ce: luase astă numire de la părăul 

ce curge aproape — luă o întindere mare. Prin pietatea 

Domnilor şi a boierilor căpătă venituri însemnate şi astăzi 

“această lavră. nutreşte 2):la o mie cinci sute monahi, şi ori 

care sărac află în toată vremea aici căutare ?) şi ospătare. 

“Mai, multe biserici şi paraclise se zidiră pe lîngă aceaste, * 

dar bisericuța $. loan Cuvintătorul de Dumnezeii, - acea 
făcută de Alexandru cel bun, de și învechită 'stă pe lingă 
ele ca o sfîntă: relicvie 4) doveditoare :că ea a fost înce- 
-pătoare acestui locaş dumnezeesc : însă învechindu-se foarte, 
se făcu în acelaş loc alta de peatră, tot în.numele S. Teolog, 
“dar de o arhitectură nouă. De şi aceasta e mai frumoasă, 

mai grațioasă, de jălit acea vechie de lemn; şi era de 
dorit 'ca. asta de acum să se fi făcut întocmai: după mo- 
delui lui. Alexandru Vodă. Din norocire tot:a mai rămas 

cuprins întrun unghiă a zidului monastirii. 
" Lingă biserica aceasta e mormîntul monahului Chiril 
Carp 5 unul dincostenitorii și fundatorii ei. Alăturea stă 
mormîntul monahului . Platon, ucenic a cuviosului Stareţ 

"Paisie. Fraţii ?) ne-aii spus lăudata viață a acestui călugăr, 
“care de şi?privit 8) de toată 'obştimea ca un cuvios, era cel 

„turnul 5): de care ţi-am vorbit mai sus, care stă încă întreg. 

mai smerit între toți, urmînd porunca evangelică: Cel ce | 
vrea să fie mai mare între voi, să fie vouă slugă. Prevă- - 

zindu-şi sfîrşitul, cucernicul Platon 's'a rugat să nu-l în- 

groape cu paradă, ci numai un preot să-l întovărăşească 

la groapă spre a-i citi rugăciunile morţilor; dar nu fu as- 

cultată cererea lui. Toţi slujbaşii 9) monastirii îmbrăcaţi în 

aurite vestminte, cu cîntări, tămieri şi făclii, plecară ca să 

însoțească rămăşiţele sfintului bărbat 10); cînd eacă cerul 

-1) Desenul este foaste 'prost..?) hrănește, 3) găziluire. î) moarte 

„5) turnul de peatră. 6) Fiind mirean se numea Serdarul Constantin 

Carp. (N. A.) ?) călugării. 8) cinstit, % slujitorii. 10) în upul vobului lui 
Duninezeri.
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se întărită, vîntul stinge luminele: şi ploaia vărsindu-se în 
şiroae, silește pe toți a-și căuta aciuare prin chilii, Insă 
îndată ce a rămas mortul cu un singur preot, soarele 
sparge norii, ploaia stă atirnată în aer fără a cuteza să 
cază, şi inmormîntarea cuviosului monah se slirşește în pace 
şi linişte, | . e 

“Supt biserica astă nouă sînt catacombele monastirei în 
care se pun oasele morţilor cînd le dezgroapă din "umedul ' 
lor lăcaş, ca să deie locul lor altor morți mai proaspeţi. . 
Această hrubă e boltită; are şase stinjeni lungime, trei 
lăţime şi şase palme de înnălțime. O singură ferestrică !) 
ce sloboade o rază misterioasă pe o icoană a Mintuitoru- 
lui care stă pe un tetrapod în fund, luminează acest loc 
funerar. “Trei rînduri de poliți zidite sînt dealungul păre: 
ților, iar pe supt ele dulapuri. . - | 

— Ce se înşiră. pe poliţi? — Tidve de morți! — Ce se 
pune în dulapuri? — Oase de morţi! E 

Cind s'a deschis ușa, şi m'am coborit în acest azil a 
„morţii, un sfint fior?) m'a cuprins; şi de n'aș fi fost pre- 
gătit pentru o asemenea privelişte sat de eram singur, aş 
fi căzut în genunchi, umilindu-mă dinaintea lui Dumnezeu 
în fața acestei mulțimi de morți. În adevăr, omul se simte 
cît e de mic înnaintea marei puteri a lui Dumnezei, în- 
naintea astor oase mucede ce ai avut odinioară carne şi 
singe ca noi! . o E - 

După aceste întăi cugetări triste, altele mai lumeşti m'au - 
Cuprins. Aste capete așezate cu simetrie-pe poliţi, aste 
oase puse cu regulă în dulapuri, ma măhnit și m'a supă- 
rat. Ce sînt ele altă decit noi, rămăşiţe a celor ce au fost 
ca noi? Și nouă nu ne place a vedea-că se joacă cineva 
cu noi cînd trăim, cu atit mai vîrtos?) după ce am murit. 
Liniştea mormiîntului e mai de preferat decit astă regulă, 
unde titvele noastre figurează ca şipurile în magazinul 
unui spiţer. | - 

  

1) ferestrue. 2) O sfiută groasă ne-a înfiorat. 3) cu atit mai puțin . |
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că Mai. bine. de două sut€ capete sînt pe aceste -poliţi. de 
piatră ; fie- -care are: lipit. pe. el cîte.o ţidulă pe care.e în- 

semnat numele celui: ce-a purtat.. Este, de luat seama: că 
“unele. din ele sînt mai pe jumătate. putrede de..rugina :pă-: 

* mîntului şaii de :boalele de. care ai :pătimit în viaţă. Un 

Rad po 

  

E 

e 

, 

    

: doctor Gal, pipăindu-le, ni le-ar putea spune, și poate din 
ştiinţa cronologiei. S'ar. putea afla. cite „virtuți, cîte viţiuri 

„au fost în ele. PE 

„Căutind aceste titve,. văzui una mai mică, mai delicată ; 

osul era. alb “şi - lucii, [dar nu-avea -nici.o etichetă. lipită . 

"pe-ea]. Monahul ce-mi slujia de cicerone mi-a spus că era. 
a' unei fete ce-a murit acolo, „dar.nu şti să-mi spuie. mai 

„mult, Curiositatea mea nu.se îndestulă cu. atita. Am între- 

»». bat, am cercetat şi am descoperit o foarte. tristă 'ăramă:pe 
care îţi voii spune-o altă dată, căci acum mă grăbesc'a 

-lăsa-1); pe.morţi, ca să mă întorc între cei.vii. : 

pini ii , Serisoarea VII. „i E 

(Calipso) 2 - ... zi. aa 
Di a . Ne Septembrie, 1539, 

Stii că în anul 1821, a izbucnit revoluția Greciei, şi că ea 

își: avu începutul - în aşi, Precum. în toațe revoluțiile, ase-. 
menea şi în aceasta .s'aii făcut mai . multe excesuri,. căci 

totdeauna pintre patrioți, se viră oameni de acei cari caută | 

„a se folosi de ori ce tulburare. După stricarea. Eteriştilor. 
la Drăgăşani şi la, Sculeni, toate căpiteniile ce erau mai 

de omenie fugind care încotro, țările noastre -rămaşeră în 
prada . birbanților, Iașul se pustii.- Orășenii bejănăriră. în 
Bucovina și Basarabia, unde găsiră azil. 

Tatăl mei cu mine, după ce am petrecut iarna în ţinutul 

Hotinului, în vara anului 1822 ne-am dus la Chişinău ca 

să ne întilnim cu rude, prieteni cunoscuţi, refugiți ca și noi. 

1) A eși din sălașul celor morţi, ca să intrăm iarăşi în societatea 
celor vii. 

„2) Păcatele tinereţelor p. 265.



pg, ., . E , N 

(a SCRISORI LA UN PRIEȚEN _* :. î- 167: 
  

"Era Curios a , vedea cineva. atunci, capitala. Basarabiei 
atit de deşartă, şi de tăcută, cit se făcuse de vie şi de sgo- 
motoasă. Plină de o lume de oameni cari trăiaii de azi pe: 
mine; care nu ştiaii de se vor mai înturna la vetrele lor, 
aceşti oameni, mulţămiţi. că şi-ai: scăpat zilele, se deprin- 
seseră: cu ideia că:n'o să mai găsească, în urmă decit ce- 
nușă, şi "neavind ce face altă;: hotărîră a.amorţi suferința . 
prin -vesela petrecere, care cel puţin îi făcea a uita ne-" 
norocirea. “Dei'aceea, nu vedeai: altă' decit. primblări, mu- 
zici, mese, intrigi „amoroase. - 

În toată însă această societate de emigraţi. şi de local: 
nici, două-persoane numai îmi făcură. o întipărire neştearsă. 
Acestea: erai, un om tinăr. de o statură. mijlocie, purțind - 
un fes -pe „cap, şi o jună naltă fată, învălită întrun! şal 
negru, pe care le întilneam în: toate zilele „la: grădină. A- 
flai că junele cu fesul era poetul A. Puşchin, acest. Byron 
a Rusiei, ce avu'un: sfirşit atit de tragic 1), iar tinăra cu 
şalul, pe. care toți o numeaă Greaca cea frumoasă, O curte- 
zană emigrată” de la laşi, numită Calipso. 
„Calipso umbla tot singură. Numai. Puşchin o intovără- 

şea, cînd.o întilnea la grădină.. 
„Cum vorbeai ei (căci Calipso. nu ştia. decit greceşte- ŞI -. 

romîneșşte, limbi care Puşchin nu le înțelegea), nu ştii. 
Se vede că, 22 ani a poetului, și 18. ani a curtizanei m'a- 
veai trebuință de mult înțăles. „- | 

Puşchin mă iubea, şi găsea plăcere a-mi îndrepta gre: 
şalele ce făceam vorbină cu el franţuzeşte. Cite odată şe- 
dea şi ne asculta ore întregi, pe mine -şi pe Calipso -vor- 
bind grecește; apoi începea a-mi 'retita niscai versuri de 
a lui, pe care mi le traducea. 

- Dar după o lună, m'am dus din Chişinău, Și în primă 
vara anului - 1833 m'âm inturnat în Moldavia, fără să mai 
văd pe Puşchin, şi fără să mai aud de Greaca cea fru- 
moasă. .Cite odată însă cind citeam poeziile marelui poet 

1) EI fu ucis în duel de cumnatul său. (N. R.)
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rus, şi mai ales „Șalul negru aceste versuri ce sînt un poem 
întreg făcute înadins pentru tinăra fată, îmi aduceam: 
aminte de acea femeie cu chip îngeresc, şi doriam să ştii 

"ce se: făcuse. a „i 

d . . . . . . . . . . Li . . «+ 

seară a lunii Noembrie 1824 — era viscol şi ploaie | Într'o | 

— la poarta monastirei Neamţu ajunse un june om, care. 
cerea voie să intre. Hainele lui erai străbătute de apă, și 
el semăna obosit de osteneală. Portarul îl primi și îl găzdui 

“pînă a doua zi cînd, după cererea sa, îl conduse d'inaintea 
Starețului. EL arătă că fiind un tînăr străin şi orfan; voește 
a se călugări. Starețul îl rindui spre ascultare la un bă- 

" trîn Sehastru ce locuia afară de monastire în munte, unde 
el petrecu trei ani în cea mai mare cucerie şi umilinţă. 
Într'o dimineață, chemind Sehastrul pe ucenicul. din chi- 
lioara de alături,. şi văzînd că nu-i răspunde, se duse ca 
să vadă ce. face, dar îl. găsi dormind de — somnul cel 
vecinic. . A 
Cind eraii să-l îngroape, se găsi pe pieptul lui o hirtie 

în care scria acestea: a 
„„«Greşit-am, Doamne! Păcătuit-am, Doamne ! și. nu sint 
vVrednică a mă uita la cer; dar covirşească îndurarea Ta 
mulțimea fără-de-legiloi mele ! — Doamne ! miluește şi iartă 
pre păcătoasa Calipso !2 Ia E 

Titva Grecei cei frumoase, am văzut-o în .catacombele 
* monastirei. | i. 

  

„Scrisoarea VIII. 
(Pentru ce Ţiganii nu sînt Romîni D, 

Fi -. ” Iunie, 1sar, 

Necăjit şi obosit de lucrările catagrafiei, la care mă în- 
„datora sarcina” mea de deputat, venisem ca să mai răsuflu 
citeva zile la moşioara mea, şi să mă bucur de o mîncare 

    

1) Păcatele tinereţelor 2714.
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mai bună, după o umblare prin sate de cinci luni, vreme 

în care nu mă hrănisem decit cu borş de pui“ şi: de pui 

cu smintină. 
Să nu socoţi însă Gă eu, patriot, despreţuese bucatele . | 

astea naţionale; d'impotrivă. Dar cînd cineva atit amar 
de vreme, n'a mincat decit pui, pare- mi-se că are “dreptate 

a fi sătul de ei. . 

Aşteptind macaroanele, mă primblam în grădinuța mea 
Care semăna cu un covor verde cusut cu flori, şi pentru 

- ca să nu-mi pară aşteptarea prea lungă, ceteam o broşură 

a d-lui Cogălniceanu întitulată: Esguisse sur Porigine et 

la langue des Cigaius 1); Citirea asta mă aduse pe nesimţite 

la idei filantropice; gindeam la sclavia atitor mii de oa- 
meni, şi proiectam să vorbesc la adunare în favorul lor; 

apoi figurindu-mi dispute ce avea să stîirnească propunerea 
mea, gesticulam vorbind singur, fără să bag de seamă la 
un bun bătrîn care mă privea cu mirare de citeva minute, * 

și care negreşit mă socotea smintit. Acesta era vecinul: 

meii Bogonos, pe care, adincit în ideile mele, nu-l vă-. 

zusem intrînd. 

Trebue să ştii, prietene, că vecinul meii Bogonos. e floa- 
rea vecinilor, şi de-mi va abate vr'odată să-mi vind mo- 

şia, am gînd să pun în publicaţie, ca şi Temistocle, că pe! 

lingă celelalte calități, ea se bucură și de un bun vecin. .: 

Figurează-ți unul din acei vechi boieri de ţeară moldavi! 

primitivi, cu deprinderi patriarhale, cu haine lungi, cu faţa - 

voioasă şi pălită de soare, cari sunt totdeauna veseli şi 

mulțumiți cînd secerișul a fost bun, care nu-și bat capul 

de politică ; în scurt un om de acei cari necunoscînd pa-: 

“timele orașelor şi intrigile ambiţiei, îşi iubesc soţia și co-:: 
piii, mai mult-din datorie decit din amor, şi pe care moar- 

tea îi găseşte la masă. 
— Tot aşa eşti, îmi zise el smucindu-mi cartea din mînă 

"tot cu cetitul şi cu scrisul! Zăi trebue să fi avind un de- 
x : 7 ă i t 

: 2) Apărută în Berlin 1837. în 8 pp. 46, 
  

4



   
„3 mirbaş (Cap de fer) ca 'să 'bodogoneșşti zi și noapte poves- - Si tele franțujilor ! Uite, îmi pari: mai gâlben şi” mai ovilit de cit astă iearnă cînd — nu ştiit pentru ce — te trimisese “ai framuşel aici la țară unde şedeai singur ca un cuc, Geaba FE am: răgușit strigindu-ți că te :ormori: cu “ast-fel' de trai, „: lacă Id: treizeci de ani n'ai nici cum sînge în față, „.1— Sa grămădit tot la inimă, răspunsei. e „— Așa, spune-mi mie: vorbe de ăste frumoase, cînd ştiă că-afară de Psaltire şi Ceaslov,' ei nu şti. decât Vieţile _ sânţilor; ba:am' uitat c'âm mai cetit' pe “Arghir şi Pust- : - -  nicul, şi:vezi -că cu..toate aste: îmi: merge bine. “Priveşte, eii sint rumen și gras, eâr d-ta semeni cu o gutue;. pen. tru că. nici. poți'să” fii alt-fel: tot cu. nasul în: cărți, . bînd. „+. numâi ceai'şi cafea. ca: bolnavii, în loc să. bei pelin şi vutcă ca creştinii. Poftim să mergi 'depaite cu așa. de-: . prinderi! - -- . i aa 

, 
D
e
 

D
e
c
a
 

i — Te inşeli,-dragă vecine. Văd că încă nu mă cunoşti E: -bine. Nu ştii că în -mine 'sînt. doi oameni deosebiți, Romă- 2 nul vechi şi, Romănul noii. Ca să ţi-o dovedesc 'vreaă să. “ne întrecem la masă: măcar să ştii! că moi chefălui,. cu tocmeală că vei gusta porterul care mi Pa adus chiar as- tăzi de la Galaţi, o e a „+= Cit pentru prînz, primesc! bucuros,. căci. încai masa „»*. d-tale. e creştinească, dar pentru porter, foarte mulțumesc. -.. Nu mi-am urit zilele ca să'mă otrăvesc. i i i— Voia la d-ta, vecine. . - a 
: Ne-am pus la: masă. Bogonos înghiţea bucăţile ca un zmei. Ca să nu compromit giuruința făcută, 'mîncâm ŞI „__eă cit șapte, sigur că avea. săumi fie rău, | _“Incîntat de apetitul” mei, Bravo! îmi. zicea la fie-care” “pahar; ea aşa te vreau, Iaca, aj început a te: face roșu. „Cred şi ei, că nu mai puteam. | “După prînz, ne-am dus în grădină, și ne-am tologit subt - „„ un bătrin plop ce n€ umbrea cu tufoasele lui ramuri.. Da- „3. “liile îmbrăcate în bogatele lor rochii colorate şi  gingaşii „;.  tamarini se legănai la adierea vîntului, în: vreme ce ga- 

, 

DIN 
E) 
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roafele, rozetele şi 'micşunelele rie îmbălsămeaii cu dulcele. 

lor. parfum.. Pumînd din lungi ciubuce. şi sorbind delicioasa 
moca, .eii mă lăsasem.la- o lină: reverie, recitînd încet nişte . 

stanţe d'ale lui Anacreon, cind un hohot de risa vecinu- . 

lui mei mă deşteptă din acest semi-somn voluptuos: --" 
— Naţi-o bună! strigă el, în graba mea de a mă duce ». 

la masă, n'am luat seama. că împreună :cu basmaoa: şi ta- 

bacherea am băgat şi cartea .D-tale în sîn! — ȘI ce spune . 
în cartea asta? adăogi el, deschizindu- -0. 

.— Asta e o. schiţă asupra: originii. şi a limbii izanilor, _ 
făcută de D. Cogălniceanu. tânărul. Dia E Ea 

— Cunosc pe babaca DB sale. Si ce scrie dumnealui des . 

pre țigani? . - _. i 

„De. şi” nu “eram disposat a mă face tatmaci,: am început 

"ai, spune, în. scurt Guprinderea broşurei; dar-abia- zisei ci- 

teva: cuvinte şi vecinul meii mă» curmă; izicindu-mi cu un 
aer. măhnit: ap Ea E a 

„— Nu-ţi bate joc. de: mine; e 
—,Cuml. ce vorbă e asta? :Eu să-mi: bat joc de D-ta; 

de Dita; cinstitul. meă' vecin, de D-ta care :mi-ai dat votul 

la alegerea din.urmă? Imi pare rău! :: SE 3 

— „De. 'cedar îmi -spui: nişte lucruri. care nu: pot să. fe 

in partea asta ? DR ag as, ” 

— Ba îţi spun ce este, pre. Snorul mei! 

p— — Jară- -te alt-fel, dacă vrei să te cred, pentru 'că vezi” 

d-ta, că de cînd a eşit onoruil, a lipsit cinstea. 

— Pre cinstea „mea! am zis  rizind de calamburul veci-. - . 
nului, -. e 

— Apoi. dar domnul £ autor și-a bătut joc de noi. : 

— Cum așa! d pt , 

— Eă nu-ți vorbesc poveşti.. Cind îţi spun că am cit. ” 

istoria 'țiganilor,. tipărită în viața S. Grigorie... | 
— In viaţa S; Grigorie! Mă treci cu:şaga, vecine, urmak 

„ vizind. a i. E Si 
— Aşa, boerule, aşa, în viaţa s. Grigorie. In zadar ri- 

_deți d-voastră, acești cari nu “ştiţi nimic,-măcar că -hojma 
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citiți. In locul flecăriilor. franțuzeşti, de ai! fi cetit Vieţele 
sfinților, nu te-ai uita la mine aşa ho!bat. Dar vă petre- 
ceți numai vremea a făta nişte stihuri schilăvoase, pre care nu le înțelege nime, și care nu plătesc o slovă din Arghir... A! afară de Aprodul -Puvice a D-tale, care m'a făcut să rid 
de mă durea inima. 
— Barbarul! gîndea că-mi face un compliment, şi nu ştia cit mă umilea! Auzi colo! făcusem comic fără .să-mi treacă prin gînd... - - Mi 
— Să venim la istoria d-tale, nene Bogonos, zisei ca să - curm vorba literaturii. . | , | | 

"— Bucuros, răspunse; și stărnutind, și tuşind, începu: „ «Odinioară la Agrigenta, unde S. Grigorie era episcop, se afla o parte de norod smreduită de eresuri şi înverşu- 
nată asupra cuviosului bărbat care 'vola să-i scoată din ră- tăcire. Dar în zadar bunul păstor se silea a-i îndrepta. Ei îşi băteai joc de sfaturile lui, şi de multe ori în biserică li se întimplaă să adoarmă și să horăiască cînd era mai 
frumos. Cu toate aceste, Sfintul (care nu e un 'sfint de rînd, precum te poți încredința din Ceaslov) nu se da, ci hojma le spunea de focul Gheenii şi de muncile cei aş teaptă pentru fărădelegile lor. Eată dar că într'o Duminecă, oile aste perdute — precum el le numea — se pun de pîndă, și cînd el eși din biserică, începură a-l împroșca cu petre, urmindu-l cu sudalma şi cu ocări pînă. acasă. 
«Ori care altul, afară de Sf. Grigorie, i-ar fi lăsat să-şi peardă sufletele, el însă nu încetă de a-i mustra și de a-i învăța, pănă ce în sfirșit mulți dintrinșii "cunoscându-şi greşeala, s'a întors la credință. Atunci ceilalți s'aă vorbit între dinşii să deie jalobă asupra lui cu feluri de clevetiri, 

„pirîndu-l că ar fi un fățarnic dat la poftele trupești, ș.a... „În urmare făcînd o jalobă mare, iscălită de o mulţime, o trimise la obșteasca adunare... a 5 
_— Vecine, curmăi pe povestaş, îmi pare că aiurezi, De 
unde dracul ai găsit obşteasca adunare la Agrigenta ? 
— Dacă nu mă vei lăsa să spun cum mi-e spusul, tac:
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— Spune dar înainte, am zis rizînd. 

—. După ce deci aii dat.jaloba lor'la obşteasca ad... 

sai dacă vrei la boierii veliți a țării cari.nu erau mai de 
treabă de cit ei, Divanul... 

— Dar, frate dragă, mă treci cu diochiul, cu boierii, şi 
Divanul d-tale. Ce dracu! - 

— Foarte bine, tac. 

— Ba. spune, spune mă rog, și-ţ ţi făgăduesc că nu zic 
nică Cărc. - Ă 

— «Au adunat pe: Vlădicii și Arhimandriții de pe la 

eparhiile şi monastirile lor, atît pe cei de loc cît şi. din 

alte crăii şi împărăţii, şi li s'au zis să facă cercetare la 

fața locului, să se încredințeze de toate împrejurările 
acestei pricini, şi să încheie. hotărire. 

«În vreme de o lună, soborul s'a adunat. Erai vlădici 

de la Sf. Sinod din Petersburg, de la Hina și... iar vrei: - 

să mă curmi? — Întrun cuvint din toate părţile lumii; 

toți oameni cuvioşi' foarte procopsiţi şi bogoslovi.' Prezi- 

dentul lor era un Mitropolit de la noi, a căruia nume lam 
“uitat. Oraşul era plin. Nu se auzea. de. dimineață pănă în 

sară decit tocînd şi trăgiînd clopotele, şi toți erai: datori 

să slujească pe rînd. 

«Cînd veni rîndul să slujească şi s, “Grigorie, căci el 
ca o gazdă rămăsese cel din urmă, de cum miji de ziuă, 

norodul se grămădi în biserică nu atita de evlavie, cit ca 
să vadă cum o s'o scoată la capăt bietul Vlădică. El însă 
nu-și pierdu Cumpătul la un. ceas așa grei, ci. începu 

slujba. ca. omul care-și ştie treaba. 

_«În vremea. aceasta dușmanii săi cari pindeaui prilejul 

să-i poată face răi, folosindu-se de nefiinţa sa, ai mers 

acasă la el, 'şi acolo. ai silit. pe o tînără fată pe care o 

adimeniseră şi o aduseseră cu dinşii, să se culce în cre- 

vatul Sfintului, puind-o la cale să zică că-i ţiitoare Vlădicăi. 
„«Era. o copilă jună şi frumoasă, cu ochi mari şi negri, 

a _Căriia păr ca.mătasa cădea în bucle unduioase pe umerii 
i de alabastru, gingaşă şi mlădioasă. ca o-răchită tînără. 

7
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să:ți pierzi sufletul... Rizi ? --- Se 
- — Bre,. bre, bre!'mă sparii, 'nene -Bogonos: de 'unde 

Ei . dracu ai scos frasele astea de romanț? Cred că nu le-ai „1 cetit în viața S.: Grigorie! n. e : — Nu. Mi-ai rămas de cînd am cetit Cartea cea -fru-! 
moasă Pustnicul. Dar să venim la prochimen. Iţi spuneam 
că copila era acum în patul Sfintului, . cînd -acesta, după 
ce detună pe toți vrăjmașii săi intrun “cuvint potrivit cu 

" împrejurările, se: inturna biruitor acasă, -întovărăşit de toți 
călugării pe- care îi poftise să ice dulceţi și cafea la 'dinsul. 

"3, : «Te las să judeci care fu uimirea cuviosului şi a mu: 
safirilor,-cînd văzură copila eșind' din etac numai. în: capot 

- - de noapte, şi ducîndu-se'să sărute mîna prezidentului. Popii 
se -uitaii unii la. alții -ca- nişte buimăciţi. Bătiînii părindu-le- 

"că -văd chiar pe “Satana îşi făceau cruce boscoiodind :mo- 
; lifte; tinerii o sorbeau:cu ochii. :. :... -.. i. : 
"+ '“«Inastă ameţeală obștească, Mitropolitul lăsase să-i apuce 
mîna maşinaliceşte, dar: abia: rumenile buzişoare a fetiţei - 
"se atinseră 'de mina asta 'veştedă și sbircită, el o trase-ca - şi cînd Star fi atins de un fer TOŞIĂ. e a 

— «Ticăloas-o! strigă, ce obrăznicie e 'asta să intri aici 

i DI _- Intrun cuvînt una -din acele finți încintătoare care te fac 

  

- * > : Hi +! în” această scandaloasă' desbrăcare?” 
; — «Pardon, 'răspunse șireata cu: un -zimbet nevinovat; 
“nu ştiam-că S. S.— şi arătă :pe S. Grigore — avea! mu-“ 
safiri.. Li. aduceam metaniile:care în graba de-a se duce 

_la.biserică, le:a „uitat în crevatul meă; şi apoi vream să-l 
-mustru puțintel că m'a lăsat, așa cînd se: umizia de ziuă, "3 * după ce petrecu toată noaptea în brațele mele. Să iasă * 

„.- pînă în ziuă pe răceală, să capete 'vr'un gutunăr! Să nu-ți - păzeşti sănătatea 'care mi-e atit de scumpă! fi! nu-i frumos, 
domnule, şi: ca “să -te pedepsesc, :n'o să:te sărut 'trei zile. 
Auzitu-r al? i: ae Aa, 

Zicînd aceste, se uita la cuviosul episcop; încrețind din 

  

sprincenuțe 'și stringînd gurița. 
. «Acum-închipueşteți, de poți, mina călugărilor. Cit pentru 

“n A 
,
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S. Grigorie, “oborit sub” astă nouă lovire, ridica numai 
ochii la cer şi suspina. În sfirșit după o tăcere despaimă !. 

şi de mirare ce ţinu cite-va minute... Fost-ai la Brăila 
cind o băteai Ruşii? | 

— Ba. 

e 

— Precum cînd. fitilul artilerului. a dat foc. minei care 

era să oboare o. bucată din zidul cetăţii ca să facă loc. -. 

oştilor să intre, şi care — înțre noi să rămie — nu. se ni-': 

meri cum se aștepta, mai întii nu se auzi de, cît un şuerat 

surd, și. prelungit, Și pe "urmă nimica, şi pe urmă un pocnet : 

grozav; asemenea, şi soborul, după ce se mai desmeţi, is- 

bucni cu străşnicie. U! O! Pi! Bre! Ce scandal! Ce.ne: 
legiuire! Doamne Dumnezeule! Șodomă!. Ninivă! Filistean !”. * 

- Ammalecit ! ş. a. Era un vuet de nu se mai auzea. Abia 
după multă nevoe, Prezidentul izbutind a-i face să 'tacă, 
se adresă către'S. Grigorie: 

„.— «lată „dar morala ta ceă. evangelică, : zise: asta ți- e. , 
"_eulavia cea atit de lăudată! Va „să zică, astea nu erai de 

cit o mască scirboasă cu..care voiaj -să amăgeşti lumea! 
„Asta e pilda care o dai oilor tale, păstorule? avea drep- : 
tate norodul să strige asupra ta! In -latwi, păcătosule! 
S'ar cădea să mori de ruşine! — Și. tu, fiica păcatului, tu, - 
Hananeeancă, tu, Magăalină, care ai cutezat să aduci pînă. .- 
aici scandalul şi ispita prin veninul drăceştilor. tale. fru- 
museţi, spune, poamă a ladului! cum ai „putut înşela .pe | 
acest nevrednic. călugăr ? 

— Să nu bănueşti, Prea sfinţite, răspunse ticăloasa fată, 
'dind un hohot de ris dar mi se pare.că vorbeşti cam în , p Ş , 
dodii, făcindu- -mi o asemine întrebare. Eă să-l înşel! o 
copilă, de şeisprezece ani!.Zi mai bine. că dumnealui m'a 
înşelat, făgăduindu- -mi multe, de toate. Zicînd aceste, salută 
cu grație adunarea, şi eşi cîntind. încetinel: i, 

“Dulce odor î îmi luminează... 

. — «0, “culmea hulii ȘI a batjocurii, strigă Prezidentul 
soborului, făcîndu-şi cruce ! Doamne! fe: ți milă de. noi .
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Apoi adresîndu. -se către. ceilalți: Vlădici: Fraţilor, întrebă, 
ce socotiți? Ce pedeapsă vredniceşte omul acesta? - 

— «Moarte! răspunse într'un glas adunarea: 
— «Moarte! strigă S. Grigorie, pe care această zicere - 

îl trezise din buimăceala-în care-l adîncise scena ce ur- . 
mase, moarte!: A, domnișorilor! ' Vreţi să mă osîndiţi la 
“moarte ? Se vede că ați uitat cuvintele Mîntuitorului? E 
bine! cel.ce nu se ştie greşit, iae petre. şi :mă ucidă. 
Auzindu-vă -cineva ar gîndi că sunteţi. niște sfinţişori abia 
eşiți din Rai. Dar: puțină răbdare, şi vă voiarăta că toată - 
comedia asta e o nerușinată năpâste a clevetitorilor mei: 
Să se :deschidă uşile! Să intre toată lumea! - Drept este 

- Domnul! El nu-mi va tăgădui. ajutorul său ca să pot obori 
pe duşmanii mei. : . 

«În dată s'ai deschis uşile, şi gloata care aştepta afară 
rezultatul deliberaţiei Soborului, năbuşi înuntru ca-un 

şiroiii, aducînd şi pe juna fată (care între aceste își făcuse 
tualeta) ca o martură vie. 
„_— «Domnilor! zise atunci Episcopul, sfintul sobor amăgit 
de intrigile şi piîrele voastre, mă învinovăţește cu un păcat 
de moarte; dar fiind că.mi-e milă: de sufletele păcătoşilor, * 
și nu doresc să-i văd osindiţi pentru vecinicie din pricina 
mea, ce ați. zice dacă v'aş arăta că nimic nu e adevărât 
din toate pribănirile ce! âţi pus duhovnicescului ' vostru 
păstor? ' ae . A 
— câm zice, că vrei să ne spui minciuni gogonate şi. 

gugoşi cornorate, și nu te-am crede căci.avem' dovezi; şi 
Cacată-o dovada, adaoseră ticăloşii, impingind pe fată 
înainte. 

— «Apropie- -te, fiică, zise Sfintul, şi mărturiseşte ade- 
„vărul în cuget curat şi cu mîna.pe inimă, pentru .că de 

_la asta atîrnă soarta ta de față şi viitoare. 

Biata copilă tremura ca frunza auzind * aceste cuvinte.. 
— Nu te teme, reluă S. Grigorie. ] Mărturiseşte adevărul, 

şi vei dobăndi ertare. 
— «Ei bine! zise juna fată, mărturisesc. că S. s. nici
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mă _ cunoaşte, şi că toate cele ce am zis. mi-a fost suflate a 

de a: lor, care m'aiă înduplecat să mă culc -în aşternutul 

S. Sale cînd era la biserică,. făgăduindu-mi. că mă vor 

: mărita după un tinăr pe careîl iubesc şi care mă iubeşte, .- 
dar care fiind sărac ca și mine... | _ 

— «N'aibi grijă, o curmă pre-cuviosul Episcop, eă.vă 

"voi înzestra şi voi binecuvînta însoţirea voastră. Dumnezeii 
să te 'erte, sermană -mielușa rătăcită, precum. te ert. și ei 

de tot răul, 'ce frumuseţa ta mi-a făcut în. ochii lumii, 
«Copila căzu plingind la picioarele Sfintului, o 

— Încredinţatu-v'aţi, Prea sfinţilor ? urmă Episcopul. - 

Mai vreți şi altă dovadă ca să vă convingeţi că nu ştii. 

ce este păcatul curviei? Staţi. şi vă uitaţi, și aceste zicînd 
dete în lături. poalele antireului. MI 

«Adunarea rămase încremenită, căci cuviosul era... Bo- - 

gonos tăcu, 

„— Ce era? întrebai. 
— Era..! Era;.. Nu înţelegi ? a 

— Era 'ca: Abeilard de erotică pomenire $ 2 

— Nu ştiu cine și cum era Abeilard a dumitale, dar 

stiă că sfintul era... a | 
— O sărmanul Sfint! „ Pa 

_— «Te las să-ți închipueşti mirarea ce a. căşunat, ve-: 

derea astei nouă dovezi. Gloata rușinată a eşit . ca lupul 
„fabulei: 

«Curechile plioştite şi coada între vine», 

— Bravo! Nene Bogonos, nu te ştieam aşae cărturar: 

Ai cetit pe Lafonten? - A 

— Citeva fabule traduse.— «E, acum ce ziceţi, dom.-. 

nilor, d- voastră care voiaţi să mă osîndiţi la moarte? în-. 
trebă S. Grigorie 'vrind să-i cam necăjească. - 

— «Zicem. că ești un mare sfînt, răspunseră toți uimiți, 

'închinîndu-i-se pînă la pămînt. 

«Tot oraşul era adunat în ograda Episcopiei - aşteptind . 

cu îngrijire sfirşitul, cînd iată se deschiseră ușile balco- .. 

„Negruzzi. — Opere coraplete. ” - "12
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nului, Și Sfintul se arătă în vestminte arhiereşti ținut de. 

sub-suoră de doi bătrîni vlădici. Mitropolitul eşi înainte 

urmat de tot clerul, şi făcînd semn că are să vorbească, 

se făcu adincă tăcere. 
— «Cetăţeni a Agrigentei, zise, s'aă aflat printre voi. 

oameni ticăloși şi vicleni, care ati cutezat a cleveti pur-. 
tarea cuviosului vostru păstor. Acei înrăutățiți ai iscodit 

deosebite pri mincinoase, şi ai mrejit feluri de intrigă 

asupra lui. Dumnezei n'a părăsit în această grea împre- . 
jurare pe credincioasa sa slugă, ci prin dovezi neprihănite 

a luminat duhul sfintului Sobor ca să cunoască toată de- 

şărtăciunea şi mirşăvia acestor urîte clevetiri. Deci, după 

“canoanele sfintei noastre biserici pravoslavnice, ticăloşii 

aceştia merită a fi arşi de vii, ca să-și „curăţe păcatul: şi 

'să se lămurească prin foc de fărădelegea lor; dar fiindcă 

- Mintuitorul a zis: Ertaţi greşiţilor voștri, sunteți scutiţi 

de moarte; însă fiindcă trebue o pildă pentru. viitorime, 

după îndurata mijlocire a cuviosului Episcop, Soborul în 
„unire, hotărăşte : 

1. Toţi acei ce aii luat parte la astă hulă, să. fe afurisiţi, - 

- "2. Averile lor mişcătoare. şi nemișcătoare să le iae în - 

_ folosul bisericii spre plata rugăciunilor: ce se vor face 

„pentru mîntuirea. sufletelor lor. - 
„3. Drepteredincioşii vor fi datori a da 'sărindare pentru 

_ca să se curățe de amestecul ce aii avut cu ei. _ 

“<Auzind aceste, îndată toți dreptcredincioșii sai tras 
la o parte. : 

«Atunci Mitropolitul, ridicînd glasul și mîna dreaptă, tot 
“clerul a urmat pildei sale, începu a zice cu un glas ser- 
bătoresc şi mormîntal : | 

— «Fiţi blestemaţi oameni răi și vicleni, care ați cleve- 
tit. pe omul lui Dumnezeii ! De trei ori blestemaţi! Amin. 

— «Amin! repetă tot clerul. e 

— «Faţa. voastră să se negrească ca cărbunele, limba | 

„voastră să fie neînțeleasă pentru tot creşștinul! Amin. 

*
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<Traiu| vostru să fie mirşav și nemernic. Să nu aveți nici loc, nici foc, şi să trăiţi din furtişaguri, Amin. 
« Viaţa voastră să se petreacă într'o vecinică robie din tată în fiu. Ori a cui veți fi, să aibă dreptul a vă vinde „ca pe dobitoace. Să vă numească țigani, adică tilhari, Tot romănul să vă poată bate şi porecli Cioare şi Stance, fără să aveţi voie a-i răspunde. | | «Fiţi blăstemaţi oameni răi și vicleni care ați clevetit pre "omul lui Dumnezei! De trei ori blăstemaţi! Amin — «Amin! repetă earăşi clerul.» i 
«Mitropolitul vorbea încă, cînd orizontul începu a se în- tuneca; Şi un nor negru-galben se deslipi de pe cer, şi co- borindu-se cu iuțeala. unui fulger peste oamenii blăstemaţi . „îi cuprinse şi îi ridică la g strașnică înălțime. Pe unde trecu norul acesta 'arse și țarine și finaţe. 
<Agrigentinii se uitau înmărmuriți la această minune. dumnezeească, cînd deodată norul crăpînd, toți nenorociţii aceia căzură jos ca ciocirliile, O minune! faţa lor se îne- grise ca cărbunele, şi vorbeau între ei o limbă neînțeleasă. cÎndată românii năvălind, îi legară și îi luară robi. De atunci ei și: copiii lor ai rămas robi, și robi vor rămînea pînă la sfirşitul 'lumiă, pentru că aă fost afurisiți precum am avut cinstea a-ţi spune.» . e | — ÎN mulțumesc, vecine, am zis lui Bogonos, văzînd că sfirșise, dar fetița ce se făcu? Aa -—. Cind a 'văzut norul coborindu-se, se ascunse iute dina. poia Sf. Grigorie, care se făcu că nu o vede, dar ca toate fetele Evei curioasă. de a vedea sfirșitul, se ivi'puțin, și un colţișor de nor ajungind-o sub frunte, îi rămase un bengiu „negru intre sprincene. | | A — Adică, ciştigă o nouă graţie. 

„— Cit pentru Sf. Grigorie, vei şti... Sa — Nu 'voi să mai ştii nimic, răspunsei, căci prea puţin: mă interesează, a Ei „— Atita pagubă, zise. Bogonos cu ciudă. Apoi luînd o: „mare priză de tabac, şi privindu-mă c'un aer înginfat: Eată, -
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"urma, de unde se trag "Țiganii, iar nu. cum ne-o spune dom- 
nișorul acela în cartea lui.—E, ce gindești? | | 

— Gîndesc, fărtate, că toate cite-mi înşiri acum. de - 
două ceasuri Sunt numai o “frumoasă poveste, bună de..- 
adormit copiii de ţiță; şi că ar trebui să fie cineva tare. 

prost ca să creadă asemene gogomănii. | 
„— Sa sfirşit! strigă vecinul mei cu o oftare 'ce. ar fi 

putut învirti aripile unei mori de vint, nu mai este nă- 
dejde! Se duce vechia noastră Moldovă, şi în curind n'o 

„Să mai rămie în ea decit nişte struluibaţi, cu mintea stri- 
„_cată— no zic asta pentru d-ta — carii prin scrierile lor, se 
“silesc“a stărpi semința credinții ce a mai rămas! -Oameni. 
„de ieri! desprețuiţi relegea, nu păziți posturile, nu faceţi: 

ca părinții voștrii, vă despărțiți de soții, vă place-mai mult 
teatru decit biserica, şi dacă întilniți în drum un preot, 
aruncați cu ce vă ese 'riainte după el ca să. nu vi se'în-. 
tiniple ceva răii, ca cînd slujitorul Domnului este. dracul 
împelițat. N'a să treacă mult, şi vă veţi lepăda şi :de. 
"Hristos, căci sunteți: în stare a face ori-ce!. A 

Şi cînd vorbea acestea, Bogonos. era sublim și mare. | 
— Lasă proorociile, cinstite Bogonoase, răspunsei. Eşti 

bătrîn' şi îţi par toate celea negre, în vreme ce noi vedem. 
tot frumos, Nu faceni ce făceai părinții noștri ? .Nu, pentru 
Că suntem fii a unui alt veac, şi trebue să mergem cu vea- 
cul ; căci: dacă duhul omenesc ar rămînea. tot .pe loc, . ţi 
Sar crede încă povestele, și ar fi toți ignoranți- ca mulţi * 
câri cunosc —n'o' zic asta pentru d-ta.— Dar, lasă. gluma, . 

„şi-mi spune; crezi în adevăr fabula astă cornorată despre  - 

„— Deo cred? Negreşit că o cred. A foșt scrisă de.... | 
— De .niște ipocriți și fanatici, cari vrind să ție lumea. 

sub' tutela lor, iscodeat feluri. de basme ca să.0o sparie. - 
Cum poate cine-va crede dacă. are.cel mai mic bun simţ, .. toate aste ciudate minuni? Bătăliile acele între sfinți şi..». 
diavoli; dracii aceşti Cornurați și cu coadă lungă, cari | 

: aveai altă treabă de cît să supere singurătatea unor mi-.
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zantropi? Cit pentră mine, Dumnezei mă. erte,. îţi spun 
“curat că nu cred înalți draci, de cît într'acei draci de. 
„omenie, cari sunt tineri și bine făcuți, şi nici odată nu-și 
"arată_coada și coarnele. Şii ian spune-mi, dumneata vecine, : 

- dumneata care senieni cu unul. din creştinii catacombelor, 
"văzut-ai pe dracul? Zăi eii aș vrea să-l cunosc de curio-. 
zitate ca să ştii dacăi.așa negru cum... | 

— Taci, strigă cu glas năduşit şi tremurînd vecinul trieă. | 
Nu vorbi de astea cînd înserează ! Nu ştii în ce primejdie 
te pui i—Acum e ceasul cînd duhurile umblă! : 

In adevăr soarele apusese după un lung şir de nori fan- 
tastici, pe cari îi poliia cu o bordură de purpur. Frunzele 
_gemeau la. suflul melancolic a vîntului. Noaptea își întindea 
pe încetul tristul său hobot; 'şi florile ascunse în umbră, 
se vesteaii numai prin parfumul lor. Nu se zărea în acest : 
chiar-obscur, de: cît arborii negri întinzindu: “Şi crengele « ca 
brațele 'unor uriaşi.. DN 

Acestea toate eraă atît 'de frumoase, atăt de măreţe, î în- 
cît abia luai seama în contemplaţia mea că. vecinul mei 

"se duce, Aşa dar, invitîndu-l pe “a doua zi "la prinz, am 
intrat în camera „mea, unde m' am apucat să- -ţ „Scrii viața * 
S. Grigorie, precum mi-a povestit-o Bogonios, silindu-mă 
păzi cît s'a! putut chiar și expresiile sale. Sănătate. r 

  

N 

"Scrisoarei IX. | 
(Fiziologia porcii) 1), 

| Ă a i | Martie, 1840. 

„Nu ști dacă. cineva a cercat 2) pînă acum a descrie. 
figura astă. curioasă, originală. şi crohmolită a boierului - 
ținutaş. Voi întreprinde eii a face acest tabloă, pențru 
că ar fi păcata răminea. nezugrăvit un portret -atit de ca- - 
racteristic,  Cerindu- ți însă ertare dacă nu voi putea “a ţi-l, 

  

D dlbina românească, 1840, p. 97 (No. 25) - sub titlul Provințialul 
Și iscălit Carol Nervil. 2) Nimeni mu s'a cercat....
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- arăta !) chiar întocmai cum îl vedem cind ni-l aduce posta sai harabagiul „judan de-l trinteşte liop! pe paveaua Ia- 
şilor ; și mai virtos că el are deosebit tip după ţinutul din. care vine, după tirgul din care iese, după virsta lui şi 
trebuința ce are în capitalie, şi e olighioaie atit de variată, în cît ar fi o nespusă greutate a închide întrun singur 
cadru, toate fețele şi coloarele lui. Ma 
„Provincialul umblă incotoşmănat într'o grozavă șubă de 

urs; poartă arnăut în coada droştii înarmat cu un ciubuc 
încălăfat și lulea ferecată cu argint; şuba de urs, ainăutul 
şi ciubucul sunt cele trei neapărate. elemente a boierului” ținutaş ; fără ele nu se vede nicăiuri, Figura lui e lesne de 
cunoscut; cele 'mai adese este gros şi gras, are față în- 

 Rorită, favoriți tufoşă și mustăţi răsucite, dar pe lingă aceste firești podoabe, natura ca o miloasă mumă a răspindit 2) 
asupră-i şi un pu ştiti ce care vorbeşte mai tare” ochilor 
ispitiți decît ori ce altă; un sur știii ce care face a fi destul | 
să-l vezi ca să-l cunoşti, și să ghiceşti din ce ținut sosește, 
sai din ce bortă ese; un zu Ştiii ce în sfirşit, care te face să rizi cum îl zăreşti. Na | 
„Cum a sosit în câpitală, întăia lui treabă este să se ducă 
la Miculi ca să-și cumpere ochilari saă lornetă 3) cu care 
se uită seara obrăzniceşte prin toate lojele teatrului. De-1. 
vei întreba adoazi ce s'a reprezentat, a să-ți spue că s'a 
jucat comedia lui Vodevil care e foarte ghizdavă și nos- 
timă, pe care îndată începe a o şi critica. Ca să scapi. 

„de ideile lui literare, intră puţin în magazia asta din un- 
ghiul uliții, unde domnește M. Ortgies vestit prin fasonul 
jiletcilor și nasul său. Vezi pe acest flăcăi tomnatice îm- 
brăcat cu un frac fără mănice, abia înseilat, pe care îl 
scrie calfa pe la toate încheiturile cu credă ?-A venit la 
lași ca să se însoare, sai să -intre .în slujbă; Fracul îl 

„ stringe de-i plesnesc ochii, dar croitorul încredințează că: 
“parcă: e leit pe trupul săii, ba încă ceva mai larg decit 

  

1) a-l arăta bunilor Hoștri cititori. 2) a revarsat. 3) lornetă îndoită: -
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după jurnalul din urmă, căci în capitală « e de bon ton să 

fie toate cele strimtorite. | 
„Cine e acesta cea să dea piste noi cu droşca? Să ne ferim 

"de întilnirea lui, dacă nu vrem să ne asurzească. A să ne 

spue în. gergul 1) provincial, care zic că e franțuzeşte, că 
vine de la moşul Logofătul A. unde a găsit pe moșul Lo- 

„gofătul B. cu care a să prînzească la moșul Logofătul C.. 

și nu ştie ce să mai facă, căci e poftit şi de ceilalți ai. 

săi moși Logofeți şi Vornici ca să le facă cinste a petrece 

cu dinşii, şi nu-l mai încape vremea, şi... şi... o mulțime 

de asemene flecării; pentru că am uitat să-ți spun că pro-: 

"vinţialul e fudul din născare şi evghenis din cap pînă în. - : 

călcăe. El e nepot'tuturor boierilor mari și văr cu toată 

lumea. Insă deși ne spune că se sfăduesc de la dînsul 

care să-l aibă şi să-l primească, bunul om mucezeşte în - 

hanul lui Copui saă a lui Petre Bacalul! — O lume!. 

„De ai norocire a fi şi d-ta eughenis din protipendas, 

'Vlastare de viţă aleasă, țandură de os sfint, şi ai tre- 

buinţă a merge în provincie, fii sigur că ai să fii. bine -" 
primit, găzduit, căutat şi. ospătat, pentru că eşti aşteptat 

"co nespusă nerăbdare” ca să cununi pe toate fetele ce se - 
mărită ?) şi să botezi pe toți copiii nuoi născuți adecă să te 
faci cuscru și cumătru cu un tirg întreg, căci provincialul . 

“Sat ţinea necununat şi nebotezat, dacă n'ar fi cununat și - 

botezat de un boier mare. Pe urmă încep mesele: şi-cu- 

„metriile ; o să te silească să măniînci pînă nu vei: mai pu- 

-tea, pentru că de vei refuza vr'un. fel, de bucate, gazda a - 

să înceapă a se jelui că nu-ți plac bucatele şi a ocăripe | 

“bietul ţigan bucătar. Pe urmă ai să bei vutcă; ai să în- .. 

-chini sănătățile tuturor verelor, tuturor mătuşelor, tuturor 

nepaatelor, şi a tot neamul. Pe urmă ai să mergi la Soirce .. 

"(pentru că în provincie e încă moda de suarele), unde o 

„să te aleagă la toate figurile de mazurcă, unde o să fi. 

ca 0. gînganie străină la care o?) să ţintească toți ochii. 
, 

“ [i 

    

„ 2) Jargonul. 2) fetele cele mari, 3) or să...
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Intruri cuvînt, te poţi numi. norocit de vei scăpa din 'ţi- : 
__nut cu capul teafăr şi cu stomahul sănătos. 

Dar să ne întoarcem la boerul. ținutaş. După, ce a sfir- i 
"şit banii de cheltuială, vine acasă. Nevasta îi ese înainte. 
Ea îl aşteaptă să vie isprăvnicit sai Dresidențit ; el-vine 
cu plete lungi și lornetă, Ce scene atunci vrednice de pe- 
nelul. lui Hogart! Ca s'o liniștească,. bărbatul săi îi aduce 

  

vrun-turban vechi îndrugat de Duminica, sai vr'o ciudată 
capelă, capriţioasă clădire de pene, flori şi cordele, care 

Ă aduna de doi ani tot colbul din magazia Ninei. Sara, toți . 
“provincialii de ambe secse năvălesc | la dinsul. După cere- 
„monia dulceților şi a cafelei, cucoana începe a-şi arăta. 
„turbanul, şi boierul a- spune novitale. . Spune cum a pe-. 

_“ trecut; cum s'a eglindisit la bal la curte; ce mai con- 
- fete și ghiețate a mincat; cum îl invitaă toate dămele la 
danț; cum era balul de:frumos; sala era: pardosită cu 
oglinzi, păreţii de porțelan, uşile de cristal şi mobilele de 
chihrimbar, şi alte. multe minunății şi mîndreţe care fac 
„pe. prietenii săi să caște gurile ascultindu-l ; şi iaca ma-. 
terie” de vorbă cel puţin pentru două luni. 
- Grăbesc însă a sfirşi acest tabloii, de frică ca nu vr'un. 

" provințial om de duh. (pentru că nu sunt toți ca origi- 
nalul ce ţi am aşătat), să se apuce a ne: zugrăvi şi pe 

4 noastre ! !2"Ezposo! * .- 

. .. 7 ” ă - 

1) În Albină continuă :-mai ales dacă . (ferească Dumnezeu) i-ar! 

abate a ne arăta pe tinărul Ieşan, cînd, după ce a fost în slujlă 

de ținut, unde vorse- a da le bon ton se întoarse după trei ani în 

capitală, umflat de fanfaronie, orbit de sine, am/flut de ridicole 
culese din provincie și din capitală, iscusit în întriguțe neînsemnate 

cu capul esaltat de romanele lui Balsac și cu înima văduvă de sen- 

timente mobile, ș. c. 1. ș.c.l. | IN 

noi locuitorii din capitalie cu toate metehnele şi ticăloşiile 

,
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Scrisoarea A. 
(Despre: mitropolia Moldaviei) -. .-: | 

| _ Oetomvrrie, 1841. 

Romănia era creştină încă din veacul III. Desele năvă- 
liră a barbarilor nu putură stărpi' sămînța credinţii, care | 

de'la Dragoş luase o întindere mai mare. Alexandrul cel 
bun urzi Episcopiile de Roman şi de Rădăuţi, şi Mitropo- 

“lia Moldaviei, care pînă atunci: era închinată la Ohrida, 
_ fu prochiamată liberă şi neatirnată prin un act a Impăra- 

tului Bizanţiei loan Paleologu. De atunci Biserica, Mol- 

" daviei s'a păstorit de către Mitropoliţi aleşi de înaltul cler 
şi de nobilime ?) dinire arhierei cei mai însemnați. 

După emigrația lui Cantemir, căzind țara în ghiarele 
fanarioţilor, mitropoliţii la înscăunarea lor luase drept obi- 

cei a cere şi'încuviințarea Patriarhului de Constantinopol, 

care totdeauna li se da. Pe atunci, ' Mitropolitul Antonie 

" întimplindu-se a pribegi-în Rusia, Patriarhia fără a mai - 

aştepta alegerea, numi de-a dreptul: la 'scaun pe Arhiereul .: | 
grec Nechifor, bătrin cucernic ce se afla de multă vreme 

locuind în Moldova. Faptele bune şi cuvioşia acestui bărbat, 
potoliră cîrtirile poporului 5) asupra acestei urmări arbitrare; 

însă abuzul sporind din zi în zi, Mitropolitul Iacov Put- 

neanul adună un sobor de arhierei, arhimandriţi şi egu-. 

meni, şi la 1 lanuare 7260 (1752) slobozi o sinodicească 

carte, 'iscălită de tot soborul, prin care arătînd drepturile 

Mitropoliei Moldaviei, sfinţite de Împăratul Paleologul şi 
„întărite de un consilii compus de prefericiți Patriarhi: şi 

Arhiepiscopi, drept sfint şi firesc a popoarelor: de care se 

bucura Moldavia de a avea păstori spirituali î) numai din | 

" pămiînteni; în sfirşit supremația ce-şi luase Patriarhia 

Constantinopolii și însușirea abusivă de a nu se rindul 

Mitropolit fără ştirea şi încuviințarea ei, restatorniceşte - 
„vechea legiuire a ţării, blastemă şi afuriseşte; în viitor pe. 

„călătorii acestui așezămînt, şi legiueşte ca în veci să nu 
  

D Romiuia Literară, 1855, p. 255. 2) Şi de obștea boerilor ; 3) Cîrtirile * ! 
" obgtiei; 1) păstori duhounicești, -
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mai strămute astă pravilă,. şi să nu se mai încredințeze cîrma arhipăstorească la' străini ierarhi, a 
Rămăsese însă deprinderea, ca fie-care Mitropolit după ce se alegea, să înştiințeze pe .Patriarhie și să-și capete „încuviințarea. Puțin cîte puțin, deprinderea se socoti da- * torie, şi murind Mitropolitul Gavriil Calimah, Domnul stă- . pinitor cu unirea a tot clerul şi a nobilimei, chemă la: scaun pre Leon episcopul. de Roman, și pentru politeță „Înștiință şi scaunul ecumenic, Patriarhia văzînd că a.să scape înriurirea ce avea, se plinse Porței de aceasta, arătind | că ar fi o jignire a dogmelor bisericeşti ; după care Devletul . porunci să se strice acea alegere, iar Patriarhul, sume- țindu-se în -acea poruncă, -argosi pre Mitropolitul Leon. Din toate privilegile Moldaviei, ale religiei rămăseseră „încă neatinse și întriga voia a lovi şi în aceste! Însă du- hurile se revoltară; Domnul în unire cu toată obştea, nu „voiră a se supune, ci 1) se jeluiră Porții de astă călcare a - dreptului naţiilor, făcînd o pomenire a vechilor tractate cu "care țeara se supusese protecției -turceşti, Aşa .dar, Sulta- nul prin un firman adresat Domnului 3) Alexandru Mavro-. | „cordat din anul egirei 1200 (1785) pe la sfirşitul lunii ge- „maziel ahir (lulie), arată că încredinţindu-se din 'caidurile . (arhivele) Impărăţiei de acest drept legiuit a Moldaviei, îl „ întăreşte şi poruncește a. fi pururea nestrămutat, 

4 

Ce-a folosit însă și sinodiceasca carte -a lui Iacov Put- _neanul și firmanul Sultanului? Atita că grecii s'aă înlă- turat de la scaunul mitropoliei; dar înriurirea lor secretă tot rămase, căci dacă Mitropolitul nu-ți dă voie să te des- parți de soţie, dacă nu-ți învoieşte măritişul cu o rudenie Ş. c. ]., eşti sigur că mijlocind la Patriarhie, ai să le ca- peți. Și ce urmează 3) din aceasta ? Puterea relegii se calcă, miniştrii ei se desprețuesc, pentru că în slăbiciunea.lor tac, .. Și nu cutează a protesta asupra unui abuz ce le sapă inde- . pendinţa, ce nu poate să le-o contesteze nimeni. Vale! 

    

  

1) Ci cu toți se jăluiră; 2) Adresat căzră Domnul 3) Şi ce vine... .-: . A . 
N 

N - . 2
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Scrisoarea XI. 

" (Amintire funebră 1) 

Decembre, 1842. 

Este un sunet cărui altul nu se poate asemăna, sunet 
grav, jalnic şi fioros ? 2) ce află totdeauna 8) un răsunet în 
inimile cele tari. i | a 

„ Cînd bătaia clopotului te face a tresări, cînd îţi închi- . 
pueșşti că ea îţi vestește moartea unei rude, a unui prieten, 
a unui Cunoscut a căruia viață s'a stins cum se stinge în 

„aer resunetul aramei sacre, simți atunci tristețea insinuin- 

_du-se în pieptu-ț -ți ca un junghită de ghiață, şi dacă creş-.. 
tinismul nu ar veni să-ți împrăștie marasmul cu dulcea sa 
filozofie, ai suferi acele chinuri: morale ce nu „pot descrie, 
şi pe care le vindecă numai moartea. . - - 
„Moartea! Numele ei îinfiorează 'pe cel bogat, pe cel 
"mare, pe cel care lumea nu-l încăpea, şi care în împăr- 
țeala mormiîntului nu va avea mai mult loc de cit să-! 
racul; căci amară +) trebue să fie ea pentru omul cu cu- 
getul pătat; pentru acel ce trăind numai pentru el, a 
fost de pagubă compatrioților săi; pentru acel ce stringe 
averi, şi nu ştie cui le adună pe ele! Săracul însă privind-o 
ca o odihnă după o zi de muncă, adoarme în liniște, știind 
că atunci cind se va scula ca să dea seamă de cele cea 
făcut, va fi răsplătit: de. ostenelele sale, și locul îi va fi în- 
semnat în dreapta. 

Maiorul Ioan: Bran muri 5) în zilele aceste. 
“Acest bărbat €) în scurta lui viață, ciştigase numele de 

cinstit şi drept. într? atita, încît era de-ajuns a-l pomeni 
pentru a arăta probitatea î) personificată, şi dacă soarta Par 
fi pus intr'o treaptă mai naltă unde să fie arbitru soartei 
oamenilor, s sait să: ţie cumpăna Temidei, asupriţii și impi- 

  

1) «Albina Română», 1832, p. su sub titlul aNecrolog». 2) Sunet 
grozav monoton și jalnic, 3) purure. 1) „căci cr udă. 5) a murit, -6) 
Acest. om, ?) Cinstea. - 

a



  

laţii — atît de mulți la număr—ar. fi perdut, perzîndu-l, un 
mare sprijin şi apărător, pentru că el era atit de neabătut 
“din drumul cel drept, în câre il călăuzea o neprihănită 

„conştiinţă, încît. nici putea înțelege acele machiavelice res- 
tălmăciri născocite de iscusiții “lumii care făcu albul negru şi-ziua noapte. L'ar fi jălit publicul cum îl jălesc .cei ce 
la cunoscut şi care ar fi dorit să mai trăiască, pentru 

„Că oameni ca dinsul sunt atit de rari în societățile noastre”) corupte, încit e de mirare cum de se mai găsesc încă. 
| “Zic: că moartea e crudă; eii socot că este numai .ne- 
dreaptă. Nedreaptă, pentru .că în loc. să curețe reii ce: înădușe societatea, ea seceră ce este bun, şi trebuitor; şi 

“de am fi putut rescumpăra perderea. lui I. Bran; cu jertfa „va zece alţii 2), nici cum nu ne-am fi stinjinit a face acest schimb, în care am fi fost îndoit. cîştigaţi 3). 

  

„ Scrisoarea: XII De 
" Picală şi Tindală)t 

Februarie, 1542. 

— Dar d-ta, moşule, n'o să ne spui ceva? am. zis cătră -. bătrînul pădurar ce.ne primise, în. gazdă. |. 
„— Ce vreți să vă spun, feții mei? . răspunse el. Ce să 

vă spun vouă, oameni de ieri, eă omul veacului care port 
două sute. de ierne în spate? Voi vă ziceţi.Români 5), ş'a- 
poi vorbiţi. o limbă pre care ei n'o înțeleg. Purtaţi nişte - 
haine sucite pe nişte trupuri stricate, în care mă îndoiesc 
că este inimă. Sunteţi așa de <țigăriți și gingaşi în cît de 
var vedea străbunii noștri, ar plinge de jale. :. i 

1) Societăţile smerduite de noutăți. 2) A dăud-zeci alții 3) In. Alina urmează ; Anul 1841 începe cu morți. Fie ca cu pierderea acestui cin- „Stil tînăr, să ne plătim de toate alte calamități trecute și ziitoare, 4) Publicată în Albina românească 1842 p.57—60 sub titlul: «Pi- călă și Tindală saii moralu moldoceneascăs; şi semnată cu pseudoni- „mal Carol Nervil. 5) «Voi ziceţi că sînteți Romini», 
Ta 

7
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— "Toate. sunt aşa, zise unul din noi zid, dar încă tot 
"nu. suntem lipsiţi de simţul auzului, şi prin urmare ne place 
a asculta. poveşti frumoase din vremile trecute, şi ași pune 
rămășag că istoria vieții d-tale a să ne facă să adormim. 
la deci în braţe cea a ploscă burduhoasă 1) şi-ţi recoreşte git- 
lejul. 

Propunerea aceasta zimbi bătrânului, care. urmind Sfatu- 
lui dat, deșertă plosca, ?) îşi drese glasul, şi începu: - 

«Trebue să ştiţi, feții mei, că. ei 'sunt fecior vestitului. 
Strimbă- Lemne care lua stejarul cit de gros, îl îndoia cu 
minile şi-l făcea. obadă de roată. 3) El.era un om. foarte 
învățat. şi cunoscut pe vremea lui. Copilărise "cu „Ciubăr, 
Vodă, cu care învățase carte lă' dascălul Pascal din: Podul 
|loaei, ce ştia toată Alexandria pe de. rost „(făcută' de nu-. 
mitul dascăl Pascal) % de unde nu ştii cum a căzut în mi- 
nile D. Barac de'a tipărit'o. Petrecuse, toată juneţa. sa la 
curtea lui Lăcustă, a lui Papură și a lui Pirlea-Vodă.. Ce . 

„mai vremi acele! Cind venea primăvara şi eşeaii oamenii 
la arat, dacă nu le ajungea boi,la plug, se  duceai la 
Unguri sai la Leşi, și. luînd de acolo „oameni, fe nemeşi. 
saii proşti, șleahtici ori mojici, — nu mai alegeai — îi în- 

jugaiă și arai lanuri cît vezi cu Gchii, unde semănaii ghindă 
de creşteai dumbrăvi pentru ca să aibă strenepoţii lemne 
de ars. De aceea, luata-ți seama cînd e ger earna şi vin- 

_tul.xijie, că dacă vă.- puneţi la vatră dinaintea focului, au- 

ziți unele lemne. țipînd, și vedeți strecurindu-se din ele o 

apă ferbinte? Acele, feţii mei, sunt sufletele Leșşilor care, 

ţipă, şi lacrimile Ungurilor care picură, căci sufletele lor — 

“pentru păcate pesemne — le-A osîndit Domnul Dumnezeii, 
să intre în copacii pădurilor,- pre care le-ai arat: cu Su-. 

doarea lor. Ce să mai zic de oamenii vremilor acelora? 
"Ei eraă nalți ca brazii, şi voinici ca Smeii. Tatăl meii era 

„nepot viteazului Sfarmă-Peatră,, care avea obicei cînd se 

» Cel fedeleș Burduhos. 2) fodeleşul. 3) obadă /a car. î) Pasagiul 

ă din parantez lipseşte. în n Albina, a _
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La vristă de două sute optzeci ani, tată] mei, văzindu-se flăcăii tomnatic, se însură cu jupăneasa' Mărica, minunată! femee groasă și frumoasă dar cam prostană 1), zicînd adese niște vorbe chisnovate la care tată-meii răspundea : Tronc, . Mărico! La patru luni, după 'ce se mărită, născu o fată, "“Astă născare fără Vreme cam supără pe tata, dar popa îl 

epte-opt bolovani ca 

linişti spuindu-i că asta se întîmplă une-ori, însă numai. . la facerea d'intăi, Soră-mea ma trăit, precum nici alţi două: sute de frați [şi surori] ce am avut. In sfîrşit m'a născut pe mine, şi văzindu-mă aşa mic şi ovilit mi-ati pus nu- mele Tăndală. Naşterea mea custă?) viața mamei, ear tatăl mei simțindu-se c'a îmbătrănit, chemă pe naşu-meă Păcală, mă încredință lui, şi apoi muri după! ce mîncă trei oi fripte şi bău o balercă de pelin, zicînd că nu trebua să se ducă pe ceea lume flămînd și insetat. EI era atunci de patru sute optzeci și trei de ani. | Naşu-meii Păcală era un om foarte de duh; avea răs- puns la ori-ce vorbă. El mă puse întăi la buchi, dar văzînd că într'o zi era să mă înăduş cu un Tverdu ce mi se “prinsese în git, hotări a-mi spune singur: tabla pe care trebuia să o deprind pe din-afară. Asta mi-a fost învățătura. . laca ce-mi zicea el: 
o «Fine 3)! De vrei să trăeşti bine şi să aibi ticnă, să te  Săleşti a fi totdeauna: la mijloc de masă si la colț de ţară; pentru că e mai bine să fii fruntea cozii decit coada frunţii. „Şezi strîmb şi grăeşte drept. Nu băga mina unde nu-ți fierbe oala, nici căuta cai morți să le iei potcoavele, căci pentru Behehe vei prăpădi şi pe Mihoho, 

N 

Bate ferul pănă e cald, și fă tot lucrul la vremea luj, .. Nu fii bun de gură; gura bate c... Vorba multă e să- “eg 8 răcie omului, și toată paserea pe limba ei pere, 
În O 

- 
-1) cam prostatecă, 2) costisi viața maicei mele, 5) fătul mea,



Nu fii sgircit, căci banii strîingătorului, intră în mina . : 
cheltuitorului, și scumpul mai mult păgubește, leneşul mâi 

„mult aleargă; dar nici scump la: tăriţe şi eftin la făină. | 
Nu te apuca de multe trebi odată. ' Cine goneşte doi 

iepuri, nu prinde nici unul. Nu te intovărăși cu omul be-. 
cisnic. Mai bine este să fii cu un om vrednic la: pagubă, 
decit cu un mișel la dobindă..Nu te vări în judecăţi. In 
ţeara orbilor, cel c'un ochii e împărat. Cel mai tare e și 
mai mare, şi dreptul umblă totdeauna. cu capul spart..La 
judecători ce intră pe o ureche, ese pe alta, căci sătulul | 
nu crede celui flămind, şi mai bună e o învoială strimbă, - 

„decit: o judecată. dreaptă. Să n'ai a face cu cei mari. Corb 
la corb nu scoate ochii, Ce ease din miţă, șoareci prinde, 

„și lupul părul schimbă, iar năravul ba. Si 
Nu te încrede în ciocoi. Ciocoiul e ca răchita; de ce-l 

tai; de ce răsare, şi din coadă de cîne, sită de mătasă nu 
se mai face. Nu fii dușmănos, căci cine face, face-i-se, Şi . 
nu.€ nici o faptă fără plată. 

Fereşte-te de proşti şi de nebuni. Nebunul n'asudă nici : . 
la deal, nici la vale, şi prostului nici! să-i faci, nică să-ți ! - 

“facă. El învață: bărbieria la capul tăă. Şede pe măgar, şi - 
caută măgarul. Nu-l primesc în sat, şi el întreabă casa 
vornicului. Prostia din născare,, leac ny mai are. Cine se 
mestecă în țărițe, îl mănîncă porcii; și apoi spune-mi cu 

„cine te aduni, să-ți spun ce fel de om ești. ” 
Nu te hrăni cu nădejdea şi cu: făgăduinţile. Înțeleptul 

făgădueșşte, nebunul trage nădejde. Să trăeşti, murgule, să 
„paşti iarbă verde. Ce-i în mină, nu-i minciună, și e mai 
bine acum.un oă, decit la anul un boi. ” 

« Chelbosului tichie de mărgăritar nu-i trebue, pentru aceia 
nu te apuca de lucruri mari, căci e lesne a zice plăcinte, 
dar cu b... de fată mare, nu-se fac oule roşii. Dobîndă 

„mare rupe ciochinele, şi pînă-a nu găsi mantaua, nu erai 
dator. Cu rudele bea și benchetueşte, dar neguţătorii nu 

„face, căci deşi sîngele 'apă nu se face şi cămașa e mai 
„aproape de cit anteriul, dar nepotul e salba dracului: Frate 

a
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frate, brinza e cu .bani. Nu fii răpitor. Mai bine nici oaia 
„cu doi raci, nici lupul Hămind..Să nu vie-vremea să dai 
„cinstea pe ruşine, și să-ți-zică: e... lupe, ce ai. mîncat. 

. Lasă pre oameni în ideile lor. Vintul bate ; cînii latră. AJ- 
tui îi e drag popa, şi altuia preuteasa. Tot. țiganul îşi 

“laudă ciocanul. Zic zece, tu taie: una. Vrabia mălai visează 
și calicul comăndare. 
Nu da împrumut ca să.:nti- ți faci duşmani, Dă- A ROpO,. 

pintenii, şi bate iapa cu călciele; Şapoi,: prinde orbul 
scoate-i ochii. Nu te bucura la cîştiguri mici pentru că cu: 

- „un rac tot.sărac, cu-un pitic tot calic; dar cînd umbli cu 
“miere, linge- -ți degetele. Primește ori ce-ţi. vor da. Calul 
de:.dar nu se caută în gură; și cine n'are ochi negri, să- 
rută „și albaştri. Cînd vei voi să te apuci de ceva, prinde 
iepurele cu carul. Miţa cu clopot, nu prinde. şoareci. Nu 
te îngriji cum o s'o scoţi în capăt.- Nevoia învaţă pe că-. 
răuș, şi cine are barbă, are și pieptene: | 

Nu te amesteca în intrigă. Nici pe Dracu să vezi, nici: 
“cruce. să- ți faci. Nică lupul pe bălaia, nici bălaia pe lup: 
la-ți catrafusele, și fugi ca Dracul de tămiie. , 

Nu te încrede în caracterul omului în slujbe. El este o 
„brînză bună, în burduh de cîne. Făgădueşte multe, dar să 
dee Dumnezeu, mamă, să fii ei fată! Nu „gîndi căo 
să scapi 1) de dinsul. Banul răi nu se: perde, Şi are ac 

- pentru cojocul tăi, nici. socoti 2) că s'a îndrepta ; calul. 
. bătrin nu mai învață a juca. Cînd nu. e în slujbă, [e.: 

omul). cel mai de treabă, dar posteşte robul lui -Dum- 
nezei, că m'are ce măninca ; „ŞI cîte spune, sunt o frumoasă . . 
poveste dar : mare“ minciună, căci minciuna . boierească, 
trece în țara Ungurească. Caută să-ți fie supuşii vrednici, 
ca să nu zică lumea-că cum e Turcul şi pistolul. Dă-le. 
pildă bună, pentru că peştele de la cap-se împute. 

Nu fi falnic, nici face. din: ținţar, armăsar. În urma răs- 
boiului,. mulți voinici se arată. Vulpea dacă.n'ajunge, zice 

  

„1) Ar socoti că-i scăpa. 2) nică gîndi, |
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că pute. Să nu fii din cei cari zic: Lasă-mă să te-las, şi” ia-l de pe mine că-l omor. Nu te certa cu cei ce ştiă mai multe decit tine. Haide, tată, să-ți arăt pre mama. Nu umbia cu c... în două luntre, nici te mindri, căci mindru- lui îi stă Dumnezei Împotrivă, SR | 
Nu te necăji pre soartă. Norocul cine-l ştie? Fă-mă prooroc, 'să te fac bogat. Beţivului și dracul îi ese cu oca înnainte ; însă vremea le îndreptă toate. Vremea vinde lemnele, şi nevoia le cumpără: 'Tu ferbe mazirea și taci, Joacă ursul la cumătrul, poate a juca şi la tine.. | Nu te mănia pe lume. Se mănie văcarul pe sat; satul nu știe nimic. Umilește-te; capul plecat nu-l taie sabia. Cine se înalță, se smereşte; și dacă ajunge cuțitul la os, şi petreci ca cinele în Car, trăește ca vermele în rădăcina hreanului, pănă va veni vremea ca cui pe cui să scoată. Nu fii obraznic. Vor crede că:ai p... tot butucii, şi-i da peste un omușor care ţi-a face coastele pîntece. 
De te vor pofti la masă, tu nu te trage sub masă; dar ru fii supărător, că or zice că: Mart din 'post nu (mai) | lipseşte. De vei păgubi în vre-o neguțitorie, să-ți fie de învățătură ca altă dată să nu te mai apuci de ea. Odată : vede naşul p... finului; iar de vei căştiga, nu te mai apuca * și de altele, căci cine sare garduri multe, îi dă cîte un par în Cc... și ulciorul nu merge de multe ori la apă. Cind ţi s'or aprinde călciile, insoară-te pînă a nu îmbătrîni, căci insuratul de. tînăr şi mincarea de dimineață n'aă greș; şi bătrinul amorezat, e ca Chiroșca cu păsat. Fă cunoștință cu fata; n'o lua numai pe auzite, pentru că nu se mănîncă . tot ce sboară, și se întimplă de departe trandafir, şi de aproape borș cu ştir. Vezi cum a fost maică-sa, căci pe" unde a sărit capra, mai pre sus a să sară eada. De-i ve- dea-o că nu vrea să“ plămădească și toată ziua cerne, cer- cetează:ți casa, pentru că bătaia e din rai. Fii român verde şi rupe miţa în două. Bate şeaua, să înțeleagă iapa, căci femeea”i dracul; şede în deal și prăvale carul în vale ; dar. nu întinde aţa să se rupă. Gospodăria să'ţi fie măsurată, 

C, Negruzzi.— Opere complete, - | 13
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căci la gospodina bună, mulți voinici Sadună; şi dei şi 
păţi ceva, numai tu să ştii.unde te strînge ciubota. Nu te 

"apuca s'o păzești; mai lesne poți păzi un cîrd de iepuri; 
şi macar că găina bătrână, face zamă bună, fereşte-te de 
babe. Baba bătrină nu se teme de vorba groasă. Lumea 
piere, baba se peaptănă. — In sfirşit măngăe-te la necazuri, 
gindind că sacul-şi-a găsit petecul, şi roagă-te zi şi noapte!) 
să-ți dee Dumnezeii mintea Moldoveanului — cea 'de pe: 
urmă», . a 

Avea încă multe de spus >) moş Tindală, cînd a luat sama 
” că nu'l- asculta nime, căci noi cu toții adormisem şi ho- 

răiam. Așa dar făcu și el ca noi. 

Scrisoarea XIII 

( Luminărica 3) 

Mart, 1543. 

Vă aduceţi aminte de un sărac pre care îl întilneaţi, 
sint acum doi ani, pe uliți, prin piețe, pre la biserici, cer- 

” şitorind mila creştinilor şi împărțind bogdapr ostele în 1 dreapta 
Şi în stinga? 

Luminărică nu mai este! — - Dar cine era el, şi care fu 
solia lui aice.jos? singur nu'o ştia. De îl întrebai de unde 

"este? «Nu ştiă, răspundea; știi numai că mama cînd m'a 
luat mi-a zis: Niță, dragul. mei! să cumperi htminărele și 

„să le împarți pe la bisericele. Atita ştiă, atita fac.» - 
„ Desculţ, cu capul gol, încins cu o funie şi cu traista în 

- şold, Luminărică pină în ziuă colinda toate bisericele, î îm- 
părțind luminări şi cerșitorind, nu pentru dinsul — lui nu-i . 
trebuia nimică —'ci pentru alţii. 

La un schit sărac lipseşte clopotul; îndată Lumînărică 

1) Urmează: ca la ori-ce împrejurare... 2) să mai spue. 3) Calen- - 
dar.p. pop. rom. (Almanah de încățătură şi petrecere 1844 p. 102.)
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îl-ia din tîrg, se pune cu. dinsul în mijlocul unei piețe, îl 

trage, şi clopotul nu tace pină. ce nu-și cîştigă plata. Cu- 
rind arama sfîntă va răsuna în aer,. chemînd pre credin: 

cioşi. la rugăciune, şi va spune în graiul să cel misterios 
lăudata.. faptă a săracului cerşetor. 

O biserică n'are vestminte ; Luminărică îi aduce stofe 

bogate, el care n'are de cit o haină stremţoasă ce abia. 

îi copere goliciunea trupului; căci în zadar voeşti să-l îm- 
braci. Dă-i o haină:),.o cămaşă; peste un ceas nuo mai 

are : a dat-o altuia, pe care i socoate mai nevoie „de cit 
dinsul. 

Vedeţi această văduvă cu lipsa i în faţă și cu desnădejdea 

în: inimă ? Inconjurată de şapte copii ce pling de foame. 

"îmbrincită de la uşa bogatului, unde nu i se dete voe a 

„împărţi nici fărmăturile cu ciinii lui, ticăloşia o apasă sub 

greul ei genunchiii ?). Lumiînărică o vede, o mîngie, şi a 

doua zi îi aduce o vacă, care săturind cu laptele ei pe 
flămînzii copii, întroduce iar bucuria în bietul bordei. 

Dar unde suntem noi în stare a înşira toate bunele fapte 

a acestui sfint om !. Ajunge a. şti. că săracul acesta cer- - 

şetor, îndemnat de plecarea sa 5), (şi de o stăruinţă puter- 
nică), a zidit pină şi biserici. Să judecăm din aceasta, oare 

ciți săraci am putea, face fericiți cu abonamentul unei loje“ 

la teatru, unde învăţăm a fi demoralizați, cu cheltuiala unui 

ospăț ce ne îmbuibă pîntecele şi ne strică sănătatea, cu 

o găteală de bal ce roade cite un colț din moştenirea co- 

piilor noştri ? , 

Dacă Luminărică ar fi strins toți banii ciţi a împărţit 
mile şi a cheltuit cumpărînd. luminări, clopote, vaci, vest- 

minte ș. â., negreşit ar fi fost bogat după starea sa ; dar 

trăind sărac, a. murit sărac. | 

Intro zi, trecînd pe lingă o biserică, am văzut norod 
strins, şi. am auzit cîntînd rugăciunile morţilor. În mijlocul 

' - 

2) Dă-i unu strai... 2) sub recile ei ghiare... 3) că acest sărac cer- 
_— spor, îndemnat de vora și de plecareaa sa, a zidit... “
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bisericei sta un mort învălit cu giulgiii 1). Biserica era lu 
minată și împodobită ca pentru un. mort bogat, şi un 'ar- 

„ hiereă înconjurat de un numeros cler slujea prohodul. Nu: 
„se vedea nici o rudă, r nici un prieten vărsînd lacrămi min- 
cinoase ; i numai o văduvă în haine negre sta la picioarele 
'sicriului ; iar pe fața tuturor “săracilor, ce. alcătuiaii corte- 
giul repausatului, se vedea intipărită o întristare mută, o 

“iale dureroasă.: 
"In. momentul acesta, arhiereul apropiindu-se, desvăli pe 
mort, şi însemnînd pe fața ui. semnul crucei, zise cuvin- 
tele aceste: . A 

«Doamne ! odihneşte sufletul robului tău Joan în loc de 
pace, în loc cu verdeață, unde nu este întristare nici suspin, 
ci viaţă fără, de sfirşit», . 

„ Pătrunşi de mare 'puternicia Morţei, ami plecat capul, 
și privind icoana Mîntuitorului, ce. sta pe pieptul mortulu;, . 

- am zis: 
“ «Doamne ! Doamne! Odihneşte după moarte şi sufletul 
nostru în locul unde ai odihnit sufletul Ii Luminăricăs. 
Poate 'voiți a şti cine făcuse?) o așa pompoasă înmor-, 

mîntare cerșetorului ? | 
_ Într'o dimineață: o damă văduvă — al căreia nume îl 
vom tăcea, respectind frumoasa ei. faptă — găsi -la poarta . 
casei sale trupul lui Lumînărică, şi — 
Văduva îngropă 5) pe. sărac! 1), 

P. S. Sub titlul «Cine a înmormîntat pe Lumînărică», Negruzzi pu- 
blică în Afbina Românească din: 1844 p. 22 un n fel de “rectificare de 
următorul cuprins: 

, 
«In Calendarul eşit la. Cantora. Foei săteşti cu începutul anului 

1844, noi am fost scris ceva despre un sărac numit Luminărică. Am 
„zis că el a-fost înmormîntat de o damă văduvă. Ne-am. încredințat 
însă în urmă că pentru îngroparea acestui cerşetor a' cheltuit dum- 
neaei Cucoana' Marghioala, soţia d. Vornicului Scarlat Miclescu. Aşa 
dar ne îndreptăm areşala, publicind generoasa “d-sale faptă.» (Editorii). 

') cu giulgiă alb... 2) cine ati cheltuit de ati făcut o asemenea . 
pompoasa... 3) ai îngropat... 3) Lumînărică a murit: în anul 1512 
şi este îngropat în biserica Tălpălarii... Nota lui C. N, din Călindar,
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Scrisoarea XIV - 

(Critica 1) 

| | . Ianuarie, 1834, 

În trecutele zile un june, căruia nici cum genii nu-i 
lipsește, plin de idei nouă 'mai mult bune decit greşite, . 
îmi ceti O compunere a sa, care n'ar fi rea, dacă autorului 
nu i-ar fi fost drag a se face cunoscut prin originalitate 

. mai mult decit prin simplitate, întrebuințind ziceri culese 
din vechii scriitori, pe care voiește cu de-asila ale reînvia, 
dind unora înțelesui ce poate au avut întăi; în sfirşit fa- 
bricind de la sine ziceră, şi vrute şi nevrute. 

Am voit a-i arăta deşanțata lui întreprindere, spuindu-i 
că nu e dat tuturor a crea ziceri şi a baga scalpelul în 
biata limbă, pentru a o struji cum li se pare; că nu sunt 
toți creatori ci croitori și croitori: răi; că sunt multe pie- 
dice, fanatismul bătrinilor, fleprinderea, pedantismul, Căr- 
țile bisericeşti, Şc... 

Mă asculta cu o nerăbdare ce se vedea în neastimpărul 
săă, pănă ce sărind de pe scaun::. - : | - 
„— lartă-mă, domnul mei, strigă ; iartă-mă că nu mai am 

răbdare ! Ce-mi vorbeşti de fanatism şi de deprindere ? De. 
ne-am fi potrivit acestei vechi rugine, am purta încă barbe 
și papuci galbeni. Cit pentru pedantism, e o emblemă a 
dobitociei. Cărţile bisericeşti? dar ia mă rog pe acele ti- - 
-părite mai nainte și în vremea Mitropolitului 'Dositeă, Și 
vei găsi zicerile: provedință, creştin 2), înger), comenta- 
rie, şerbi), ş. c.]. pe care acei noi — socotind că fac mai 
bine — le-ai prefăcut în pronie, hristian, angel, tălmăcire, 
rob... în loc de şerbul lui Durinezei, robul lui Dumnezei ; 
ÎI O E 

1) »Propdișirea», Iaşi 1844, p. 4, supt titlul: «Despre 'imba romă- 
„tească, Întăia scrisoare». 2) Creştin, chretien, cristiano. 5) Anger, An- 
ger, Angelo. In limba romină 1 se schimbă în r; d. p. gelo, ger, sal, 
sare, popolo, popor, etc. 1) Şerb, servo. La Romini v se schimbă în 
b; d. p. selvatico, selbatic, cervo, cerb, voce, boce, polv ere, pulbert; 
şerb, etc. -— Notele lui C. N,



198 . e C.. SEGRUZZI 
  

pare că Dumnezeii creator şi părinte are trebuinţă de robi, 
nu de- supuşi şerbi sati slugi, cari să umble în căile lui. 
Grecul nu zice Ezhz30s ci A05hos <05 0: 205, Şi asemine zic şi 

„toate celelalte popoare creştine. Ia sama, domnul mei, că 
„ei nicăiri n'aă.voit a întrebuința timpul săvirşit a verbu- 
lui, ci tot cel nehotărit; nici odată: avui, făcui, fui, tot- 

- deauna: am avut, am fost, am făcut, fără să-și. deie cu: 
vint pentru astă arbitrară palmă peste ochii gramaticei. 
Ei — tot acești noi — întrebuințează zicerile : învălire, - mi- 
rare ş. a., dar n'ar zice, doamne! “fereşte ! - -1ivacul şi văl 
care sunt tot- una, și pe care le găsiaă în cărţile vechi. 
Prin un capriț neînțeles, luai verbul şi lăsaii substantivul! 

Nu'ţi place, că zic: inimă, tinereță, spirt, relege, virtute ? 
ai voi să zic: suflet, dragoste, duh, lege, faptă bună ; pen- 

| tru că la d-ta inima, acest dar dumnezeesc inseamnă acea 
" bucată de carne macră prin care circulează sîngele; tine-. 
reța, junie, spirtul, o esență îmbătâtoare; relegea, legea 
sait: pravila ; virtutea, puterea animală a trupului. De-pildă 
acest fraz: L'âme qui aime avec tendresse est inspirce par 
Vesprit de la religion et de la vertu, eă Vaş traduce așa: 
Inima ce iubește cu tinereță e. insuflată de spirtul relegii 
şi a virtuții.. D-ta negreşit că astfel: Sufletul ce iubeşte cu 

- dragoste, e insuflat de duhul legii şi a faptei bune. Acum un 
oare-cine, care ar pricepe zicerile, fără a Şti şi înțelesul ce 
le-aţi dat 'domnia- -voastră, .vrind a retraduce din cuvint în 
cuvint traducţia. d-tale în franţeza, ar trebui să zică: Le 

" souffle qui aime avec amour est inspire par Podeur de la 
-loi-et de la bonne action, şi ar ride mirindu- -se ce ai voit 
să zici d-ta. prin acest fraz smintit. 
Zicerile, abătut (abattu), zmilit (humili€), și alte cite-va 

care nu-mi vin în minte, le- ați botezat, săracele, cum vai - 
plesnit. în cap. Prin abătul; înțelegeți aceea ce francezul 
zice prin €cart€, prin umilit, plecat (humble). Apoi dacă 
se găsește un om ce vine de pune tot cuvintul la locul - 
lui, dindu-i înțelesul cel primitiv, strigaţi că e cu neputinţă - 

4
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a strica obiceiul, vorbă proastă. a oamenilor mişei, pentru 
care nu e nimic cu putință! 

Îmi zici că creez ziceri? Ce o să fac cînd îmi lipsesc . 

cuvinte ca să-mi arăt ideile? Însă de vei căuta bine, vei 

vedea că şi acele ziceri sînt sai romănești uitate, saii îm- 

prumutate de la limbile surori. Şi apoi, întru- âceasta am 
urmat pildei altora, cari ştii! ce va să zică o limbă... Adio, 

domnul meă, urmă luîncu-şi capela, eşti într'o zi de spleen, 

nu vrei să mă înţelegi. Sunt şerbul d-tale!: . 
— Dar poet al dracului! Ţi-am spus că sînt mai mulți 

croitori de cît creatori, şi... Poetul era acum în uliţă. 
Iaca cum judecă acest june nevindecat în părerile lui... 

Mie mi-e prieten şi aşi dori să'l pot îndrepta, dar —îmi 

mărturisesc păcatul — mă cam învoiesc cu ideile lui. 

În adevăr, folosul ce a isvorit din cărţile bisericeşti întru 
„ceea ce priveşte relegea şi morala e netăgăduit, dar gra- 

matica mult pătimi. Dacă limba ar fi rămas precum se vede “ 

în, cărțile vechi şi se aude în gura poporului, şi vr'un om 

înzestrat cu o știință sistematică a limbelor rude sar fi 

apucat a -0 aduna şi a o aşeza precum cer tipul și ori- 

gina ei, negreşit că am fi scăpat de toate aceste pleonasme, 

fiorituri şi cacofonii. Scriitorii. noui bisericeşti şi profani, 

au introdus shimatismul limbei greceşti impreună cu o mul- 

țime de ziceri,. lepădînd pe cele romăneșşti. _ 
Cînd ar zice cine-va astăzi gintă, cor, columb, dardă, 

custodie, templu, generos, peregrin, investat, ș. a. — pe care: 
le-aii lepădat — puțini lar înțelege: şi însă astfel se vor- . 

bea, se scriea Şi se tipărea cu vre-o sută Şi, „ciţi-va ani 

-în urmă. 
Multe parascovenii — de mi-e ertat a împrumuta. astă zi-. 

cere poporană — are limba noastră, mai ales în zicerile 

luate.din Slavona. Nu-mi vin în minte toate, şi nici voia 

te supără cu un glosariii ce nuw'şi are locul săii într'o scri- 

soare, dar voi însemna pentru curiozitate una, două. 

Substantivul slugă, a slugi, prefăcîndu-se în verb face - 
slujire săi a sluji, cînd ar trebui,să facă slugire, sluga; 

,
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Slugii, slugire. La astă zicere 1) slavonă, am păstrat verbul cu declinația lui, și am greşit. Altele tot slavone le-am schimbat și iar am greșit, pentru că nu ştii de ce nu mai nimerim; d. p: viteaz, treaz, dărz, obraz ș. a., la plural sla. : voneşte nu schimbă! pe z în Î; Precum noi care zicem vi- teji, obraji” Ș. c. l.,.în loc de vitezi, trezi, obrazi, dărzi, ş. a., o anomalie nesuferită într'o gramatică regulată. Cu altă scrisoare, îți voi spune ceva şi da scriitorii vechi Noige | . 
| 

* 

  

| NE Scrisoarea XV =) 

(Critica) 

April 1844, 

Iţă făgăduisem Să-ţi spun ceva de scriitorii vechi, dar poetul de care ţi-am vorbit, mi-a dat ocazie 3) a-ți spune acum de odată altă-ceva, păstrindu:mi făgăduinţa pentru - alt prilej.— lacă ce-mi zise poetul mei, cărui îi arătam o critică ce un nu știă cine făcuse asupra lui. 
— Nu-mi pasă de critica domnului acelui, 
—" ȘI pentru ce nu-ți pasă? | 
— Pentru că n'are simțul comun ; pentru că vorbeşte de. „pe ceea lume; în Sfirșit pentru că în iscălitura acestui critic găsesc un 6, doi o, Şi trei 7. 
Zicind acestea, ne-am uitat unul la altul, și am pufnit amindoi de ris. 
Aş fi voit să-l supăr, dar ce să-i zic? Cu argumentul din urmă, mă făcuse marți. Pas de cutează să iei partida unui om care are în iscălitura sa un fi, doi o, şi trei v! Eu măr- turisesc că de aş avea nenorocirea să aib în numele şi po- „Tecla mea atitea farafasticuri, nu mi-aș mai scoate obrazul . printre oameni. Aş prefera să mă cheme Mitrofan, Ciuper- 

1) Luând astă zicere. 2) În Probăşirea (1844) p. 100: Despre Bimba “românească, Scrisoarea a doua. 3) prilej.
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covici, Bostănescu sai ori- cum, și nu mi-aş erta nașul dacă 
„mi-ar fi dat un nume în care să fiă silita viri un J, doi 

w, și trei ş, 

Sunt oare-care nume care poartă ridicolul în sine. Na- 
poleon ar fi fost aceea ce a fost, de Par fi chemat Martin 
sau Hubert ? — Numele înrîurează mult asupra soartei omu- 
ui. Cunosc o fată care nu se putu mărita, pentru, că o : 
chema Gaftona, şi un june foarte de ispravă care_se în- 
“sură măcar că se numea Curnescu, și apoi păţi — aceea ce 
ştii. Eă (doamne fereşte!) de- -aş avea oi, nu mi-aş nămi!) 
un păstor cu numele Lupu.— Dar să vefiim la treaba noastră. 

Voiam să-ţi spun, că nu de mult am cetit o carte ru- 
sească ce mi-a trimis-o autorul, tipărită în St: Petresburg 
și intitulată: Hauepmanie npaBnas Banaxo-MondaBcron Tpaar- 
Mammrit, adică: prescrierea regulilor gramaticii romănești. 
Autorul ei este D. Hincu romăn, care —nu înțeleg pen- 
tru ce — adaose un of la porecla sa, şi din Hincu își zice 
Hinculof. Per gusto non disputare: -, . 

Astă cârticică ce se alcătueşte din două volume 8%, mare: 
cite de 500 pagine, spune 'multe de toate pe care ei n'am 
vreme, nici curagiă să ţi le spun. Ajungă-ți atita, că D. 
Hincu saă Hinculof, cu patriotică generozitate ne înzestrează 
limba cu 47 slove, adică, cu 20 mai multe de cît avem. 

Patru-zeci și şapte! zăi nu ne mai trebue mult ca să 
ajungem pe chinezi! Intre acestea, sînt unele gătlane, bu- 
zane, şi nu ştiii cum le mai botează D. $...3); prea destule 

„ca să ameţească capul unui biet şcolar. 
Una din cele multe care învecinicesc numele lui Fliaa 

în literatura Romănilor, este.că ne-a scăpat de atitea litere 
prisoselnice ce încetul cu încetul, începuseră a: se împă- 
minteni în limba noastră, şi dacă le-ar fi lăsat, cine ştie 
aceste cîte altele ar fi fătat? Este însă o slovă care a ră- 
mas, slovă venetică şi hidă! dinaintea căria 'pină și cu- 

  

1) Zocmi. 2) non disputar. 3) Săulescu. 
e
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ragiul lui Eliad — şi asta nu e puţin — s'a umilit. Această. 
slovă iată-o, întortochiată şi cirligată întocmai. precum se . 
Scrie : . . - DR 

IN E f 

In zadar d. Seulescu voi să introducă un culbec (0,) în 
locul «i, şi d. Gianili un par (1). Nerodnică osteneală !'De- 

„ Şeartă trudă ! Nimeni n'a voit să-i asculte, ca Şi cînd n'ar 
“A zis dumnealor nimic. o - : 

Astă slovă din alfabetul cirilian, văzînd că în dialectele 
ce derivă din Slavona, figurează numai de formă (pentru 
că n'are. glas), se viri vicleana în: limba noastră, unde nici 
cum nu-şi avea loc, şi cu o machiavelică nătîngie isbuti a 
prinde locul tuturor vocalelor romăneşti, dîndu-ne acea pro- 
-nunție guturală și groasă de care nu ne putem desbăra.. 

Să nu-ţi pară uri paradocs.. Iaca cum usurpă ea dreptul 
"vocalelor noastre ; d. p. . , | 

a. Ebnrape m5u5, în loc de cîntare, mînă, (cantare 
mano) etc.: e 

e. Bind, pent, BETS, în 'loc de -vind, vint, vărs, (vendo, 
vento, verso) etc. | e i | 

î. Ps: nus de, în loc de răspuns, rîde, (risposo, ride) etc. 
_0. JItBsitor, mustire, pstsnd, în loc de locuitor, mona- 

stire, rotund, etc. | 
îi. Sunt, în loc de sînt (sunt) etc. o 
Vedeţi din exemplul acesta cum se băgă în totul, în - 

cit e rară zicerea în care (2) să 'nu fie. Iaca ce rezultat 
aduce nebăgarea de seamă la invazia străină !. O slovă— 
ce-treabă mare o slovă? — O slovă nu o putem scoate, 
căci a prins rădăcină ; cum vom putea dar scăpa de pre- 
județe şi de lucruri străine, tare pe toată ziua se înțele- - nesc între noi! | a 
„Văd că mă depărtez -de țelul mei, prefer dar a sfirşi 

7 . 
1 

” 
. . -
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scrisoarea asta, a căria scop este de a chema ajutorul i- 
terațilar romăni spre isgonirea slovei parazite, de şi sînt 

desnădăjduit, de vreme ce — precum am spus mai sus— 

pînă şi capete academice nu: i-au putut face nimic.— Vale! 

Scrisoarea XVI!) ! 

” (Critică) 

| , N „Octombrie 1844, 

„Un proverb al nostru zice :- bate herul până € herbinte... 
E! ce gerc e asta? 6 să strige D. Eliad. De unde ai. 

“luat tu, Moldovene, pe crăcănatul X ca să-l substitui ast-fel 

de obrăsniceşte în locul lui (D? Nu e de ajuns că vorbiţi 

aşa, aveţi încă cutezare a-l scrie şi a-l tipări ! | 
» Aveam de “gind să-ți spun nu ştiii ce, şi pentru ca să: 

„ dai oare-care autoritate 'ziselor mele, începusem cu un .. 

„dicton cunoscut, dar iată că Eliad nu mă lasă în pace; 

mă sileşte a-mi. da cuvintul pentru ce zic xep xepBinte,. 
în loc de ep bepsinte. Se | 

S'ar cuveni să mărturisesc în toată naivitâtea, că na 

luat gura pe dinainte, însă fiind-că în natura omului e în- 

țelenită nătîagia a-şi apăra greşalele, voi să arăt că a 

întrebuința pe. N în loc-de , nu e un provincialism- 

moldav — precum ni se impută de alți romîni — ci o de-: 

_ prindere împrumutată, nu de la muma latină, nici de la 

mai marea soră Italiana, dar o suvenire mingiioasă, dulce 

Şi scumpă de la v surioară, depărtată ; gingaşă şi molatecă, . 

„crescută sub umbra naranzilor (naranjas), și boltele mo- 
reşti a Alhambrei 2). 
“Din toate calităţile, ale inimei sunt acele mai plăcute şi 

mai preţioase ; și de n'aşi fi romîn, încă ași iubi limba ro- 

mînă pentru dragostea frăţească ce o caracterizează. In 

. A 

1) 4 Propiăşirec ea 1814 p. sul. Despre limba romănească, - Scrisoarea a 

treia. 2) În paranteze : SPanioala.



„vălmășagul războaelor, în picioarele barlarilor, aruicată 
prin poziția geografică între naţii străine începutului şi 
firei ei, romina nu-și uită muma și surorile ; se ţinu lipită 

„de Latina prin: gramatică, de Italiana și Spaniola prin zi- 
„ceri, de Portugeza prin pronunție. | 

” Portugezul scrie o şi c, şi pronunță 4 şi ș ca romiînul. 
Aceste sunt așa. Ei însă nu zic că trebue să zicem ca 

spaniolul ii (hijo), her (hiero, herbinte (hirviente), ş. c..1., 
ci fiii, fer, ferbinte, căci ast-fel o cere gramatica ; voi 
numai să arăt: 10 că acesta nu e un provincializm, şi 20 
că am descoperit — et cel întii — că supa cu fidea (fi- 
deos) și pepinii (pepinos) sunt de origină spaniolă. Adios! 1) 

  

Scrisoarea XVII 2) - „ 
(Critică) | 

_ ! | Decembrie 1844, 

«Dintr'o palmă a S. Sale este la sfinta Episcopie la 
Roman. o bucățea, şi la Buciuleşti un deget adus din Ţa- 

"rigrad de Dumitraşcu. Logofătul, precum mi-a spus lor. . 
dache Spatarul la masa Dabijei Vodă — Dumnezei să-i 
pomenească ! — şi eram ei un smerit Dosiftei, episcop 
la acel sfint scaun la Roman Ş, Cc. lo. 

Așa scria pe la 1570 în viaţa cuvioasei Parascheva, Mi- 
„tropolitul Dosiftei unul din: bărbaţii învățați, cu care se 
fălește pe drept Moldavia. El a fost nu numai un păstor 
duhovnicesc turmei încredințate lui, dar.și unul din scrii- 
torii cei mai aleși ai timpului aceluia. 

lată o rugăciune către sfinta Fecioară a lui loan Da. . 
maschin tradusă de Dosiftei, pe care o găsesc în viaţa . 
acestui St. filosof, cărui saracinul Hisiam, califul Damas- 
cului, -porunci să-i taie mina dreaptă, după clevetitoarele 
îndemnări a iconoclastului împărat Leon Isaurul : - 

  

  

1) Lips. din «Propăşirea». 2) Păcatele tinerefelor p. 898.
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«Domnitoare prea curată ce-ai născut fără prihană 

" «Pre Dumnezeu cum se cade şi cu fecioria 'ntreagă, 
„«Pemru sfintele icoane mi s'au tăiatu-mi direapta! 

"eSănţia-ta ştii şi pisma pentru care-mi face Leon; ; 

«Sirgueşte de-mi agiută, şi-mi 2sfelește direapta. 

“<A celui de sus direaptă ce-i dintru tine 'ntrupată 
«Multe minuni ştie face; deci pentru a ta rugăciune 
«Şi direapta mea aceasta roagă-l să o 'isfelească; | 
«Să-ţi fac cîntări cum se cade, şi 7ntrupatului din tine 

“<Cu "'nchieturi socotite, să le scrii precum se cade, 

«De sprijineală să fie creştinătăţii direpte; 

«Că toate-ți sunt cu putinţă, lui Dumnezeu fiind Maicăs.' 

Maica domnului se îndurâ de lacrimile Sfintului poet 
şi îiilipi mîna la loc, Dar aici nu voesc a spune minuni, 
ci a vorbi de poezia noastră din veacul al XVI, Poate 
greşesc, domnule, eii însă o prefer celei de astăzi, oricit 
se pare ea de simplă. Îmi place pentru că e naivă şi fără 

"pretenţie, pentru că e moale și netedă, nu aspră şi cioto-. 

roasă ca următoarea elegie a unui mare: poet din timpul 
„nostru, SIE ' 

La A oartea FElizei 

«Osana! slavă! sfint eşti! sfint! sfint! 
" «Ce vrei se face "n cer, pre pâmint.. 
«Glasul Elizei! — Îl auziţi?.. 

«Seraf az cîntă! — N'o mai jăliți. 
«Auz pe îngeri se-intrebînd:, | 

«Sfînta iubire ce are de gînd? şcl. 
N 

„
9
 Mai vrei în că ? 

«Jalea cuprinde ori-ce simţire, 
«De dorul pierderii piste, fire, ş.c.l.» ” 

Poate tot nu ţi-e destul? dar - 

De m'ai pune pe-un cărbune, 

Mai. departe nu ţi-oi spune. .
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„Arostroful ce taie simistixul, Seraful ce cîntă, îngerii 
se-întrebind ce are de gînd. sfinta iubire, dorul pierderii 
piste fire etc., toate aceste formează o poezie hodorogită, - 
incit în. adevăr Jalea cuprinde ori ce simțire, cînd vede: 
cineva frumoasa noastră limbă căznită și schingiuită astfel! 

Spune-mi nu-ți place mai bine traducția lui Dosiftei 
cu "mchicturi socotite care nu te ostenesc cînd o citeşti, 
nici are fraze mari întârtochiate și scălciate ? - 

  

Scrisoarea XVIII !) 

(Slavonisne) 
” | tulie 1844. 

Mulţi literați Romini aii făcut feluri de dizertaţii asupra 
începutului şi a construcției limbei noastre: laudă numelui 
lor şi pace țărinei celor. ce'nu mai sunt! Lor le era uşor, 
nu aveaii trebuinţă a'iscodi sofisme ca să detune pe nă- 

 păstuitoriă Romănilor, arătind lumei că ziua este lumină 
-şi noaptea întuneric.: Adevărul era: văzut şi pipăit, şi îm- 
protivitorii învinşi și ruşinaţi învălindu-se cu tăcerea, se 

- ascundeaii ca pasările cobitoare ce nu pot suferi strălu- 
cirea' soarelui; însă asemene şerpelui care murind strivit 

„sub călcîiul viteazului, se întoarce şi mușcă pe puternicul 
“săă vrăjmaş, slobozea din bortele lor un strigăt blestemat, 
pismătareţ, regușeat, dar din nenorocire foarte adevărat: — 
«Limba voastră e ţesută cu ziceri slavoane !». 

Oh! păcatul -este netăgăduit și rana nevindecabilă! 2) 
„Cind. neamurile barbare aii inundat Romănia 3) ca un-ră-, 
pide şiroi, g găsind pînza limbei urzită, luai suveica şi prin 
dreptul celui mai tare, aruncai unde Și unde cite un. fr 

1) Data acestei scrisori <lulie 1544», tipărită în ediţia de la 1557 
şi în cea din 1873, e greșită. «Slavonismele» ai apărut mai întîi, ca 
scrisoare către G. Barițiu, în Foaiă p. minte din 16 Now. 1847 P. 

- „36 — 62. Răspunsul unui anonim, vezi în F. p. m. .. 1812 p. 103. e .310-, 
: vindecată, , Brovințiile -romănești,
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"de bătătură de a lor groasă şi nodoroasă. Astfel se ţesu 
limba noastră. Pentru a scoate acum acele lătunoioase fire 
trebui a destrăma toată pinza, și prin urmare a crea o 
limbă, mai frumoasă poate, mai nobilă Şi mâi învățată că- 
riia nimic nu i-ar lipsi alta de cit de a fi — romănească. 

Aici începu necurmatele dispute între învățații pande- 
moniului nostru literar cari se silesc: 

. . Spirar nobil sensi a'rozzi petti, 
|. 

7 

işi pe care 1)] noi îi împărţim în trei clase 2). Liberal zic 
(după Iorgovici şi după Maiori) că trebui a goni toate zi- 
cerile Slavoane şi Ungro?)- turco-greceşti, — de și aceste 
din urmă sunt foatte puţine şi nouă, primite numai 'de nişte 

“capete bolnave şi stricate. — J/oderaţii că trebue a le sub- 
țiea, a le inobila -şi a le romăni, şi eii mărturisesc că m'aș 
învoi cu părerea domniilor-sale. Vin în sfîrșit Conservatorii, 
astă veche rugină, care strigă cu glas de Stentor că se 
strică limba, [plingînd-o şi bocind-o în gura mare.] 
După “părerea 'mea, +) a învoi toate aceste capete învă- - 

țate, e mai grei de cît î) [a găsi mișcarea perpetuală. E 
de jelit însă că toți aceștii] trăgînd fie- -care la sine, sfişie - 
haina bietei limbi. 

Fie-mi ertat a aduce un exemplu. 
Zavistiea şi clevetirea — ziceri slavoneşti — care s'au în- 

cuibat între romăni, le poate scoate cine-va? De obidă şi 
de silă ne poate mîntui? Aici îmi vine în gind acel vestit 
dicton Scris pe poarta Iadului a lui Dante: 

Lasciate ogni speranza! 6) 

Dar -văd că m'am depărtat de scopul ce mi-am propus, 
care este a-ți arăta o descoperire.ce am făcut într'un stră- 
“vechi manuscris, în care am cetit. următoarele: 

1) Lips. din F.p. m. — 2) Continuă: liberali, moderați şi opozanţi:— 
3) huno. — 1) noastră. — 5) Continua ast-fel: de cita înjoheba acu anis-, 

„deriu în Franța, și vedem cu jale că 6) Nota redacției: Oh, ba nu ? Ba nu? 
p



  

«Năvălind noroudele străine, ai năpudit ca lăcustele piste 
Romăni. Au semănat, prin clevetiri, zavistiea printre ei. Gre- 
șalele Romănilor i-au sfăbit. Atunci zrăjmaşii răpindu-le | 
prin silă drepturile, le iscodeaii vinovății şi îi mmunceaii cu 

"feluri de cazne. Aceste obide ai adus robia ş. c.l. ș, c.l. 
lată 1) în cîte-va rînduri mulţime de ziceri Slavone! 
Eu din aceasta am înţeles 2) — pentru care cred că'mi vor 

fi îndatoriţi acei ce se vor ocupa vr'odinioară cu scrierea 
unei istorii a arheologiei romănilor, — că Romăniă aduşi de 

“Traian pănă a nu veni barbarii peste ei, 10, nu ştia 7- 
novăția, 29, nu eraă siluici, 3%, nu suferea obidele, şi 40, 
nu Ccunoșteaă rodia, ş. c.l. | 

Pe urmă ai venit toate de s'aii amestecat printre noi. 
Cum să le lepădăm acum? şi de am şi voi, 'oare: pute- 
vom? Vale! i 

Scrisoarea XIX 

(Ochire retrospectivă) 3) 

, ie . lunie, 1845, 

Dacă te-ai întîmplat a fi vre odată la apusul soarelui pe 
dealul Cetăţuii într'o seară a lunii lunie, după ce ai pri- 
vit steaoa zilei coborindu-se după muntele Pionul, și după 

. 

ce treptat razele lui încep a se stinge în umbrele nopții; 
în acel chiar-oscur priincios ochiului, spune-mi înturnatu- 
ţi-ai vederea de pe culmele învecinate pline. de verdeață 
şi de bucurie asupra oraşului ce zace la picioarele tale 'beat 
de vuet, culcat pe costișa lui ca să-şi odihnească mădu- 
lările cele 'de granit? Luat-ai seama atunci la o ceață ce 
vine și se întinde ca un giulgiu mortuar peste virful tur- | 

  

1) Iată, Domuule redactor, ete. —?) În F. p. minte: cAceea însă le-ari 
tras a noastră luare aminte... este că am văzut din cuprinsul ăstor. 

" Duține cuvinte că Români, —?) Tipărită în Romănia lil. Iaşi 1855, p. 231-240,



  

nurilor şi a clopotniţilor, ceață grea ca somnul trădătoru- 
lui şi rece ca mina soartei; care une ori ca un Smeu se 
încolăceşte împrejurul oraşului, sau ca un Briareu îşi în- 
tinde braţele în toate 'părțile, însemnînd. feluri de figuri 
fantastice, precum un mare caleidoscop? Nu ţi-ai închipuit 
oare atunci că acest nor gros este un menitor prevestitor 
soartei 1) oraşului și a țării, şi pătruns de ideea aceasta, 
n'ai fi dorit să vezi pe Asmodeu, dracul schiop, şi de se poate 
să-l intovărășeşști de la palatul bogatului ce se vircoleşte 
în patul săi, pănă la coliba săracului ce doarme pe aș- 
ternutul săii de paie? O! negreşit, ai fi descoperit multe 
crime, multe fărădelegi?), şi poate, ca şi-lona ţi-ai fi sfi- 
şiat haina strigind vai! Pe urmă ai fi alergat să te ascunzi 
în vre un unghii, unde să nu te ajungă intriga și calom- 
nia 5), şi ai fi plins precum un filozof pe ruinele Palmirei, 
gîndind la trecuta mărire a strămoşilor, la ale lor fapte 
mări de care nu suntem vrednici, noi pigmei degenerați 
ce n'am fost creaţi după măsura .lor!... | 

[Dă-mi voie, prietine] a-mi desvăli ideea, :) sai mai bine 
zicînd, a spune aceea ce cugetam într'o seară, cînd mă 
aflam la apusul soarelui pe dealul Cetăţuii; şi dacă după! 
trecut putem judeca viitorul, să ne întoarcem cu cîte-va 
veacuri în urmă ca să aruncăm o privire î) asupra stării 
noastre, mărginindu-ne însă numai într'un mic cerc 6). 

Dragoș fiul lui Bogdan prinţ 'romin, vine la 1352 ? şi 
întemeiază statul Moldaviei, stat de oameni agricoli care 
iși petrec viaţa cu agricultura și păstoria. Pre dinsul îl 
urmează mai mulți Domni buni, căci inima poporului. ce: 
ocărmuiaii era bună, nefiind încă stricată de viţiuri. Ro- 
miînii sub urmașii lui Dragoş petrec o viață primitivă, şi - 
traiul lor ticnit, patriarcal şi virtuos, adună lingă ei pe 
pribegii8) lor fraţi. Colonia se măreşte. Răpidea ei sporire 

- . 

: aa PE , DR 1) prevestind soarta; 2) multe nelegittiri... 3) și calomnia concetițe- 
ilor tăi...» 1) Să ne desvălim ideea... 5) o ochire... ; 6) miirginind'o în 
micul ei cerc... ;'1).vine în veacul XIV; 8) pe Bribegiții.., - 

Negruzzi, — Opere complete. - , 14 

1
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ațiță invidia vecinilor. lor: ei însă își păstrează 1) naţionă- 
litatea, Ferul plugului se:preface în lance, şi resping pu- 
terea cu putere: Atunci colonia se face stat, şi încă nu 
se împlinise. jumătate de veac:de la descălecarea lui Dra- 
goş, cînd Alexandru I.dă legi poporului săă,. înfiinţează 

- o ierarhie bisericească și politică, zidește monastiri şi ce- 
tăți, leagă. alianța cu Iagelon regele Poloniei; Moldavia se 
face cunoscută, și Impăratiul Bizanţiei trimite Domnitorului 
ci, hlamidă ŞI coroană ca unui autrocrator. i 
Încă o jumătate de veac, şi Moldavia va' fi mare și pu- 

ternică. Ştefan zdrobeşte?) pre Cazimir Polonul, pre -Ma- 
tiaş Ungurul, pre Maican Tătarul, pre Lobod [și Nelivaicu | 
Cazacii];5) şi rîvnind a uni subt un “singur sceptru pro- 
vinciile Române, năvăleşte +) asupra rominilor Valahi, bate 
pre “Vlad, sfarmă 'pre Radul” „care chiamă în ajutorul săi 
pre: Turci 5, 

„ Acesta fu începutul necurmatelor războaie şi a tică- 
loșiei ambelor. principate, stărnite din ambiția lui Ştefan 
şi mişelia lui Radu 6). Dar precum--după un veac trecut 
Mihai, nici Ştefan nu-şi poate împlini frumosul plan ; 
trage numai toate. oardele Turceşti asupra sa, comandate 
de “falnicul cuceritor. a Constantinopolii. Viteazul se biru- 
eşte, dar Eroul nu-și perde cumpătul, şi bărbăţia sa scapă 
patria de peire. Însă puterile fizice nu răspund marelui 

“săă suflet. Viaţa lui n'a fost decît un lung război, o ne- 
curmată luptă. Patruzeci Şi şeapte ani domneşte şi cinci- 
zeci de războae are. Eroul a imbătrinit, cărunteţile i-ai 
răcit sîngele, cercarea i-a potolit iuțeala, nenorocirea de 
la “Valea -Albă i-a stins ambiția. Își întoarce privirea tristă 
asupra patriei sale şi suspină. Se uită la boerii pe cari el 
i-a înălţat și” i-a îmbogăţit; prevede vrajba, neunirea, ne- 

  

3 însă ei ştiu a-și păstra. «3 2) Ştetan va învinge pre... ; 3) pre Lo- 
dod cazacul, adică pre vecinii lacomi și obraznaci şi...; 1) va năzvăli 
va bate şi... şi va sfărma... va chema... ; ; 5) Urmează :, Astfel, tot'auna 
ambiția şi dorul” răzbunărei ati pricâncit nenorocirea, țărilor. 6) Pa- 
sagiul din parantez lipseşte în fom, fit,
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sațiul şi trădarea zămislind în inimile lor, și neîncrezîn- 
du-se în moştenitorul săi, hotărăşte a da patriei sale o 
protecţie subt umbrirea căriea să vieze, pînă ce cerul va 
dispoza cum se va îndura de. ea. Alege imperia - Turciei, 
năstăvit poate de duhul ocrotitor a fiinţei popoarelor, pentru 
ca să nu se;stingă cu totul numele de romin.- 

Să ne oprim aici, și să ne înturnăm privirea” înapoi 
pentru ca să: vedem ce s'a petrecut întrun veac Şi jumă- 
tate,. adecă de la venirea lui Dragoș şi 'pină la moartea 

lui Ştefan. _ i 
Domnii — precum am zis — erai buni, şi poporul era fe: 

ricit. Încă Aristocraţia nu se inaripase, şi capetele acestei 
idre stind între popor şi ocirmuitor, nu începuseră a muşca 
cind pre unul cînd pre altul. Năravurile eraă simple, căci 
*“Domnii eraă simpli; ei era pontefici, legiuitori şi părinți 
supușilor ;.pentru aceia în curs de o sută cincizeci ani, | 
slobozia lui Dragoș (cum am mai spus) sporeşte de înmi- 
nunează pre istoric, se face stat, îşi apără .glorios naţio- 
nalitatea în contra vecinilor puternici, şi călăuziți numai 
de dreptul firesc pre care l-ai învăţat de la natură. și de 
la cugetul lor, stăpiînitorul își iubeşte poporul, și țăranul 
privind în Domn pre căpetenia sa, îl abordează cu pept 
deschis zicîndu-i: Zu Doamne! precum zice şi lui Dum- 
nezeu, căci vede în el pre -unsul săă. Îl numeşte Jăria 
“Ta! pentru că Domnii erai în adevăr mari, și linguşirea 
nu-i deprinsese a pretinde și. alte. titule. 

Veacul şi împrejurările aă silit pe Ştefan să ridice aris- 
tocraţia. Oştirile eraii compuse pe atunci din oameni aleși, 
pe cari rominii îi numiaii boieri, ce alerga la lupte, unii 
pentru glorie, alţii pentru patrie, cei mai mulți pentru do- 
binzi și prăzi. Măreţul Ştefan îi dăruia cu saţe şi cu moşii, 
şi darurile lui eraă mari ca și el;, căci punea hotar pă- 
mintului dăruit culmele dealurilor, matcele apelor, adincul 
văilor, și une ori orizonul! Pentru ca să locuiască pămiîn.- 
tul dăruit, îl împoporaă cu prizonieri de la vecini — de
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unde .aveaii şi numele acesta. — Aceștia, ca nişte vasali şi 

servi, urmaă pe stăpinii lor la războii. | 
Pe încetul, aste feude se înmulţiră. Boierii, pe cari lo- 

găţia îi sumeţise, începură a ambiţiona Domnia; şi încă 

Ştefan Marele nu putrezise bine în mormîntul din monas- 

tirea Putna, cînd nepotul său Ştefan V e silit să omoare 
cîți-va. boieri, ca să stingă în sîngele lor complotul ce sta 
gata a se aprinde. Singele acesta stropeşte mai. multe inimi. 

în care odrăsleşte duhul vrajbei şi a răsvrătirii.. Idra nu 

pere ; ura și dușmănia se înțelinesc mai virtos.. Prilejul nu 

lipseşte. Ragialii iubesc banii; ajutorul şi favorul lor, Dom- 
nii îl. cumpără cu bani, boierii dai bani ca să oboare pe 

Domni: şi de unde se stoarce ast nămol de aur? Din su- 
doarea poporului ce geme supt impilarea despotismului şi 
a aristocrației ! - 

„De aice începe un şir de domni răi, pentru că boierii 
sunt "răi, cărora pentru ca să le plece cerbicea, şi să le 
smerească trufia, le trimitea cerul ocîrmuitori, oameni de 
acei însemnați cu pecetea păcatului pentru a fi călăii po- 

„poarelor, şi cari după ce-şi plinesc urita solie, pier, lăsînd 
o pomenire de blăstemuri. Țăranul se tăvăleşte în lipsă şi 
în ticăloşie, părăseşte plugul, căci munca şi sudoarea lui 
abia îi daă cu ce să plătească contribuţiile, cărora neştiind 
ce nume să le deie, le numeşte ndfăsti ; iar viţiurile — 
după pilda celor*mari — se înrădăcinează în sufletul său. 
Starea politică era poate și mai rea decit cea morală; vrăj- 
bile şi prigonirile între boieri și domni, deteră prilej Tur- 
cilor a se amesteca în trebile țării, a-şi lua dreptul de stă- 
pini, călcînd condiţiile tratatului de protecţie ce închiese 
cu Moldavia, şi a surpa cite unul, unul, toate vechile pri- 
vilegii, în cît își însușiră dreptul a numi și pe Domni, căci 
prin aceasta deschidea drum ambiţiei aristocratice ca să 
alerge să cumpere domnia cu bani, pe cari apoi îi scoate 
de la popor. 

Un veac era de cînd aristocrația domnea şi poporul ge- 
mea în ticăloșie şi asuprire! Atunci provedinţa, văzindu-o
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bătrînă şi sluţită de nelegiuiri, tinde mina și alege dintre 
ea pe un neînsemnat 'boier, pe un oare-care Petre Stol- 
nicul om prost şi necunoscut. Îl sue pe tron şi îi dă sabia 
răzbunării în mînă. 

Acesta supt numele de Alexandru Lăpuşneanul va sparge 
cuibul şi va strivi acest furnicar de intriganţi ce făcea şi 
desfăcea domni. Dar oare fapta lui fosta de folos popo- 
rului? Ba, căci ranele lui erai atit de adinci, apăsarea 
despotică îl ovilise într'atita încât păstorii lui Dragoș și os- 
taşii lui Ştefan, nu erai acum decit nişte sclavi înjosiți 
a unei boierimi desfrinate, care îi trata şi îi vindeca ca pe 
vite. In adevăr Lăpuşneanul retezase trunchiul; dar odras- 
lele creșteaii, şi nu era'el omu care să ştie a le seca puin- 
du-le stavilă pe însuşi poporul; pentru aceasta fâpta lui fu 
judecată de crudă, şi el de tiran. | 

Am spus că intrigile boierilor isbutiseră a da Turcilor . 
dreptul a numi de la sine Domni pe cine voia; așa dar 
trista Moldavie, se văzu ocîrmuită cînd de un Sirb, cînd 
de un Arman, cînd de un Sacson, carii se întreceati în ne- 
legiuiri...! Dar să ne înturnăm privirea de la această amară 
epohă, şi păşind cu paşi gigantici anii aceşti negri, să 
trecem un veac şi jumătate ca să ajungem la un Domn, 
care — de şi străin — va fi tot-d'a-una scump Romănilor. 

Limba naţională, de şi se păstrase încă în gura popo- 
rului, dar necurmatele războaie şi desele prefaceri nu lă- 
saseră a se cultiva. Literatura se mărginea numai între 
cler, şi limba slavonă: se făcuse limba curții și a bise- 
ricii, însă şi pe aceasta numai partea duhovnicească şi 
puţini din boierinaşi — ce nu aveau altă nădejde de cit în 
pana lor — o înțelegeaii. Un boier mare avea de rușine 
a ști mai mult de cita se iscăli. Un Iacob Despotul (străin) 
se încercă a întemeia o universitate la Cotnar, dar scurta 
lui domnie nu-l ertă a-și împlini lăudatul scop. Vasile Vodă 
vine, şi întiia lui faptă este a înființa o tipografie, în care 
tipăreşte cărţile bisericeşti în limba-romină. Atunci poporul 
începe a asculta cuvintele religii în limba sa, lucru de care
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alte nații civilizate erau și sunt încă lipsite ; şi morala evan- 
selică începe a izgoni viţiurile pe care o -ignoranţă bar- 
bară le lăsase a, se. încuiba în inima Romiînilor. Intemeiază 
şcoale naţionale pe. care le înzestrează cu moșii. Adună 
pravelile - lui Alexandru ], ce ai fost rămas uitate Şi pără- 
site cînd domnea numai dreptul celui mai tare, adaoge 
sai scade din ele, şi alcătuesc un cod de legi, care pentru 
ca. să fie respectat, este aspru. 

Soarta şi-a arătat toate capriţiile sale cu acest Domn. 
După ce l'a suit pe un frumos tron,-cînăd acum se: min- 
drise de bogăţiile sale, de numeroasa lui familie, il în- 
vrăjbeşte. cu Domnul Valahiei. Se încurcă în războaie, în 
care e invins. Vîndut de ministrul săă,. părăsit de boieri, 
își vede ginerele ucis, -familia. prizonieră ; şi pentru că ne- 
norocitul e tot-d'a-una și vinovat, cade sub urgia Turcilor 
carii, după -ce îl ţin închis şi în fiare -cită-va. vreme, îl 
slobod apoi ca să moară în cea mai mare sărăcie. 
Nenorocitele războaie ale lui Vasile Vodă slăbiseră țara 

şi demoralizaseră oștile, care acum nu mai impuneau Tur-- 
„cilor. Asuprirea crescu, şi țara pierdu dreptul d'a mai avea 
Domni păminteni. Moldavia se făcu o arendă ce se vindea 

„celui ce dă mai mult, şi la care se întreceaii Grecii î încui- 
baţi în foburgul Fanar din Constantinopol. Foarte rar și 
din cînd în cînd se mai numea cîte un Domn pămiîntean, 
dar și aceştia, nestatornici în domniile lor, ca să înlăture 
intrigile. şi să-şi facă favorabili pe miniștrii Porții, “imitaiă 
politica Grecilor, care consista a da bani ca să izbutească 

„în scopul.lor. . 
"Unul din aceştia fu și Dimitrie Cântemir. - Mai mult om 

literat de cît politic, el se-aliă cu Petru al Rusiei, dar ne- 
norocita campanie de: la Prut zădărnici planurile sale. Silit 
a pribegi, își lăsă țara supt prepusul trădării, și Moldavia 
se hotări de apanagiii fanarioţilor. 

Un veac se mulse țara de aceşti arendaşi! cu un veac 
se înnapoi în toate! În. locul oștenilor romini, se aduseră 
Albanezi nemernici. În locul şcoalelor lui Vasile, se în-
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fiinţă școală grecească. Pămintenii -eraii goniți şi, Grecii 
în favor. Judeţele se ocîrmuiaii. de Caiccii şi Seizi. : Mol- 
davia se făcu pămîntul făgăduinții pentru acest neam ce: 
aducea cu sine corupția şi desfrinarea !.. | 

E netăgăduit însă că unii. dintr'aceştia ai făcut şi bine. 
Constantin Mavrocordat desrobește vecinii. Grigore Ghica 
protestează — neputind face alta —'la orice nouă asuprire. 
Alexandru Muruz înzestrează orașul cu ape, îl înfrumuse- - 
țează cu mîndre zidiri, Ş.C.Î., dar ce puteai ei face în 
scurta lor domnie de trei. ani, la sfîrşitul căriia aveai în 
vedere ștreangul? Aa | Sa 
Acum desnădejdea începuse a se viri în inima romîni- 

lor. Obiceele strămoşeşti și tradiţiile naționale se pierdură. 
Limba necultivată şi despărțită rămase numai în gura 
poporului; nobilimea învăța grecește, limbagiul curţei. 
Boierul își uitâ dignitatea sa; se făcu unealta străinilor 
cu cari-se încuscrea: și pe care îi tămăia ca să le intre 
în favor. Fecioară. pănă atunci, limba patriei se împestriță 
formînd un gerg ce se întinse ca o pecingine ; căci pănă 
şi la bisericile de întăiul rang, slujba se făcea grecește, 
iar la celelalte se mai lăsă strana a doua pentru limba 
naţională. i d | a 

O asemenea stare a lucrurilor nu- putea să mai ţie. Era 
o monstruozitate “a vedea o nație întreagă în cumpănă 
a-și pierde ființa. Dumnezeii se îndură și îşi ridică urgia 
de asupra poporului -săi. Anul 1821 dărîmind edificiul 
efemer lucrat de fanarioți, reînturnă *Moldaviei. drepturile 
şi privilegiile vechi. Poarta luminată asupra intereselor 
sale îi hărăzi apoi, în înţelegere cu Rusia, o constituţie— 
care de şi nedesăvirşită — începu a pregăti civilizația, a 
deștepta naționalitatea, şi a vindeca durerile trecute. 

Nu ne vom cerca a arăta starea de astăzi, şi dacă ur- 
mările ai răspuns scopului; dâcă generalul Kiselev (omul 
acest scump în suvenirea: Rominilor) fu ajutat și urmat - 

„precum S'ar fi cuvenit în frumoasa lui solie: Asta e treaba - 
“istoriei. Voim numai șă arătăm că Moldavul: —.aseminea
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“pătimașului ce ru crede cînd se vede însănătoșat — încă 
tot nu e sigur de viitorul săi, pentru că de la ai săi nu 
"aşteaptă vre-un bine, pentru că ai săi totdeauna Pai îm-, 
pilat ! Şi în adevăr, e curios a observa că ori cînd sa 
făcut vre un bine în ţară, s'a făcut numai prin. străini: 
Un Albanez păstrează naționalitatea, | 

Un Grec desrobește țara, . * 
Un Rus pregăteşte civilizaţia. 
Rominul (nu ştim pentru ce) n'are încredere în sine. 

La ori-ce primejdie strigă: Doamne! Doamne ! cînd 'n'ar- 
trebui să uite proverbul: Ai 

| "Sb "Ata zi “peina wat, 

Scrisoarea XX 1) 

(Statistica lupilor) 

o a 
Viu de la vinătoare, prietene, unde am împușcat un 

lup. Dă-mi voe deci să-ţi vorbesc despre el. 
Toată lumea cunoaște lupul, fiara astă carnivoră și ne- 

sățioasă, dușmanul păstorilor! şi groaza oilor. Din vremea 
regelui Edgar la anul 966, lupii n'aă mai văzut pămîntul 
Engliterii ; și cînd în toate statele Europei eraă proscrişi, 
numai în Moldavia — sînt acum cinci ani — viețuiaii ca 
în sinul-unei republice, încît era o Blagoslovenie cum lupii 
şi jidanii creştea şi se înmulțeaiă! Însă la 1841, ministerul 
trebilor din năuntru făcu o legiuire prin care se puse preţ 
capului de lup. “Țăranii începură a-i ucide, păstorii a fi 
mai liniștiți, și oile a dormi mai fără grijă. 

Spun — nu ştii de e aşa — că lupii văzind osinda ce. 
li se pregăteşte, aii ales o deputaţie dintre ei, care viind 
în capitală, şi-au tocmit tn, vechil ca să le apere dreptul 

. ce-și închipuiaii că aă. Acesta le-a făcut o jalbă lungă şi 

Februar, 1846. 

  

1) Păcatere tinereţelor, p. 521.
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- lată, în care dovedia tetragoniceşte că, de la descălicarea 
lui Dragoș, lupii ai trăit în bună pace în ţară, că n'aă 
mai făcut nimeni s/rafcă ca să: vadă cite oi s'aii mincat ; 
că; de. vreme ce lupii: sînt lăsaţi ca să mănince oi, şi. 
oile ca să fie mincate de lupi, apoi după toate formele, 
legile, şi obiceiul Pămîntului, lupii se cuvine a fi volnici să 
mănince oi, ş.c.l. şic.]. “ 

Ministrul Lupu Balş le întoarse jalba cu nadpis zicînd 
că. obiceiul pămîntului poate sluji de lege, cînd nu este 
vătămător legii, şi numai atunci li se va lua în băgure 
de seamă reclamaţia, cînd vor da înscris şi chizeşie că 
nu vor mai mînca carne, ci vor paşte troscăt ca nişte 
dobitoace ce sînt. 
„Deputaţii eşiră cu coada “între vine, gindind la nedrep- 

tăţile oamenilor. Viind la gazdă și simțind apetit, se puseră 
la masă. Ospătarul le dete borş cu miel, cotlete de miel, 
şi friptură de miel. 
„— E bine! strigă unul dintre ei, mai zi-mi că este 

„dreptate în lumea asta. Oamenii mănîncă oi, şi noi să nu 
mincăm ! ” E 
— Ba să mîncaţi, domnii mei, le zise un june supleant 

de profesor; omul şi lupul sint lăsați ca să mănînce carne; 
dinţii lor cei cîneşti o dovedesc. Eii cînd nu mănîne carne, 
nu pot pronunţa nici cel întii vers din Eneida: - 

Arma virumque cano etc. | 

Din vorbă în vorbă, lupii spuseră fiitorului filosof sco- 
pul soliei lor, şi neisprava cu care ai eşit de la ministru. 
— Advocatul ce. aţi avut era un ignorant, le zise acesta. 
Sunt sigur că nici rudimentele limbei Latine, a . limbei 
mume, nu le cunoştea. Sunt sigur că petiția ce v'a făcut 
era plină de barbarisme şi de solecisme, şi scrisă cu. slove 
ciriliane. Să vă fac eii o suplică cu litere latine şi veţi 
vedea cum voi face capot pre ministru cu. tot departa- 
mentul săi. + 

N
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Indată le. scrise o jalbă cu litere latine, care se mîntuia 
prin -acest calambur: 

Lug te chiamă şi lup eşți, 
Lupii dar ce prigoneşti? 

- Omonimul lor ministru le rupse jalba, zicînd că nui 
plac poeţii, şi că cu toată: cuscrenia ce ei arată! că ar 
avea cu dînsul, nu poate :călca datoria postului săă ; prin 
urmare porunci unui comisar de poliţie să-i intiriască din 
oraş. Si | 

. Ajungînd la barieră, nenorocitele fiare își șcuturară pra-, 
ful de pe copite, şi lăcrimînd, tinseră labele spre cer, cu- 
„YVintind acesi blestem: . ' 

De la :26 lanuarie 1841 pină la sfîrşitul lui Decembrie 
1845, s'aă ucis — după cataloagele Visteriei — acești lupi: 

In anul 1841. 113 lupi mari. 

— 1842. 198 idem. 
— 1848. 818 idem. 59 pui. 
— 18:44. 340 idem. lll — 

—. 1815. 261 idem. 101 — 
1280 mari. 271 pui. Total 150], | 

şi s'a plătit din Visterie 18450 lei pentru, 1230 lupi mari 
şi 2032!/, lei pentru 271 pui. In total 201821/. lei. 

Să videm acum folosul acestei legiuiri. 
Să închipuim că fiecare lup era să mănince pe an cite 

12 oi. — Pare-mi-se că sunt destul de moderat. Care e lu- 
-pul ce s'ar mulțemi c'o oaie pe lună? — In cinci ani vine 
de lup cite 60 oi, care pentru 1501 lupi face 90060 oi. 
Socotind acum oaia cîte 20 lei, face 1801200 lei, din care 
scăzind 20482!/, lei prețul capetelor a 1501 lupi, rămîne 
folos 17807171/, lei. 

 



Scrisoarea XXI 
- (Trisfetitele) | 

” -  Noemb. 1816. . 

“Cind un istoric — ce ne lipseşte — sar ocupa a scrie 
istoria Romîniei, .nu ar putea găsi urmele caracterului na- 
țional de cît în timpul: domnirii prinților romîni adecă de 
la venirea lui Dragoş şi pînă la. emigrația 2) lui Cantemir. 
“In această epocă mai bine de trei veacuri 5 şi jumătate 

găsește cineva nişte fapte eroice, măreţe î) și crude care - 
aduc groază şi mirare. Mai mulți Domni buni s'aii deose- 
bit prin patriotismul și mai virtos prin pietatea lor.. Astăzi 

: încă, culmele sunt încununate şi oraşele semănate de bi- 
sericile ce ei a ridicat întru mărirea A tot puternicului; 
şi fie-care din zidirile aceste erai monumentul vre: unei 
isbinde asupra dușmanilor puternici de care Rominia era 
încungiurată. | a 

Unii din Domnii scumpi în pomenirea viitorimii a fost 
și Vasile Lupu. E! întăi întemee şcoale, el puse să se tra- 
ducă și să se tipărească cărţile 5) în limba patriei, el în 
sfirşit aduse moaştele sfintei Paraschiva de la Epivata, 

"pentru care dete trei sute pungi de bani, şi le așeză în 
biserica zidită de. dînsul în laşi. Aceasţă cuvioasă patroană 
a oraşului nici odată și după ori-ce împrejurări nu-și pă- 
răsi locaşul, 6) şi totdeauna scutitoarea politiei î) şi țării, e 
comoara, cea niai prețioasă ce are Moldavia. | 

Istoria Prințului Vasilie înfăţoşează nişte episoade atit 
„de tragice, nişte jocuri a norocului atit de deșanţate, încit 
îmi pare răi că-nu mă iartă cuprinsul acestei scrisori de 
a le descrie. 5) Hronicarii romini, istoriografii Poloni şi 

  

1) Calendar p. pop. rom. (Almanach de învățătură şi petrecere) 
1546 p. 185 sub titlul: Vasilie Vorvod și Biserica Trei-Ierarlă, 
2) Dribegirea 3, 5) mai bine de un veac și jumătate ; 1) politice 
şi crude ;: 5) cărţile bisericeşti în limba patriei, e[ înființă o zipo- 
grafie românească ; 6 V. înapoi Sobieschi şi Românii Nota lui C. 
N.; î) şi pururea scutitoarea orașului. $) cuprinsul acestei. cărti» 
cele, de a o scrie... | |
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Unguri, Diaconul arab Pavel ai scris mult pentru el. Pină 
cînd poate într'o zi voi avea prilej a ţi-o arăta prelarg, 
voi să-ți dait o mică idee de biserica SS. Trei-lerarhi. 

Biserica aceasta de stil (mestecat gotic și] bizantin e 
pe dinăuntru zugrăvită în fresco. In dreapta stă racla Sfintei, 
înălțată 1) pe citeva trepte. Aici pe părete e zugrăvită so- 

_lemnitatea aducerii moaștelor cu pompa ce a urmat. Turcul 
“Capugibaș călare înainte, Arhiereii purtind racla, Domnul, 
boierii și poporul?) în urmă: Pe alt părete staii atîrnate 8) 
portretele lui Vasilie şi a familiei lui cusute în aur 9 şi în 
mătasă. IN - 

: Aceea însă care dă o figură originală astei zidiri e că. 
pe din-afară este toată îmbrăcată cu bareliefe, închipuind 
deosebite arăbește graţioase și elegante. . 

Turnul clopotniţei deasupra porţii și de un stil modern, 
e cel mai nalt a capitaliei. Pînă nu de mult, Slujia pentru 
privighere de foc, şi clopotul cel mare nici odată n'a sunat. 
într'o usnă fără să pue tot orașul în mișcare. 5) [Uneori 
cînd poporul se simția 'asuprit şi jignit în drepturile sale, 
se auzea sunetul clopotului de dandana. Atunci mahala- 
lele își vărsa gloata peste oraș, şi norodul nu se liniştea, 
nici clopotul nu tăcea, pînă nu se videa scăpat de angării 
şi ușurat de împilări]. Astăzi însă oamenii Sai prefăcut, 
năravurile s'ai înblinzit, şi nu se mai aude clopotul de 
dandana. Sunetul lui chiamă numai pre credincioși la ru- 
găciune. . 

1) râdicată... 2) și norodul... 8) se văd atârnate... 4) cusute cu fir şi... 3) Ur- 
mează: La anul 1627 ai ars coperemnîntul acestui turn, împreună cu cea- 
sornicul ce era așezat sus și arta oare despre patru părți. Turnul 
saă coperil, dar ceasornicul abia mai dăună-zi sati „Bus, însă nu 
unde era locul lui, ci mult mai jos și arată ceasurile numai despre 
uliţă. Economia a călugărilor greci, în mîna cărora a încăput şi: 

„această mănăstire,



Li 
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Scrisoarea XXII 

(Istoria unei plăcinte) 1) 
Decembre 1847. 

Iți aduci aminte *). de copilăria noastră — care s'a dus. 
ca să nu se mai întoarcă! — ce plăcută impresie ne făcea strigarea: coooovrigi! gugoșeeeele! Cum alergam toți copii : şi bătrîni 5), şi cei mai mari și cei mai mici; cu ce nerăb- | dare aşteptam să-și pue plăcintarul jos tablaoa din cap, și 
cit de iute i-o deşertam ! 

Astăzi plăcintele 'au perdut valoarea lor şi plăcintarul 
poezia lui; civilizaţia l'a omorit. Toţi ai părăsit şi surisul +) 
se vede pe buzele lui numai cînd e conjurat de băieţi, și “de copii, singurii ce i-ai mai rămas credincioși. Aceştia 
une-ori îi mai deşeartă tablaoa, iar cele mai adese se în- toarce sara acasă cu dinsa plină. Atita numai că marfa lui e marfă ce nu aduce pagubă; ce nu se vinde, se mănîncă. 
La 1821, după spargerea Eteriştilor, Paşa din Iaşi văzind 

că nu poate scoate pe laniceri din țară, ceru ajutor. 1 se 
trimiseră deci spre acest Sfirşit cîte-va mii de 'Tulimeani 

(miliţie). In toate zilele urma colizii între ei, şi ele se sfir- 
şeaii tot-deauna prin moartea a Ciţi-va, 

Intr'una din zile — era iarmaroc pe şesul Frumoasei — un 
plăcintar s'a dus cu o pohace so vindă; un Tuliman o. tîrguia, cînd un Ianicer vine şi vrea s'o iee. Tulimanul însă 
nu o dă. lataganele iese din teacă. Tulimeni şi laniceri se - amestecă la sfada. plăcintei, şi comedia se mintue cu uci-- 
derea a vr'o trei-zeci de inşi de ambe părţile; iar plăcinta, 
trista cauză a acestei dispute şi autorul ei, ai rămas tur-. tiți şi hăcuiți într'o baltă 5) de sînge. PE 

In vremea Domnilor Fanarioți plăcintele şi gugoașele 
erai mult mai căutate. Un Domn grec —a cărui nume in- . - grata istorie a uitat a ni-] păstră — era un rare mîncăă. 
de plăcinte. Caimac, Sugoașe, alivenci, iaurt, seralii, ba-- 

, 

    

1) Romînia Literară, Iași 1855, p. 161.2) Vă aduceți aminte. 3) şi. copii și băeţi... +) şi sîmbetul... 5) întrun bile de singe...
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clavale, plăcinte, învîrtite 1) ş. c. ]., se îngropait în stomahul 
lui ca întrun abis fără fund. În toată dimineaţa — pînă a 
nu face divan — trata cu becerii săi despre felul - plăcin- 
telor ce trebuia să aibă la masă. 

Un curtezan — unde nu-şi vîră ei coada ! — care umbla 
de mult să se facă Vornic, nu ştia ce mijloc să mai între- 
buințeze,. și şedea trist odată cu soţia sa la masă. Iehne- 

lele și cataifurile treceaii pe. dinaintea lui fără: niăcar să le 

atingă, cînd iacă se înfățoşează o plăcintă pîntecoasă cu 
o ghirlandă de gugoșele, împărăteasa plăcintelor, cap d'o- 
peră în gastronomie. Is 

— Nevastă, strigă boierul meii sărind de la masă, m'am 
2 “făcut Vornic. 

— Cind? 

—. Acum. | 

— Cum? - 
„— Vezi plăcinta * asta? Din piîntecele ei a se iasă Vor- 

nicia, mea. 

Indată plăcinta s'a | trimes la curfe. 
Inălţimea .sa se pusese la masă, dar faţa-i era posomo- 

rită. Edicliii şi Iciolanii staă înmărmuriţi. dinaintea lui cu 
minile la piept. Curtea toată tremura ; căci nu era vorbă 
de nimic altă, decit de a trimite la Ocnă pe şease beceri, 
a pune la falangă' pre stolnicii curții, şi a bate cu urechea 
în stilp pre credinciosul cel mare; Pentru ce astă „urgie? 

„— Pentru că ticăloşii aă uitat să facă plăcinte la masa - 
Măriei Sale. Uitare vinovată şi neertabilă 

[Cînd] acum era să se pue în lucrare înalta hotărire, 
“iaca norocita plăcintă, de care am vorbit, intrâ adusă pe 
o tipsie de argint. De ași fi fost față, ași putea să-ţi descriu 
încîntarea ce a căşunat sosirea acestei ancore miîntuitoare, 
dar eii încă nu eram pe lunie; pre cît insă am auzit din 
bătrîni, bucuria a fost mare, şi credincerul, stolnicii şi 
becerii ait scăpat de pedeapsa meritată. 

  

1) învîrtite, clătite ş. c. 1... 2) despre soiul, 

Fi
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Trimisul s'a întors bogat răsplătit, aducînd şi pentru 
Curtezanul nostru următorul bilet din partea -marelui Pos- 
telnic :. | a 

«Arhon... - i 
«Inălțimea Sa mi-a poruncit să-ți fac cunoscut că mîne 

«dimineață să te înfăţoșezi la curte în Spătărie, spre a 
<îmbrăca caftan de Vornic mare». 

«P. S..Nu uita să trimeți mîne, pentru masa Măriei Sale, 
<0 plăcintă ca cea de astăzi». 

A doua zi mehterhaneaoa juca în ograda boierului cu 
„plăcinta, care şezînd în balcon, își netezia barba cu mul- 
țămire ; iar cind înceta cîte puțin scîrțiitorul ţipet a surlei 
lui mehterbașa, s'auzia între norodul' grămădit la poartă, 

-cîntind : | 
| Cu iaurt, cu gogoşele, 

Te făcuşi 1) Vornic, mişele ! 

  

Scrisoarea XXIII5) 

CH zv 7 sai 7) 

Iunie. 1838, 

Nu ştii pentru ce, domnul meii, ei stim pre femei mat 
mult decit pre bărbați. După a: mea idee, deşi: suntem 
partea tare a neamului omenesc,. nu suntem însă şi cea 
bună ; căci e netăgăduit că de la începutul lumii şi pină! în ziua de astăzi, femeile ne-ai întrecut nu numai în iu- bire ci şi în patriotism. | | 
“Lăsînd la o parte Corneliile, Lucreţiile şi toate femeile 

istorice, Grece, Romane, şi de alte nații, iți voi vorbi numai de femeea romină, acest tip de amor şi de virtute. - Cite viţiură s'a strecurat în frumoasa noastră țară subt ocrotirea unui guvern prieten a întunericului, care favoriza „patimile.ca să”] demoralizeze și să-l ţie în slugărie ! cîte rele 

  

1) Te-ai făcul, 2) Păcatele tinereţelor, pe 028, 

.
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„ai spurcat inima bietului Romiîn! însă nici una din ele 
na putut păta haina cea albă a. femeii romince, ci ea 
rămase tot curată şi neprihănită. Și de unde vine aceasta ? 
De la educaţie? Nici decum. Educaţia femeilor la noi e 
atit de neîngrijită, încît nici trebue a mai pomeni de ea. 
Vine de la natură, această învăţătoare a lumii toate; de 
Ja natură care a sădit în inima femeii acea dragoste de 
familie, acea abnegaţie de sine, pentru a se consacra so- - 
țului, părinţilor, copiilor. ei. 

Să o privim în toată vrista, | 
Vezi o fecioară fără prihană, tînără şi frumoasă. In ochii 

ei străluceşte dulceaţa, şi în inima sa amorul. lată-o acum 
soţie, mumă de familie, conjurată de copiii săi, îngrijind 
de casa să, şi sîrguindu-se a împrăştia cu senineţa şi blinda . 
ei mingiere, negurile supărărilor de pe fruntea soţului săi, 
In sfirşit, matroană respectabilă, povăţuind către cele bune 
pe fiii și fiele sale, uitindu-se cu mulțemire la trecuta ei 
viaţă, în care nu are a-şi bănui nici de o greşeală ; și aștep- 
tind sfirşitul ca un somn după o ostenitoare călătorie. Ea 

- ştie că Dumnezei a creat-o nu -pentru dinsa, ci pentru fa- 
„ milia ei, de aceea egoismul nu află loc în sufletul săi, şi 
misia îi e împlinită, dacă în calea vieţii sale a putut şterge 
cîte-va lacrimi, semăna cite-va flori, și lăsa o suvenire du- 
ioasă în inimi scumpe! | 

De şi se pare uşoară solia ei, iaca ce zice filozoful Ge- 
nevii: «Omul făcînd bine nu atirnă de cit de sine, şi poate 
«brava. judecata publică; dar femeea făcind bine, n'a făcut 
«de cit jumătate din însărcinarea sa, Şi trebui să-i pese de 

» «ceea-ce gindesc de dinsa nu mai puţin de cit de ceea-ce 
<este în ființă... Opinia este mormîntul virtuţii printre băr- 
baţi, şi tronul săi printre femei.» Grei ea putea înlătura : 
cine-va calomnia şi invidia lumii, femeea însă ştie că nu 
ajunge a fi virtuoasă, trebui să nu fie nici prepusă. Cit 
pentru mine, domnul mei, mi-ar plăcea să trăesc într'o! 
republică de femei, unde ele să poruncească şi noi să ascul- ' 
tăm. Crede-mă că n'ar merge trebile mai răă. Dar văd că 

4 a



m'am depărtat de “țelul mei, și. vorbesc de morală şi de politică cînd voiam Să-ţi vorbesc numai de patriotismul femeilor. i e “IL ză 4 îzi Ti, zicea acea vestită Spartiată, dînd scutul fiului săi —, însă am uitat că am promis a nu vorbi de femeile Romei și a Greciei. ) | “Trei” veacuri şi jumătate aă trecut de la muma lui Şte- fan,. care încue porţile cetăţii fiului său şi îl trimite la bi- ruință, și pînă la Doamna [..., care. cu arma în mină îm- bărbătează norodul, se pune în fruntea lui, și scapă pe aleşii poporului de complotul. unor _ticăloşi parveniţi, ce voiaii să stingă în noaptea despotismului, steaoa Romîniei - abia răsărindă. Cite şi cîte trăsuri eroice se vor fi petrecut în vremea aceasta, care însă S'aii trecut cu vederea, și s'aii “uitat! Un: popor deprins în slugărie, care miserrimanm ser- “vitutem pacem apellaut, nu e vrednic nici să le vadă, nici "să le prețuiască! ei 

  

Scrisoarea XXIV D 

(Un vis) 

Iulie 185, 

Luna lui Iulie se arătase cu fioroase prevestiri. Holera - începuse a secera mai întii slab, apoi mai tare,- pe urmă . cu o iuţeală grozavă: Toţi acei ce „aveaii unde și cu ce fugi, părăsiseră Iașii ; numai sărăcimea și acei puțini im- piegați ce nu se înduraă a se deslipi de cancelaria lor — de . „frică că-și vor găsi locul ocupat de alții — mai rămăseseră. | Locuitorii satelor speriați de. boală, încetară de a mai aduce | merinde în oraș; și acum pe lingă mortalitate, se adăogi şi lipsa hranei. Toate curţile se 'pustiiră, toate magazinele se închiseră, toate porţile se încuiară. Dimineaţa te. deș- teptai într'o atmosferă groasă şi grea pe care cu anevoe 

;..1) Păcatele tinereţelor, 'p, 330. 
c. Negruzzi. »- Opere complete; AI PN , 15 

pa
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o răsufai. Peste zi, O: căldură năbuşitoare fără aer, fără 
vînt. Seara, dacă aveai curagiii să eşi din camera- ți și să 
pleci pe 'uliță, nu vedeai de cît bolnavi şi murinzi pe pris- 

"„pele caselor, pe pietrele trotuarelor, pe pavaua ulițelor ; 
nu întilneai de cit care cu morţi, pe cari îi duceati ca 
să-i arunce pe malul unui şanţ, unde așteptai zile întregi 
pînă le. venea rîndul să-i îngroape puţinii ciocli ce n'a- 
pucaseră încă a muri. Putoarea leșurilor putrezinde te 
ameția, Intr'un cuvint, oraşul tot era numai un mare mor-. 

" mînt. Te grăbeai a te întoarce curînd acasă, cuprins de. 
spaimă, tremurînd de groază, galben şi ștergîndu-ți fruntea 

* şiroindă de sudori reci; numărîndu-ți viața nu pe luni sai : 
pe zile, ci pe ore şi minute. Apoi dacă te culcai reco- 

| mandindu- ți sufletul lui Dumnezeii şi voiai să dormi (fără 
să ştii de te vei mai deştepta), era peste putință, căci ur- 
letul cîinilor și cîntul cucuvaelor, te țineai treaz și în fiori 
nesfirşiți. 

“ În vremea aceasta isbucni revoluția Rominilor, și armia 
Rusească trecu Prutul pe -la Leova și Sculeni. Opt tunuri, 
cite-va sute de. cazaci și un regiment de pedestrime, tă- 
băriră pe cîmpul Copoului în dreptul lagărului miliției 
noastre, din care murise a treia parte. In toate serile, două . : 
„muzici — rusească şi rominească — jucaiă feluri de arii, pe 
care nu le ascultaii mai nimeni. Cit pentru mine, mă oțe- 
_riam auzind cîntece dinaintea osîndei patriei, şi-mi părea 
că asta nu e alta de cit o hulă, un desfid către prove- 
dinţa care ne pedepsia cu atita urgie, căci în loc să punem 
sacul de cenuşe pe cap, şi să ne adăpăm cu lacrămi, în 
loc să ne rugăm ca să treacă de la noi miînia cerului, 

- noi ascultam muzici şi cîntări! şi nu ştii, era se vede un 
„Joc a 'imaginaţiunei mele, de! mi se părea chiar sunetul 
instrumentelor jalnic şi trist. Cea mai alegră arie semăna. 

„un prohod. 
“Luna fatală se apropia de sfîrşit. Acum epidemia înce- 

puse a scădea în capitală și a se întinde ca o pecingine 
pe cele- alte orașe şi sate. In fața unei. noui nenorociri, 

.
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ce amenința Cotropirea ţării şi tot viitorul ei, oamenii ui-. taseră boala, şi se întrebat cu îngrijire ce caută. aceşti Străini în ţara noastră, și cu ce o“ săi hrănim cînd seceta şi lăcustele potopiseră toate semănăturile ? Şi apoi îşi răs- pundeai 'suspinînd că osinda asta e mai mare de cita holerii, că Dumnezeiă şi-a înturnat faţa de asupra noastră, că foametea stă pe pragul ușei. noastre, şi ceasul -pieirei a bătut. 
Într'o zi neștiind ce să fac, ca să împrăştiu tristeța de care eram cuprins, m'am dus să văd pe doctorul H... fran- țez care e la noi de cinci-zeci de ani; om pe atita-de bun cit şi de învățat, prietenul tuturor acelor ce-l cunosc, . Bunul bătrîn slab şi abia ridicat de pe cumplita boală care nu-l cruțase, şedea pe un jilț în balcon, încălzindu-și - slăbitele mădulări la razele soarelui. Se bucură mult cînd mă văzu, şi după cele obicinuite întrebări şi răspunsuri, conversaţia căzu firește asupra întîmulărilor zilei. 

— Vezi, îmi zise doctorul, privirea nenorocirilor astei frumoase țări, pe care o privesc ca o adoua patrie, nu lasă să mă însănătoşez. e 
— După furtună vine Şi vremea bună, răspunsei între- buinţind un proverb ă la Sancho Panqa, şi voind prin asta a opri țipătul singerindei mele inimi; uite, boala încetează, patimile se timpesc, şi liniștea se statornicește... | — Sub baionetele străine! Eu sunt bătrin; nu voi ajunge să văd aceea ce ni doresc; dar D-ta o vei vedea, şi-ţi vei aduce aminte de vorbele mele. Gindești: oare că se vor mai înturna anii acești trecuți de pace și de linişte? 
—. Şi pentru ce nu? Ocupaţia va înceta, îndată ce... : — Ascultă, mă curmă doctorul, ieri după ce am privit din balcon soarele apuină, seara : fiind rece, m'am sculat | din jilțul meă şi am intrat în oda€, unde aprinzînd lampa, - m'am culcat. După: ce am citit un! capitol din istoria lui Napoleon, a acestui uriaş ce a răsturnat fața lumii, şi pe are lam urmat în arinișurile Egiptului și în troenile ză- - ezilor Rusiei, am lăsat cartea și am închis Ochii, dar fe- 

,
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luri de gînduri mai întovărășit pe căpătiiul mei. Gîndeam - 
“la. Franţa, pe care n'am revăzut'o de jumătate de veac, 
gîndiam la Moldavia în care îmi petrecusem în linişte par- 

tea cea mai mare din viaţă; gîndeam -la sguduirea ce: se 

făcu în Europa. Socoteam că vremea emancipaţiei-popoa: 

relor şi a naţiilor a sosit, şi apoi urmărind mabhinaţiile 

politicii, vedeam . cu îngrijire că absolutismul începe. ear 
a-şi ridica capul, de vreme ce dreptul celui mai tare tot 

încă există. - 

Pe nesimţite mă cuprinsese somnul, cînd un vis fantastic. 

"mi se arătă. Mi se.păru că un glas străin strigă: Şcoală-te! 

Apoi mă făcui în trăsura mea care mergea atît de răpide, 
„în cât roatele sfiriiau, iar caii spumegail de sudoare. În 

fuga. astă silnică .am trecut prin mai multe uliţi, unde n'am 

“întilnit nică o suflare, deşi era ziua mare, Cind de odată 

caii sai oprit de mulţimea oamenilor ce umpluse curtea. 
- unei case mari. Mă trezii atunci într'o sală unde eraă nu- 

mai boeri cu “decoraţii, şi ofiţeri cu spalete. În mijloc vă- 
_zui o' femee naltă şi frumoasă cu ochi şi sprincene negre, 

cu părul despletit pe spate, goală pînă la cingătoare, în-". 

'genuchiată şi cu minile legate dinapoi. Lingă ea sta un” 

om cu mască. El ţinea un paloş lat cu care lovea creş-: 

tetul acelei nenorocite fiinţi. Privitorii se uitati la acest mar- 

tir fără a clipi din ochi, fără a zice ceva, fără a face vre 

o mişcare, în cit semănaii a nişte statue de ceară. Tăcerea 

"era adîncă. Nu se auzeaiă .de cit. lovirile de paloş a omu- 

lui mascat şi suflarea de agonie ce eșia din peptul frumoasei. 

osîndite! La fie-care: lovire un piriu. de singe purpuriu se 

revărsa pe umerii și sînul ei, pănă ce în sfirşit-ucisa căzu 
cu faţa în jos, scăldată în sîngele 'săit. 

E bine! în cruntele. răsboaie “a lui Napoleon, mi "s'a în- 

tîmplat să văd feluri de grozăvii; în profesia mea de hi-. 
- rurg, am făcut și am văzut grele şi dureroase operaţii, nici 

odată însă nu m'am simțit atita de înfiorat ca la priveliștea 

„se mi se arăta în „vis. Mă simţeam murind, şi nu ştii” cît . 

„S'ar fi prelungit coşmarul acesta, dacă o agitație - -nervoasă ,



    
nu. mă deștepta. Lampa niea se stinsese, şi dinții îmi clăn- țâneai în. gură de frig. Abia am putut tinde mina ca să sun. O slugă veni, aprinse iarăşi lampa și eși; că însă nu: mai putui adormi, grozava videnie îmi sta dinaintea ochilor, „Ce zici de- visul mei? mă întrebă - doctorul sfirşind. Nu este el oare o profeție ? | a — Nu ştiă ce ese, i-am răspuns; știi atita că ies de la - D-ta mai trist de cît cum am intrat, . 
Viind acasă, m'am apucat să-ți scriii visul doctorului P... pre care te rog să mi-l tălmăceşti, sati mai bine nu-mi zice nimic, căci mă tem s'aud tălmăcirea lui! 

  

4 

Scrisoarea XXV. : 
IE E (Omul de ţară 5. | PI 

Pa | „2 - Octombrie 1545. 
„__ Am petrecut multă vreme la ţară, am trăit.şi mai mult. “în mijlocul oraşelor. Aici” precum şi acolo, am văzut - de aproape "Oamenii și lucrurile. Cu cît însă înaintez în vristă, cu atita mă pătrund de încredințarea, că viaţa omului de țară este cea mai fericită şi mai bine cuvîntată de Dum- nezei ; cu toate 'aceste mulți se leapădă de ea, ca cum ar: fi blăstărată. | NE i - Dăunăzi trecînd prin satul N. poposii la casa unui răzăş bătrin ce avea încă vre-o cîţiva stînjeni de moşie. Romînul mă primi cu bucurie, iar femeia lui mai adăogi un pui cu smîntînă la bucatele obișnuite. Ne-am pus la masă, — Văd că petreci bine, „moşule, am zis gazdei. . | — Bine şi nu prea, îmi răspunse; viața noastră, a oa- menilor de ţară este foarte grea. De aceea am socotit pre băieții mei să' nu-i mai las la țară." Am trei băieți, „ȘI am. strins și citeva părăluțe. Pre unul am să-l daă în şcoală: la lași ca să înveţe. nemțeşte, franțuzește și latinește,. -*" 

i) Săptămina (laşi 1853). p. 57-62. la rubrica: Invățături religi.: ase şi morale, - 
7
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— Dar romăneşte nu? | 

— Ba şi romăneşte; dar, vezi D. -ta, că dacă, n'a învăța 
"» franțuzeşte şi latineşte, nu înţelege romăneasca de astăzi. 

Acum trebue să ştim multe limbi ca să înțelegem pre a 

noastră. Apoi după ce-a sfirşi cartea, s'a face un /ogofăt, 

și a cîştiga și el boerie, ori s'a tocmi vechil la niscai ră- 

zăşi şi şi-a zice aduocat cum îi al' nostru, care se judecă 
“de donăzeci de ani să ne scoată moşia, şi de ciînd'se tot 

judecă ne-aii mîncat-o pe jumătate. 
Pre. cel al doile, am să-l dai calfă la vr'un. lipscan sati 

la vr'un bacal, să înveţe neguţitoria, şi să aibă şi el du- 

gheană cînd a fi mare. Cit pentru cel mai mic, loi da pre 
lîngă vr'un boier'să slujiască, să se facă om, să-l scoată cirac.. 

Incai ştii C'ar petrece o viaţă mai bună; n'or asuda ca: 
tatăl lor să-și scoată pîinea din pămint. În laşi, oamenii nu' 

"se scoală înainte de răsăritul soarelui, ba încă dorm pănă 

la prînzișor. Soarele nu-i pîrleşte, și ploaia n'o doresc de. 
altă, decit ca să le stimpere colbul de pe ulițe. 

— Şi pe Aniţa — adăogi bătrina' — vrind Dumnezeii, om 
" da-o întrun pausion să înveţe a juca şi a cînta în ghitară; 

“și unde s'a face o duducă- cu capelă şi cu rochii mîndre, 
„Și a lua un cuconaș care i-a vorbi tot franțuzeşte! | 

— Aşa-i că: bine am.pus la cale? Ce socoți, şi D-ta? 
mă întrebă răzășul. 

— Eu socot, moşule, că foarte răi ați pus la cale, și 

să-ți dai cuvintul. Zici că vrei pre feciorul cel mai mare” 
să-l înveţi mai multe limbi şi să-l faci logofăt sait: advocat. 

Ştii ce-a să iasă din aceasta? Ai să-ți osindești copilul la 

o vecinică atirnare; să șadă într'o odae cu pana în mină, 

unde o să tinjească ca o floare scoasă din locul ce-i priea, 
şi de unde, după ce-şi va petrece cea mai mare parte a 

vieței, „nefiind nică odată a lui ci tota altora, o să iasă 

„trecut şi veşted; şi mai sărac decit cum intrase. — Să-l faci | 
advocat? Meseria asta 'c&re un talent şi o vrednicie deo- 

sebită ; de unde știi că copilul D-tale le va avea? Advocat 

răi sa putea face, şi dacă .va mai cîştiga și rele deprin- 

. y



deri, va veni în rele fapte; se va face un înşălător, un. necinstit, un plastograf, şi... va fi ruşinea părinților! 
Pre cel al doilea zici că vrei să-l dai calfă la vrun ne- guțitor, adică vrei să-l înveţi de copil a se jura strimb, şi, a nu' măsura drept. Aa a 
În sfirşit pre cel al treilea, ai. de gind să-l dai în casa . vre-unui boier ca să-l scoată cirac. Bun cuvint! Atita :nu- 

mai că acum boierii nu mai scot ciraci; însă fiind că bă- ietul este curățel, o să-l îmbrace c'0 livre frumoasă, c'o 
jiletcă roşie cu șireturi de fir, cu nişte pantaloni galbeni şi Cun frac nu. ştiă mai cum, pe bumbii căruia o să fie 
marca stăpinului, ca să se cunoască că-i a lui, cum se cu- 
nosc boii din cireadă şi caii din herghelie de pe bourul | lor. Întrun cuvint, o să fie jolei. a 

— Ciocoi! 
— Jokei am zis, care-i o zicere englezească ce însem-" „nează mai tot aceea, - 
— Mai bine la plug decit în coadă. A 
—'Să venim acum la copila D-tale,: mătușă, pe care vrei 

Ss'o dai la pansion. Îndată ce va intra acolo, n'o să-i mai zică Aniţa, ci Madmoazel Anet (Anette). O să înveţe a Juca polca și o să uite hora. O 'să înveţe a cînta în ghi- 
tară și n'o să ştie a nevedi pînza. lar cuconașul care o 
să-l ia-i ginere — şi care o să se ruşineze să se răspundă cu socrii lui, — cea întăi- treabă ce o să facă, o să fie să-i. „ Vindă stinjenii de moşie care-i vei da zestre, și după ce-i. va bate la tălpi, are să-ţi lepede. fată, pe care o s'o pri- mești în casă plingînd, și n'o să-ți fie de nici un ajutor, căci o să ştie franţuzeşte, iar nu gospodăria. a „— Ce spui, domnule, strigară bătrinii, va să zică foarte Tău pusesem în gind? Dar apoi.ce ne sfătueşti d-ta să facem cu copiii noştri? a 
— lată ce, Să-i dați la dascălul din sat să-i învețe limba ior ca să poată citi cărțile cele bune care-i învață cum să cinstească pe Dumnezeii, pe “părinți şi pe mai marii lor, - “Cum: să-și împlinească datoriile către cîrmuirea care se în-..
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grijeşie pentru binele lor, cum. să se ferească de: lene şi 
de beție; și prin urmare cum să se facă buni gospodari. 
Atunci vor şti că pe ogor cu plugul sub, mină și cu inima 
Ja lucru, sînt siguri astăzi pentru. piinea de miine, fiind-că 
ea va atirna numai de la':munca lor! Se vor bucura de 
un aer curat, și vor avea grîne, poame, lăpturi şi alte bo-: 
sății ce le dă bunul Dumnezeă. 

Orășeanul trăeşte azi :pe miine. Zâruncinatu-sa ceva ne- 
goțul? Se teme că nu va avea piine pe a doua zi în vreme . 
ce țăranul este sigur c'o să secere la Iulie. In orașe, traiul. 
atirnă de la cinci saii şase lei ce poate căpăta un mun-. 
citor pe ziua de muncă, iar de se întimplă să nu găsească 
intro zi de lucru, lipsa şi foametea i se înfăţişează. îndată; . 

"la țară însă, de n'ar fi nici o para, tot nu se teme cine-va 
__Că nu va găsi ce minca. Indată ce omul și-a împlinit da- 

- toriile cimpului, doarme liniştit, şi se scoală voios, pentru 
că: nimica: nu-l umileşte întrun loc, unde toți vorbesc o. 
limbă şi se îmbracă de o potrivă. 

Aniţa d-tale, mătușă, în loc de franțuzeşte va învăța 
„gospodăria de la: maicăssa. In loc de rochii cu falbalale, 
„Ya avea un peştiman curat și o cămașă de borangic cu 

altițe cusute de dinsa. Nu va purta capele, ci flori de 
cimp.: Va ajuta bărbatului săi la muncă; își va creşte 
copiii, şi va fi mamă bună, soţie bună şi fiică bună, - 

Iată ce se vor. face copiii, d-voastră dacă vă veți îngriji - 
de dînșii. 

— 1 mulțumim,. domnule, că ne-ai deschis ochii, îmi 
ziseră bătrînii. Dumnezei. te-a adus ca să ne scapi de go- 
gomănia ce era. să facem. Vedem acum că bine trăim noi 
la țară; de ar trăi şi copiii noștri cum am trăit noi! Vom - 
face cum ne-ai. sfătuit d- -ta ; le vom insufia frica lui Dum- 
nezeii şi dragostea muncii. | . 
„In vremea aceasta, trăsura fiindu-mi gata, mi-am -luat 
rămas bun de la bătrânii țărani, cari mă întovărășiră de 
bine-cuvintări pînă ce. mă pierdură din ochi. 

[Bucurie !) 1). 

1) Lipseşte în Săptămâna, 
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Scrisoarea XXXVI 

(Proprietate păgubitoare 1) 

P - | | ! o Martie 1850. - . _ 

Sunt unii bătrîni cari ţi se fac neapăraţi, a cărora faţă 

doreşti s'o vezi din cînd 'în cînd, cari iţi vorbesc o limbă 

vechie, îți aduc aminte de o vreme trecută, şi sunt — pot. 

zice — ca o hronică vie. - ” : | 
Un proverb zice: «de n'ai bătrîn, trebui. să-ți cumperi». 

„Eu, [prietene], am. norocirea a-mi avea bătrinul meii, pe 

care nici Pam cumpărat, nici am strins, de unde-va, ci 
Pam găsit de la părinţi împreună cu ghighilicul 'tatei2) şi 

benişelul mamei 5) ; relicvie prețioasă pe care n'aş schimba: -0. 

“pb cea mai scumpă anticitate din muzeele Italiei, pentru . 

că jicnicerul Simeon -Durac' e un bătrîn pe atit de vesel 
cît și nesupărăcios; un fel de Nişcorescu en bien 1) petre- 

cîndu-și zilele cîte i-aă.mai rămas să trăiască pe lumea 
- asta, fără a se îngriji cit de puţin de ea fără a se ames- 
teca în intrigi; fără a avea curiozitate. [Se mulţumeşte . * 
“cu poziția ui, şi ca un adevărat filosof, nu dorește să aibă 
mai mu alt de cit are]5), adică o răzăşie în ținutul. Cărligă. 

- turii și o casă în ulița Băibăcăriei, pe care le are date . 

cu anul, răzășia unui vecin, şi .casa unui arhivar de lar nu Aa 

ştii care Divan. . e 

[Cu cît însă se invoeşte cu posesorul, cu atita e nemul- * 

_tamit de churigiii; căci acest impiegat public €) îi plăteşte 

foarte răi chiria, sau mai bine zicînd, nu i-o plăteşte nici 

cum. Bietul meă bătriîn îl vizitează regulat de două ori. 

7 

| y Gazeta de AMoldavi: 1850, p. 106 cu titlul Pr oprietar şi “chirigiii, 

2) tătind-mei ; 3) maică-mea. 4) Urmează în altă frază: Mulţemit cu 
"“pozația lui, își petrece zilele... ș 5) Și apoi e şi cam filozof; se mulțu- 

„meşte cu ce are; S) Dintre acești doi Chirigii însă, împiegatul pubhe 

își plăteşte..



, 

":pe zi, cerîndu-și dreptul; în- zadar însă 1). Arhivarul ride 'și nu plăteşte. | | 
— Ştii, ce, domnule Scripicescu ? îi zise el mai deunăzi, “am veniti... . | 

„1.— Să-mi ceri chiria? Tot aceea și iar aceea. [Doina ştie, doina cîntă]. _ | 
— Banu; am venit să te rog de un lucru. - „— A! îndată ce nu e vorba de bani, sunt gata să te “ ascult. -” - 
— Vezi dumneata, domnule Scripicescu, căsuţa mea e „bunişoară. Patru odăițe, ogradă bună cu gard, chiar la: | “uliţă... A 

- — He! aşa ş'așa. Nu e tocmai comodă. Ferestrele mici, - coperămîntul vechi...; : 
Eii-tot sunt un bătrin singur c'un picior. în groapă, „lemn.uscat bun ”) de ars; mi-am luat de seamă să ţi-o dai dumitale, că zăă, m'am săturat de a tot alerga după chirie. Incai n'oi mai avea “Supărare şi bătae de cap, Ş'apoi dumneata-'mi-i pomeni poate cîte-odată. 
— Mi-o dai mie 3) casa dumitale ? | | — Dar, şi daca vrei, fă hirtia de dănuire s'o iscălesc „Și să mergem so întărim la "judecătorie. 

„„.— Foarte -mulțumesc, [zise 'Scripicescu]; nu primesc. »— Nu primeşti? . A E — Dar ce mă socoţi pe mine, arhon Jicnicer ? Giîndești. * 

„Că-s așa de prost să fac o asemenea neguțătorie păgubi- . „toare? Ştii -că bine umbli să înă pui la mînă? 
— Cum aşa? întrebă Jicnicerul, care nu înțelegea. "— Iaca cum, răspunse Scripicescu. Ei acum țin o casă, -- „a căreia chirie 1)... 
:— IN'o plăteşti], o ştii tare bine. 
— Şi n'am altă grijă. Dar cînd aș fi eă proprietarul, ar'. -- „trebui să plătesc pavele, să” plătesc curățit de uliţă, să 

    

1) dar în zadar. 2) bun sunmai de 3 Cum, orei să-mi dai mie... 1) Fii ţii o casă cu chirie, pe care 10 plitesc... - ” 
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plătesc... să plătesc... mai ştii ei ce? să stric” -garăul, să 
- fac parmaclăcuri. Să: prefac. ferestrile după plan, s'o acoper . 

cu tinichea saii cu oale, ş. c., ș. c. Le. Unde -m'ar sui astă 

istorie? Să şed tot cu mîna în pungă, aşa e? — Ține-ţi 
casa, frățioare ; nu ţi-ai găsit omul. Nu-mi trebue ! mie belea. 

Mai bine ţi-oi plăti chiria.” ” 
„— Apoi asta cer.şi ei; dar cînd? 
— Cind? cind? — Ştii că eşti curios? 

„__ Zicînd aceste, Scripicescu îşi luă pălăria şi se duse. la 

cancelarie, iar jicnicerul Simeon eşi după dinsul, desnă- 

dăjduit că nu se poate cotorosi de proprietatea lui. 

[Sănătate !]. 

u 

Scrisoarea XXVII). 
(Un proces de la 1826), 

_ Martie, 1851. - 

În ziua de .astăzi cînd procesele ai ajuns a fi atit de 

multe și atit:de lungi, cînd mai nu vei găsi-om care să 
nu aibă procesul săi, socotim că n'ar fi o greşeală de 

„Sar! institua o răsplătire națională pentru toţi acei ce n'aii 

procese?), fie [aceasta] o menţie onorabilă din. partea  cîr- 

muirei. . . Ca 
„Poate că boldul egoismului ne îndeamnă a da acest 

proiect căci noi sintem acei ce n'am avut — slavă- Dom- - 

nului! — pînă acum. nici un proces, şi prin “urmate, noi 

am fi cei întii cari ne-am folosi de acest drept. i 
„In, adevăr, lăsind gluma la .0 parte, se miră cineva cînd 

„vede uricele și episoacele vechi, care în puţine. rînduri cu- 

prindeaii atit de: mult, și anaforalele şi hotăririle de: acum, - 
care în multe rînduri cuprind atit de puţin. : 

Ni Sau prilejit a vedea o anafora scrisă pe. douăzeci: 

coale hirtie ! adică de trei ori, cit întreg cap. Vu al Re- 

„1) Păcatele tinereţelor, p. 341. % Urmează : fie ateasta o rredatie. :



. . . i - 

. gulanientului, şi de. două ori „cât toată partea I, a Codului „= civil. Judece cineva acum ce “cumplită tortură este pentru ” șeful Statului să fie silit a asculta odată saă de două oră „pe: săptămînă asemenea zocitanii, precum : referat din TNO- tivul actei, protest întors cu 'nadpis, replică cu rezoluţie, “jurnal. în neființă, tratație în. complet, osebită socotinţă + după hodul delci, ŞcI., șcl., fraze barbare care-ţi mănîncă vremea ŞI îți irită nervele! - 
"Cînd eram la București -un om, de duh îmi. spunea o : “aneâdotă. de la 1826 a Domnului Grigore Ghica. „Într'o zi printre alte hârtii, Logofătul al doilea: îi înfățişă „o -anafora a Divanului pe vr'o trei. -patru coale hîrtie. După ce îi ceti vr'o două părți din ea: 

i Ce e aceea ? întrebă Vodă. a | „- — O anafora a Divanului în pricina unor bani ce pre- > tinde Stoica de la. Mihali. | - - :— -Cine-s „aceia ? 
3 — Doi neguţătoră de aici din oraş. 
_— Şi ce zice Divanul ?. 
— Zice că de şi Stoica are dovadă că are să iea o sumă - de bani de la Mihali, dar Mihali întimpină . că acei bani erai... fiindcă... pentru că... Să văq ce zice. 

„= Citeşte d'intiiă,. zise Ghica. ” e Logofătul ' al doilea începu - a citi anaforaua. “Domnul asculta. 
> Acum era .pe la a șeasea față, 
.— Am uitat cite ai spus pînă aici; Logofete, zise Vodă. „Incepe d'intii. 

| 
-Bietul funcționar vărsînd sudori, reîncepu citirea care 

7 

acum. merse pînă la încheerea ce se sfirşia cu obișnuita. formulă : «Iar. desăvîrșita hotărire rămîne la înțelepciunea M Tale».. 3 . SI — Şi ce .hotărire să dea înțelepciunea mea, zise Ghica, „cind din toate zisele şi deszisele lor, n'am înţeles nimic? La început are „ dreptate Stoica, la mijloc, Mihali, şi la ” .



Ș E - E - SCRISORI LA UX PRIETEX - 

    

coadă, și Stoica - și. i Mihali Aferim ! buni judecători am |. — 
Și de cită vreme se lănțueşte pricina. asta 

— De patru ani. * 2 A 
— Patru ani! Şi pentru ce n'a.- trimis- -O, în cercetarea: - 

/ | starostilor de. isnafari, după e cum e obiceiul între breslaşi 2 
— Nu ştii. - „ 
— Buiurdisește-o către starostii breslelor ca s'o cerce.. ..: 

teze, s'o pue la cale, şi să-mi facă de- -adreptul mie anafora. -. 
Funcţionarul” făcu ce i se porunci. 

pe o jumătate coală hirtie, îi în care erai următoarele: 
„ «Măria Ta! Da 

«Am cercetat şi am hotărit: Stoica! să plătească cinci- 
«sute lei lui Mihali; pentru. care am şi băut adalmaș: la: 
«cîrciuma lui Badaca D,: | 
Mașalla ! strigă Ghica Vodă, smucind hirtia din mîna -!: 

Logofătului, și sărutind-o. O! de s'ar sfirşi așa toate ju=" 
decăţile în domnia mea! Ascultă: Logofete ! Scrie îndată 

-. aici pe hirtia asta că întărim această hotărire, şi poruncim 
să.nu se strămute în veci, : 
După ce-a scris Logofătul, Domnul iscăli, şi Muhurdarul, 

„puse pecetea. - - - 
je Actul acesta se păstrează și aătăzi în. arhivele “Ţării Ro-: 

„ minești- 

  

  

Scrisoarea XXVII Ma 
| - (Pelerinagiii 2) o 

E ” :  Octotabre,. 1552. 

„—. Haide, băeţi! încălecați. Şi luaţi seama la hopuri. - 
— Unde mergem? 

  

  

1) Badaca avea pe, atunci cea : mai vestită „cîrciumă în Bucureşti. 
i . Nota d C, N, 

„Plecate slugile N, Tate, 

(Urmat iscăliturile)». 
2 Gasela de oidavia 1882, P. IS 171 184, 191. cu titlul: Peleri- 

nagiti da Ii îrul Ochii, . EI is 

E] 

„. 

Peste două zile, Logofătul al doilea îi înmină o anafora Aaa
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— La Ocnă. | | 
Surugiii s'aă uitat lung la mine. Sărmanul! — vor fi zis 

„în gindul lor — oare ce-a făcut de-l trimit la Ocnă? Apoi 
"ai încălecat, şi chiuind şi plesnind, au purces într'un galop 
furios care a ținut tocmai — două minute! Pe urmă cu 

„„.„ toate. opintirile, bicele, strigătele, am inceput a merge, 
* zicînd ca cucoana Chiriţa : - 

„Of! mări frate, 

De ai păcate 
“Cu cai de poştă să te porneşti, 
De multă trudă, 

„De multă ciudă » 
Te vezi cu poşta că 'mbătrîneștă. 

- Căci dacă pleacă 
“Colbul te 'neacă, 

Do Glodu)-ţi lipeşte benghiuri pe nâs, 
iu |... Biciul pocneșşte 

De te-asurzeşte 
Şi caii poștii alerg la... pas. 

Cahin, caha am trecut prin. Roman, as găsit Bacăul, 
Şi am 2) înaintat spre Tirgul-Ocnei. Cum am ajuns în valea 

| Călugărei, caii S'aii oprit de la sine. Am intrebat pe su- 
„rugii care e pricina? Ei îmi răspunseră că de mult caii 
de poștă nu merg. decât deshămaţi pănă în valea Petri- 
cicăi, și că trebue să pun boi la trăsură. Fiind dar. că 

" obiceiul păinîutului: ajunge prin înhebuințare a se face 
„lege, ca unul ce sînt supus $) legilor, am tocmit boi cu. 

” care. m'am suit şi m'am coborit în vro șasă ciasuri pănă 
în valea Orășei, întovărăşit de surugii, cari duceau caii 
(ce erai acum un obiect de lux) în pohod. 

De la Călugăra răcoreala atmosferei, sănineţa orizonului, 
vioşia verdeţei îmi arătă că intru î) în regiunea munților, 

Cu cit de ostenicios este drumul, cu atita e şi pitoresc. 
a: 

A 
f 

  

„1 î) Zina, 2) ne-am, 3) ca unii ce sîntem supuși. i) ne arăta că intrăm, 

a



  

A 
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tind, am început-a vedea și sătenii în “costumul muntean. 
Femeile îşi înfășură capul cu un Ştergar, a căruia capete 
atîrnă dinapoi. Găteala aceasta seamănă mult cu a călu- 

„Munţii vineţi ce se văd în depărtare, coastele dealurilor - 
coperite: cu buchete de fagi, arini şi 'brazi; 'Tazlăul:ce. 
şerpuește pe .vale, înfățoşează un peisaj. romantic. Înain- 

găriţelor Dominicane. Am băgat de seamă însă că sîngele - 
la munte păstrează încă tipul cel frimos strămoșesc, [şi 
n'a degenerat ca la 'cîmp]. | ă E 

Cind făceam observaţiile aceste fisiologice,  înaintam 
încet încet spre țelul călătoriei mele 1). După ce deci, 'ca. 
din poveste, am mai trecut un deal, o vale s'o limbă: de p »a » O. Ş 
pădure, am zărit în depărtare Tirgul Ocnei, închis între 
munți, așa .fel încât se pare că în văgăuna aceea se sfir- »; 
şeşte lumea. | | „ 
Ajungiînd în sfirșit, am tras la Camară. — Ştii ce este 

Camara ? În adevăratul înțeles, Camara este cantora să- 
răriilor ?), -dar în fiinţă ea este curtea tirgului Ocnei 3).: 
Aicea se concentrează toate interesele nu numai a Rufe. . 
tașilor ci şi a orășeanilor. De la 'camară se împrăştie -fa- ' 
vorul şi disgraţiea,-. dragostea şi urgiea, binele și răul. 
Întrun cuvint; ea este o autoritate mai. mult sai mai puțin -: 
însemnată după gravitatea camaraşului. 

-: Aici am. găsit pe Vornicul A. Vilara, pe care îl cunoş-... 
team [încă] de la 1828. El mă primi cu acea aleasă po- . 
liteță +) ce caracterisează pe adevăratul aristocrat. Şeara . : 
ne-am  primblat împreună, am vizitat o punte. pe Trotuş : 

misem de cînd purcesesem de la: laşi. A" doua zi am pe- 
trecut-o mai toată conversînd cu Vilara 6).  Ascultam cu 
mirare” pe omul „acesta, ce a jucat o rolă însemnată în 

  

" î).noastre. 2) sarniților, 2) ocuelor, 1) politeță. 5) ne-am culcat, 6) cu 
acest boer, | 

. 

. făcută de el, care este primblare publică ; apoi după cîteva .. 
robere de vist, .m'am culcat 5) şi am dormit cum nu dor-. =" 

„patria sa, cu ce desgust şi căinţă' vorbea de politică, el.



   
care mai toată viaţa și-o“ petrecuse în intrigile diplomaţiei „Şi 'în zbuciumările politicei. «Nu voi să văd jurnale — îmi zicea el — ni voi s'aud de gazete, „mă mulțumesc a fi „vesel și liniștit. După ce mă voi înturna de la băi (era „gata să se:ducă la Franţisbad), o să fac 1) din. orăşelul „. acesta un ermitagiii de odihnă şi de plăcere. Acum haidem, „Să ne primblăm, adăogi zimbind, să împrăştiem seriosul - convorbirei prin vederea: frumsețelor Ocnei». Era aproape de miezul nopţii, cînd după primblare am! miîntuit vistul, „ iar cînd bătură 12 ore, Vilara nu mai era! O apoplexie : “trăsnitoare curmase firul zilelor sale. pi - După patru 2) luni trecute, încă cu groază îmi aduc 3 „aminte de acest moment!. In adevăr, poate fi ceva: mai: „fioros. de cit a petrece cu un Om în toată puterea vieței 4), “şi în spaţiul de cite-va minute a-l vedea mort? 5) Sic transit 

gloria niundi |. i i Cea dintii datorie a fost să , vizițez:6) pe boerii Moldo- : Romini din care se compune societatea, şi am avut prilej „a.cunoaște că fuzia între.Munteni şi Moldoveni face mari 7.) Progrese aici, căci de şi întrun colț de ţară, în Tirgul “Ocnei tot se păstrează vechea ospitalitate romină, ce era "odinioară proverbială, tot. ce se. mai poate 8) adăogi. este, că bărbaţii sunt foarte. bună, şi femeile foarte amabile : “Apoi, pe semne aerul %), sarea, Trotuşul Ş. €. ,-contribue  : 'a face ca: damele Ocneane să aibă. cei mai. limpezi și mai - .. 2. ucigași ochi. din toată țara. o e „2 „ Un'tînăr vesel şi de duh, rudă și prieten al mei, îmi | „spunea că el. își inchipuia în naivitatea sa de provincial, - că impoporarea Tirgului Ocnei, se alcătuia din acei. ertaţi de la munci, pe care guvernul în părinteasca sa îngrijire, - îi coloniza acolo, pentru că avind ei tot-d'auna în privire 
1) tor să fac, 2) Irei luni. 3) ne aducem aminte, 4) în toată Puterea ” și viața, î) Urmează: «Moartea lui Vilara avu miiltcă înriurire asupra . tirgului, Ocnelor unde el era obștește iubit și stimat. C) să vizităni, 7) mari. și, folositoare progresuri., 5) tot ce mai Bute. 9) "Apoi, aerul "uede, “ - - i a 
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.. gropile osîndei, să.se pocăiască şi să se facă din răi, buni. - Curiozitătea, ori mai bine zicînd păcatul, sai norocul lui „cel bun, îl îndemnă să.vie la Ocnă; dar aici se încurcă. „aşa de bine, în cit se trezi însurat cu. o erfată (cum o numeşte el), damă .pe -atit de plăcută cît și bună soţie 1), . 

Trei lucruri sunt de văzut şi de studiat'aici. Turnul Pre: „cistei, Ocnele şi — părintele Egumenul. 
Turnul e o zidire foarte” curioasă. EI este patrat, de o 

'circonferință de 12 stinjini, şi de o înălţime de 5—6. Se „. cunoaşte că a fost zidit cu mult mai nainte de monastire „(care și ea dată de vr'o două sute şi, mai. bine ani), şi că menirea lui n'a fost de'a servi de clopotniță. 
Gios are o încăpere mare; care a, fost, cum se- vede, . magazie sai închisoare, Despre "Nord, te: sui pe o scăriţă . _”“la-o nălțime de 15 palme, şi intri. într'o săliță ingustă, unde cel întăi lucru ce ți se. înfăţişează “este — spînzură: 

" „toarea! Un grindei de stejar, stă . prins în. zid :de amiîn- două laturile, 'iar în mijloc este.o verigă. ruginită de.care. .. se anina ștreangul. Calăul n'avea de cît să învirtească grin: 
deiul ca să sugrume pre pacient! În dreapta acestui. co- 
ridor. este o uşuliță pre care te cobori pe o scăriță dreaptă “şi îngustă — putredă acum de 'vechime — într'o închisoare „ sub-pămînteană fără lumină, fără aer, şi de o adincime .- - grozavă. Acolo cine ştie cîte jertfe ai fost! Cite suspine "ai înădușit groasele ziduri ale Turnului ! Cite blesteme văr-.. „„saă asupra tiranului. rafinat ce l-a zidit acele buze ce ve- : “nea de amuţeaii învinețite sub spinzurătoarea de dina-- intea uşii! În dreapta coridorului este o Scăriță, -pe .care “* suinducte, intri într'o cămară boltită cu" ferestre -. strimte, „ care" servea. spre schingiuirea prizonierilor,: precum se cu- 

“noaște de pre gura.unui Cuptioraş ce se vede la intrarea _- .aceștei' închisori, în care negreşit 'se; înferbîntai uneltele “schingiuirilor. Mai suindu-te găsești, încă o altă cameră 2. 
"1: 1) Tinărul acesta (Pascal. Vidraşc) nu mai este! Cruda morței coasă. "ÎI seceră înnainte de vreme, Nota lui C. N. din Păcatele. linerefelor* î2)-odae, 

„.0.. Negruzzi, — Opere complete... . : 16 

—_
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boltită, şi mai sus sta aninate clopotele inonastirei.: Un 

  

clopot mare, vechi. şi spart cu glasul săă cel dogit, „ves: 

“tește Ochenilor cînd este sărbătoare. 

“Oare cine a fost- Tiberul ce a făcut 1) turnul acesta, care 

“ne aminteşte .de niște “timpuri de barbarie, ce din norocire 

s'a cufundat pentru totdeauna în noianul vremii? Ori cit 

am căutat, nici o inscripţie, nici o dată nu am aflat; chiar. 
„ÎN cronicele noastre și. în tradițiile poporului nu Săsim 
nimic. 

pile, de sare. Nu mă 'voi întinde a descrie modul Jucrării 

- minelor. şi starea arestanţilor. Aceste vor fi obiectul unei- 

scrieri mai serioase, pre care îmi propun ao face,. căci 
impresia ce mi-a lăsat e îmihnicioasă 5). - 

- În risc de a fi numărat între! ruginele literaţilor 1), -nu. 
mă :pot opri de a face o comparaţie mitologică. Oare Văl- 

cica nu seamănă ea cu Aheronul, și gurile Ocnilor cu in- 

trările imperiului lui Pluton? Ascultind vuetul ce se făcea 
în fundul gropilor, mi se părea că aud Cielopii făurind -: 
“fulgerele lui Joe. - - | 

-Să venim acum la a treia curiozitate, adecă la părintele 

Egumenul, de la care văd acum 'că trebuia : să încep după 

proverbul: iz Jovem Brincipio. . ae 

Prea cuviosul arhimandrit Paisie Ocneanul, Egumenul 

sfintelor monastiri Precesta și Raducanu e în adevăr o cu- tă 

riozitate. -: . N 

Să nu se: pară un paradocs această zicere 5). 
Cum 'să nu -se socoată curiozitate părintele Paisie, care. E 

de şi Grec [nu seamănă nici cum :cu Grecii]. Noi avem 

dreptul a-l reclama de patriot al „nostru, căci de treizeci, 

A N 

1) ce a zidit; 2) ne propunem; 3) Urmează: Prea Inaltul Domu, 
pătruns de starea cea ticăloasă a osîndiților, a poroucit a se gidi un 

“castel unde: acești vinovaţi să fie tratați mai. omenește, Zidirea aceasta 

"măreaţă va fi tot odată o podoabă orașulii și o ușurare stărei ares- 

tanţilor ; 1) literatorilor ; 3) zicerea noastră. 

De la' osînda veche, m'am dus la osînda nouă, la: gro-. 

4 
i 

' 

1 ae 

4 

4 
' 

“
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- trecuţi. de cînd este cu noi, prin faptă și prin grai 
acest bărbat s'a găsit totdeauna în frunte cînd a fost vorba 
de vr'o îmbunătăţire obştească, de vr'o bine- facere : :parti- 
culară. Chiar astăzi, ocuparea sa este de a vizita şcoala . 
pablică și spitalul (care este unul din cele mai!) bine ţi- 
nute 'din toată țara), a cărora este inspector acum de două- 
zeci ani. . 
“Cum să nu se socoată curiozitate un călugăr care nu-i 

ipocrit? Cum să nu fie raritate «un călugăr care n 'are nici. 
„ caretă,. nici armăsari, nici. - taieturi ? 
Lumea însă vorbeşte că are bani. Intrebindu-l 2) dacă e 
adevărat, îmi răspunse 2) că [din potrivă el) urmează po-. 
runca apostolică: 

Mă veijaso02. po n: 1 Sero, m Ja pi, îs Tăs S0o7ors 
duây 1), 

Părintele Paisie are o mică chilie în monastirea Radu. 
canu, unde şăde singuratic și liniştit cu fratele săi pro- 
tosinghelul Neofit, cu care nici cum seamănă, căci cu cît 
Egumenul 5) este econom, cu atita frate-săi e răsipitor. Ori 
ce cîștigă cu epitrahilul, împărțeşte la săraci; şi în vreme. 
ce Egumenul se ocupa .de lucruri [ce le socotea] seri- 
oase, părintele "Neofit plănta 6) o viţă de vie la . fereastra . 
chilioarei, sale. - | 

Viea a crescut, a coperit chiliea, şi s'a întins peste zidul 
monastirei. Cine ştie dacă; cînd lucrurile părintelui Paisie, 
ce se par acuni temelnice,. nu vor mai fi, viea monahului 
Neofit nu va produce încă rod şi umbră! | 
Am zis că aceşti doi cuvioşi locuesc în M. Raducanul, 

fără să vorbesc încă de ea; scăpare pe care mă grăbesc - 
a -o. îndrepta. 

Monastirea Răducanul e situată în cea mai frumoasă po- | 
ziţie, pe o stîncă pe malul Trotușului da « care ama mă 

.. 

  

* 1) mai frumoase și mai; 2) Noi Pam. întrebat dacă; 2, și el me răs- 
„punse; î) Urmează: Mi, iza, râs 250 pcâoras, paie Dodi uazas)cu ci. 

| Părintele Paisie; 6) scădea. | pi , .
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- inturna cu plăcere), Zidirea n'are- nimic de însemnat; N 
„ seamănă cu toate bisericile făcute pe atunci. Deasupra : 
“ușei se cetesc aceste versuri: -.. 

- VELEAT. arsfi e 
Mult pre dulcelui Hristos - 
Robul săi cel credincios, 
Lăcaşul tăă ai zidit, 

Foarte l-ai împodobit, 
Lumina dar acea. cerească 

„Prin ruga ta să moştenească ! SE 
i Radu Râcoviţă Vel Logofăt, _ E 

Cu a lui Soţie Maria, Ctitori 
Sunt cu fiica lor llinca, 
La această biserică prea sfintă.. 
-- PV, Mai-20 - 

-“ Apr&s avoir regle les fortunes publiques,, 
"Jai donn€ des legonă aux plus grands politiques. 

Cum îţi pare 1): inscripția această pretențioasă ? Ce zică * 
de franțuzeasca 2) din ea?- Ce înțelege prin regler les  for- 
tunes. Publigues'? Eu prepun că: D. Logofătul Racoviţă — 

"a: căruia țărină fie uşoară ! — numia regularea aver ilor ob- 
şteşti, hotăririle drepte saii strimbe care da prin cărțile de 

„judecată ce slobozia de la Logofeţie,< 
„Donner des. lepons aux plus grands politigues, nu-ți pare 

„a semăna cu.0 epigramă îndestul de bufoană ? Dovadă că 
„de măgulirile linguşiei dreptul simţ se întunecă ;. şi deşăr- 

'tăciunea face pre oameni să- -şi sape nerozia în piatră. | 
Dar să lăsăm vanităţile. oamenilor, şi să 'venim la fru- 

museţile ce natura . le răspindeşte, aice cu atita îmbel- . 
șugare,. ” o ! 

“Toate dealurile ce împregiură orășelul, sînt încununate 
"de grădini şi, de vii care produc în singură podgoria | 

Ă Ocnei aproape la 150: mii vedre de un vin foarte bun, şi - 
„însă + vin vechii nu se găseşte ! Întrebind pe un localnic. i 

  

D ză “pare; 2) Cum ră pare franțuzeasca.-- | 

,



i | 
“de ce nu aă vin vechiă ? el îmi răspunse 'că: ei mai. 

* SCRISORI LA UX PRIETEN. - | "945 

  

obicei “să-l lase: să se învechească. Răspunsul este nu 
“numai caracteristic, dar şi potrivit; căci în adevăr, sărbă- 

toarea și duminica vezi toate crișmăresele gătite, ademe- 
nind cu ochii lor negri 1) pe trecători. Curteni, Șavgăi, - 
“tirgoveţi ?), rufetaşi în crîșmă sînt toți egali dinnaintea 
lui Bacus 3). Pretutindene auzi cite o scripcă, cîte o cobză;. - şi apoi cînd aburii vinului și ochii crășmăresei ati produs - 
efectul, lor, încep horele, tropotele Ş. c. |. şi cînd inde- seară, se întorc pe acasă şovăind şi cintînd, cei de piste” „vale vrînd să treacă puntea îngustă de pe Trotuș, adese cad în el; dar fiind că 4 ai şi bețivii. un Dummnezeti, și 
fiind că Trotoşul-e vechiul lor” prieten, el îi primeşte în răcoroasele sale ape fără primejdie, îi îmbrăţoșează, şi-i „ trimite pe acasă scăldaţi şi desmețiți, 

Nimic -mai limpede, mai frumos, mai vesel decît acest” 
“nobil riîă, care. după, ce ese din munții Transilvaniei, şi 
după ce își face loc printre stinci şi scaldă T. Ocnei, pri- 

mind în sînul. săă Slănicul, Cașinul, Oituzul, Tazlăul şi alte mai mici: pirae, merge de se aruncă lingă Ajvd în Siret. Ştii: însă că: și Trotoşul — ca tot ce este mare şi . frumos — are şi el zavistnicii săi ? şi ştii care sînt aceştia? - — Slănicul şi Vilcica. a o 
Cite odată cînd ploile se varsă în munți, Slănicul umflat : 

de șiroaele ce curg în el, socotindu-se că ar fi şi el ceva, . 
îngînfat şi turbat se aruncă rostogolind pietre și bolovani, 
şi despicînd cu furie apele Trotoşului, merge pînă ce. se 
pierde în el. Alte-ori, dacă plouă spre Nord-vest, Vălcica, 
capriţioasa Vălcică, acest piriiaș neînsemnat, pe care un 

„copil îl poate păși, se face atit de mare încît adese pră- 

7 

„vale carele încărcate. Ea se repede ca să îmbrăţoşeze pe 
miîndrul rii — pe care il curteneşte de atiţia ani fără vre-o 

  

1) Cei znari, negri. 2 broșoveni. 3) Urmează-în aceiaşi frază : însă 
beţia norodului e veselă ace, nu seamănă cu a susenifor, care ati și. uitat gustul vinului şi se otrăvesc cu alcoolul rachiului, 3) Fiindcă, „după proverb... IE - Ă DE
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ispravă — insă el despreţuindu-i cochetăriile, nu sufere ca: 
cristalinele” lui unde să se amestece cu: apele sărate şi - 
noroioase' a acestei bătrine desfrinate, încît e o deşanțată 

"- privire 1)'a -vedea cum apa tulbure a Vălcicăi curge "prin | 
Trotuş fără ase amasteca cu el. 

Trotuşul e odorul cel mai preţios şi mai iubit « a Ocne-" 

“ nilor. El este mîngiierea lor, panaceea lor universală, idolul 
lor; cînd: se scaldă în valurile lui, ei cred că își. spală şi. 

păcâtele: 

Trecind podul, găseşti Grădina: lui  Năstascehe la. poa-.. . 

lele muntelui Măgura. Aice este un isvor de apă minerală, 

lată ce zice de el Doct. Fătul în descrierea sa despre 

i apele simple si minerale : «Apa acestui izvor este limpede, 

însă brînzoasă ca una ce are nişte flocuşori într'însa, care 

„se aşează pe fundul vasului îndată ce s'ait turnat apa în 

pahar. În privirea acestor flocuşori, socotințele sînt deo- 

sebite ; unii zic că aceste n'ar fi altă decit carbonat de 
magnezie, alţii zic că -ar fi hidrat de pucioasă, şuc.l.» 
Adică cu alte cuvinte va să zică- că apa nu e analizată, 

i-că nu ştie nimeni din ce atomuri se alcătueşte. Cu 
toate aceste, vara năvălesc mulțime de bolnavi la cură. 

„Aici sint odăi pre bune, şi o îngrijire foarte de lăudat 

"din partea proprietarului. Grădina aceasta e şi primblarea 

favorită a orăşenilor, [cari păzesc cu religiozitate preceptul 
lui Martin Luther: ae A 

+ 

Wer nicht iiebt, Wein, YVeib und Gesang 
Der bleibt ein Narr sein Lebenlang] ?). 

| În zile de sărbătoare, neguțătorițele gătite şi ferchezuite, 

vin de se rătăcesc prin aleele livezii; şi- apoi cînd rătă-! 
cirile sint mai serioase, se sue suspinînd şi bătîndu-și 

__piepturile în deal la schitul din Măgură, de unde ca nişte 

- alte Magdaline se întorc pocăite ; atita: numai. că pocăința 

ține numai pină ce se coboară, în vale. 
E 

!) privelişte. 2) Lipseşte în prima redacțiune. | Ei 

   



  

.. 

>
 

p
e
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Voind! a vizita Măgura, m'am: dus 1) cu trăsura -pînă la 
Troiţa.: De aice a. trebuit să ne suim — (eram -mhai mulți, i 

_— pe gios pe o cărare strimtă. şi stincoasă. Cite puţin 
“puțin; drumul făcîndu-se “mai greii, am început a simți 

obosirea, şi cînd! după cinci. pătrare de oră, am ajuns la 

„ sihăstrie, eram îndestul de osteniţi. Însă cînd, după atite - 

„stinci pe care ne urcasem, am găsit 2) verdeață, pomet şi . 

apă ; cînd am văzut încîntătoarea priveală ce se întinde * 
„de pe virful muntelui acestui, am uitat toată: - osteneala 

suitului, > 

Citiva pustnici, uitaţi de lume. viețuiesc | aice e singuratici, 
“în desăvirșită lipsă şi nevoie3), 

Îmi propuneam a mă duce?) şi “la băile de la. Slănic, 
dacă doctorul Şaroş nu'mă înturna din hotărirea aceasta. 
„Nu m'am.căit nici de cum, cînd m'am încredințat de sta- 
rea în care fu Slănicul' în vara aceasta. 

Sunt douăzeci ani trecuți de. cind D. Şaroş, unul” din 
cei mai buni doctori. ce am cunoscut), locuieşte în Tg.- 
Ocnei. El'e singurul localnic, care n'a căpătat friguri, cînd 
a intrat Bem cu Honvezii lui aice.-. Ocnenii sunt foarte no- 

„Trociţă; ei aii'doi doctori, pe D.. Şaroş şi Trotuşul; de aceea, 
nici se sparie ei cînd se = bolnăv esc; unul sau altul trebue 
să-i vindece. i ” 

Ploile ce, nu încetai, făcea monotonă - vieţuirea la - Tg. 
'Ocnilor. Uritul. începuse, și sfleenul nu era departe, cînd 
de odată se făcu un mare sgomot, printre călugări. Ce 
era? — Ministrul cultului sosise." i 

„ Asta fu o. mare norocire pentru mine, căci nu pute ra 
decit să cîştig morâliceşte: în adunarea. D. :G. Cuza; pe 

“care, ori-cît de mult îl. ştim, nu pot [in capitalic] a-l su- 
, 

  

LI . 

1) ne-ar dus. 2 am găsit aice, 5) Urmează : Nu e îndoială îusă că 
onorabila Epitropie a Sf. Spiridon — sub a căreia ascultare este acest 
schit — muc-l za lăsă în părăsirea și dărîmarea în care se găsește astăzi. 
1) Ne propunem « :ne duce. 5) Urmează': și căruia zie păstrăm a-i 

, 
. „arăta în osebi recunoștinfa noastră ; 

Pie . . . 

  

+
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_M. Bogdana, unde părintele Egumenul Antonie -Dumbravă;: 
ne găzdui şi ne. ospătă “patrioticeşte, i, 

- - Această monastire zidită. şi. înzestrată de răposatul Lo- 
„_gofăt Solomon (Birlădeanul 1)-și jupăneasa sa, —4 cărora 
morminte se văd înăuntru bisericei — este foarte bine ţi- 

„nută. Fostului Egumen, repausatului Arhimandrit-Teofilact, 
ea este datoare cu cele mai multe îmbunătăţiri; pagubă - 
numai că e situată în așa selbatec loc, favorit adăpost a 
urşilor. Părinții ne spuneai că adese ori urșii cari sunt 
mai devoți, îi vizitează.  Socotirăm deci: de cuviinţă să le. 
facem şi noi o contra-vizită, Planul se făcu, se adoptă, şi. 

„păra, pe cit doresc, “cu vizitele îmele.! L'am  întovărășit la 

„se şi puse .în lucrare... | a 
„ În vreme ce ne pregăteam. pentru această expediţie. unii - 

“din amatorii ce eraă să ne întovărășească, începură a ne . 
spune feluri de anecdote. Unul, cum un urs a îmbrățoşat 
pe un vînător, care de atunci nu mai îmbrățoşază pe.ni-.: 
meni; altul,. cum un alt ursa smucit -sineaţa din mîna vi-! 

“nătorului, şi i-a sfărmat-o de cap. Altul iar cum un al treilea . 
urs aluat pe. un vinător la subsuoară, şi Pa dus în băr: 

„logul 'săă, - unde Pa făcut befsteac pentru puii săi; altul. 
me: | o 
“Toate aceste povestiri mai mult sai mai puțin istorice. | 

mă făcură a gîndi că ei — vinător de iepuri și de pre.-, 
pelițe — o să fac o tristă figură, cînd mă voi întilni: 
C'o dihanie, care fără multe complimente te ia în braţe; | 

- şi cam' cu rușine mărturisesc 2) că începui a perde [ceva 
din] gustul vînătoarei. Nu ştii, ideea aceasta,. sati îmbui- -: 
bătoarea cină a părintelui Egumen, făcu „că: a, doua zi cu - 
adevărat eram bolnav, în cît d. Cuza fu nevoit a mă lăsa. 
să beau ceaiii în chilia. Arhimandritului, iar d-lui cu cei- 

„Palţi se- sui în munte. Din norocire, urşii ca nişte urşi cu 
Di 

i; 
În 

1) Solomon Sturza. 2) ci cu rușinea noastră mărturisiia că începurăm 
a cam perde gustul... ” ”
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judecată, simțind - că au.a face cu: un vechi vinător,. nu. Dă 
Gutezară a da ochi cu acest boier... - i 

Pină a nu pleca: din Tirgul- Ocnei 1), m'am : dus la Oneşti, 
” ca, să vizitez pe proprietarul, cătră care mă leagă o veche. 
prietenie. — Pe înfloritele şesuri-a acestor frumoase domene, 

* unde. Caşinul şi Oituzul se. varsă în Trotuș, se primblă co- 
costircii,- coțofenele ŞI turturelele care de..aici nu.se duc: 
mai „departe, De şi dorința mea se-învoia cu.a d-lui Aslan 

“de-a rămînea mai mult la Oneşti, grăbindu- -mă a:mă.pre- 
„găti, ca să mă întorc. la laşi, n'am putut: zăbovi de cit o. 

; zi, o zi de acele pe. care Romanii lei însemna cu o piatră” 
„albă. E . - i 
„In sfîrşit am părăsit; acest târgușor, unde departe de in-. Ra 

trigă şi de supărări, petrecusem două luni-de odihnă şi de :- rs 
"negrijă. l-am lăsat rămas pun, făgăduindui a-l vedea cit 
“mai curind. - 

La Roman am găsit: colb, am întâlnit judani . trențoşi ; 
acestea îmi "povesteaii apropierea - capitalei. Cind am. zărit 

„cele patru turnuri [a Mitropoliei], ce "stai ca o: masă Tă- 
sturnată . cu picioarele în sus, soarele scăldat întrun nour 

| "pulberos, se : ascundea după. muntele Pionul, [iz ţa i ȘI 
. . - 7 

Scrisoărea XXIX 

Qudanii şi forile) i 

Â e a Decembrie 1854. 

Cite odată : cînd sunt fără treabă, “imi place” a. lăinici 
pe ulițe, sait — ciim se zice: — a număra pavelele. Astă 

- primblare, repetată. de. multe „oră, - „îmi însuflă feluri de . Ş | 
idei- mai „mult. saii mai puțin filozofice, idei nevinovate ce Să 
“mă. fac a uita pentru cît-va timp că viaţa e atit de scurtă îi 

„Şi zilele atit t de lungi! Ele în ochii mei îmbracă o formă - 
* zi. E . . . .. 

  

. „I) ocnelor ;.2) Romănia literară. (1855), p. do. 3-a măsura. 

   



    
“care, din multul analiz. ce-i fac, sfirşeşte prin a face o! 
"realitate. Ast-fel âm observat că nimic .nu caracterizează: 
pe locnitorii 'unui oraș ca chiar oraşul în care €i se nasc, 

„trăesc şi mor. | De ai 
„Un oraş'tras cu sfoara, regulat, curat, unde zidirile sunt. . - 

- spoite şi ferchezuite, dovedește că locuitorii lui sunt:'oa- . 
meni 'regulați și liniștiți; însă inima lor trebue să fie rece 
ca și linia geometrică”pe care o întilneșşti la tot pasul. Din.. | 
îinpotrivă, [acele] 2) unde a descălecat și s'a, aşezat fie-care - 

-după plac şi voie, aă un nu şliii ce care place ochiului 5). . 
Dacă Bucureştii. n'ar avea'noroi şi greci 1); dacă Iaşii n'ar 

“avea tină și judani, negreşit că ar fi din cele mai, plăcute 
i „posiţii. Din nenorocire,. ai şi ele — precum am zis — lepra . 

"* lor! Şi însă, dacă în capitala Romăniei găsești 'grădinele. 
„ Cişmegiii, Chiselef. Ş, a.; dacă prin-mahalale găseşti livezi 

și primblări; [şi] dacă la Iaşi nu afi de cit O necăutată 
grădină publică, vina ştiţi a cui este? — a judanilor cari 

„ai cotropit ţara şi au înăduşit pe “orăşeni, pentru că ju- 
danul, din natură, este dușman florilor! şi pentru dovadă - 
vom. întreba :: Unde-s grădinele noastre ce ajunseseră a se. 

„face istorice? Unde:i grădina 'de la cerdacul lui Ferenţ, de 
„“la Movilă, de la Stejar, Sprăvale-babă ? —Vai! judanul le-a 
„omorit! i 

Afară € soare şi frumos; vintul primăverei a uscât glo- . 
dul; căldura nu e:încă atît de mare ca:să-l prefacă în 
pulbere. Dacă nu ai bătături, și ai vreme 5), vină să ne 
primblâm' puţin, pe uliţile capitalei noastre, căci vreaă să 
te încredințez ) că în adevăr judanul ce ne-a adus:mir- 
Şăvia, ne-a gonit florile. Sa i 

„Să lăsăm Uliţa-mare, căci ea s'a făcut un cafarnaum din 
- Gare mai toți creştinii sunt exilați ;, să! luăm alta ori-care ?) 
:. ad libiluum, şi: m'apuc rămășag că, nu-mi vei arăta o casă | 

    

2 - 

-. 1) a se priface îniro; 2) oraşele unde: 3) place Poetului ; 3) tină şi - i - bulgaro-sârbo-greci ; 5) nu azeți bătături și Puteți dispoza de vreme... „6) căci ținem ce a vă convinge. î) oare-care ; . ! 
- . S ” . . . . . 
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locuită de un judan în care să se: găsească o foare. A! 

-iată la o' fereastră o gerană,. cite-va . rozete, : o mieşunea. a 

galbenă: aicea şade un bărbier. Văd un ștergar întins pe 

o. prăjină“ bărbieriţa trebui să fie tinără, Bărbierul e mare : 
amator!) de flori și de pasări.: Are colivii cu sticleți, cu 

merle, şi cu privighitori. EL cultivă “mai. cu seamă merlele: 

Dăunăzi un bărbier,. care are mai multe sburătoare de 

acestea, văzînd pe d. Delmary 2), ce se întâmpla: să treacă 
pe: dinaintea dughenii lui şi se oprise ascultînd cu: o sfintă 

-Oţerite concertul acestor „pasări şuerătoare, îi zise cu multă 

- bunomie : Domnule, nu cumperi două merle pentru teatrul 

d-tale? Ţi le-oi 'da eftin. D. Delmary îi aruncă o căutătură:. 

fulgerătoare şi îi întoarse spatele.— Dar să ne urmăm dru-! 
mul, Vezi cu ce iscusință stai împleticite ipomeile (rochiţa 

rindunelei) pe zebrelele acestei ferestre ? 3) Oalele :) astea 

cu jale (stachys) şi scabioase” (Aeur des veuves) ne. spun 

că aicea locuește o văduviţă ; însă scabioasele şi ipomeile 

tănjesc! Mai nainte, potirele- lor roșii şi albastre -se desvă- 

lea .graţios sub lacrimile văduvei, dar de cînd un cinovnic. - 

pletos şi bărbos. de la un nu ştii care Departament s'a'pus 
„să o miîngie, florile începură a fi. uitate |... A! lacă după 

perdelele acestea albe dediței, viorele: şi lăcrămioare. Cum 

"se îmbină ele de bine cu răcoroasa față a fetiţei ce. ridică - 

„_- un: colţ de perdea şi se uită: cu naivitate la noi! Copila 

" -aceasta e' orfană. o mătuşă a €i, cotoroanță bună. .de su- 

g&rumat, o pregăteşte pentru: un bătrîn bogat căruia voește 

'să o vindă. Sărmană floare, menită-a se Vestezi' sub; putu- 

roasa suflare a-desfrinărei! ' --” dă 
: Odinioară Ungurii obicinuiaii la vreme. de secetă, „de lă- 

    

custe, sai altă calamitate publică, de îngropaii cite o. babă, -- 
„de vie 5). Ast-fel conjurai. răul şi scăpaii țara. “Oare n'ar - 

"„A.bine să se exile — dacă nu să. se îngroape — și la noi a 

_"1) foarte amator... ; 2) Directorul operei italiane. (Nâtalui C, N.),: 3) 
Ei ferestrei acestei ? Ră vasele 5) ce ai ridicat, 6. îngropaii de vie cite 

a o dată, A , i . :



   

                  

„. bătrina: aceea care, în loc să povățuiască tinereţea „către ' bine, o împinge. la „viţiuri, şi pătează. haina cea curată a nevinovăţiei? ... ae e “Să ne-depărtăm de aici cu toată plăcerea ce ne face ve- derea fetiţei. și-a florilor; să. mergem mai departe. — lată un balcon impodobit cu fiori aristocrate :. camelii, fucţii, volgamerii și felurite roze, Aici şede o curtezană care ziua. petrece în bae. şi la oglindă, şi noaptea îni braţele... lu-: mei... Dacă astă. femee, pe buzele căreia stă tipărit suri- sui), şi a. căreia îndeletnicire e numai să placă, ar voi să Ă ne spue cît e de amară viața €i, ce se pare atit de plă -- „cută; cu cîte lacrămi —-pe care e silită: să le șteargă? “fără să vree — scaldă elegântul săi așternut; cite umiliri rabdă, cite defăimări suferă, ne-am întrista “cu bună seamă. gîndind la viitorul. ce o aşteaptă în vre un-spital! - Chiar de' nu ţi-aş 5) spune, singur ai găci -că în căsuţa astă. curăţică, la ferestrele căriea se vede oale cu magio- ran,-mintă, calapăr și bosuioc șede un preot. Cucoana preo- - teasa iubește . florile mirositoare pentru că și părintelui îi .- „place mirosul de tămiie. Drăgălaşă soţie! ea la toată zi „ăntăi a lunei, dă Cuviosului . sfeștoc de bosuioc proaspăt; legat cu o cochetă tasma neagră. .. îi 
Eată .că cutrierarăm.. cîte-va -ulițe, şi n'am văzut încă o " Hoare la -un judan: — Vrei să'i desleg problema! aceasta ? 

n ) ț SP : 3 — Judanul e din fire speculant. Tot ce. nu aduce bani. _ „în. casă, tot ce .nu -se vinde şi nu se precupețește, pentru - el: e un lucru.de. prisos, Florile nui fac .nici o plăcere. Aceste scule a naturei. sunt date pentru oamenii ce'aii o “inimă tînără, și judanul știi că mare inimă — precum do-: vedeşte camăta ce ne ia, — sai dacă are, ea este fere- „_cată cu argint, în cit printrînsa nu mai străbate nici o im- - presie, nici un fel .de simţire. îi 

      
Ce să facem dar? Să gonim judanii ca să avem flori, -": "saii să gonim florile ca să avem judani? . . | . ” i - 

- 

  

21) Surisul.. 2) a șterge'3) vaș spune...
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Scrisoarea XXX Do 
(Băile de la Ems). e SI a aa „August, 1895. 

.- 
A 

Facultatea din Berlin ne: trimisese la Ems. Vrind ne. vrând, 
deci a trebuit să o ascultăm: : Ne- -am suit i în vagon și: mină: E 
băete, adecă, șueră mașină !- Te a . i 

După - ce -ne-am oprit o zi ca să vizităm Hanovra. ne-am 
urmat călătoria pănă la Colonia, unde trebuia să lăsăm - PI 
țeara de uscat ca să luăm pe cea de apă. i NEI 

Cel întăi lucru a unui călător, după ce ajunge în Cos" 

  

„Ionia Agripina este să vizite Dommul (această biserică mă- -. : 
reață, cea mai mare zidire de stilul gotic din. lume, Care . 
începută la 1248, nu'e încă gata, . și “nici va fi în timpurile - 
noastre), şi apoi. fabrica lui Jean Marie Farina, care.are .. 
privilegiul a parfuma cu apa lui ambele emisfere, î însă în 

„formindu-ne de locuința acestui vestit distilator,. ni se răs- 
“punse că în Colonia stint 23 de Jean Marie Farina, și i toți 
se zic cei adevărați. 

In cite-va oare, vaporul te duce la Coblenţa staţie acă-. 
- lătorilor pe Rin, unde vapoarele se urmează regulat ca om- 

nibusurile, . a 
. Eram acum aproape! "de sfirşitul drumului . „nostru. Am 

luat o. trăsură. care într'o oară făgădui să ne transporte la 
Ems. Chirigiul. nostru trecînd pe, sub tunurile cetăţii” Eh- 
renbreitstein, zidită pe coasta, unui deal în dreptul: Coblen- - 
ței, ne spuse că artileriştiă prusieni. zic că cetatea aceasta 
nu se poate lua nică cu un «chip. ? Ne fiind „competenți în ase-, . 
menea măterie, Pam crezut ușor. | 

-“Curînd intrarăm în ducatul de Nassau, care numără trei- 
zeci ŞI opt, mile. pătrate, adică | ceva mai „Puțin de. cit, un 
ținut al nostru. ae : 

- Nimic mai frumos Şi mai "pitoresc de cit drumul acesta - 
pe O şosea minunată, care după, ce atinge țărmurile Rinului, 

i 

  

1) Păcatele tinereţelor. p35 Si - o a aaa 

         



  

“unde se vede de ceea parte frumosul palat de Stolzenfels, 
"apoi cotigeşte şi apucă malurile -Lanului.. O cavalcadă de 
„Engleze călări pe “măgari; ne: anunță că intrăm în oraş... 

„Oraş! Vorbă mare! Mai nimerit am zice sat, dar satalcă- 
în. 'tuit de vro şeapte-zeci de frumoase oteluri ce se întind - 
.- pe'o-vale îngustă .printre care curge Lanul. Aicea toate 
11 “caselă sunt făcute nu pentru proprietarii lor, ci pentru. 

- străinii ce vin; de aceea la Octombrie şi pănă la Mai, 
Emsul este pustii, însă cum se arată primăvara, el începe 

„1 a.se găti'ca să primească mulțimea călătorilor, pe care îi 
"aduc la' izvorul tămăduirei, din. tus-patru punturile cardi- 

“- - nale regulat de două. ori pe zi, trăsurile de la Coblenţa. 
i. "- Atunci începe a se 'desmorți Emsul, începe a trăi din mila 
(n 'fontinei Iesselbrunen, care dacă sar întimpla să sece, zău 

  

Ea 

  

“nu ştim. ce ar face locuitorii lui. , 
„- Poziţia acestui orăşel e atît de romantică, îngrijirea atit 

de mare, în cît nu te poţi opri de-a nu. te plăcea în pa- 
radisul acest încîntător, de şi șederea în el te ține cam 
scump. e Sa o “ " :După ce ne-am, aşezat la otelul des Quatre Saisons unde _!. 

" fusesem. recomandați, n&-am grăbit a ne duce să vizităm 
locul unde” neguțătorii îţi vind feluri de scumpe nimicuri, 

„- Ne-am primblat! prin: grădina -şi frumoasa alee ce se în- 
tinde de la' izvor. pănă la. casa cu patru turnuri. La urmă, | 
am intrat în-salonul de. conversație,. Aicea era: întinsă o 
masă: lungă îmbrăcată cu postav verde în mijlocul căreia . 
sta o. ruletă,. coțcă privilegiată „care scurge pungile străi- - 
nilor, căci Alteța sa Duca de Nasau nu învoieşște supuşi- 

- lor săi să joace jocuri de hazard. Am găsit acolo-mai mulți 
moldoveni. cunoscuţi. Moldâţenii aă ajuns acum, de unde 
nu'i sameni, acolo răsar. De . 

„. Băile de Ems. sînt frecuentăte.de o societate aleasă. Pe - 
la începutul timpului curei vin Nemţii, Rușii, Leşii; iar în . 
Iulie năvălesc Francezii şi Englezii; atunzi Nemţoaicele se -. 

„ eclipsează de crinolina şi volanele Parisienelor ; însă deşi | 
AU eticheta face petrecerea: în: destul de monotonă, cel.puţin - 

A



  

ai mîngăierea că te găseşti” intro adunare cum se. cade. | 
"„De-la 7 pănă la 9 ore, vezi trecînd pe promenadă feluri. -- 
de figuri care de care mai țanţoșe. | 

Vezi acest ofiţer ce: se plimbă la braţ cu un. june ele- E - 
gant în civil? Unul e duce: de Meiningen : şi cel-lalt prin: -.:, 
tul George de Prusia. lată contele de 'Morny. .Văzindu- l 
cineva fără nici.o decorație, vorbind la operă şi bois de: - 

Boulogne cu contesa d! Imecourt, ar zice-că e un faşionablu :::. 
..de la jockey: club, iar nici de cum prezidentul corpului le- ca 
gislativ, şi intimal lui * Napoleon III. Dar figura astă poz-: 
naşă ce face să ridă pe duca de Richelieu? Aceasta-i Le- 
vassor, comicul de, la Palais-Boyal, care a 'venit aici ca. i 
să ne facă să petrecem cîteva seri vesele. 

Iată: Doamna Calerghi, fiica lui Nesselrode, princesa Re: ..; -.. 
” zinsca, contesa Potosca ş. a.: Dama astă tomnatică. dar. 
plăcută încă, întovărăşită de două fete :atit-de elegante ŞI 
atit de. asemănătoare una alteia, încît nu le-ar putea cineva. 

  

deosebi dacă, prin un joc a .naturei, n'ar fi una brună: şi. 
alta blondă, dama” asta e o americană bogată ce nu-i nici! 

, prinţesă nică ? Marchiză; republicanii aceşti de piste ocean, 
„sint mai. : presus de asemene deşertăciuni. Ea .e.dodmna 
“Hutton, nimic mai mult dar, : ză, dacă lumea. nouă pro- : 
duce asemenea frumuseți, nu ştii de. ce mai şade cineva 
în cea veche? e 

O, ce tualetă escentrică- la dama. astă mică, ce dă bra- 
ul marchizului de Chabannes,. dar cit o: „prinde de bine, 
şi cît e de gentilă Miss Sheppart ! pi - 

— Miss Sheppast? Ceiaceea?. . : . - 
E. o mlădiţă a Albionului răsădită. în macadarnul. Pa- Ă iu 

irisului, “Mai mult nu ştiă, şi -nici vreau.să vă 'spun. 
Nu: vă mirați de: eleganța. toaletii: acestei dame .nalte! şi i 

palide, . Dumneai, -e 'Madama. Gersoni. Toate- aceste bogate. 
„atururi ese :din magazinul bărbatu-săăi, cel: întăi (magazi: 

IN "nul vreau :să. zic). din Berlin. 
-Pe- bancul. acela. lîngă. cîțiva :lorză. englezi, şade genera. , 

ul rus Engelhard, „ce: “vorbeşte c'un june ofițer din. marina



  

„Franceză care-și perdu un picior la Crira. Ei fumă și. con- - 11. Wersează Cu atita. familiaritate, încît mai gîndi că sînt duş- 
Mani, - .    

   

     

      

   

  

”- în:destul de.monotonă. - -... SI 
La 5 „ore: dimineaţa alergi la: isvor, şi pănă la.9' înghiți 

a “: însă în haine de bas. Dacă vremea e închisă, -veză Englezii 
- “înveliţi! în mari şaluri de lină, care Je dă o înfăţişare foarte ;. Poznaşă; iar în boneta şi capotul acesta, n'ai găsi pe dama 

„ca să 'dejune, şi să-și facă toaleta, încît două ore prome- -...: nada şi salonul sint deșerte, La II încep a eşi. la seama Aa 

1 bine să nu te ademenească: magararii -că-te așteaptă cu. . * dobitoacele lor lă scară, Mossi€ !:Mossi€! Wollen. Sie rei-. „ten? îţi strigă-cu toții. De cumva din „ochii-ți prepun că. poate mai te-ai îndupleca a face o cursă; te-ai prăpădit! . '.: 
„Te vezi incunjurat, înhățat în braţe şi pus pe un măgar : 

care pleacă fuga, duduit cu braţul. dinnapoi. de cornâcul 
săă, încît cînd te trezeşti ești acum ' pe- poteca muntelui. 

* Dacă ai scăpat din cursa. asta, n'ai decita te duce. în sa- 
lon, unde jucătorii s'aă adunat, saii la. cabinetul de cetire 
unde curioşii răscolesc jurnalele, ori la colonadă, unde lă- - „ăi, cască gura a mărfurile expuse prin. magazine. 

*_“' ai vizitat Nasau, Stolzenfels, Kamenau ş. c..l, toți munții. :- ii colinele. Cunoști toate'obrazele cu care te întilnești mai . - 
" "de multe ori.pe-zi; ai învățat de 'rost'toate polcele ce le. - 

  

- executează orchestra; ai. făcut inventarul tuturor bagatele- „lor din colonadă, ţi-ai. cercât norocul: la ruletă, ți s'a lin- 
Cezit sufletul: de“ apă. caldă, în sfirşit poate ai avut: norocu 

_"ca noi; să rizi de: cîntecele lui Levasor, să asculți încînță- : 
toarea: vioară:a lui Vieuxtemps, şi fermecătorul glas a pri- _: 

  

    
  

. Precum vedeți; nu.se poate nimeni jelui că nu e în bună: 5 - „companie, dar — o 'rezic — petrecerea .e sarbedă, și viaţa -- 

„la -apă caldă plimbindu-te — dacă nu plouă — prin grădină a 
- și: ascultirid orchestru. Aici întilnești tot.aceiași societate, - 

„cea elegardă ce-ai. întilnit-o la promenadă, La 9 ore-nu *. „mai vezi pe nimeni. la iisvor, Toată lumea s'a.tras pe-acasă : . 

  

Dar a trecut o săptămînă.. Ai 'călărit pe :mulți măgari, 
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vighitoarei nordului, Jenny Lind, ce să mai faci? monoto-" 
nia te-a săturat, şi uritul începe a se ivi. ME 

Atunci.contele Bismarc, comisarul Ducăi, iscodeşte vr'o . 
nouă petrecere. Vezi anunțat odată că mine fiind ziua ani- 
versară a A. S. Ducăi, va fi iluminație strălucită, serenadă - 
cu muzică și armonie la redută. Poţi vedea toate aceste 
pentru un florin! Altă-dată, că la promenadă va juca mu- 
zica militară, nu te amăgi însă ; ai s'auzi tot acele arii, 
tot de acei muzicanți, dar în haine militărești. Une-ori e 

"un steeple chase de un 'noă soi. Într'G dimineaţă am vă- 
zut că se strînsese toți magărarii din Ems şi împregiurimi, 
cu urechiaţii lor cursieri. Întrebînd ce va Să zică asta; un 
posnaș ne răspunse că se pregătise . cavaleria Ducăi de 
Nassau că să meargă să ia Sevastopolul; era o alegere de 
măgari, unde biruitorul se poartă pe una şi singură stradă - 

“a Emsului câ un triumfător roman. a | Ni se mai spusese că codrii ducatului sînt plini de vînat 
şi că poți căpăta ușor și eftin voia de-a vina, întovărăşit 

„de un pădurar; încît dacă. te vei scula înaintea soarelui, - 
şi te vei înturna după apâsul lui, negreșit poți întilni 'două 
trei căprioare; dar ţi se dă de ştire că nu- poți trage în - 
dobitoc, decît dacă are mai bine de un an, sai mai puţin 
„de zece. Atunci cercetezi,.. . - 

— Metrica căprioarei? a 
— Ba nu; dar cînd trece dobitocul, te întorci către pă- 
„durat şi-l întrebi: — Ce virstă socoți că poate să aibă că- 
priorul acesta? Pădurarul se uită cu o căutătură ispitită 
şi-ţi răspunde: «unsprezece luni» sai «<doui ani şi Jumă- 
tate, poți să-l împuşti.>. Mai de multe -ori vînatul se folo- 
sește de conversaţia asta, şi se face nevăzut; se întîmplă 

„însă une-ori,de ai vreme să tragi și să cadă. Atunci pă-_ 
- durarul ia dobitocul, care e destinat pentru masa Ducăi, 
"Şi îți lasă mulțămirea să .te crezi bun vînător. 

Frunzele însă încep a se îngălbeni. August e către sfir-. şit, şi nopțile s'a mărit. Nu-ţi rămîne atunci alta de tă- 
” 6, Negruzzi. — Opere Complete. - - . ÎI . 17. 

'
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"cut, dacă nu vrei să perzi toată iluzia Emsului, decit să 
alergi iute la Coblenţa, să te sui în cel întii tren, fără. 
să mai întrebi unde merge, să te duci — unde te trage 

„inima sai interesul. 

Scrisoarea XXXI 

„ (Alexandru Donici) 1) 
N 

Cînd la 18$12-Turcia în urma rezbelului ce avusese cu 
Rusia, viola toate tractatele şi capitulaţiunile noastre, ce- 

dînd puterii învingătoare jumătate din teritoriul Moldovăi, 
- şi cînd magnații naţiunei romăne strivite şi umilite, în loc 

de a protesta, precum făcuse Ghica bătrinul cînd se luase 

Bucovina, nu găsise nimic mai nimerit, decit să se adre- 

- seze la Poartă, cerind în locul pămîntului cedat să se dea 

Moldovei citeva județe din Muntenia ?), multe familii ră- . 

maseră în Basarabia. Între aceste era şi familia Donic: 

-de origine -veche și nenorocită. - 

Pe atunci: Alexandru Donici era copil. Părinţii săi .ne- - 

putindu-l învăța limba sa (pentru că şcoalele romăne eraă : 

condamnate, Basarabia trebuind neapărat 'să se rusească), 

Pai trămis la Petersburg, unde alte învățături afară de cele 
militare neesistînd, a trebuit vrînd nevrind să-l facă oştean. 

Ai plins mult bieţii părinți cînd aă luat astă hotărire ; a. 

plins. mult şi el, depărtinâu- se de casa părintească;. dar 

ce era de făcut alta de cit să se supue soartei sale? Sa 

dus la Petersburg şi a intrat în corpul de cadeți. Însă avea * 

el oare vocațiune pentru arta militară? Vom răspunde 

copiind un fragment din scrisoarea ce am primit de la: 

“dinsul, cînd după ciţi-va ani a căpătat rangul de ofițer. - 

1) Conw, Lit. I (1867—683). p. 66. 2) Vezi Revista Carpaţilor de. G. 

Sion. Nota lui C. N. E. vorba — probabil — de articolul: Trădarea 
Basarabiei, semnat Iassiorum Municipiurm, (Rev, Carpaţilor 1861, IL, 

pp: 577, 611). E 
4
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„— si. Cind. 'de pe malurile verzi şi înflorite a Băcului și 
"<a Răutului, unde mă scăldam vara sub caldele adieri a 

«zefirilor, m'am văzut de odată pe țărmurile neguroase ale. 

cNevei, unde se vede “atiț de rar soarele, unde în locul 
«dulcii limbi cu care mă legănase mama, nu auzeam decit 

„„.«o limbă aspră ca şi climatul; cînd mă văzui părăsit între 
“estrăini ce nu mă înțelegea, silit, de dimineață pănă în 

«sară a face marşuri cu mai multe oca de fer pe umăr 

<şi a învăța manevrarea puştei în douăsprezece timpuri, E) 

„<desperarea mă cuprindea și zeu! nu ştii dacă arma pe . Sa 

«care o purtam toată ziua, naș fi: întors'o ca -să.o slobod 
«în peptul:meii, dacă ar fi fost încărcată. Viind la cazarmă . 

«mă aruncam pe iristul mei pat; camarazii mei .rideai, - - 
«cînta şi se jucaii, iar eii plingeam, gindind la țara mea, a 
«ţară unde era Făt-frumos şi. Ileana Cosinzană.. > 

„+ Astfel'se petrecură zilele sale, după ce, după mulți ani . . 

. de suferință, fu numit fraporscinicu (sub- locoteninte) şi E 

trămis la. polcul. N. de infanterie. Din norocire regimentul NICE 
acela era: tăbărit aproape de Basarabia. Donici "abia se , 

prezentă comandantului şi cerindu-şi congediă, alergă să-şi 

vază: părinţii, însă nu găsi decit mormîntul lor!: Perzind 
” singura mîngiere ce-i mai rămăsese, se lăsă de oaste, Şi i 

peste puțin. trecu în Moldova. .. : -: Dai 
„Nu ne aducem aminte dacă mai trăea încă unchiul săi -- 

» Logofătul Andronachi Donici, care singur cu bătrinul 

Flechtenmacher 5) știa pe atunci Pandectele, încit umbla. 

asupra-i şi o epigramă care zicea: - i i 

  

Dacă. ai vro judecată, : 
„Mergi la Donici de-o arată; .. - 
Căel pănă şin: pilaf 
Va găsi vrun. paragraf. etc, a 

"Nu ştim. unde găsia el paragrafarile; ştim numai că era. 
un om: versat în jurisprudenţă, şi că 6 prescurtare- de n. 
Ti . 

„.? 2) Tatăl cunoscutului nostru artist, Nota autorului.



"960: 1 a e 7 Ea NEGRUZZI e e 
  

legi -ce el a publicat, « este şi astăzi căutată în tribunalele 

Basarabiei. - Da A 

Aici Alexandru Donici găsi rude şi ainici, dar. găsi i mai . 
“ales limba sa. Voind să:și facă'o poziţiune socială, intră 

în serviciul ramului: decanic, și după. ce își perdu soția ce : 

o luase,. se insură de al doilea. Acum greutăţile casei în- 

'cepură : copii se năşșteaii pe tot anul, și el nu era avut. 
"Cu toate aceste cu mica leafă ce: avea, cu venitul unei 

moşioare, şi mai ales cu o mare: curipăneală şi. economie 

își ținea casa; iar 'virtuoasa lui soţie se trase la țară, con- . 

sacrindu-se: numai: la creșterea copiilor: săi. Singuia lui. 

recreaţiune era poezia.. Debutind' prin Căruţa poştei, cîn-: 

'ticel care curînd se făcu popular, traduse apoi Țiganii de 

- Puschin, poem 'atit de frumos şi. de natural, dar toate 

N
I
 

aceste eraă mai. mult pipăiri, pănă” ce. încercîndu- -se cu. 
apologul, se desveli adevăratul poet. 

: Pe atuncă, mai mulți juni romăni ce- -șă terminase” studiile : 

i n. străinătate, înturnîndu- se în țară îşi propuseră a: da un . 

“impuls, literaturei lincezinde. Kogălniceanu începu a predă - 
“un curs de istorie în. colegiii,. publica Dacia literară şi: 

Archiva romănă, colaţiona şi da la lumină cronicele noastre” 

”. uitate de atita timp. Alexandri stigmatiza ignoranţa prin 
“ Iorgu de la: Sadagura, cea întăi verigă a acestei prețioase 

:..salbe de bucăți teatrale cu care el împodobi scena noastră. 

Donici biciuea viciurile prin fabulele sale ș. a. Peste Milcov;: 
Eliad, demn următor a lui. Lazăr, corecta - limba. Boliac, 

- Alexandrescu, “Roșetti, și a.; urmînd Cărlovilor şi Văcăreş- - 

tilor, ne 'arătaă în “scrierile lor -neimitabila. frumuseță a. 

limbei, În Transilvănia- şi Banat, Bariţiit, Murășanu ş. a-, 

i subţineaii naționalitatea. Numai î în „Basarabia, abia bătrinul.. 

Stamati mai da semn de romănism ; Flancu şi Hâjdău . 

amuţise, - Se întreprinse publicarea unei foi literare, la care. 

 conlucram noi toți care-scriam.-Ea fu primită cu încîntare - 
".de.public, dar vintul pe atunci nu sufla la liberalism; ideile : 

noastre nu erai gustate de un guvern care nu putea uita.



nică: Satirle lui A. Gantimir ENI nici scenele din viaţa lui 

” Lăpuşneanu și a lui Ghica?) şi luînd drept pretecst o ne- : 

vinovată poveste 3), sub- cuvint: că atacăm religiunea, su- 
„primă foaia; aceste însă rămîn. a se descrie de acel ce. va 

întreprinde de a „publica istoria literaturei romăne,. operă. 

„de care suntem lipsiţi: pănă acum... a 
Anul 1848, atit de priincios libertăţii. popoarelor, a fost. 

funest pentru litere. Toată lumea se aruncă în arena. po: 
litică: Lira lui Lamartine se discordă, şi telescopul lui . 

Arago prinse: ceaţă: Prea puţini din Romini. rămaseră cre- 

- “dincioşi cultului Muzelor, şi între aceşti puțini nu trebue! 

“a uita pe Donici. EI făcea din cînd în cînd cite o fabulă, ' 

ȘI după ce o. cetea amicilor săi, o ascundea de grabă în” 

„portofoliu, şi astfel a. urmat, pînă. ce oara -morţii a sunat!. 
| Nu ne-am încercat a scrie biografia lui Donici; asta o 

„vor face-o alții mai. competinți de cît noi. Nu vom termina. 

, însă această. schiță ce e numai,o tristă amintireș fără a: 

reproduce cele ce am scris, la moartea lui în ziarul Tro Oin- . 
peta Garpaţilor: - MR SI a a 

«Alecu Donici nu: mai este! Piingeţi dobitoacelor! Voi, 

cărora el ştia a vă” da atit spirit! Istoricul vostru a murit. 
«Ştim că ne va spune că avem mulți poeți, înfinitus est. 

1. munerus, atît de. mulți, încît numai putem alege pe cei .. 
“buni din cei -răi. Ştia . că: sunt şi destui prozatori, însă -.:. 
operele lor sunt atît de grele de mistuit, în “cât -preferim 

a ceti Alesandria, de cit multe” alte scrieri pretențioase. 

: Ește aceasta un vicii al. gustului nostru ? Se poate.. Dară 
ne vine să zicem şi- noi. cu poetul: 

Si Peau.. dâne m 'etait conte, E 

Den: aurais un: plaisie, extreme. - 
i PI i . 

«Tot aşa 'e şi cu “fabulele lui. Donici. Cine. nu'şi aduce 

aminte de. Găştele, de Pufuşor fe. otişor,. de „ndecata ? n 

| i) Traducere din Şlavonă. de: A, Donici şi c, Negrăzzi. Nota au: 
"-târului, > Vezi foaia. Propășirea, Ideră. 3) Vezi Toaderică, Idem. . 

,
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- momiței, de Carul cu.oale, de Măgarii din: Parnas, de. 

"Lupul nazir, ŞCl., şcl., ar trebui să le înşirăm pe toate. 

De la Esop,fpe care-l silabisim pe băncele şcoalei, pînă . 
„la Lafontaine, Kriloff, Donici, apologul ca şi proverbul: a 

. fost totdeauna înțelepciunea naţiunilor; În fabulă vezi pe: 

judecătorul prevaricator, pe dregătorul nedrept; și acei pe 
cari nimene n'ar cuteza a-i numi pe nume, apologul i arată, - 

ca într'o oglindă,- sub masca unui lup, a unei momițe, şi. 

toată lumea i cunoaşte. Şi să nu crează cineva că e lesne . 

a face o fabulă. Francia avu mulți fabuliști : nici unul însă 

nu ajunse pe Lafontaine, şi să vă spun pentru ce? Pentru 

că fabula nu sufere secătură şi umplutură: ea cere pe 

“lîngă talent o bunomie, un stil simplu; ea e datoare să 
spună numai ce trebue, nici o. silabă: mai mult. Şi cine 
avea mai multă bunomie decît Donici! În bordei ca şi . 

în palat, “fabulele lui. sunt cetite şi înțelese. - | 

«Cind după un fatal duel, A. Pușchiu, poetul rus a murit, ... 

guvernul a ordinat?să se imprime operele lui. cu cheltueala 

Statului şi să se Vîndă în profitul urmaşilor săi. Aceasta. 

scuti pe familia ilustrului poet de a cerșători ca să capete 
pînea de toate zilele. Oare acea ce făcu pentru Puşchii 

„sub Czarul. Muscalilor, să nu se facă „pentru Donici sub 

DR Principele Rominilor?. 

Scrisoarea XXXII!) 

Dacă ne încercăm a “face oare-care observări asupra 
limbei noastre, facem. cunoscut mai "nainte ca să fie tu- 

turor ştiut, că n'avem. nici decum pretenția a fi priviți ca 

nişte legiuitori sai cel puțin cu 'nişte povățuitori; voim 
numai să 'emitem şi opinia noastră alăturea cu a altor 

filologi, ce ai lucrat şi lucrează pentru limbă. 

_Ne aducem aminte: de. decadința în care căzuserăm în 

„1 Din. Moldova 1862 p, 75 şi Lumina 1865,.p. 11, 55
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“privința limbei sub domniile străine. În conrupția g generală, 

se corupsese şi ea! Nu mai era acum limba lui Dositeu 

şi a lui Cantemir, nici a cărţilor bisericeşti; era un -gerg 

hibrid, amestecat cu ziceri turco-grece, etc. Atunci era de 

- “bun: ton a vorbi numai greceşte “sai o rominească pestri- 

" țată. Daihele noastre începură a nu putea pronunța pe ș,. 

pe c, pe g. Ele ziceai: mozicule, nu stii că nu se sede: 
zos dinaintea - Duduţelor ? | . 

Așa dar limba moştenită dela străbuni,. se cărpia cu fe- 

luri de peticării eterogene și eram în risc a perde ceea 

ce avem-mai scump: limba! . - 
În timpul: acesta, vr'o ciți-va literați Transilvani şi Bă- 

năţeni, văzind cu groază că fraţii lor — noi din principate | 

— ne ducem de ripă, începură a scrie mai "multe dizertații 

"."prin care ne arătau origina noastră (ce începuserăm a o. 

uita); dar cu'toată buna-voință ce aveait dea ne îndrepta, 

scrierile lor aveai și ele defecte, căci şi la ei.se introdusese 
„earba rea (deşi în mai mică citime decit la noi): şi ei 

"aveati -cărpele de ziceri germane şi maghiare şi terminaţii . 

ungare, cari sunaii răă-la urechile noastre. Pe lingă aceste, 

noi nu eram deprinşi cu, scrieri serioase, noi „care în ip- 
noranța și superficialitatea noastră, ne. socoteam foarte 

_eleganți şi erudiţi,: cind făceam versuri precum cele ur- 
„ mătoare, model de pedantism : şi de răi gust: 

"Aţodua iv Appolizns Euboyov vai Geovravby 
Cum că eşti în vremea noastră, persorine ne peut dire non. 

"Osor mUavâvv vă că Bhizovy, că “pvogitovy “pă Bedy 
Ce arzi inimile toate, comme un puissant volcan. 
"Azobac) să zopâyoy, ră deus, tous îzodă 

„Nu ne lăsa să ne perdem, en criant toujours hâlas!. etc. 

_ - Aşa dar, treaba ajunsese de a fi de tot comică, încît 

__ numai ridicolul ne.putea măntui, aplicindu- ne vorba poe- 
„tului: Castigat ridendo. 

Din norocire, un om veni; un om -care-şi ştia în per- 
-fecţie limba sa; “un om ce era'tot odată poet, jurnalist, 

7 . ” 
| - .



  

"964 i Ga NEGRUZZI 

 literator. El se -numia  Eliaa, Acesta se apucă să desbiace. - 
"pe fata lui Chiriac, cum o cheamă el, de toate ţorțoanile 
străine ce.o desfiguraă, și arătindu-ne-o întăi goală, ca pe 
Venera" de Medicis, pentru ca să putem aprețui formele ei . 
cele : frumoase, se apucă să o învestminte cu hainele cu 
care era deprinsă' şi care o prindeaii. Dar văzu că nu era 
"destul a ne arăta graţiele fecioarei: trebuiă să ne dreagă” 
şi gustul stricat, pricepu cu fireasca lui: sagacitate că a 
orusca lecuirea, era'a nu ne mai vindeca,. şi așa începu 
mai întăi ' a alunga o grămâdă de slove ce nu ne trebuiai, 
lepădă pe 0. pe 4 pe o, 4, £, etc. etc., cu toată împotri- 

_virea și strigătele noastre, care însă se potoliră îndată ce 
ne încredințarăm, că puteam trăi fără dinsele, Şi că e mai 
romănesc” a scrie Teodor sati Toader, decit Oz0fup.... etc. 
Apoi puse -a ne arăta mlădierea limbei prin traduceri din 
Lamartine şi Byron. ÎN 

Ca. prin un farmec, îndată mai ă mulţi juni plini de iniră, 
„se grupară în giuru'i. Ei se puseră la lucru cu o activi- 
-tate febrilă. Alexandrescu, Boliac, C. A. Rosetti desfăşu-. * 
rară toată încîntarea poeziei. Aristiă ne făcu să facem cu- 

„moştinţă cu Omer şi cu Alfieri. Bălcescu — pre care Pam: - 
perdut —ne vorbi de Istorie, Cogălniceanu adună preţioase 

„ documente în Arhiva română; edită şi colaboră la Dacia 
„literară; însfirșit, el desgropă şi dete la lumină Cronicele 

noastre, opară „colosală. EI şi cu alți juni studioși fondă 
ziarul literar Propăşirea, în care: Alexandri publică primele .. 

„sale poezii ce avură atita răsunet, şi-care îl ridicară îndată 
la titlul necontestat de întăiul poet național al Romi- 

-niei, etc. etc. IE 
„Cînd gîndeşte cineva, că toate :aceste se făcură î în vre-o.” 
. doui, trei ani, se miră de ceea-ce poate Rominul, cînd i 
voeşte.. : . - - E 

Intîmplările anului 1848 aui fost fatale literaturei române. | 
Politica predominînă, literatura amuţi. Ei bine! Ce s'a fă 
cut pentru ea în curs de patrusprezece ani? Perfecţiona- 

- tu-s'a limba? Statornicitu- -s'aă regulele ei?" Nici de cum! ..
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Atita numai că am gonit slovele şi am luat literele, fără 

a pune şi bazele, după cari să le întrebuințăm în limba . 

noastră. Atunci am văzut scriind fiecare cum îi plesnea în 

cap; fiecare îşi închipuise o ortografie. Şi apoi deodată ne .. 

| pomenirăm inundaţi de o mulțime de scrieri ; și ce scrieri? 

Traduceri de romanţuri rele, în care traducătorii cădeai 

dintrun ecsces în altul; căci în adevăr lipsiră zicerile” 

turco-greco-slave, dar se intoduseră cele latine- franco- ita- 

liane. Ne trezirăm cu, poezii de felul acesta : 

* Charmată damicelă 
Cu ochi ca de gazelă, 

Te am, o columbelă, _ 

Divină și mult bela... ețe 
, 

| "Nu samănă oare aceste cu e Ut zis Apofiens.pe care - 

"am citat mai sus? . - | 
Precum. vedeți, eram. departe de Cămeșa fericitului, de 

„Legenda lui dlanoli, de Anul 1840. In darn Bolintineanu, ” 

Creţianu, Dăscălescu 'se încercară a netezi. poesia asta 

trasă de păr. Frumoasele lor scrieri eraii. înăbuşite sub: 

nămolul versificatorilor răi; încît cînd voiă cineva a'şi 

odihni spiritul de atita sbuciumare, era nevoit a se între - 

la Curierul de ambe-secse, la Propăşire, la Magazinul: - 

toric, la Romînia literară; pentru că ce interes aveai 

pentru! noi: M/aschetarii lui A. Dumas, Lelia D-uei G. Sand, 
Misterile- Parisului a lui E. Sue, traduse într'o limbă ce; - 

„cu' toată buna-voinţa, .nu se poate numi rominească? Zăă! | 

-stîind a judeca cîtă osteneală şi-au dat traducătorii atîtor 

- romanţură, și cît timp ail perdut îndeșert, timp şi osteneală 

„ce ar fi putut fi întrebuințate spre a. n6 face cunoscute 

niscai opere bune, nu poate cineva decit a 'regreta acti-. 

| vitatea în darn cheltuită atitor oameni laborioşi! . 

"Să venim acum la teattul romin, care avu o mare în-: 
"riurire asupra literaturei, și după ce vom isprăvi şi cuel, | 

vom arăta care ortografie- ni se pare “mai conformă cu...



limba noastră și publicul literat va decide în omnepu- 
- tinţa sa. 

| 
La 1833, fraţii: Foureaux făcură -într'o casă veche o sală 

de Teatru (de care Iașii era lipsit), ca să joace panto- mima şi danțul pe fringhie. Noutatea lucrului făcu să pros- 
pereze întreprinderea acestor industriași, încît se încercară a da și mici vodevile ce ocupară teatrul mai mulți ani. - Atunci începură a se gîndi şi la -un teatru: romin. D. G. Asachi cu asistenţa a ciți-va âmatori şi a ciți-va scolari. . ne dete mai multe bucăţi traduse, care cu toată slăbiciu- 

"nea actorilor de strînsură și mijloacele de care dispunea, | .ne dovediră că lucrul nu e aşa de cu neputinţă precum se credea, şi că limba română răsună tot aşa de bine la 
ureche ca și sora sa italiană, Insă, nemărginindu-se în re- 

„prezentaţii de. puterea actorilor săi, vroi să ne arate drama şi opera. Văzurăm pe Petru Rareș şi pe Norma. Dar aice, 
cu toată indulgenţa auditoriului, trupa de amatori făcu un 
mare fiasco, şi. publicul fără a-și reci dorința de a avea „un teatru naţional, simți stimpărîndu-i-se entusiasmul, 

"Guvernul se asociă cu dorința publică. El numi un Co- - „mitet teatral), care să se ocupe cu alegerea pieselor, cu înființarea personalului, etc. Indată însă ce Junii membri „ai comitetului primiră cu plăcere astă onorifică însărcinare, . 
tot: el, guvernul, prefăcu comitetul în întrepriză și pe mem- brii lui în directori fără voie. Gluma era cam groasă, căci 
acum nu era vorba a cheltui numai timpul, era a deslega şi punga. Cu toate aceste, iluziile .juneţei — eraii juni atunce — care abordă cu curagii orice întreprindere, cînd , ea are de. scop un .bine public, făcu pre improvizații im- presari, a se apuca cu tot dinadinsul de lucru, mai” ales cînd era în joc și amorul lor propriii. Ei era îndatoriţi a ţine două trupe, una franceză şi alta romînă, şi pentru asta -li se da o subvenție de patru ori mai mică decit este astăzi, . 

  

  

1) M. Cogălniceanu,.— V. Alecsandri. —C, Negruzzi. (Nota Autorului) 
>
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Aduseră o trupă franceză, care. juca vodevilul, drama: 

şi opera comică; şi publicul își poate aduce aminte, că de, 

atuncă n'a avut mai buni actori. Insă nu era acesta greul. 

„Greul era teatrul romin pentru care trebuia creat tot: de- 

coruri, piese “personal, etc. . - 

Ce era de făcut? Nu se mai putea lua băeţii de pe băn- 

- cile scoalei ca să. se urce pe:scenă; ei aveai de învăţat 

lecţiile lor, iar nu piese. de teatru. Impresarii noştri se 

gîndiră mult; şi după mai multe idei, care de care mai 

- ciudate, căci unul propunea să tocniească oameni pre care 

N 

îmbrăcîndu-i în hainele respective să iasă: pe scenă pen: 
tru formă, şi rolul lor să se citească de un lector ad-hoc | 

între culise, altul zicea ca să se tipărească piesa şi să:se 

impartă la privitoră. care să o cetească în sunetul orches- 

trei, etc. etc. :Insfirşit, primejdia fiind mare se decidară, ca 

generalii cînd ai a face vre o întreprindere riscată, să . 

„facă apel 'la junii de bonne volonte. Apelul. lor fu auzit. In 

curînd mai mulți tineră 'se înfățoşară: și o trupă ca “prin 

minune se găsi înființată. | 
Dar cu toată buna lor voință, acești enfants. perdus nu 

cunoşteaă nici rudimentele artei dramatice. In lipsa altora, 

impresarii noștri se făcură profesori de .. declamaţie şi de 

mimică: s'apucară a învăţa pre actori aceea ce și ei ştiau, 

saă mai bine zicînd nu ştiaii. Ce e dreptul, la început ac- 

torul uita că nu trebue să stee decit cu fața spre public; 

actorița, în loc să easă pe uşă, eşea prin părete, dar pu- 

blicul era indulgent ; el ridea şi aplauda. 
"Acum trupa cam: schioapă, cam nemernică, era. plină 

de dorinţa a se produce și plină de: speranţă în viitorul 

ei. Decorurile se barbuilase, se cărpise, nu mai lipsia decit 
Materia. ... piesele! La toate se gindise, afară de repertoriu. 

" Aduniîndu-se toate traducerile ce se găsiră pe la librării 
şi aice şi peste Milcov, se văzu că nu se putea. dar nici 

Orest, nici Mahomed, nici Alzira. Chiar cele mai uşoare 

din piesele lui Moliăre erai grele pentru. nouii actori. Nu 

“rămase alta de cit tot impresârii să se facă şi autori şi.
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traducători. Se puseră tus-trei pe lucru ; aleseră din .re- 
„pertoriul francez şi german acele ce le părură mai” les- 
nicioase, mai potrivite cu puterea nuoilor actori, şi tradu-. - cînd; prelucrînd, une ori localizind, reprezentațiile începură; 

„Publicul 'se' mulţumi, actorii. se încuragiară şi treaba mer- 
„gea strună. 

. Douăzeci 'şi mai bine de ani aă trecut de atunci. In . Ă 
_ * > EA 7 * . L „timpul acesta, acești oameni ai. avut mult mai serioase 

ocupaţii în țara lor. Sunt sigur însă că tot nu uită timpul: 
acel ferice, a căruia suvenire singură mai poate aduce un - 

-zZimbet pe vestejitele lor buze, mai poate să le descre- țească fruntea pleşuvită !. 
"Să ni se erte astă digresie. Mi E 

Puţin cite. puţin, trupa se înbunătăți. Dintre actori se 
desveliră adevărate talente. Poni, Teodorini, Lukian, Ste- 
rianca,. Gabriela, etc., puteai aborda acum. ori ce .rol fie 
el cît de grei. Repertoriul şe îmbogăţia, şi. Alexandri, în-. 
cepu a ne arăta frumoasele lui opuri. Jorgu. dela, Sada- 
gura fu întiia sa piesă originală. Ea avu un mare succes, 
căci autorul; biciuind csenomania,. 'ridiculiza - defectul ce 

Y 
aveai. şi aii încă din junii educati în străinătate de a găsi... * 
toate cele rele în țara lor. 

Lă 

Aceste toate avură o influență mare asupra limbei. Dacă | 
unele piese aveaii oare care expresii familiare, ele eraă 
la locul lor și îndată venia dialogul elegant, fără pretenţie 
și natural. Comedia nu ajunsese a fi burlească, şi drama .. 

aduce aminte de Poni,-mort în floarea vieţei în . Angelo, 

era tragică, fără a fi sbuciumată și hidoasă. . Publicul. îşi 

Lazar! păstoriul, etc.; de Teodorini, în Jucătorul, Saul, 
te. ; cînd -la teatru petreceam și noi citeva ore „plăcute 
lin cele -multe neplăcute â vieţei. 
Acum impresarii noştri mulțămiți că aă pus temelia teă- 

rului național, se retraseră. Alte direcții îi : urmaâră, care NN N o. . . [. u avură a se lupta cu greutăţile ce intimpinaseră ei. O 
ouă sală de teatru se clădi şi D. M. Millo luă direcţia. 
Negreşit că ea nu putea cădea în mai bune. mini. D. ':
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“Millo autor şi actor, era 'singur în. stare a .consolida edi- 
ficiul, ridicat cu atite' ostenele. EI ne arată pe scenă mai 

“multe piese precum Piatra din casă, Samson, . Chiriţa, 
Nişcorescu, etc. avură succese fabuloase;. Concursul lui 

“Alecsandri, Penfant g gâte a nostru, făcea că era destul să: 
“se arate numele lui pe: afiş pentru ca să se umple sala, 
unde răsuna şi încîntătoarea vioară a lui Flechtenmacher. 

Intr un cuvînt, teatrul romînesc era în floarea lui: 

Dacă însă un curios ar fi observat cu sînge rece mer- 

sul săi, ar fi văzut cu întristare că nu are baze solide. 

“In adevăr aveam o trupă recrutată dintre tineri inamorați - 
„de arta dramatică, aveam o sală spațioasă, dar. trupa acto-. 

rilor nu avea de cît aplaudele publicului, şi: cînd se în- 

, chideaii „porţile teatrului, oamenii aceştia rămîneaii pe pa- 

vea, fără să se mai gindească nimeni la 'dinşii. Sala clădită - 

“întrun capăt departe de centrul oraşului, avea pe lingă. 

aceasta și alte defecte. Lăsînd că era lipsită de acustică, . 

dar era umedă” şi rece ; actorii căpătată ghia, junghiu- 

rile aduceati oftica, şi în curind Poni, P.. Neculau, Mar- 

 ghioala; Sterianca, N. Teodor, etc;, se facură tristele ei, 

victime !, - 

Cu cine se înlocuia deşertul ce se' făcea în rangurile 

"acestor luptători-? Cu alţi devotați tineri, cari aveai aceeaşi . 

perspectivă : lipsa şi. oftigă ? 
„Unii. dezertară; Millo şi. Teodorini, se duseră.. departe s să 

caute un mai:bun noroc. Alţii, inturnindu- Și ochii lăcră- 

"- maţi de la scena ingrată ce fusese primul - și singurul lor. 

„amor, fugeai cu o imprecaţie, vade retro! şi * căutau a 

„găsi vre o altă carieră care le promitea cel puţin un adă-: 

* post şi o bucată de pîine la bătrînețe. 

y 

Așa dar teatrul romîn- începu a decădea, căci el nici 

'avea-chip a se subținea, fără un conservatoriu,: fără o - 

"şcoală cari să formeze actori: pentru a înlocui pre cei ce 
. desertaiă, pre cei ce muriaiă ! și dacă-din cînd în cînd se 

mai da reprezentații romine, ele erau numai o întreprin- 
* dere hazardoasă a unor oameni curagioși, pe care. curind
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o făcea să cadă indiferența Philamintel&r amoroase : de! 
scena străină, ce găseau că a merge la teatrul național 
nu era de bon ton... - ă - 
” C'est une chose, ma chăre, horrible, une abomination ! 

Pesemne n'ai băgăt de seamă că lui Jean îi zic lon?1) 
Știm, că un project ce se făcuse pentru teatru, zace în- 

gropat! “în arhivele Ministerului de externe ca şi dorința 
exprimată de Cameră de a se clădi o nouă sală pe locul .: 
teatrului vechiii. Să. sperăm că le va veni și lor rîndul de 
a &şi din mormîntul lor. 
„Pînă atunci, să vorbim de limbă Şi de ortografia ei. 
„Nu ne-om încerca a dovedi origina limbei noastre; filo- 
logi studioși și oameni mai competenți decit noi ai fă- 
cut-o aceasta. Vroim să vorbim numai de oare care ano- 
malii ce există în literatura limbelor nu mai puţin curioase 
“decit acele ce uneori întîlnim în-natură, Aşa d. e. vedem : 
limba polonă scrisă cu litere şi limba romînă - cu Slove, 
cind ar îi trebuit să fie tocmai din contră. 
"Care să fi fost cauza acestei monstruozități şi cui sun- 

tem datori cu acest noii păcat? Tot acelor cărora le sun- 
tem datori multe da toate: clerului bigot şi ignorant. Pa- 
piștii nu lăsară pe Poloni să scrie cu slovele lor, temîndu- - 
se'de Slavii ortodocsi de cari ei eraă încungiuraţi. Grecii 
asemenea îndemnară pe Romini ca.să se servească: cu 
slovele. cirilice, ca nu cum-va să se strecoare printre ei 
odată cu literele şi ritul apusean. Ast-fel, slavul adoptind 
alfabetul latin, fu, silit a'] împestrița cu felurite semne pen- - 
tru ca să poată răspunde la pronuncia 'lui groasă şi gu- 
turală, iar Romînul se văzu încărcat cu o mulțime de vo- 
cale urite cazi nu eraă ale lui 2); încit acum cînd am 
reluat literele străbune, ne găsim într'o mare vălmăşeală 
și suntem nevoiți a întrebuința şi noi tot soiul de accente, 
cind deasupra cînd dedesubtul literelor, pentru ca să pu- 

  

1) Gr. Alexandrescu, Nota lui C.N. 2) Urmează : „și firește că limba 
ui cea pură se îngr Oși și se abastardi, în cit... 
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tem arăta tonurile: acele groase ce ai prins rădăcină în 
limba noastră. Astă -prozodie de porunceală se făcu cu 

atît mai grea, cu cit fie-care inventa o etimologie şi o. tec- 

nologie proprie a sa. 

"Ne aducem aminte că— sunt acum mai 20 de ani — 

noi am fost chemat luarea aminte a literaţilor noştri asu- 

pra unei slove blăstemate!) care a substituat mai la toate: 
“vocalele noastre și care singură ne sileşte a crna aceste 
_nenorocite vocale,-gui men peuvent mais! cu feliurite că- 

ciuli, care de care mai cornorate sai mai ascuţite. N'avem 

nevoie so mai numim; lectorii. noştri o vor cunoaște. 
Pină cînd deci va veni timpul s'o alungăm ca să scăpăm 

1 

de dinsa, s'avem răbdare și. să ne. servim pe vrute pe. 
nevrute cu accenturi, ferindu-ne însă de a abuza prea 

mult de ele. Ar fi:foarte de” dorit ca din: toate provin- 

ciile Romîniei alegîndu-se cîte un filolog, să se alcă- : 

tuească un comitet, care să stabileze odată ortografia . şi 
prozodia noastră ; și dacă s'ar face aceasta şi acei bărbați. 

învăţaţi ne-ar face onoare a ne întreba care e ideia noastră 

în acest obiect, ne-am mărturisi simbolul credinţei noastre 

literare cam în telul următor: 

Credem în origina limbei romiîne şi mărturisim literile : 

străbune, dar nu ne plac inovațiile nepotrivite cu natura” 
limbei, şi anume: 

„ Nu ne place întrebuința consoanelor duple, ce . sunț! 

"numai. 0 învălmăşeală și o greutate la învățarea gramaticei.. 
Numai la foarte puţine şi rare ziceri străine le-am primi 
ca .0 escepție. 

2. Suntem contra lui și pe care îl socotim numai o îm- 

plutură de prisos, şi nu lam întrebuința decît ca să de- 

osebim pluralul din singular, d. e.: eram eă, eram noi, etc. 

3.. Nu ne putem învoi cu ciune şi cu iune; pentru că 

dacă avem cîteva ziceri cu astă terminație, ni se! pare că 

m'ar fi un cuvînt ca să ne lungim toate substantivele cu 
7 

1) Vezi scris, XV. (Critică).



  

  

DT ” c. NEGRUZZI a _ E 

  

- un “cot. mai mult cînd mai ales:ea nică cum. nu lecar - face 
mai. frumoase şi-cînd în latină aseminea terminaţii nu esistă, | 
4 Asemenea chiar subt amenințare de a îi numeraţi - 

“între ignoranţi şi ruginiţi, nu vom zice: : apt, aptiv, respept, 
cavapter, etc, în 'loc de act, activ, respect, caracter, căci 
dacă am zice aceasta am fi siliți să zicem poate şi năciune 
în loc de nație, şi cine mai ştie cîte altele. 

'5. Mai credem că dacă d. se pronunță ca z în cuvintele 
ce derivă din latină, n'ar trebui a se scrie văzind în loc 

„de vădind, etc., pentru că de nu era'a se păzi etimologia, 
„era de prisos a relua literele şi a lepăda slovele. Aseme. 
nea nise pare că nu e-generos'a abuza de bietul d. Să 
-nu facem pre Zoifa şi pre Zamfira. Doiţa şi Damfira, pre- 
„um nu S'ar vuveni să scriem dabala,. gimbet, didanie în - 
loc de zabală, zimbet, zizanie, etc. Dacă suntem siliți ca 
„să zicem zeama de vardă în loc de curechi murat, cel pu- E 
țin să nu scriem! deama de zarză.. .» . 
Punem capăt pentru astă dată acestei observaţii fără a 

“avea pretenţie de a impune, cuiva ideile noastre bune” sau 
- rele. 2) 

  

"-Bpilog 

Punem aici capăt mărturisenii noastre, rămăind a ne 
„ arăta restul păcatelor cînd bhrăsbenios crăSvaronr de al, 
smtros — rucace nethuşteraţ — pnroviae, sint uflandics. 
meresoc harsomaf." Veisrămule picianir, pentru că astoma- 

„trugal brenfizen snbthocenci ; otracsiv acum jeraveţ. Levin 

1
 Aţi hervitoţ nici odată remuvai | Cel braătue norsic, era 

arvromru pasneMini golguvin „pintre tămerseC. 
” Trebui dar căsmătiți pnroviae, dalcinor rucace cptrahne ” 

rolfrinamu' gratamas.- Seop montrica kersmet fericire imdsot 
csOmirale întrun col maj bhrăsbenios, 

    

- 
S 

D Vezi asupra acestei scrisori părerea lui Negruzzi în chestia. or- 
“tografiei şi răspunsul lui B. P, Hașdeu, în aceiași revistă p 16, 57 sq. 

-





  

| Scrisoarea l  - 
„Către 1. ELIADE 1 o 

Domul "mei, Literatura romînească, atitea veacuri în- 

-gheţată de gerul barbarizmului, şi a căria abia o umbră 

mai rămăsese disfigurată şi aceea ciontită, a început a-şi 

" lua ființa” sa. Domnia- -Ta ai, deschis drumul regeneraţiei 
sale prin Gramatica?) D-niei- -Tale. Acum multe frumoase al- 

cătuiri şi tălmăciră s'au tipărit în Bucureşti. Un teatru na- 

țional s'a urzit şi multe alte imbunătăţiră sau făcut, care i 

face multă cinste, Domnule! . 

Noi ar trebui să fim geloşi de D-v., şi să ne arătăm 

gelozia scriind, traducind şi făcînd şi noi ceva. Din ne-. 

norocire nu este aşa şi în vreme ce D-v., dind o formă re- 

_gulată limbei, puteți scri ori-ce voiți şi socotiți de folos, 
No, întru aceasta zăcem încă în întunericul barbarizmului. . 

Noi nu scrim, căci nu știm cum -vom scri; de vom zice 
barbar» şi nu <varvar», strigă că stricăm limba. D'om în- . 

trebuinţa, vro zicere străină, pe care n'o avem, ne-am pră- 

pădit.. D'om scrie simtiment (care, .. fiind-că! derază de -la 

«simte», <simţire», ast-fel trebue să se zică) nu-l înțelege. 

El sa: deprins a zice: <santiment>, fără rimă. şi rezon. 
Asemenea și «correspundere, văl, prevedere, rezicere», şi 
“altele . (care romînindu- -se, a trebuit să ia şi formă romi- . '- 

nească). El s'a învăţat a le cuvinta: «corespondenție (ital.) 

voal. (franț. ), pronie (gr.). şi -poftorire (slav.). El zice: «răs- 

puns, răsturnat,- răsuflare, desfăcut, descrezut, desrobit», 

dar nu sufere: «rebelere, reluat, recunoştinţă, despreţaite, 

1) Muzeul Na țional, 1836, p. 141 30 cu titlul «Corespondenţă între 

dai. Romîni, unul din țara rominească şi altul din Moldova». :Repro- 

'dusă în Foaia Literară, No. S, p.69. 2) Gramatică rominească, de d. 
I. Eliad, dată la tipar cu cheltuiala d-lui Colonel Scarlat Roset. (Sibiiă] 

1829, 1 volum S0 mic XXXIv + 166 pp. 

Cl
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etc... Nu mă îndoesc că şi D-ta ai avut a te luptacunu 
mai puține pregiudețe, căci nătărăi unde nu sînt? Acesta 
e un soi care rodeşte pe ori-cetimp, pe secetă și pe ploaie .. 

“şi care nu seacă lezne. Se vede însă că acolo sînt mai. 
“puţini de cit la noi. Ai învins, ai desbinat biata limbă de" 

„ împestrituri, ai spălat-o de rugină, i-ai dat o haină potri- 

vită cu a mumei şi surorilor ei, şi ai făcut-o vrednică a 
figura şi ea pintre cele-Palte. Hotărind odată a izgoni din 

sînul ei ocsiile şi pe w,u,ă, V, 8 le-ai alungat în cît nu 

s'or mai înturna.'Noi sîntem puţini cari urmăm D-tale şi 

cu cîtă nevoe abia ara intiritpe w, ă, v, iar pe şi n, ne-am 
_desnădăjduit că-l vom putea scoate. Surda. strigăm și, chi- 

„uind, șurda le dăm mii de rezoane pipăitoare, surda îi lo- 

vim cu prefața gramaticei D-tale,. și cu dizertaţia ce faceţi 

asupra literâturei rominești; rămîne vint. Pentru 0 ne zice 

că vine frumos la vorbă. Pentru-u ne pun să scrim fiii 
şi dacă văd că-l scrim cu trei i, strigă lago asupra noastră, 

fără să judece că această zicere, avînd obirșia sa de la- 

tină, saii din italiană, unde se zice figlio şi în numărul 

plural figiii. dacă zicerea ar fi fost /fiio şi nu figlio nu 

trebuia să se zică'la înmulţit fiii? La aceasta mi-e de 

mirare pentru ce D-v. acolo lepădaţi articolul la numărul 
plural și faceți o greşală gramaticească, aă: doar vă: sfiiţi 
de nătărăi? 

Însă?n ceasul de pe urmă, daţi. mi voi pe fii mei, 

Să mor într 'ale lor braţe, să'mi închiză ochii mei? 

| a Fanaticmul ». 

: De ce să nu fie fiii și ochii? Versificarea nu pătimea. 
" Acestea sunt părăginitele lor rezoane. Cit pentru D-ta, 

care ai despuiat și ai schimonosit limba, îți menesc feluri 
“de chinuri. Ocsiile și variile şi perispomeni, ai să le vezi 

"ca nişte sburători plutind în legione pe deasupra D-tale, 

ŞI tarburindu- -ță odihna, î în vreme ce Y, 7, . ș, o, te-vor . 

  

'1 Tragedia lui Voltaire Fanatismul, tradusă în versuri de 1. Blade, 

Bucureşti 1831, 1 Vol. 86 PP. Ie
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urma' pretutindenea ca nişte stahii grozave! Cutremură-te 
“dar, Domnule Eliad! ' 

„Noi cei puțini însă, fără a ne bate capul să înălbim pe 
arap, avem şi noi a-ţi bănui, Domnule. Pentru-ce; - după 

ce ne-ai scăpat de aste bastarde litere, burduhoase, gre- 

bănoase, ovale, rătunde, sucite și cîrligate, apoi ne-ai. lăsat 
cu .ș, această literă amfibie, care în alfabetul vechi era 

neglasnică, iar la scris şi citit glasnică ? 

„Ce: este acest monstru cu trei picioare? Este el glasriic | 
ori neglasnic? alcătuit e dinti?o vocală şi consună, precum 

03, .cel grecesc, sai este tot litera 1? De este tot ă, ă are 
el două feţe, ca: Dumnezeul Ian? Eu, din partea, mea, 

Domnule, lam urgisit şi nu-l voi mai întrebuința; bine ar. 

fi ca-şi D-v. 'scoţindu-l din iernile tiparului, să-l trimiteţi 
pe urma lui q și o. 

Crede, Domnul mei, că noi cei puțini, preţuind. oste- 

nelele D-tale, ne place a te avea model în scrierile şi tra- 

ducerile noastre, şi.ă vă aduce lauda ce se: cuvine unui 

literat reformator și legiuitor a limbei. Dar vei, întreba, 

poate,. ce scrim şi ce traducem? Aveţi dreptate, căci nimic 

de la noi nu sa văzut pentru... 0 sută de pricini. „Cea 

întii este pentru că. . „cc. 

Acum, de-mi vei da voe a “deschide cu D- ta o mică 

filozoficească “dispută, sai, mai .nemerit a zice, a vă cere 

oare-care sfătuiri şi luminări (la îndoelile mele, aș răminea 

- foarte îndatorat filo-romîniei D-tale, şi mai întăi, arăt, Dom- | 

nule, că mă unesc la aceasta, a zice: E - . 

Ori. în loc de ori... . a 
Regulamentele, decit... regilamenturile, etc. E E 

| Recomandez în loc de recomandarisesc, etc. 

dMurindul de cît muritorul. 

Sbor, isvor, etc. în loc de zbor, î2vor. Şi find-că S la 
noi nu se glăsuește ca z între: vocale, atuncea se va pune 
z, de pildă: zi, astă-zi, etc. 

Cunoaștem greşala noastră la zicerile neutre, pe care, 
“noi le întrebuințăm în neam femeesc: privileghia, coleghia 

i
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şi făgăduim că ne vom îndrepta, deși . „D-v., care “ sfințiţi” 

- neamul neutru, ziceți că ar trebui să zicern şi în loc de 

substantive, derburi, substantivi şi verbi; apoi atuncea ar 

trebui să zicem 'şi în loc de scăune, scauni, în loc de dru- 

„muri, driumi, prin urmare: doi scaună, trei drumi, etc..... 

“D-ta însă zici la unile nuimai, dar care sunt acele unile? Se 

pot ele şti fără un dicsioner? Şi oare, dacă s'ar da această 
voe -a preface din neamul neutru în bărbătesc, fieşte-care 

noitor, ca să facă și el ceva, vrînd să neutreze-şi să' pre- 
scurteze, nu s'ar face aceasta nu 0 regulă, cio zăhăire gra- 

maticească? , : 
= Dv. scriţi: «jos, joc, judecător, ajutor, ete. cu i şi: gingie, 

| lege, gelozie, gemere, genuche, cu uy.» Noi, lăsînd a zice - . 
că u sună mai bine de cît în, le scrim toate cu 1, pilin- 

"du-ne de la italiană, de unde derâză'zicerile acestea: «giu, | 

gioco,. giudice, ajuto, ingiiuos, etc. iar pe :k îl întrebuin- - 

țăm numai la acele -ce se trag din slavona, de pildă; «jale, 

jăratic, cojoc, Bojar»,: etc. cărora. nu le. putem 'zice gale, 

cogoc, ete. 

Dv. ziceță: “ «câine. piine, mine, noi zicem cîne,-pine, | 

„ mîne,'căcă latineşte sai italieneşte nu zice: <painis, cainis, 
- domaini», ci «pane, cane, dimani» ; şi apoi iar Dv. ziceţi- , 

la: singurit «mină» mano şi la înmulţit: «mîinile», rani. * 

Ţesătura limbei noastre — pare-mi-se — şi dreptul cuvînt 

cere ca să imităm: 10) pe latina şi 11% pe italiana. Pe acest ! 
„temei noi zicem: «pioţes, ţivilizat, pronunție, canțelarie, . 
partițip,. prințip, ghiață, Țezar, Țiţero», etc. Dv. «proces, 

* civilizat, pronuncie, (pronunzia), Cezar, Cicero, dar can- 
_țelarie, 'ş. c. |. ca şi noi. Tot după acest cuvint, noi scrim: 

Sţenă, Sţipion, etc. Dv: şenă, Şipion». Pentru ce vreți 

să italieniți pre Romin, a căruia limbă (precum D-ta însuți 

zici) trebue să s'arate în haine rumăneşti? Care-i Ruminul 3! 

„acela, 'care ştiind ori-ce altă limbă, afară de italiana, poate 

înţelege :că scena este șena, şi: Șipion, Sțipion? Zicerile: i 
conoscenza, scienza, schedula, scinteluzza, sceltro, etc. ru- i. 

minindu-se sai făcut: cunoștință, ştiinţă, țedulă, scînleiuță, 
e 

N 
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“schiptru precum s'a făcut şi corispondenza, corespundere, 

_etc.; Rumiînul nu zice șiență, şedulă, şinteuță, şetru,-ghiacă, 

dar ca să nu urmeze barbarism şi cacofonie, nu fie: Sfenă, 

Schipion, etc. nu fie — dacă vreţi, — nici cum zicem noi, 
imitind pe latina, dar fie scenă, Scipion, iar nu şenă. 

- Dv. ziceţi, şi: daţi bune rezoane, că trebue a se zice: 

general, geografie, etc., rumînul însă, care nu cunoaşte - 

de. cît limba lui, nu va înțelege nici-odată: că generalul 

este gheneral. Şi apoi chiar Dv. ziceţi : reghistru, loghică, _. 

ghiaur, etc. iar nu logică, giaur, registru. Asemenea și 

pentru objecţ, project, cărora noi le zicem ! proiect, projetto, 
obiect, obbietto. Pentru ce să le lăsăm întregi franțozeşti 

şi dacă nu e bine — poate — cum le zicem noi, de ce să 
nu le zicem după romînism'  sobgret, proget 2» Ruminul | 

-iarăşi înțelege răă şi pe tinerețe, «tendresse» după italiană.. 

„EI ştie pe giunie, tinerețe, deşi poate, cînd străbunii noştri, 
aii luat zicerea aceasta, aii înțeles-o ca şi italienii: şivel : 
greii s'ar deprinde a o înțelege că <a iubi cu tinereţe», 

- va 'să zică «a iubi cu saioșie». De ce să zicem «delicios, 
ruină, torent, sacru,, 'etc. în vreme ce avem chiar zicerile. 

noastre: «desfătător, năruire, şioi [şiroi], sfințit 22. - 
Dar in sfirşit, numai un dicsioner —.pe .care sînt în- - 

„credinţat că Dv. nu Paţi lăsat în uitare — poate sliji de, . 

_pravilă. nu numai. rumînului din Moldova și - Ţara-romă- 
nească, ci şi celui din Basarabia, Bucovina şi Transilvania 

-* şi regulînd limba, poate învoi. şi duhurile. În el n'ar trebui 
să se uite zicerile care la noi se numesc într'un fel, şi la 

altfel, de pildă: cușeiug (secriă), ide (călăi), -cioc 
-Giize) etc. “ 

__ Cît pentru mine, credeți, Domnule Eliad, că cetind într o 

„ broşură a D-tale cuvintul ce aţi făcut la deschiderea şcoalei 

„societăţei filarmonice: 3), m'am sirnțit atita pătruns de bucurie 

în cit lacrimi “ ati curs din ochii mei, Literatura ce păşește cu 

pași uriaşi către desăvirşire, bunele aşezăminte, patriotica 

1) Lucrările societăţei filarmonice. 1885. 1 br. în 8952 p..
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rîvnă a tinerimei, mau. încîntat, Şi în bucuria mea am - 
oftat că maicei naturei i-a- plăcut -mai bine, născîndu- -mă 
rumin, să mă așeze 'de astă parte de Milcov. 
“Vă rog “dar; — dacă propunerea mea va fi-priimită — 

să mă scriți în numărul prenumeranţilor Societăţei Filar- 
monice, ca mădular ajutător şi conlucrător, cu încredin- 
țare că mă voi sili a contribui spre folosul Literaturei şi 
a Teatrului. : 

Şi pentru ori-ce societatea va avea trebuinţă aicea, scriin- 
au -mi, mă voi sîrgui a împlini. poruncile” sale. lar acum, 
îndâtă ce' voi primi într'această răspunsul D- tale, voi tri- 
mite la casă, prin poștă, suma banilor ce mi s'o cuveni!). 

. Sfirşesc,* cerîndu- ți ertare de îndrăsneala ce am luat 
„a-ţi scri şi a face acest crim de les-literatură 2), 

- Scrisoarea_Il. : 
Către Eliade 

Domnul mei, In trecutele zile, -am avut plăcere, la o 
„soare literară, a. asculta cetindu-se citeva fragmente din 
tragedia Saul, tradusă de d. K. Aristia î). Insărcinat de. 
amatori a. mă face organul recunoștinței lor 'către d. tra: 
ducător, pentru acest odor cu care a înavuţit literatura 
noastră, socotesc de datorie a- -ți arăta opinia Moldovenilor 
asupra acestei opere, și a întruni glasul mei cu al tuturor 
acelor ce simt ce este frumosul, pentru a aduce lauda ce 
pe drept merită talentul d- lui Aristia. 

  

1) În Gazeta Teatrului pe 1836, p. 100, îl vedem t trecut pe C, Ne- 
gruzzi cu 12 galbini. — 2) Iscălitura: Căminarul C. Nigriţi. 3) Gazeta 
Teatrului, 1836,. p. 92. Imediat după scrisoare, urmează anunțarea 

- fragmentului epic Aprodul Purice şi o poezie a lui Aristia, dedicată 
lui Negruţi, cu ocazia acestej publicaţii. 1) «Din operile lui dlfieri», 
"tomul I, traduse de C, Aristia. Bucureşti, în tipografia lui Eliad, 1 

- br. 8 pp. 78. Fragmente din Saul s'au publicat și în «Gazeta „Tea- 
trului», p. 63. . !
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Un fabulist, nu ştii care, asemăna traducţia ' cu origi- 

nalul, ca pe lună cu soarele. Poate că într'un' fel el are. 

- dreptate, pentru acele traduceri - în care unii — din lene 
sai din ' neştiință — cu dicționarul în mînă, aduc meca- 

niceşte zicerile cite una, una, dintr'un dialect într'altul, 

„fără a se îngriji de stil şi de idiotism, şi fac un mic-mac 

înțeles numai pentru ei. Dar — pentru numele lui Apollo. . 

— alta este a scri papagaleşte, călăuzit de un dicţionar 
şi alta a arăta în limba să, cineva, chiar ideia şi simţul 
autorului străin. | 

D. Aristia, scriind în modul cel mai nemerit şi mai ar- | 

monios, ne-a tradus pe Saul așa cum însuşi Alfieri nu 

S'ar fi tradus mai bine! cînd ar fi ştiut romineşte şi ar fi 
voit să dea: şi Rominilor tragediile sale. Noi jălim pe Saul, 

atît de nenorocit sub purpură, pe Saul freneticul, de la 

„care mîna Domnului s'a-depărtat; ne înduioşează tinerețea 

Micolei, ne hrăpeşte prietenia lui Ionathan şi iubim blîn- 
deţea lui David! 

„Cită, evlavie în acest răspuns: . 

„ Eă îl numesc spre. slavă... 

Cine n'a simţit inima sa clătindu-se, la aceste Pinda- 

rice strofe:.: A 

E «Frumoasă este pacea.» ş. c.l. 

Tate un cuvînt, citind pe “Aristia citim chiar pe Alferi, 

şi de ne mai lasă ceva a dori poetul italian, este „poate - 

pentru că limba lui Tasso este mai dulce şi mai priincioasă 

auzului decit sora: ei romînă, căci peste aceea m'aii venit - 

năvălirile ce pe aceasta ai desfigurat-o, luîndu-i dintr'ale 
ei, şi: silind-o a lua ziceri străine de dinsa! Ea însă nu 

piere, ci: - ” 
Come. il fuoco, 

În chiuso loco 

Tutto mai non, cele il lume... 

Incepe a-și arăta lumina măcar: printre crăpăturile în- : 

„Chisorii sale cei de fer şi Eliad şi Aristia împletesc ne-
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veştejite cununi,. cu care impodobesc auritele c&siţe ale 
muzei daco-romane. -. . Ea 

„Plăcerea ce ne-a făcut a simţi Saul, ne facea âştepta E 

cu nerăbdare şi alte nouă lucrări ale d- lui Aristia, 
Am cinste, ş cl. n 

Scrisoarea II . 

- Către Gheorghe Bariț =), 

„__ Donimule Redactor, Abonat al foaiei literare, îmi place 
a ceti criticile filozofice, ce văd în ea, căci, deși nu să 

prea învoesc între ele, dar. cel puțin aă meritul originali- 

tăţii şi țintesc la înnaintarea literaturei romineşti. La în- 

- ceput aceste dispute semăna serii, apoi să făcură comice j 
şi în sfirşit bufoane 3). . | ! 
„Pe mine să mă ferească Dumnezeii de a mă război î împo- 

triva acestor dizertații literare, acestor păreri şi contra- -păreri . 

“ învățate, Om privat, fără ambiţie de a mă socoti literat, nu-mi. 

“Dat capul că unii găsesc dulce ton în 4 și 4 şi pretind. 
"să intre-și aste doă “slove. pintre cele latinești, ca să. facă 

din biata noastră limbă un balamiș-balmuş : sai că găsesc 

de cuviință a număra pe P. Chiril între filozofi, pentru că 

“a adunat saii a isvodit nişte semne cîrligate şi tapoşe, ci 
mai virtos aş dori să grăbească DD. Literaţi a-i trimite în 

Rai o diplomă: de Doctor în filozofie. Pentru că aceasta 

ne-ar da nădejde, « că poate vre-odată ne vom invrednici 

  

  

D Din o altă scrisoare , [ibidem]: «Broşurele din colecţia autorilor 

le-am împărţit - prenumerânților. Toţi sînt încîntaţi de "eleganța .ver- 

surilor. d- lui Aristia —"Cînturile saă psalmii lui David isgonea duhul 

necurat ce „necăjea pe Saul...» 2) Foaia p. minte, înimă şi învățătură i 

1839, p, 169. 3) Wofa Redacţiei, Aceasta, "Domnul miei, trebuia să i 

se. întimple aşa, acuma la început; nu să putea. altfel. Puţintel cam 
neaşteptaţ; -dar noi aveam trebuinţă să ne cunoaştem mai de aproape | 
unii pe alții, pînă să ne şi pipâim. Domnia ta mă înţelegi şi de ai | 

"avea prilej să arunci ochii în pulpiturile Redacţiei, te-ai şi încre- * : 
"dința deplin. Să fim odihniţi, că nu e râu. (Redacţ.) 
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și noi a cîştiga vr un atestat, de -nu de sfinți, măcar de 

filozofi, căci care din noi n'a isvodit la şcoală niscaiva sem- 

„nişoare — pe care nu le înțălegea. dascălul — ca să ne 

corăspundem între noi? Acesta era un întreg alfabet, eşit din 

copilăreştile noastre „capete, ca Minerva din capul lui Joe, 

şi. însă,.la noi nu nai gîndeşte nimeni; ce nedreptate! 

Voesc a dovedi, că limbile polonească. şi. ungurească, 

“măcar că se scriii cu-litere, nu le învăţ Europenii, pen- 

„tru:că nu 'sînt limbi comerţiale şi. stăpinitoare, și că astfel 

o să pățim şi .noi scriind cu litere ; . dar, pântru numele “ 

sfintului Chiril ! Limbele aste n'a aface cu a noastră. | 

Una e slavonă și numai din nătingie a adoptat literile . 

latine, şi cealaltă — din care nu înțeleg nici-o -silabă — 

are o origină străină ; dar noi, noi care ne rudim cu toate” 

limbile cultivate, noi să scrim cu slovele Părintelui Chiril, 

cind n'avem nică un amestec cu Sfinția Sa şi cu limba 

D-sale ?. Interesul ce ne face să reluăm literile strămoşeşti, 

„este cunoscut de toți Romină, este să ne apropiem “de 

“lumea civilizată şi să ne deslipim odată — măcar. cu limba 

— de naţiile eterogene. Si 

- Văd că alții ar. vrea să ne: -pue pe: fiecare a cite un 

accent, ca să-l deosibească de A şi 4, de pildă: 

Câut căsă'quâre re grajdiu de 'câi său săla mare. 

Spune, Domnule Redactor, nu seamănă rindul acesta 

a un pluton de infanterie, unde sub. ofițerii (4): port pene. 

la chivere? 

Nu-mi pasă, zic, de toate acestea, Dumnezei a “1ăsat pe. 

fiecare Sm cu părerile sale, căci ce ar fi cînd sar învoi | 

oamenii între ei? o monotonie urită. Mai bine e aşa: cite: 

capete, atite: idei, atite gusturi Şi eii cinstesc proverbul : 

“per gusto non disputar. Dar fiindcă -în Foaia p. minte 

ş.cl. “No. 14 şi 15 am văzut o_ dizertaţie asupra corespon- 

i denţit a doi Romîni, unul din Valahia, şi altul din Mol- 

- davia,-apoi hotărăsc a nu mai tăcea căci eu sint unul din -.. 

„ Rominiă acei doi — cel din Moldavia ; — și scrisoarea mea /
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va 'sluji de prolegomenă la răspunsul'ce nu'va lipsi a face -- 
D.1 Eliad — Rominul -cel din Valahia. 

"1. Din stilul şi sintacsul ce se vede în scrisoarea D-lui. 

N. M, foarte îmi. pare că D- lui nu e romin, ci ungurean, 

care ştie ceva romînește. Deci ei, respectind pe streini, 

"şi socotindu-l.-străin limbei noastre, voi vorbi numai de 

contrazicerile D-sale. . 

„2. «Nu: fac bine (zice Domnul în lăudata , scrisoare), 
carii numai singuri, după socoteala lor, fac ortografii și 

gramatici, şi apoi vreaă a le îmbulzi la tot neamul». Gra- 
matica lui Eliad, — de care pare-mi-se că vorbeşte Dumnealui . 

— de şie lucrul unuia, dar regulele din ea sînt cercetate 
şi primite de o societate de literați profesori, precum din 

„corespondența asupra căria-tună D-lui se: poate vedea; 

dovadă că această gramatică e una din cele mai bune, 

poate fi că ea fu adoptată: în toată ţara rominească şi în 

Moldavia, ba şi D-voastră, fără a fi:îmbulziţi de: nimeni, 

„ci povăţuiți numai de „un rezon sănătos, începeți a urma 

regulilor din ea, iar a o, îmbulzi la tot neamul (precum 

zice D- lui) şi ao trimite peste munţi, nimeni, nici a avut, 

nici are, nici va avea pretenţia. Singură vinovăția ce D-lui 

«+ îi găseşte, e.că e făcută de-unul şi nu de mulți. Dar bine. 

ar' fi să-şi aducă aminte: D-l N. M. că cunde sint moaşe 

multe, copilul nu naște sănătos». o 

3. Prepoziţia pro ar vrea să se zică pre; nu pr opui, ci 

prepui. Prepus, la. noi la Moldavi, (şi de nu greşesc. și la 

D-v. Transilvanii) să cheamă aceea, ce la Vlahi se zice 

“ bănuială, la Francezi soupgou şi la Greci vzovia. Aşa dar, 

nu să supere D-lui, însă noi înnoitorii — precum ne nu- 

meşte D-lui — vom urma a zice tot propus, programă, 

prolog, iar nu Brepus,'pregramă, prelog, ş.c.. A zice su 

în loc de Subt, nici la D-voastră, nici la noi nam auzit, 

nici am citit. Aceasta dar, nu poate fi de cit o înnoitură 
a D-lui N. M. 

SI Vezi Foaia No. 11 și 15, articolul Corespondenție semnat N. M, 

„şi datat din Sibiiu 19 August 1838. 

y
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4. Zicerile projet, objet,: subjet, D-lui ar dori — căci so- _. 

coate car fi mai bine,—să se zică prezeptare, oieptare, 

suieptare, dînd rezoane care Sar potrivi, poate, cînd ar 

sprijini ideea a se pronunţa aceste cuvinte chiar latineşte : 

proiect, subiect, obiect; dar pretinzind să zicem preieptare, 

ne face-a crede sait că glumeşte, saii că vrea a-şi bate | 

joc de toţi Rominii. De aceia îl pociă încredința 'că Mol- - 

dovenii în. vecii vecilor nu vor adopta această praieptătură 

a D-sale. .. | . 

5. Să înciudează D-lui pentru | de: ce nu-l lasă lumea 

de capul lui, să fie slovă deosebită, şi îi mai alătură pe - 

n, arată” biografia şi derivaţia lui spuindu-ne — prea cu 

gust — cum a ajuns sărmanul ! să vie cu cracii în jos, de 

unde era cu cracii în sus, şi drept-rezon, că trebui s să ră- 

mie fără u, scoate cărţile vechi romîneşti. : | 

Dar D. N. nu poate tăgădui că atunci, „au bon zieur 

temps, nu-și băteau capul. oamenii a face ortografii, poate 

de scirba 'slovelor Părintelui. Chiril, care căzu ca o nă- . 

paste în spinarea Romănului. Încolo poate vedea cinăva .. 

în loc de 4, y, în loc de n, n; de pildă: Hire, Sept 

în loc de fire, pept, şic.l. ” i 

6, În sfirşit, ca să ne mai miîngie, D. N. M. ne spune - 

că s'a mulțămit, pentru-că sa ţipat (alungat) afară sș, 

w-ă r, şc.l. Însă îi pare răi după 1, 4, 1, acesta numai 

din filantropie, numai de milă pentru tipograf. O, cite aş 

avea de zis pentru ua! cite pentru a!-şi :mai cite pentru 
15, (care ar vrea să facă I$ nu 1 împotriva bunului simţ şi a 

dreptului rezon.) dar văd, că scrisoarea mea se făcu „prea 

lungă, şi nu voi să te supăr, Domnule Redactor;.de aceia, 

poftesc pe D. N. M. să bine-voiască a ceti prefața Gra- 
maticei lui Eliad tipărită la Bucureşti la 1828, unde va 

găsi și pentru ta Și. pentru a A Și pentru W9, un răspuns 

foarte curat și pe înțeles. . i 
Am cinste a fi, ş.c]. NE 

1833 Noembrie. Iaşi.
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7 Scrisoarea IV 

Către G. Asachi 1) 

Domniule Redactor, În suplimentele Abinei romăneşti din” 
29 Iulie şi 15 Iulie, am cetit o diatribă, sub nume de OD- 

"servaţiă gramaticeşti, scrisă de un literat compatriot, a cărui 
- nume n'am. cinste a-l şti, căci în locul iscăliturei era un S... 

A voi cine-va să opriască pe oameni de a- și vărsa ideile, 
ar fi întocmai că şi cînd ar pretinde să se împotriviască 
viteazul Donchişot, „cărui îi abătusă a curăți lumea de 
rele, ca d:l Autor limba romănească de barbarisme. 

„ Ei las pe seama altora a răspunde la aceste Observaţii, 
deşi mi-ar. fi uşor — (cu toate că nu știă latineşte măcar 

„cât d-l. S**%) a le face analizul şi a le arăta gramaticeşte că 
ele sînt foarte negramaticeşti. 

D-l S. se apucă — ne pus de nimeni —. a se face cam- 
. 

1) Publicat în dlbina romănească, 1839 (No. 39). Cu următoarea 
„notă a "redacţiei : ie 
«In mijlocul îndelungatelor - desbateri filologice, ce -stai publicat 
prin oare-cari streine foi: romănești, în care figura mai adese-ori aspre 
„critice personale de cât cele gramaticale, Redacţia a primit în coloa- 

- nele sale sus, însemnata scriere, ce îi s'a adresat de- -adreptul, însă 
„„cu a ei de căpitenie înţeles de Dizertaţie criiică, ca după principie 

-. Audiatur et altera pars. Scoposul literaţilor. romăni de dincoace 'şi 
"de dincolo de munți nu poate fi altul decit unul, adecă dea nemeri 
formele şi stilul cel adevărat al limbei, Dar împătimirea şi egoismul 
ce S'ar întrebuința în asemenea cercetare, într'atita ar înnegura pe: 
adevărul, încît, în loc de a sosi la el, cercetătorii mai ales sar abate 
şi s'ar acufunda în volbura pedantismului și a ridiculului, care şi la 
alte” nații, subt asemenea împrejurări, în epohă îndelungată a fost de 
vătămare Ja înaintarea limbei şi aii dat satirei materie îmbelşugată. 

        

"Drept aceea, pentru nemerirea scoposului obştesc, adecă a lămurirei . 
“limbei romînești, de folos va fi â.se pildui din cele trecute, şi cu 
inimă curată a împreună-lucra către statornicirea unei singure idiome 
ca: nu cum-va în alt- fel, Romănii să capete două feluri de limbi lite- 
rare, una bisericească, pe care cu toții o înțeleg și trii limbi politice 
spre cărora înțeles Romănul să aibe nevois a se ajuta cu un lecsicon 
sai cu un dragoman !
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pionul ] Moldavilor,— şi Gcărăşte lucrările literare a tuturor 

celor-Valţi Romăni; ba nu ne cruţă nici pe noi, compa- 
frioţiă d-sale, zicînd că am maimuţit pe Munteni, şi ne-am 

făcut de ris, şi îi e atit de .ruşine încît se sfieşte a cita un 

fragment din asemenea 'alcătuiri batjocorite! 

Ei sint acel “care am scris urmind gramaticei Munte- 

- nilor; ei am tradus şi am tipărit pe Maria Tudor, Angello, 

precum şi alte mai mici compuneri ce s'aii văzut în “foile 

de . Bucureşti. Ei am scris a în loc de aă şieîn locdeîi; 

aşa dar pe mine mă ocărăşte acest domn literator, atit de. 

“prozaiceşte ? Din ale mele alcătuiri — (pe care le. numeşte 
batjocorite) îl dogoreşte ruşinea a cita vre-un fragment? 

Toată. censura şi critica îşi are hotar,-O operă literară, 
cind se hotărăşte autorul ei a o da la lumină, negreşit că. 

o supune criiicei, dar aceasta nu e un rezon ca să-şi tiagă 
„asupra băgări de seamă înfruntătoare, de la nişte pedanți 

stirpitori de filologie, cari ar voi să urmeze lumea orbește 

bufoana lor strabografie. | 

Cuvintul pentru ce am urmat regulelor literaţilor mun- 
” teani, este că ele ni. stai părut potrivite pe timpul limbei, 
mai! înțelese şi mai romăneşti de cit ale acestui domn li- - 

_terator..De am zis a în loc de ai estecă am voit a de-. . 

„osebi singularul din plural, precum aceasta se vede în toate 
limbile ce ai o gramatică! De zic e şi nu îi, 'este iarăşi, 

ca să nu amestec verbul cu articolul; şi pentru -a hotări 
de am făcut bine sai răi, rămîne a judeca acei. ce știu -- 

ce vă să zică 0 gramatică. - o 

Mai zice d-l S. că Muntenii ai îătipărit marca -provin- 

cialismului lor la manuscriptele ce le-ai trimes din MOl- 
dova spre tipărire. Aceasta este iarăși o închipuire făcută 

de egoismul d-sale, căci tiparul Bucureştilor aii tipărit, scrie: 

rile întocmai, precum i s'a trimis. Pe nimeni n'am auzit 
jăluindu-se, şi din partea mea poate fi de dovadă că orto- 

grafia ce se vede în. scrierile mele tipărite la Bucureşti, 
am întrebuințat-o în multe alte mici fragmente ce s'aii ti- 
părit mai „de multe ori în Feiletonul «Albinei romăneştă»-
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D-l S... îşi mîntue .băgarea de seamă, căria îi dă ridicula 
“poreclă de Discurs de- observaţii, zicînd că are de model 
stilul cărților bisericeşti, fără a băga de seamă că stilul 
acestui “Discurs de observații al d-sale, e departe de stilul 

- bisericesc cît cerul de pămînt. 
In sfirşit, crede că Romănii vor primi. drept lege Dis- 

cursul d-sale, plin de înfruntări, şi se vor feri de persona- 
lități. La aceasta eă întreb : cînd domnul ocărăşte pe toţi 
Muntenii în general şi pe Moldavi în particular, care ar fi 

“acel Romăn flegmatic, care să asculte cu singe rece in- 
vectivele. unei slove. grebănoase din Alfabet, ce vine în- 
tovărăşită de trei steluțe, ca să oboare un edificii (la 
temelia căruia n'a fost în stare a pune măcar o piatră) 

"pentru a-și face un nume asemenea cu a lui Erostrat ce 
a ars templul Dianei? E | 

Primeşte, Domnule Redactor, ş. c. 1. Şc. 

  

Scrisoarea V | 
Către G. Bariț 2) 

Domnul. meii, leă îndrăsneala . a-ţi „trimite articolul de. 
mai sus 5) pe care te rog să-l publici prin cea întîi foaie 
a d-tale. Asta, precum vei vedea, e o improvizație rostită 
în Adunare ca o apologie a mea asupra multor clevetiri 
ce stirniseră reforma școalelor la noi. Cu al 2-lea voi avea 
cinste a-ți trimite şi. principiile acei programe: 
Broşurele — afară. de cele trimise cu d-l Ionescu — încă 

  

e) Acelaş articol reprodus în Curierul (1839 No. 127 (supliment) p. 442. 
Răspunsul lui Săulescu vezi Albina romănească 1830 No, 64. Inter- 

venirea lui Eliade în discuţie: Curierul din acelaș an— 25 Iulie — 9 Au- 
gust. Răspunsul lui Săulescu Albina ron. 10 Sept. 839. 2) Ined, Mss. 
Ac. 878, p. 76. 3) Articolul pomenit aci poate fi cel publicat — anonim — 
în Foaia 'p. minte. 1897, p. 150, 189, 191, subetitlul: Un răspuus la 
Prefacerile încățciturilor din Alodova, răspuns la articolul: Prefacerile 
învățăturilor dinis Aloldova, (ibidem, p, 57) semnat 1,7, -
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“nu le-am primit. Adunarea noastră se apropie de sfirșit , 
Am avut puţin de lucru. Acum ne ocupăm cu un proiect 
pentru despărțenii, ca doar vom pune o stavilă scanda- 

„lului ce naşte din nesfirşitele despărțenii. Popii nu prea * 
_vedeaă' cu „plăcere această legiuire care le- -ar seca un isvor 
„de câștig. - ia | 
! Mitropolitul 2 e foarte bolnav. Nimeni nu-l vizită (căci . 
„nimeni nu-l iubeşte), de aceea prin curtea ] Mitropoliei creşte 
troscot, Se crede că curind după închiderea adunării, vor .! 
începe elecțiile - «deputaţilor pentru cinciania viitoare. 
În vestesc cu plăcere că d-l N: Istrati a căpătat voie . 

a se înturna în capitală de la mănăstirea unde era ecsilat, 
Recomîndindu- -mă dragostei şi prieteniei d- -tale, am cinste 

a fi, domnul meă... 5). 

Scrisoarea VI 
Către Al, Hurmuzachi 1) 

Domnule Redactor, În No. 19 a Foaiei Bucovina, sub ru-- 
„brica 1/o/dovu,-am cetit o' diatribă lungă, scrisă într'un stil 
pedantic şi însemnată ca de la Herţa. Negreşit am fi lă- 

„sat- -o la tot disprețul « ce merită, dacă nu aș. fi dat de nu: 

  

| ID La 12 Martie 1847, în seanța Obșteştei obişnuitei adunări ră, Domnul 
E Mihail Gr.: Sturza rosteşte discursul de închidete a sesiunei V,. Jiu. . 
"detin, foaie oficială, 1847, p. 117. (V. suplimeaat) Ofisul de închidere 

"“ şi p. 122 (ibiden) Anafora câtre prea-înălțatul Domu, adresată de ob- 
*.. șteasca. obișnuită adunare a JMoldozei. - 

Printre deputații subscriși e şi Aga C. Negruzzi. - 
, 2; Mitropolitul Meletie (1844—49), 3) Pe. verso, nota lui. Baritz: 

”„. «Cost. Negruţi. Iaşi.12 Martie, Lemberg 16 Martie, de .acolo_după 5 
zile la Braşiuviu. Anul nu este pus, dar a fost 1847». (Pe ve:so e -şi 

"ştampila poştei: Iași 12 Martie, Lemberg 16 ] Martie). 3) Albina rom, 
1819 p. 224, cu următoarea notă a redacţiei: «Sîntem poftiți a.pu- 

„. blica următoarea scrisoare adresată către Onor. redacţie «Gazetei Bu- 
- covina»: Răspuns la articolul «Moldova», — datat Herţa, 10 Iunie. — 

- Y ezi în Scrisoarea următoare continuarea polemicei. 

i "e. Negruzzi. — Opere complete. | a 19
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vroiesc a mă răfui' și cu D:l acest din: codrul Herţii. 
. Socoteam, Domnul meu, că cu răposarea Gazetei de 

“Transilvania, a căreia țărină fie uşoară! am scăpat de fle- 
căriile tuturor acestor strimbi îndreptători de țară, tuturor . 
acestor Aristiză- -mincinoşi, carii, necutezind a- -și spune nu-:..- 

“mele şi a-şi:scoate obrazul la lumină, ca să nu facă TU-> 

mele mei, şi fiind-că sînt deprins a-mi: plăti datoriile, - 

şine soarelui, varsă balele lor prin gazete sub semne :de., 
planete şi de' zodii. Văd însă cu părere de răă, că m'am 
amăgit şi că frumoasa D-tale foaie s'a făcut canalul prin 

"care se scurg mărșăviile acestor laşi nebotezaţi. ” 
Articolul. acest, ce are pretenţia a fi muşcător cînd e 

“numai înjurător, zice că: Ministrul de finanțe a fost în 
stare a încrede funcțiile postului Săi unui K, Negruzzi şi 
— altor amploeați. 

Nu ştii ce înțelege D-lui cu asta? Vra « să zică că s'au. 
făcut abuzuri? Dar sunt 'cinci- -spre-zece ani de cînd se fac 
şi D-lui acum s'a trezit să strige? zice că sau făcut în- 

» Cărcături. Cind s'ai făcut? Negreşit că în timpul prescrie- 
„reă prin țară. Dar afle, dacă nu. ştie, că ei la lucrarea ca- 

- tagrafiei şi aşezării birului nu m'am amestecat nici cum, şi. 
că nu va găsi o singură tăbliță sătească protocolită de mine. 

Apoi, oare mai știe D-lui de la Herţa, cite mijlociri fără 
rezultat s'aii făcut ca să se scadă încărcații ? 

Aceste trebue să le afle şi apoi să critice, iar nu să sae - 
cu gura ca magopaţele de la Podu-roș, care ele întîi iai 
prăjina. : 

Nu ca să fac apologie lucrurilor mele iaii. îndrăzneala - 
a-ţi scrie, Domnule Redactor, nici ei nu le- tăgăduesc 
pentru ;.că n'am ,a mă roși de ele,ci ca să fac cunoscut 
Domnului: din zodii, prin organul onorabilii D-tale foi, că 

* nu e generos din partea-i să nu se iscălească și să ne dee - 
truda a-l 'găci, şi totodată să-l sfătuesc ca Diogen, să nu - 

“svirle cu pietre în oameni, ca Să nu nimerească pe tatăl său. 
Am cinste a fi ŞC].
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Scrisoarea VII: 
Către G, Asachi 1). 

Domnule Redactor, Abia sosisem de la tară, cînd un. 
„prieten oficios mă întimpină cu No. 21 Şi 24 a gazetei Bu- 
" cozina?), În cal întîi era un răspuns subscris: Redacţia 
Bucovinei şi în cel al doilea un articol neiscălit, plămădit 
de niscaiva nebotezați, întitulat: Epitropia D. Negruzzi la 
şcoale. i o Se Sa SI 
„Nu m'am mirat de cel al doilea, pentru că e atît de min- 

cinos, precit şi absurd. Mincinos, căci îmi impută desfi- 
- inţarea claselor naţionale — clase care, precum e obştește 
cunoscut, — eraii numai imaginare, din pricina discredi- 
tului în “care le-aii adus autorii fără nume a acestor arti- - 
cole; dar dâcă aș fi fost atit de anti-naţionalist, n'aş fi des- 
chis școala de la Vaslui, nici aş fi înființat pre acea din 

"Sărărie, etc.; absurd, căci mă învinovăţeşte că am prădat 
- banii şcoalelor, pentru' că am făcut crevaturi de fier co- 

piilor și am pavelat curtea școalei de meserii, etc. lucruri 
de care -mai vîrtos ar trebui să mă laude. 
Mam mirat însă de onorabilă Redacţie a Bucovinei, care 

după ce n'a vrut— de şi'a fost rugată —a publica răs- 
punsul meii, apoi prin No. 21 mă înjură şi mă calomniază. 
O las să judece ea însuşi dacă purtarea sa este loială! 

- Nue îndoială, Domnule Redactor, că în lupta asta de 
Ocări, am să rămii învins. : | 

Ce poate un singur om în potriva tuturor mincinoșilor 
din lași şi a tuturor învăţaților din Cernăuţi? Voi cădea, 

„ însă ca fecioara lui Euripid: [lo))ij zp6voto Ep sdo/rtos 

Am cinste a fi, etc. etc... 

  

Doo 

„_14) Albina rom, 1849, p. 217. 2) Bucovina 1849, pp. 106, 128.
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Scrisoarea VIII 

Către acelaș 1) 

Domnule Redactor, Merg (rar) la teatru. Mă. duc numai 
cînd pe afiș citesc numele siniorei Brambila 2), care singură 
are puterea cea magică a mă face să Cheltuesc neapăraţii 
cinci-spre-zece lei. 

Poţi zice — poate — că nu-s prea mare amator. De ase-.. 
- menea imputare văd că nu mă pot apăra, dar totodată. . 
„voi. mărturisi. că asta nu este cuvintul cel de căpitenie. 
Motivul cel adevărat, care mă ţine depărtat de teatru,— fiind- 
că nu pot scăpa de a nu-l arăta anume,— este simţul mei 
cel acustic, carele foarte se supără de țipetele horurilor” 
operei noastre. . ) 

Videţi că nu zic nici un cuvint despre fizicul şi toaleta 
grotescă a damelor horiste. Cu : neputinţă este ca ori- 
cine, care cu deplinătate se bucură de senzurile auzului, 

  

să poată asculta fără să-i fie toate nervele întăritate Şire- 
voluţionate de acel vuet cumplit şi discordat, ce le zic'că - 

“sunt horură. . - 
„_Sărmane Belini! Sărmane Donizzeti! de ați vedea voi 
cum vă stropşesc! 

Văd, Domnule: Redactor, că surizi la acestea ; dar cu 
toată a D-voastră cumpănire, sunt încredințat că împărtă- 
şiți opiniea mea şi asta o mărturiseşte a D-v. rară venire 
la operă, cu toate că sunteţi nu numai mare amator, dar.şi : 

adînc cunoscător. de muzică. 
„Drept-aceea, propun demisia horurilor. Pentru ce nu, dacă 

sai văzut Regi insurindu-se cu păstoriţe, apoi mai lesne 
s'ar vedea şi s'ar asculta opere fără horuti (adică de felul 
acelora a operei. noastre). - 

  

1) Gazeta de Moldavia 1883, p.. 5, Acelaş articol şi în franţuzește, 
2) Giuseppina Brambilla, primadona assoluta «gran Cartello», a operei 
italiene” de sub direcţia Victor Delmary, care a cîntat la laşi în sta- 
giunea 1852— 53, (V. Gazeta de Moldavia, 1852, No. 51.) .



SCRISORI „293 
  

  

Cu O asemenea măsură, toată lumea ar cîştiga. “Diintii 
D. Directorul, carile ar avea mai puţine lefi de plătit, apoi 
artiştii, care n'ar fi acompaniați atit de răi, în -urmă şi 
noi, săracii publicul, care: n'am fi nevoiţi a videa nişte 

- „asemenea figuri și a asculta nişte, așa sunete. 
Acceptaţi,, etc. eta etc.. 

2 

  

Scrisoarea IX. 

Către acelaș 1) 

E = SIR Ce dracu căuta în gatera-accea ? 
- * Molitre, Vicleniile i Scapin, 

Doninule Redactor, Nu ştii zăă, unde mi- era gîndul, cînd 
m'am apucat să-ți vorbes de Operă. Na m 'ași fi imbarcat, | 
„doamne fereşte, în o așa dispută, de- -ași fi putut prevedea 

"că voi atinge susceptibilitatea autorului articolelor de teatru 
din gazeta d-tale, cu care nu pretind nici cum a mă lupta, ' 

| încît privesc cunoştinţele sale muzicale. - 
| * Însă, domnule Redactor, știi că numai indiscreţia d. tale 
„mi-a căşunat răspunsul ce am cetit în jurnal? Cine te 
„punea să publici scrisoarea ce am avut onoarea a- -ți scrie 
d-tale, numai d-tale, pentru corurile operei noastre? Iată 
„că ai ațiţat un resbel mai groasnic: decit a Guelfilor şi al 
„Gibelinilor pentru d-le Branbilla și Vaschetti !2 

Nu te înfiorezi de urmările acestui resbel, gîndind că, 
ci cît aste dame sînt frumoase şi plăcute, cu atit lupta 

„are să fie mai vie și mai nătînigă? - 
Dar să ne întoarcem la. mustrarea ce fi se face că nu. o 

prețuesc: de cit pe cea întăi. din aceste cîntărețe. De gre- 
" șesc, cel puțin urmez pildei publicului care umple sala .. 

" cind ea gioacă. Ş'apoi, oare este o greşeală că-mi plac 
grațiile și talentul ? 

7 2 

  

1) Ibidem, p. 77—78. 2) 'Un apreciator al Br ambillei, ia apărarea 
Luigiei Vasquetty, Primadona assoluta a' aceleiaşi trupe, V. articolul 

«Cronica teatrală», Gazeta de Afold.. 1853, p. 59. !
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„Cit pentru d-na Vaschetti, a cărui glas, după zisa foile- 

tonului, este drept şi curat, mzititel și frumuşel, din neno- +. 

rocire nu-l pot judeca de cit prin mișcarea frumuşelelor 
ei buze, neputindu-l auzi din depărtarea locului unde. şed 

„obişnuit, la al IV-a rang de stale. Îmi place însă a crede. 

că aceasta vine din .pricina relei acustice a salei noastre. 

Dacă, după opinia apreciatorulaă anonim, merge cineva 

„la Operă ca s'audă cîntind numai, şi dacă jocul nu e de 
băgat în seamă, apoi, fără îndoială, trebue să ne pară răi, 

după Caradori, această soră a piramizilor, ea care cînta ! 

atita de bine partiţia Rozinei şi a Gulietei, dar cerule! ce 
„ Rozină și ce: Giulietă! ce arătare! Pe lingă aceste, dacă 
nu'mă amețesc, mi se pare'că am zărit pe gelosul cam- - 

- pion a Vaschetei, — măcar că zice că numele Brambilei . 
nare asupră-i putere magică -a-l face să cheltuiască pre- 
țul unei stale — asistînd la toate reprezentațiile în care 
era Brambilla. O făcea oare aceasta din intimplare, sai 
ca să-și ameţească părerea, şi să caute în glasul aceştia, 
amintirea glasului Vaschetei? , 

In sfirşit, pentru ca să răspund la o imputare făcută lă- 
"- turalnic directorului de teatru, voi zice că, dacă el nu se 

* conformează dorinţei sale de a reproduce mai adesea pe 
afiş numele d-rei Vaschetti,. cu toată puterea lui cea atră- 

gătoare, se vede că, ca un bun calculator, el consultează 
"întru acesta” barometrul recetelor şi găsindu:l tot la timp 
frumos, ştie a “se folosi. 

Primiţi, Domnule Redactor, etc.: 

Scrisoarea X 
Ă Către V, Alecsandri 1) 

„Iubite, Ştii că nu-i generos din partea ta să vii să-mi 
pui astfel cuțitul în git? - e E 

  

1) Romănia literară, (lași 1855) p. 132. 
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Scrie sati mori! lă' bourse ou La vie! | | 
„Scrie! E lesne a zice plăcinte... Nai văzut că prietenul 
nostru care are atit de mult duh une-ori, ţi-ai spus că 
pină ce-ai scris pe Lăpuşneanul, aă. ajuns să scrie pasto- 

„7ale? Nu înţelegi tu că noi, ruginele care scriem ca să fim 
înţeleşi, nu sîntem oameni de progres? Astăzi cînd e de bun .: 
gust a întrebuința un jargon neauzit, cine să ne cetească? 

Nu; nu vrei să te înduri, imi strigă ca Evreului pribeag: 
mergi! mergi! scrie! scrie! pentru că ei scriu. a. 
Aşa, tu scrii pentru că inima ta, încălzită de soarele de 

Miază-zi, n'a apucat a se răci încă, dar nu vezi tu, poete, 
că cerul nostru cel sur nu seamănă cu al Andaluziei? că... 
că sint alte multe de toate, care ne opresc pana şi ne taie 
curajul; sînt micile contrarietăți a .micelor noastre împre- 
jurără, sînt micile prigoniră a micilor noștri oameni! O mul- 
țime de micșurătăți, care, toate adunate, fac un necaz mare! 

Şi apoi ce să scriem? Să răscolim istoria noastră vechie | 
“sai nouă? Să împrumutăm ceva din figura cea mare a 
vechilor Români, saii să scoatem masca noilor Românii ? 
N'ai grijă, ne vom apuca la vreme şi de aceasta, şi îţi fă- 
găduim că vom judeca pe oameni chiar cum sînt şi chiar 
cum li se cade. - a A 

„Să facem vre-o -poezie? Dar de cînd am.cetit nu ştiă 
unde, rimînd Sa/hana cu zahara (Pouah!) am urit pe Apo- 
lon şi muzele lui. Da 

- Te văd însă clătind din cap. Nu vrei să crezi nimică: - 
La bourse ou la vie! Ei bine, ca să-ți împlinesc voia, în 
aşteptare de ceva mai bun, voi arunca negru pe.alb, şi 
zicîndu-ți cu Sermini: «Siccome colui che une insalatella 
'vuole a un suo amico mandare, preso il paneruzzo e il 
coltelino, Vorticello suo ricerca, e come Verbe trova, cosi : 
nel paneretto le mețte senza alcuno asortimento, mesco- „ lamente», voi lua şi ei panerașul și cuţitașul, il paneruzzo 
e il coltelino şi așa amestecate, mescolamente, îți voi tri: - mite ce voi culege. 
Vale!
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Scrisoarea XI 
Către redactorul Zimbrului 1) 

„Amice Bondar, «Nu-ţi înțeleg cabazlicurile», zice “Millo 
în Nişcorescu; și eii îţi zic: nu-ți pricep biziturile, cind 

„vrei să spui nu ştii ce despre mine în No. 4'a onoratei 
„foi Zimbru şi Vulturul. Dacă vrei numai de cit să deslegi 
Epilogu din Păcatele tiner ațelor, aşteaptă rezultatul + *con- 
cursului ce Lai deschis; _ N 
Poate se va găsi cine-va- să ţi-l tălmăcească. : 

: Pin! atunci, amice, nu uita că nu ești vespe de-a lui Al- 
phonse Karr,-ca să te încerci a pişca, ci un biet Bon- -: 

„dăraș ce abia bizil», a 

Scrisoarea XII 
Către loan Ionescu De la: Brad?) 

Domnul mei, Îți scrii dintr'un sat unde, din mila d- tale, 
mă ocup cu facerea recensămîntului Statistic. Pe cit însă 
e frumoasă astă lucrare, domnul mei, pe, atita e şi grea; 
şi nici putea fi la început altfel într'o țară unde nu există 

"cele mai - elementare noțiuni statistice, şi unde nu și-a 
bătut nimeni capul de nimică. | 

Aşteptind ca cel puţin de acum înainte să putem că. 

"1 Întpo: notiţă « cu titlul Hondariul, un colaborator ahonim al foci. 
„Zimbrul şi Vulturul, se întrebă în ce limbă este scris epilogul de la sfir- 

” şitul volumului - Păcatele tinereţelor şi deschide un concurs pentru desle- 
- garea enigmei. Scrisoarea de faţă e un răspuns la acea notiţă. (Zimbrul 

şi Vulturial, Jaşi 1855 pp. 15 şi 244, — 2) Scrisorile XII—XV publicate î în. 
"Tribuna Romi -1859, No. 36, cu o întroducerea redactorului, în care spune 

' că nu împărtășește î în totul unele păreri ale lui Negruzzi, Toate patru 
ai fost reproduse în Convord. ' Literare 1901 p. 608, cu o introd, de . 

- d, C, Em. Crupenski. De acolo vedem că Negruzzi a fost director 
„al oficiului statistic de la 20 Oct, 1860, pină la 1: Iulie 1861. In 1859, 

de cînd sunt datate scrisorile, — Negruzzi, mergea din sat în sat . 
__ pentru lucrarea catagrafiei, - o



păta şi noi acele de care avem nevoe, dă-mi voe. să-ți spun 
cite-va 'observări, (iartă-mă că nu zic observăciuni) ce am - 
făcut asupra locuitorilor noştri, și mai întii asupra costu: 

" mului, 

„Citeam mai deunăzi în Tribuna un articol al d- tale, p prin 
care arătai că oastea noastră s'ar putea îmbrăca” mai eftin. 

Curios om e acesta! ziceam în sine, să voiască a simpli- 
fica, — întrun spirit de economie — pe vitejii noştri! .să .: 

nu-i mai vedem. pestriţi, . roşi, galbeni, * verzi, tarcați, în- . 

foiați, împănați cum ne-am. deprins a-i vedea. Să-i vedem 

„ simpli şi nepoleiţi! Dar de unde a eşit reformatorul acesta - 

„cu idei de pe ceea lume? Nu ştie el că miliția noastră a: 

fost. îmbrăcată cind rusește, cînd nemțeşte, cînd franţu- - 

zeşte, şi nici-odată romineşte ? - p 

In adevăr, domnul mei, lăsînd gluma la o parte, nu te 

miri de această variabilitate a caracterului romiîn ? Nu do- 
vedeşte, ea 0: “nestatornicie înţelenită în firea lui? Bagă 
seama că costumul nostru naţional a rămas ca o tradiţie . 

numai. Fanarioţii ne-ai adus -poalele lungi, hainele largi 

şi căciula monstruoasă ; Ruşii, în periodicele - -lor invazii, 

ne-ai ras barbele, ne-aii scurtat hainele și ne-ai lăsat șla- 

“fronul și samuvarul. De la Nemţi am luat bocîncii şi piu- 
reaua de cartofle; de la Francezi cravata lată de. un deget, Ş 

şi bărbiţă ă la Henri IV'ş. c.1. | , . 

- Precuni vezi, de la fie-care am luat cite ceva; atita numai. 
"că n'am luat ce era mai bun. Ce ne pasă ! Ni se pare că 
prin asta intrăm busta în civilizaţie. Şi apoi, fiind-că ci- 
vilizaţia se. întroduce prin femei, începem a avea şi noi 
loretele noastre, fetele de marmoră. şi acele patentate de . 
poliţie, -ce se silesc a-ultui civilizaţia în acea — din neno- - 

„ rocire — mică parte din juru-ne, care în locul” modestiei . 
"ce ar „prinde- -o așa de bine, are numai obrăznicia neexpe- 

. rienţei şi aroganţa ştiinţei superficiale, Incepem a avea * 
“luxul, înainte- mergătorul sărăciei pentru țara noastră vă- 

„i duvă de fabrici şi ce este mai trist, e că această pecin- 
e 

7



  

gine se lăţeşte cu un chip spăimîntător printre locuitorii 
săteni. ! _ -. a 

- Am văzut şi m'am încredinţat, domnul meă, că .un sat 
de 30 gospodari consumă pe an 1000 coți cit 'și 1000 coţi - 
pînză de bumbac. . S . 
_— Cum, gospodina nu pune pinză? Nu poartă. fotă,. . 
peştiman, catrință, ștergar ? î N 
_— AI uitat, se vede, ce ţi-am spus mai sus, că fiind-că. 

. civilizaţia vine prin” femei, tocmai gospodinele sînt care; 
înțelegîndu-și misia, ai aruncat . stativele şi. iţele în foc; | 
de aceea întrun sat nu cred să găseşti. cinci perechi de . 
„stative, iar soiul. spatarilor (nu confunda, mă rog, cu spa- 
„tarii cei-Palți). care mai făceai spete, a pierit şi s'a stins! 

Țăranul încă n'a lăsat sumanul şi itarii făcuţi din lina 
oilor lui; țăranca însă, nu mai "poartă. cămăși cu altițe,: 
fotă saii peștiman' (pe care, dacă le doreşti, le poți vedea 
numai pe scena teatrului romînesc) ;. poartă tulpan, rochie 
cu polcă, și fustă cu brodării saii. harbarale cum le nu: 
mesc ele. Vezi că e de sperat că şi prin sate vom ajunge 

“curind la malacov, - Se PE 
Dar să 'venim acum.la cifre, să lăsăm să vorbească ele; - 

căci argumentul lor e mâi puternic de cit ori-care altul. 
De vei lua minimul de 300 ii țărance, care consumă 

cite 33 coți cit şi 30 coți americă, și vei socoti costul 'co- 
tului din aste ambe obiecte cite jumătate douăzeciuri, vei 
vedea că femeea ţăranului cheltueşte -doi galbeni, adică 

- 600 mii «galbeni ese pe tot anul din țâră numai pe cit și: 
pe pinză, şi numai de la sate. Adaogă cît vei voi pentru 
tîrguri ; ia seama cea mai mică ce-ţi închipueşti; adună-le. 

"la un loc şi spune-mi dacă pentru două obiecte (şi din 
cele mai eftine) se exportă atita nămol de bani, avem oare 
mult pînă s'ajungem la bancrută ? Se 

Cu a doua scrisoare, iar vă voi mai spune ce voi mai vedea. . 
Sănătate ! :
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„Scrisoarea XIII „ 7 
aceluiaș , Î | 

Domnul mei, Nu ştiă ce idee ai “avut de a însemna ru- 

„1 Dbrică în tablourile statistice şi pentru prețuitul bisericilor! 
Mulţi cred că d-ta n'ai făcut asta fără un scop ascuns.) 

» + «Se vede, zic unii din tilharii de proprietari, că vor să ne. 

v
a
.
.
.
 

„socotească şi prețul. bisericei în capital şi să plătim bir 

"şi pentru biserică». Asta -se vede că a prevăzut-o o 'cu-- 

coană văduvă, avută -proprietară din ocolul meii, de n'a 

-vrut să-şi facă biserică, deşi posesorul voia să ia partela 

cheltuială, şi ţăranii la muncă. De aceea, domnul meii,. 
am fost silit a-i prețului biserica zece galbeni, adică ceva 

mai puţin de cît cea mai ordinară casă țărărească. 
Însă acesta este o rară excepție, căci bisericile cele mai 

bune şi rinduiala serviciului sînt numai la moșiile boiereşti, . 
iar cele proaste şi care nici merită a purta numele acesta, 

le găsești la moșiile clerului şi la acele răzeșești. Şi ştii de 

“unde vine aceasta? Pentru că boerii bătrîni, cu toate de- 

fectele lor, eraă deprinși a respecta relegea; şi pentru ca 

să mărească pe Dumnezeiă, poate şi pentru ca să li: se 
î 

) 

ierte păcatele cele multe, îi înălțaii locaşe măreţe şi fru- : 
„moase. Cit peritru cler, el, ca parte duhovnicească, cre- 

zîindu-se fără păcate, nu socotea de nevoe a face atitea 

" complimente lui Dumnezeiă, în numele căruia greşia: (dacă - 

clerul poate vre-o dată greși). Lu 

Cu răzeşii era alta. Aceşti oameni simpli, avind preoți . 
dintre dinşii,. adică stăpinitori de pămînt ca și ei, îi vedeaf. 

că se ocupaii nu cu biserica, ci cu crișma. Preoţii înce- . 
peaii întii a clădi crişme pe jărbiuțele lor ;, lumenii îi imi! 

taii, mai vîrtos că crişma aducea venit, iar biserica numai . 
cheltuială. Şi apoi, d-ta ştii ce face exemplul; cunoştipro- 

verbul femeei leneşe, pentru care era sărbătoare - toată. 

săptămîna: Luni, Lunei; Marţi, Macovei, ş. c. |. afară de 
Duminica -cînd zicea că — dacă va lucra preoteasa, vă 
lucra și ea.
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. Guvernul, în 'solicitudinea sa pentru binele sătenilor, 
voeşte a înființa şcoli comunale. Nimic mai frumos şi mai 

„de laudă; însă în cîtă vreme nu va avea un cler pentru 
“sate, care să insufle poporenilor, pe: lîngă datorințele re- 
legei, moralitatea, respectul legei și dragostea. muncei, mă 
tem foarte că toate vor fi în zadar. Dovadă, mai multe - 

"sate în ţară, unde' proprietarii statornicind școli pentru 
“băeții sătenilor, aceşti juni, îndată ce învață a ceti şi a . 
"scrie, desprețuind meseria părintească, munca cîmpului cea 
binecuvintată, îşi părăsesc părinţii, se duc în oraşe unde-i 
aşteaptă toate viţiurile ce aii mai rămas încă neimpămîn- 

„tenite prin ţară. Acolo, îmbrățişind breasla ciocoimei, cea 
mai mare insultă ce puteaii face părinţilor, :se tăvălesc din: 
casă în casă, şi din cafenea în crişmă, pînă ce îşi sfirşesc 
nişte ticăloase zile prin spitaluri! Pentru ca să avem să- 
teni buni, ne trebue, mai întii de toate, preoți buni. pă 

-ranul n'ascultă pe nimeni ca pe preotul săi. 
Sănătate ! 

Scrisoarea XIV 

aceluia 

Domnul meă, “Am zis-o şi voi zice-o tot: deauna; aceea 
| ce impilează pe locuitorul sătean, nu e abuzul parțial. a ! 

„. sub-prefectului sati a jandarmului,:nu e nici boerescul, nici 
„ posesorul grec; sint două viţiuri ce-ai prins rădăcină în 

:. Lenea şi beţia. : : 
a toată strigarea falşilor filantropi, observatorul nepăr- ..: 

tinitor, urmărind pas cu pas pe sătean, se încredințează 
că toate relele “lui provin de la aceste două vițiuri. "Țăra- 

- nul, şi cel mai ticălos, îşi mîntue toată treaba cîmpului și 
„a lui şi străină, toate angăriile, toate sarcinile, de la 1 +. 
Aprilie pînă la 1 Octombrie. Ce face. el cele-lalte șase luni. 
ale. anului? Gîndeşti poate că cărăușeşte, ca să-şi cîştige 
cu ce să-şi plătească birul? Dar birul, Domnul mei, îl plă-
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teşte femeea lui cu zece pasări care: duce la tirg. Gindeşti” 

poate că își curăță finațul de mărăcini, saii îşi' gunoieşte 
ogorul, ca să îmbunătăţească pămintul, sai lucrează alt- 

ceva? Nici de cum. Gunoiul zace în mari migle la na- 

sul lui, ÎN . 

Cum are o vacă dinaintea ușei, cite-va cară de păpuşoi 
şi o slănină în pod, de - Duminică pînă Sîmbătă bea. în | 

crișmă, sait doarme pe cuptor acasă. Cînd îl deşteaptă din 

somnul beţiei boii care rag de foame. la ușa lui, abia se 

scoală de se duce sovăină. pînă la ocol, ca să le dee o 

sarcină de nutreţ, sai să rupă :un braţ de vreascuri din 
„gardul ogrăzei ce la mrejit primăvara, ca să: întețească . 

focul din vatră ; apoi..., dar ce să mai lungesc acest trist 

„tabloi! Ajunge că jumătate de an'săteanul nu face nimic, 
-saii cel puțin "nimic. bun. petrecș în torpoare ca marmota 

în vizuine. . 
Vezi, deci, Domnul:meiă, că la asta nu e de vină nici 

sub- prefectul, nici beilicul, nici grozavul boieresc, nici'jan- 

darmul, ba nici posesorul grec. Cauza este lenea ; cauza 
este beţia! + - - a 

Pe cind rachiul se vindea numai la spiţerie şi numai.la 

Anghel pe Uliţa-mare, unde-stăteaii de beaii o duşcă diecii 
de Divân şi de visterie, cînd se ducea călări cu călămă- | 

„rile la brîi pe la biurourile respective, Romănul: era sdra- 

vân. La 50 de ani, omul era în toată puterea şi în toată : 

mintea. Negreşit că şi atunci erai bețivi: de ajuns; dar ei 
se îmbătaiă cu vin şi vinul nu le hrentuia sănătatea. Astăzi, _ 

"la 40: ani, țăranul cu ochii turbură, cu fața bugedă, sea- 
mănă un bătriîn trecut, care abia îşi poartă capul grei pe 

“-un trup enervat şi gîrbovit de otrava rachiului și pentru 
că acest vițiu, în contra altora, sporește cu vrista, trei treimi | 

"din populația sătească mor nebună! Cind “vei mai adăogi 

apoi că alcoolul acesta se consumă prin mîna jidanului, 
“acest'polip sugător ce stoarce măduva” Romănului, că, fără 
mustrare de cuget, el amestecă în spirțul ce-l vinde: tutun, 
“sămînță de mac, vitriol, etc... adică opiu și nicotină, și alte 

.
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îngrediente veninoase; judecă . ce se face cu vieaţă bietu- 
lui țăran, și nu te mira dacă mortalitatea e mare. 
„Nu știu de-ai avut ocazie, Domnul mei, să mergă v:"o- 

dată prin Galiţia sai prin Podolia. .Vei fi trecut, negreşit, 
prin mai multe tirgușoare, alcătuite de barace înşirate în 
pătrat. Mijlocul ce formează piaţa este un lac de glod, în 
care barboteajă Jidanii, locuitorii acestor tirguşoare, rifoşi 
și stremțuroși, scăpindu-și papucii rupţi prin noroiul ce-l 
frămîntă. In toate baracele acele nu se vinde de cit ra= 
chiă, singurul obiect cu care speculează acea mișeniță 
de ludei.: « 

Sub cîrmuirea Domnului M.' Sturdza, care: a patronat . 
invazia jidovească, Măria Sa a început a'da hrisoave de 
înființare de, tîrgușoare 'evreeşti, a cărora prolog era cam 
așa: «De vreme ce întemeerea tirgurilor prin ţară, slujeşte 
la înflorirea negoţului ş. c. 7. Noi în „părinteasca noastră 
îngrijire pentru binele patriei, incuviințăm înființare de tirg” 
la moșia... şi poruncim... ș. c. î, ș. c. În. Această, deci, 
«spărintească. îngrijire» a isbutiț a molepsi şi satele; căci 
jidanii şi rachiul lor îndată sai răspîndit pretutindene. 
„Încă 'o. anecdotă: 
“Nu de mult, Ministrul de Finanţe al Rusiei, arătă Împă- 

tatului Alexandru TI, suma la care se suise acsiza rachiului, 
„ce se vînduse din noi prin licitaţie şi care covirşea, nu 
“Știu cu cite milioane, prețul întreprizei espirate. Ce neno- 
rocire! zise Ţarul oftînd; iar Ministrul care se aştepta la 
laude pentru sirguința cu care sporise venitul haznelii, ră---: 
mase capot, căci el înţelese că înțeleptul monarc gicea, în 
“acest spor de venit, un spor de ticăloșie pentru numeroșii 
săi supuşi. 

Aseminează acum aceasta cu acea părintească îngrijire, 
care ne-a înzestrat cu Jidanii şi... 

— Dar sfirşeşte (— iartă-mă că nu zic finește —) acum . 
cu povestele. Spune ce ai să spui? 

— Voiam să-ți arăt, Domnul meii, ce am văzut, cu prilejul 
înscrierei, că nicăire nu sint țăranii mai săraci, de cit pe ..
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moşiile unde sînt tirguşoare, Şi lucrul e lesne de înțeles. | 
Întrun sat e numai o. crişmă și un jidan. În locurile de A 

care: ţi-am vorbit, sînt.pe atite crişme pe cite barace şi în 
”. - toată baraca, cite o duzină de jidani. | 

-.. Voeşti îmbunătăţirea stărei materiale şi morale a Romă: 
nului? Inchide 'velniţile, sloboade vînzarea rachiului numai | 
într'o mică şi bine chibzuită cîtime, formează societăți de: E 

„" temperanţă, cu „premii “pentru ! cei ce nu-l vor gusta, ia cu. : 
 desăvirşire specula aceasta din mina Evreului, introduce . 

iarăş vinul, şi țăranul îți va mulțumi şi coastele dealurilor 
părăginite se vor îmbrăca iarăşi cu podgorii, şi negoţul' 
vinului va fi din noii aceea ce era pe cînd- Cazaclii es- 

: portaii din țară sume de vedre, lăsînd în ţară sume de bani. 
Sănătate! 

Scrisorea XV 
Că „Către acelaş 

Domnul mei, Cin trecă prin oraşele și i satele Europei: . 
” “civilizate, atit de regulate şi curate, cînd vezi ogoarele: şi 

“ fineţele şi pămintul bine lucrate, pe orășeni şi pe săteni: .. 
. bine îmbrăcați, pe toți ocupîndu-se „cu' munca, foind în ....:: 

„„ toate părţile ca. furnicile, pare că, simţi ' o mulțumire, vă- 

a zind acest bien-ctre de care trebuie să se fi bucurind nişte : 

” oameni atit-de harnici. Te miri însă nu puțin, citind pe la 

- “toate unghiurile, scris cu litere mari: J] 7vest pas permis. 

” de mendier sai das beltlen ist verboten. Aceasta te- face să 

„te gindești, entusiasmul îți mai scade, și prin o deducție. | 

„logică, zici: <De-vreme ce este oprit a cerşitori, va să zică 

„- sînt aice cerşitori, va să zică sint aice calici! şi apoi, îu- 

turnîndu-te cu gindul la satele noastre răă clădite, la să- 
“:tenii noștri prost îmbrăcați, unde însă în toată coliba gă- | 

seşti pinea de toate zilele, unde nu cerşitoreşte nime, zici 
„iarăşi: Va să zică la noi nu sînt calici, de: vreme ce.nu. 

Ă tinde nime mîna ca să ceară, cind — mai ales — nu sînt 
ga  
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opriți de la asemenea, va să zică: lipsa ș şi calicia „nu: ai 
„bătut încă la uşa Rominului.! i 

„Apoi, dacă vrei să te încredințeză şi mai bine de acest” 
bien-âtre minciunos al popoarelor bătrinei Europe, arun-. 

"„că-ți ochii pe tablourile statistice şi vezi ciţi oameni “mor. 

de foame în staturile luminatei Franţe, a doctei. Germanii : 
"şi a avutei. Engliteri, și spune-mi dacă ai auzit că în țara 

noastră 'a murit 'vre- odată cineva de foame. . ! 

Ştii Cai să-mi zici că aceasta provine de la grămădirea.! ! 

inulţimei oamenilor pe un pămînt sterp. Fie, dar de unde - 

vine că crimele capitale, uciderile, hoţiile,- etc., covirşesc 
în Europa civilizată cu mult pe acele ce se comit în ţăriie 

: 
„noastre barbare? 1); 

"Precum, vezi, Domnul mei, toate arată că acel bien- &tre. i 

„ fals în ţările luminate, esistă în realitate în satele noastre; -. ! 

toate vorbesc în favoarea poporului “romin, din “care ai : 

. face un popor model, dacă ai stărpi din el lenea şi beţia ?). 
Din nenorocire, clasa calicilor este şi sporeşte la noi .. 

prin oraşe. Nişte oameni veniți nu ştii de unde, Rusnaci 

„ de soi, se strecurară — sint vre-o două sute de ani —in . 
"ţară şi se.așezară în Iași. Domnii, îndurîndu-se de sărăcia - 
“lor, le dăruiră un' loc pe coasta. Bahluiului, ca să se locu- 
ască; şi prin mai:multe: hrisoave le hărăziră oare-care scu- . .. : 

„_tinți și imunităţi. Atunci, după exemplul altor țări, unde 
“truanzii aveaii şefi şi corporații 3), formară şi ei breasia.. . 

calicilor, cu'starostele și ceaușul lor, avînd numai o no- - 
minală atîrnare de mitropolie. 

„ Nime nu se mai ocupă de aceşti venetici, lăsîndu- să. 
trăiască și să se hrănească cum puteai. , 

Avind deci, locul lor î în oraş, găsind îmbelșugată îndes- 

1) Cele mai multe crime la noi vin din beţie, Vezi sentinţele tri- 
„bunalelor judecătoreşti. Aota. lu? C, N. 2) Potlogăria e atit de puţin 

" cunoscută, înicît țăranul — eșind din casa lui, pune numai un băț în 

ușă pentru semn, şi nime.nu gîndeşte a intra ca să-l prade. 3) La 
- Paris esistă şi astăzi stradele numite : Rue. de la grande, « et. de la 

petite Truanderie, Notele lui Negruzzi. - 
.



„SCRISORI - . - 305 
  

tulare în generozitatea creştinilor, aceşti oameni injghebară | 
o legătură strînsă între ei, nu suferiră să intre în breaslă 
decit pe coboritorii lor, işi clădiră bordeie și vizunii unde 
ca nişte troglodiți, se trăgeaii noaptea, „după ce colindait. 
cu cerșitoritul casele și bisericile.. Acolo, în întuneric şi în 

„ascuns; îşi săvirșai grozavele mistere. Acolo se: învățat 
unii de la alţii. cum să-și facă bube false și rane hidoase; 
se deprindeaii a-şi suci mădulările, a-și trăgăna glasul, a-şi 
întoarce pleoapele ochilor, a face pre ologeul, pre „orbul, 
pre idiotul, ca să atragă mai mult mila. | 

Acolo, trăind întrun comunism scîrbos, avînd femeile 
la un loc, necunoscind nici relege nici morălă; trăind în 
beții, tatăl cu fiea şi fratele cu sora, sluțindu-şi copiii ca 

„să-i facă ca pre ei, se plodeaii şi se „înmulţeau. , 
Dorind apoi a-și creea şi un venit fonciar, începură a 

înbezmăna la osebite fețe, parte din locul dăruit; și mul- 
țămindu-se a se. aciua în vro bortă sai subt vre-un ŞO . 
pron, își închiriară bordeele la jidani, care le prefăcură E 
în crîşme. 

Această viață trindavă şi fără grijă. nu putea să'n'o 
rivnească leneşii şi beţiviă, şi mai ales Țiganii desrobiți. 
(pentru că Guvernul care i-a liberat prin. un frumos act 
de umanitate, n'a gindit că aceşti oameni, deprinşi de - 

„veacuri în sclăvie; nu trebuiaii lăsaţi deodată de capul 
lor, fără. nici 'o privighere.) Ei, deşi nu erai primiți în 

„breasla Primitivilor calici, se făcură de la sine cerşetori, 
găsind că meseria era ușoară şi lucrativă 1). 
"Cu cit e mingiios, Domnul mei, de a.privi că satele 
nu aii calici, cu atit e trist a vede cum ei sporesc prin. 

„oraşe ; şi cîtă degradare aduc naţiei în ochii străinului, 
“care neintilnind la toată biserica, la toată primblarea pu-" 
blică de cit de aceste” feţe patibulare, crede, în neştiința 

  

1) Cu toate aceste, Rominii cerșetori sint foarte puţini; mai toţi sînt: 
străini. — CN. , . , 

7 

c. Negruzzi. — Opere câmplete.. , 20
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sa, că o nație ce are atite individe netrebnice, 'nu poate. * 
“fi decit o nație abjectă şi calică. . 
„Ce s'ar putea face, dar, pentru vindecarea acestui răi? 
Lucrul e mai uşor de cit se crede. Alege pre calicii să-: 
nătoşi și sdraveni, dă-i la muncă subt o bună priveghere. 
Nu îngădui calicitul subt nici un pretext. la-le locul din 
stăpinire ;. clădeşte pe el un ospiţ, care în adevăr să fie 
un ospiț pentru cei neputincioşi şi “stricaţi ; și nu numai 

că vei curăți orașele de asemene urită lepră, şi vei da mai 
multe braţe, valide -muncei, dar vei seca şi un abuz mare: 

Sănătate! 

Scrisoarea XVI.!:) 

In “loan Ionescu de la Biad, 

Doninul mer, Ştii că am a mă jălai de indiscreţia D- tale? 
“Te-ai apucat şi m'ai dat în gazete şi iată-mă inculpat de 
partizan al asuprirei, pentru că am zis că țăranii sînt leneși 
şi beţivi, precum D-l 1. Fătul arată cu o mare bogăţie de 
stil â propos de o iezătură 2). “Însă, ori- -cit de. mult consi- - 

„derez pe D-l 1. Fătul, dee-mi voie a-i spune, că n'a voit 
să înţeleagă” ce am zis. Prin scrisorile ce ţi-am adresat,. 
Domnul meă, şi pre care D-ta, precum am zis, te-ai apucat 
de le-ai.publicat, arătam că: lenea şi beţiea s'aii lăţit printe 
locuitorii săteni şi însemnam oare-care măsuri ce mi se 

păreau proprii a stăvila ori-ce răă, dar nu-mi aduc aminte 
ca printre acele să fi găsit cu câle şi nerădicarea boieres- 
cului şi al beilicului. 

1) «Tribuna rom. 1859, No. 10. cu titlul «Beţivii si leneșii d-lui 
C. Negruzzi. — 2) Intr'o scrisoare «Către Redactor» (ibidem, No. 3 39), 
I. Fătu arată că ţăranii din satul Negreşti au fost siliți să facă vo 
iezătură pe moșia unui boier, sub pretext că e de. folos obştesc; —.- 
şi că aşa'e pretutindeni și cu toate: țăranii sînt puşi la toate mun» 
cile, şi apoi tot ei sînt învinuiți de lene și beţie. i  
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Dar dacă am mintuit cu Onorabiluj D. |; Fătu,-n'am 
mîntuit cu venerabilul boer D. Grigorie. Cuza 1), care mă: 
învinuieşte că calomniez pe țărani, că arăt, «în faţa țărei 
s'a. megieşilor că naţia noastră, fiind beţivă.- şi leneşă, nu 
merită a fi protejată de marile Puteri, ca o greutate de 
prisos a pămîntului». 

Mari vorbe! mare piră! 
Fie-mi însă iertat, cu tot respectul ce. păstrez cătră D. 

Grigori Cuza, a respinge această grea imputare ce cu. 
atita bunăvoință îmi face. - 

Cind Antioh Cantemir scriea, pe la 1730, aceste versuri : 
. - i ” 

Era | o serbate. Cind am intrat pe poartă, 
Văzui un mojic care, culcat ling”o sineaţă, | 
Dormia ca m somnul morţei. Pe urmă am aflat,  -.- 
Că el era. acolo- de strajă. rînduit, | 
De prinz aproape vreme, şi încă nu amiaza,.. 

"Iar uliţa ticsită de trupuri zăcătoare.. pa 
" Văzind întiia dată aceasta, am gîndit. a 
Că vr'o epidemie domneşte în oraş; i 
Dar nu puţia a hoituri şi nici ceilalţi oameni! o 
Ce mai treceau pe uliţi, nu se feriâi de ele. 
Pe urmă luai seama că mulți din cei culcaţi - 
Mişcai cîte o mînă sau Capul ridicau, 
Ingreueat cu: totul de straşnica beţie. - 

7 

“Mulţi pling - părinți şi rude ce viaţa au i perdut ȘI ă Ce 
De-a spirtului otravă ş. c.l;şcl. 

"Cind Beaumarchais, Rabelais, Moliere, etc. biciuiat vi- 
țiurile din toate clasele: societăţei, n'a zis nime că acești 

„oameni îşi defaimă: țara. 
Apoi cind eii — departe foarte de a mă compara cu 

  

: În altă scrisoare (No. 40) Gr. Cuza explică beţia ș şi lenea prin dis- 
perarea la care vai adus pe țăran impilările tuturor şi crede că- în 
ovă-ce caz — aceste nu trebuesc mărturisite, ca să zică Puterile” că 
nu merită a fi protejat un popor de lene şi beţiă. 

7,
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asemenea geniuri clasice, — vin de-ți arăt D-tale, în patru 
"ochi, oare-care observaţii statistice ce arh făcut; cînd tot 
ei însă, pirit că numesc pe țărani leneşi şi beţivi, spun 
că acești țărani, afară de aceste două 'vițiuri nu ai altele, 
ca vagabondajul, calicitul, potlogăritul şi crimele capitale 
îi sint necunoscute, nimeni nu vrea să-mi ție seamă! - 

Mă resignez dar, și plecînd capul dinaintea respectabilei 
„autorități a venerabilului boier, D. Grigori Cuza, care zice 
că beţia vine din disperaţie, şi lenea: din impilare, voi 

„crede de acum înainte că toți beţivii sînt disperaţi și “toți 
leneșii inpilați. | 

i Primiţi, Domnul mei, ș, c. 1. 

  

Scrisoarea XVII. 
"Către 1. Strat. şi G; Mirzescu, 1) . 

- Ă i | IN Da | ” „13 Martie 1S61,. _ y 

Domnilor Redactori ai Trecutului, In ziarul D-v, No. 
-12, am citit un fel.de compte-rendu asupra şedinţei adu- 
'nărei din 1 Martie, care — după zisa D-voastră — a dat. 
loc lă oare-care curiozități, . i 
Am prea bună opinie de Dv, Domnilor, şi stim prea - 

mult funcțiile înalte de Rector și Profesor la Universitate, 
cu. care ați debutat în cariera D-v., ca să cred că ați fost, 
faţă la acea şedinţă plină de: curiozități. Imi. place mai : 
bine a crede. că aţi scris dupre auzite, pentru că lucru- 
rile nu s'aă petrecut precum se arată în ziarul D-v, Nu 
s'a cetit suplica mea, ci.raportul secţiilor unde ea a fost 
trimisă. Nu am cerut: indulgență, ci dreptate de-la Adu- 
nare, pentru neîndeplinirea în vreme a contractului met 2), So 

    

1) Zrecutul, 1861, No. 14. 2) Negruzzi, fiind atunci antreprenor al 
lemnelor trebuitoare pentru încalzitul palatului administrativ şi a 

„ altor. instanțe, arăta 'Camerei cauzele ce Vai împiedicat la îndepli. 
nirea contractului, - o A



tractului. .. Ii | | 
Cînd alt mijloc de transport la noi nu este de cît carul 

și boii, cind drumurile sînt în starea care, cu atita adevăr. 
"0 arată ziarul Daciei, spuneți-mi, ei care am tocmit sate 

„pentru toată'suma lemnelor ce mă îndatorisem a transporta, 
dacă locuitorii nu Şai îndeplinit tocmeala. în vreme, după 
toate stăruințele unde pe la subprefecturi şi prefecturi ; 
din cauza epizootiei şi a timpului excepţional ce a urmat 
în toamna trecută, sînt vinovat ei care aveam lemnele 
gata şi chiriile plătite? Şi dacă eii numaidecit trebuia. 
„să-mi îndeplinesc ad-literam contractul, oare locuitorii sa-: 
telor ce ai contractat și ei cu mine, nu se cuvinea să mă 

„. despăgubească pentru. neimplinirea datoriei lor ? Las astă 
“soluţie să.o deslege ori ce om cu simț de dreptate şi mai 

- ales. D-v. care sînteți legiști. e | 
Să venim mai la vale. - | A o 

_Ziceţi că D-l Gr. Sturza (col) ar A pronunțat cuvintul de 
-. hatîr.- Ei n'am auzit, Domnilor, şi nici îl cetesc în pres- 
” criptul -verbal. Onorabilul deputat de Bacăi e prea bine 

crescut pentru ca să fi zis o vorbă atit de neparlamentară 
- şi care nu-și avea nici Cum locul ei.- . e 
"Cit pentru D-l Ministru al lucrărilor publice,-care ziceți 

că a voit să mă sprijine, (cînd n'âm arătat de cit faptele 
, cum aă urmat;) socotind inomentul oportun pentu a face - 

„ Brimul săă debut Parlamentar, nu pot să vă zic“ altă, de. ' 
cît că — de curînd veniți în țară — ru Cunoașteți încă 
oamenii. ăi Aa 

D. Dimitrie Sturza nu e întiia dată Ministru, şi şi-a ciş- " 
tigat de mult locul ce i se cuvine în opinia publică. Şi 

„apoi, ştiţi Domnilor, cine e Mitică Sturza ? Ştiţi D-v. că 
"acest bărbat, cu toată juneţa sa, e mai vechi în liberalism 
de cît mulți alți? Ştiţi D.v, cît a lucrât el ca să putem 
căpăta libertăţile de care ne bucurăm astă-zi ? : Ştiţi cine 

“ai fost apărătorii săi dinaintea tribunalului. întrun proces 
de presă? D-nii Panu, Hurmuzache, . Cogălniceanu! 

N'am cerut des ăgubire, ci prelungirea termenului con- 5 : ) 

' 
..
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E, Domnilor, pro puidore,. mar trebui să . vorbiți cu atita 

_uşurătate de asemene oameni! : _ 
Insă, dacă el este liberal, dacă este drept, vina e apă- 

“rintelui săă,. a lui Alecu Sturza Miclăuşanul, mecenatul 
“ născîndei literaturi romine, patriotul' cel înfocat, omul cel 

drept, al cărui dolii Pa purtat şi îl „poartă tot ce are o 

inimă de romiîn. . -- i 

Fiii totdeauna seamănă părinţilor. 
„ Aşteptind de la „neparțialitatea D-voastră, înserarea acestei 

rectificații în cel întii număr a ziarului ce redigiați, şi mul- 

"tumindu-vă mai nainte, vă rog bine-voiţi a primi încre- 

 dințarea osebitei mele consideraţii... 5) i 

> Scrisoarea XVIII? 

—Lui D. Gusti — e 

: Iaşi 20 August, 1867. 

_ Domnule Ministru, primind adresa Domniei Voastre din : 

“12 luli No. 6630, aș fi plecat.de îndată pentru Bucureşti, '- 

spre-a lua parte la lucrările Societăţei literare-la care'am * 

fost chemat prin Oâciul Mariei Sale Domnitorul, dacă starea : 
sănătăţii var fi ertat, dar sînt bolnav, şi'pe mina.medicilor. 

“Nu-mi. rămîne dar, Domnule Ministru, decit a vă aduce 

| profundele mele mulțumiri pentru onoarea ce mi-aţi făcut». - 

şi a vă: ruga să bine-voiţi a primi încredințarea predistinsei .- 
mele consideraţiuni. N i „- 

1) Ca răspuns, Redacţia menţine cele afirmate mai "nainte. 2) Ined. | 

(Dosarul Academiei Il (1—9) Aembrii p. 7. D. Gusti, în calitate de" 
Ministru al Cultelor, scrie rezoluţia : «Se va comunica în originâl 

societăţii Academice». Un an în urmă, la 29 Aug, 1869, Leon Negruzzi 
înştiinţează telegrafic pe Eliade Rădulescu, că tatăl săi, «Costache. 

Negruzzi, de şepte luni e bolnav încît nici se mişcă, nici vorbeşte, 

"prin urmare venirea sa la Bucureşti imposibilă». (Acelaş dosar p. n)
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Scrisoarea XIX 
Lui V. A. Urechia!). 

7 

laşi, 20 Aug. 1867. 

Domnul mei, dacă regret ceva pe . lumea asta, este că 

nu pot „veni actim la Bucureşti spre a lua parte împreună 

_cu' D-voastră la lucrările Societăței literare la care aţi bine- 

"voit a mă chiema, Sint bolnav şi necăjit în cît: mi-e cu. 
neputinţă a nu absenta. E . - 

Fiţi, vă rog, organul adincei mele păreri. de răă către 

_D.. Ministru Şi către „membrii Societăţei, . dintre care unii 

îmi sint vechi amici. 
Profitind 'tot-odată de astă ocaziune. spre a:mă reco- 

manda mult preţioasei mie aducerii D-voastre aminte, Vă 

rog, Domnul mei, bine-voiţi a primi încredințarea prea 

osebitei mele consideraţiuni. 
P. S. De ce nu chiemaţi pe Maiorescu? 

A 

= / 

Scrisoarea AĂ 
D-lui 'T.. Maiorescu 2) 

16;28, Mai (1867) 

Domnul meă, nevoit a şedea în casă, unde fac o cură, 

m'am apucat să feştelesc nişte hîrtie. | 

Am voit să spun ceva despre Flora romănă şi s'o dai 

lui Iacob, s?o pue în «Convorbirile Literare. Nu cutez însă, 
- pină nu va trece prin criteriul. D-tale. 

„Bine- -voeşte, Domnul meiă, a ceti acest negru pe alb şi 

te rog spune-mi curat de poate merita publicitatea. 

Cu. această ocaziune, primiţi, vă rog şi încredințarea 

- prea distinsei mele consideraţiuni. 

  

” 1) Ined, Ms. 220, p. 244. Probabil lui V. A. Urechiă. care iscălia 
„convocările la adunarea de. constituire a Societăţei! literare; 2) Ined.



  
    

Se Sa Se Sa de d d d ae 

Viaţa Iui Hrisoverghi 
— Precuvâîntare la traducerea dramei Antoni după Al. Dumas 1 — 

„ Traducătorul acestei drame nu mai este. Cruda morţii 
coasă la tăiat în floarea vieţii...... ! 

Natura părea că s'a întrecut a înzestra pe Alecsandru | 
Hrisoverghi, cu toate darurile ei. Un suflet îndurător, o . 
inimă simţitoare şi gingașă, o imaginaţie aprinsă, o figură - 
bărbătească şi frumoasă, pe care văzindu-o odată nu o mai 
puteai uita, — îndatorea să-l iubească nu numai pe com- 

“patrioţii săi dar şi pe streinii ce îl cunoştea. 
Educaţia sa fu nenorocirea.: În cea mai frumoasă vîrstă 

perdu pe tatăl săi. De abia începu să cunoască lumea şi 
ea îi se înfățişa sub cele mai posomorite vopsele. A tre- 
buit să se lupte cu cursele şicanei şi cu nedreptăţile oa- 
menilor; a trebuit să bată la uşă celor mari, — el care nu 

„ştia ce este lingușşirea şi minciuna — ca să poată dobîndi. 
dreptăţile intereselor casei sale. Nu ai fost destule acestea; . 
“moartea s'a atins de familia sa; a îngropat doui fraţi, şi 
„la'24 ani; a rămas singurul razem și nădejde unei tinere 

7 

y 

mume, şi părinte unui nevirstnic frate. | 
Intrind în slujba miliției. cu rivna ce fieşte-care moldo: 

vean a trebuit să aibă, nu şi-a putut urma căriera. Prici- 
"nile casnice cerea înfățoșarea lui şi începutul unei amare 

W Antoni, dramă în cinci acte. Din compunerile lui Alecsandru Du: , mas. Tradusă în Romăneşte de A. Hrisoverghi. Bucureşti 1837, 109 pp. N
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boale- pornise-a se vesti. Şi-a luat concediu în părere de 
rău a comandirilor ce îl iubea şi ştia a-l prețui. S'a ingri- .-. 
jat de trebile sale, iar' ceasurile sloboade le petrecea în 

„ cetirea nuoilor autori francezi, Romantismul în loc de a-l. 
vătăma, deşteptă în el o simțiciune mai adîncă şi mai vie 
către amor și prieteșug. El iubea ca Antoni idealul săi, 
dar numai în romanțe putea găsi o Adelă.. o 

După întronarea Prințului Domnitor, fu primit în corpul 
- adjutanților domneşti, şi pentru bunile lui purtări, înaintat 

la rang de căpitan; boala însă ce îl rodea înăuntru, în- 
tărindu-se, fu silit a. lăsa iarăşi slujba şi a se duce la Viena 
ca să se caute cu doctorii de-acolo. Ei l'ai trimis la. ÎȘI . 
la băi-de sare, însă în loc să-l folosească, aceste mai tare 
Lai vătămat. Și.aşa: s'a înturnat iarăși în patria sa mai 
bolnav de cit 'se dusese. De acolea' nu mai fu în stare de 
a eși din casă. Curind nu se mai putu scula din pat, şi 

„„ boala sporind din zi în zi, se prefăcu într'o dureroasă pă- - 
timire, care îl topia cite puţin, puțin. . | 

“Nu mai era acum tinărul acela, cărui cu un an înainte 
la un mare bal mascat dat de Curtea Iaşilor, îi zicea 'o: 
damă însemnată: «Eşti frumos ca un soare», acum eta: 

„numai o sperioasă umbră de om. ȘI în adevăr, privindu-l: 
cine-va în starea ce ajunsese, „nu putea a nu gîndi ca An- 

„toni, .Că «vieaţa nu este de'cit o ghidușă luare în ris. , 
- Cită-va vreme înaintea morţii :sale, şezind lingă.el, mă 
sileam a-l mîngiia și. a-i însufla o nădejde pe care ei în- 
sumi nu o aveam, vorbindu-i de: copilăria, noastră şi ce, 
un viitor frumos. El făcu un gest, în care se vedea toată - 
mihnirea și silința de a nu o arăta, își strinse ochii ca să .. 
ascunză lacrămile și apucîndu-mă de mînă, mă strînse cu: * . a . „ dragoste și se întinse a lua o hirtie pe care era aceste ver- 

-suri ale lui Chenier, ce mi le. dete: a 

Ah, Omorul nici odată nu mi-a cruntat bărbăţia 
Minciuna pe-ale mele buze n'a vădit vinovăția ; 
Jurăminte mincinoase nici odată n'am rostit 

- Taina mie'ncredințată in sînul mea a murit; 

7 

RA 

.
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„De nici un mustrătar cuget inima-mi nu e rănită 
„-» Nu, nu sîngeral.meă suflet sub nici'o faptă cumplită. 

- ÎL veţi vedea: curat, vrednic da voastre de răă păreri. 
Aşa, veţi căina poate în a mele lungi dureri - 
„Acea strălucit'amiază' de aurora mea prezisă 
Acea roadă viitoare, stinsă încă nedeschisă, - 
In zădar făgăduită da mele născînde fiori. 

3 Ades în a 'voastre-ospeţe. de junia mea'nfocate, . : 
'*..1“În mijlocul, desfătării unei veselii curate, . | 

Pătrunşi poate amar şi dulce d'a vieţii mele noroc | 
- Veţi zice gîndind la .mine: căci nu e cu nbi la un loc! 
"Mor; pin a nu'nsera încă, săvîrşii trista mea cale 

- 'Trandafiru'mi abia'n floare îşi perdu frunzele sale; * * 
„.: Viaţa-mi-arăta dulceaţă trecătoare ca un nor, : 

“Abia, abia o gustasem un minut şi iaca mor! 

„+ Vai, cît de” mult se potriveaii lui zicerile acestea ale ti- 
nărului poet francez. 

* Juneţe, frumusețe, imaginaţie, toate acum zac în pămînt! 
"Toţi l-aă uitat, toți îl vor uita. Numai o mamă, un frate 
“şi-un prieten: vin: de mai acoper cu flori singuratecul lui 
“mormiînt ai | e 

: , 7 Ea | - Ia 1837 lulie 20. 

  

„„- Concert de D-ra Bleonora Maiman D 

După o. iarnă ageră, întovărășită de toate neplăcerile ei, 
„„ de. criveţe 'aspre, de drame grozave, de -vifore cumplite 

„şi de vodevile -monotone, în sfirșit vine dorita primăvară, 
se reîntoarce verdeaţa, sufă zefirii, cîntă păsărelele, ŞI cu... 
ele soseşte în capitala „noastră: şi Demozela Eleonora Nai- 

„„mân, ca să învioreze scena noastră, prin ' încîntătoarele - 
“acoarde a. vioarei sale. 

  

1). Eleonora Neumann, violonistă, — V. Albina romi 1839, p..119, — 
Acelaş articolaș şi în franțuzeşte. 

 



  

a asculta:pe. astă. jună artistă, de: care .răsună gazetele, 
Europei, i . . a 

  

"i Ieri pentru: intiia dată, pablicul. nostru a-'âvut plăcerea .: 

-Nu ne vom sili a da nici măcar o slabă idee de minu- . 

” natal talent a D-şoarei Naiman. Căci ar îi o cutezare” neer- . 
tată a arăta” prin scris aceea ce. nu -se poate roști prin 

ziceră, aceea ce se poate "numai simţi. Auzitorului nu-i mai * 

rămîne, „după. ce a ascultat-o, de cita să duce curind. acasă,: 

și acolo, închizindu:se în cabinetul săă,-a șidea ceasuri - 
întregi într'o “dulce uimire, răpit. de armonie, . "absorbit": 
de melodie, gindind la. . dinsa, numai la dînsa; şi eşind 

iar S'0 mai priviască. - 

Dacă în inima ta arde focul! cel sânțit al induioşirei, 

--_apoi «nu poți a nu măiturisi, că coardele viorei, sub de- 
” 'getele Eleonorei Naiman, arată tot sentimentul acela secret 

. 

pe care-l cunosc “numai artiştii puțini, cărora le este dăruit. . 
“de sus talentul acesta. . 

Ridică apoi ochii şi priveşte la această artistă, care 

vorbeşte astfel inimei; e o tinără de 19 ani; că joacă vioară 

cu meritul lui. Beriot, lui. ] Mayseder, că unește — pe lingă 
„arta marilor maeştrii, toată grația, ușurătatea şi delicatețea 
dăruită de natură numai frumosului sex, şi zi apoi — dacă 
poți — că asta e o femee, iar nu o minune! 

Siguranţa şi ăcurateța cu. care a executat grelele va- 
riaţii a lui Jayseder şi Beriot, capricioasale fantezii a lui 
Lipinski, ati vădit pe vrednica elevă ă a lui Paganini, şi. a 

„„încîntat pe publicul nostru, care şi-a mărturisit malțumirea 
„prin lungă brava şi tunătoare. aplauze. - ' 

"Dar abia a sosit Mademoazela Naiman, iată că ne lasă! - 
*- ne zice adio! unde se duce? întrebaţi păsărica ce sboară ' 

şi frunzișoata pe care [0] mînă zefirii, 

"din 'astă plăceroasă letargie, să alerge ca iar s'o mai auză, E 

a



   
a o .  Cinteze populare. ale Moldaviei 1). 

  

„Natura voieşte ca omul: să-și cinte plăcerile şi suferin- țele. Prin cîntecele sale, el își zugrăveşte gindul, năravu- ” rile, faptele, întrun cuvint toată ființa sa; cintecul este o . răsfrîngere a sufletului său. De „„» Precum” şi în „Europa civilizată lăcuitorii deâlului ai „deosebite vorbe și „obiceiuri de lăcuitorii. 'văei; precum ; orice tîrg, ori-ce sat, are a sa particulară fizionomie, fiește- ” care țară are cîntecele: sale, a căror muzică și poezie sînt. potrivite cu firea pămîntului său şi caracterul locuitorilor ei.. „In țările friguroase, muzica este rece, ca și pămîntul; ” iar de ce te apropii de climele stimpărate, vezi că fieşte-ce - nouă zi este înzestrată cu nouă frumuseți. Circulaţia 'sîn- . gelui, făcîndu-se mai repede prin încălzirea . razelor soa- relui, este pricina astei plecări atît de yii spre: desfătare. : Cu ciît-un norod e mai apropiat de amiazi, cu atit mai mut. îndemnul acesta. se face mai iute, mai 'puternic.. O natură . -* îmbelșugată se îngrijește de toate trebuințele omului; flo-. '-:i rile şi poamele sînt tot pe acelaş arbore. După zile fru. - moase, urmează nopți şi mai frumoase, și vremea se nu-. mără nu după ceasuri, ci după plăcere. Din aceasta vine. astă trindăvire, acest drag far niente, astă silnică plecare” către joc, cîntare, danţ și plăceri a simțurilor, e Moldavia, atit prin poziția 'sa geografică, cît şi prin cli- matul săii, se poate socoti între țările organizate pentru muzică. Moldoveanul, de un natural vesel . şi molatec, e puțin grijaliv pentru a' doua zi, Mulțumit în coliba sa, „sigur că sămînța ce a aruncat-o întrun pămînt abia brăs- > : dat are -a-i da însutită. roadă, gindește numai la astăzi, - iar pe miine” îl lasă în voia Domnului. In. toată Duminica, - adunîndu-se la casa unui bătrin, flăcăii şi fetele alcătuesc o; horă. 'Matroanele vorbesc de gospodărie, iar bătrinii 

    

“1 In Dacia literară 1810, 121—134, sub; titlul Scene pitoreşti din? . obiceiurile Moldaiiei. îi a : . ” - i



  

șezînd pe. prispă' și privind: la: “fii lor, . ai acel aer pa- 
triarhal, care nu-l găsești astăzi decit în omul sătean, ne- 
corcit cu alte nații, căci păstrează încă toată simplitatea E “primitivă. Cite puțin puţin, danțul' se inferbintă ; moșnegii, .. 
cari băteaă măsura intovărăşind cu glas 'tremurind „pe 
lăutarul ce strigă în gura mare, lăsînd abia să se audă, 
tonurile scirţiitoarei lui vioare, sar, se” amestecă: printre 
tineri şi încep a danța  încuragind cu. pilda lor pe junii | 
mai ruşinoşi. Atunci. lăutazul strigă și mai tare, și ca să 
inveselească pe dănțaşi începe: o 

' Gheotge ! Gheorge! ŞI Marine! E | 
- Tineţi nevestele bine | o. 

C'oi veni 'ntr'o: seară bat _ e . 
Şo da năvală la pat, ș. c. Lp 

- Ce hohote! ce ropote ! — Dar lăutarul vede multe frunți încreţindu-se ; simte că trebue să-și schimbe Cîntecul, dacă 
_nu-vrea să iea o plată cum n'o aşteaptă, de. la Gheorghi ŞI 
Marini, pentru că în cită' vreme vor. fi pe lume neveste 
frumoase, ai să fie şi bărbaţii geloşi. Incepe un allegro:. 
Du- te, du-te la bărbat, .* Du- te, du-te de la mine, Să nu dau piste-un păcat! Să nu dai piste-o ruşine ! Du: te, du-te, fata mea, __ Du-te la bărbatul tăi, 
Să nu dai piste-o belea! „Ce ţi- -l-a dat Dumnezeu ş, c. 
Odinioară” cimpoiul era muzica norodului, dar cimpoieşul: -Șuflind nu putea spune acele ce 'spune lăutarul. Abia, cind sudoarea. înroura frunţile, cînd picioarele obosiaii, 

găsia el vreme a-și spune glumele ș și cimiliturile, ce înve- 
'seleaă pe ascultători, 

, De aceia și pănă astăzi cimpoieș şi. măscărici este si- i, “nonim; e - pa Sînt deosebite cîntece populare: . cîntul ostăşesc, “sau "istoric, cîntul: religios, cintul dragostei şi a punţei ŞI” „Cîn- _tecul codrului, sai voinicesc. A Di In. Moldavia. cu grei se poate găsi astăzi vie- -o urniă- de “cîntec patriotic ; “astă țeară.a cercat prea multe prefaceri. 
.. . . =



- moare” și poezia, care-i. este limbagiul ; şi însă - istețimea, 

- naivitatea şi duhul: satiric a poporului romănesc, se văd 

Cine-a zice, Nitu vine, De. cine dorul se leagă, 

Da-i-aş: rochia de pe mine; - Nu-i pară lucru de şagă, 

Cine-a zice, c'a venit, . Că de mine s'a legat, 

. Daci-aş.ce i-am. juruit ş ş. cl Par că nu-i lucru curat Şc... 

- curgând, plinge. zicînd : 

  

„pentru lingă depărtarea amantului săă. 

„asupra duhului răă pentru că amoreza. lui nu vine la î în... 

Sai nu socoteşti, c'odată „Sau nu ştii, că vremea vine, | 
„A să fie judecată! - „Să dai sama pentru! mine? ș. e 

ca să-şi mai poată aduce aminte de vremile eroice. Ames- 
tecarea unui norod cu altele îi strică patriotismul; cu el 

în toate 'cîntecele sale. , 

. Voieşti a-l vedea nâiv? Ascultă pe t tinăra fată tinguindu- -se 

« 

a 

Junele amant însă are o vorbă mai gravă. El dă vina. 

tilnire: a As Ea 

Ucigă- te crucea Drace'! 

„Ce nu scoţi pe puica incoace, Ș, c. 

Dar ce e statornic pe lumea asta? Uită pe. plăvita fată 
pentru nevasta :smolită, şi în vreme ce ea privind unda   — El cîntă' cu o barbarie crudă : 

  

Fato de.birău! . | Cînd eă voi vedea 

Și de țăran răă, Ursul cu cercei, .. Na 
Ce şezi la părău, | 7 Îmblind: după- miei, - E 
Rogi pe Dumnezeă, “Lupul cu cimpoi, - . 

Ca să te ieu ei? Îmblind după oi, .. ra 
Că eu te-oi lua, . .. Vulpea cu mărgele, : 
Cind te voi vedea _ Culegind 'surcele, 
Cu pruncu pe braţă .. -. -. Şi-un iepure şchiop e 
Cu lacrămi pe faţă, Intr un vîrf de plop, ge cl i: 

, m Că eii-te-oi lua, --: E Sia 
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Cintecul religios se aude numai în sărbătorile Crăciu- 

nului. Atunci în toată seara vede cineva pe. uliți o trupă 

" de şepte- opt înşi, îmbrăcaţi cu haine şi coroane de hîrtie 
poleită, purtind săbii şi suliţi. Ei merg din casă în casă 

reprezentind misterul nașterei în Betleem. Actorii acestui - - 

Mister sint: Erod, Magii şi suitele lor, care poartă steaua. -: 

Incepind prin un cînt, în care Magii arată țelul călătoriei. - 

lor, pe cînd se recomand lui Erod, care-i cercetase cine :- 

sint. După ce fie-care işi spune numele, îl întreabă şi eă:. 
- Dar tu cine ești? Erod minios de o întrebare atit de: in- 
discretă, sare, scoate sabia și 'răspunde: Ă 

„Eă sînt Erod Împărat, 
Care pe cal a'ncălecat 

Şi pămîntul a tremurat; 

Sfirşitul este că, împotriva Istoriei, Erod se. înduplecă 

a merge să se închine şi el Pruncului-Dumnezeii $ Şi cîntă _ 

toți în imn de laudă, „! 
Asteroforii asemenea” întonează, imne. asupra. “nașterei . 

Mintuitorului.. Aceste cîntări sînt psalmodiate cu multă 
_monotonie.. 

Cîntecul. nunței e îndestul de naiv: 
. 

„Taci, mireasă, nu mai plinge, 

Că la maica ta te-oi duce,. 

- Cînd va face plopul pere . 

Şi răchita vişinele, . 

Lado! „Lado!!) ş. c. 

"Ne rămine a vorbi de cîntecul voinicesc sai: tilhăresc.. - 

Moldavia a avut şi ea acei Fra Diazoli din tot clasul de. 
societate. Vasile cel mare, Bujor ș.:c. avut şi ei epocele' 
lor, Fie-care a murit cum se cade: unui viteaz, de sabie, — 

„sait de ştreang. , 
Vasile, numit cel mare, era un tilhar crud şi suipersti- : 

țios. Arma lui era o secure grozavă, cu care despica în: * 

1) Cantemir zice, că aceasta ar î un nume de 2 zee a Dacilor. Xoia - 

lui C. N, că
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"două pe ori-cine întilnia, boer, neguţător, țăran ; şi însă 
| această feară singeratică credea „păcat de moarte a minca 
carne Vinerea sai Mercurea, Odinioară, intrînd cu banda - 
lui în casa unui neguţitor, după ce l-aă' despicat în ju- 

- mătate cu securea, aă înjungiet pre femee şi ai svirlit 
„ copiii pe “fereastră, companionii lui: spărgind lăzi, 'căutind * prin poduri, pe sub Paturi, unul a dat piste o oală cu unt; 

* Hămind. fiind, începu a mînca. Abia-îl zări Vasile, şi fu- 
„rios loveşte oala, o sparge şi dind o straşnică palmă ho- 
"ţului călcător de post: păgîn spurcat, îi zice, nu te temi : de. Dumnezeii a minca frupt Mercurea? 

„.. Bujor era mai romantic. Nu mai puțin crud de cit Va- ”sile, era fără milostivire către boerii şi neguțători. Înver- 
şunarea lui însă cruța femeile şi copiii. Adese umbla in- : 
cognito prin sate şi tîrguri cercetind pre săraci și milu- | indu-i din prăzile bogaților. De aceea, Şi pomenirea lui | . 

ă 
1 

| 
i 

  
„n'a perit ca'a lui Vasile, şi cîntecul lui e da obşte ştiut: . 

Frunză verde de- năgară, 
A eşit Bujor în țară; 

. Pradă popii şi-i omoară, A | Pe ciocoi îi bagă'n feară. e a. ”- Haideţi feciori după mine, - | 
Că ştiu caleam codru bine. 
Ici, în vale, la fîntînă, 
Două fete spală lină; 

„ Bujor le ţine de mînă. 
> 1, în vale, la păriă, 

„Două fete spală 'griă; , 
Bujor le ţine de briă, ş. c. 

- De cind Rominii aveait necurmate războaie cu Leşii şi „cu "Ungurii, ne-a mai rămas un cintec ; ' 
a Frunză verde peliniţă, 

a Pe cel deal, pe cea colniţă, 
Mi se plimbă-o cătăniță 
Cu doi bani în punguliță, | 

Da - Şi cu doi în buzunari, | PR - : i Cu doisprezece lăutari, ş. c. -
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Este de luat seama, că: mai toate cîntecele populare s se 
încep cu frunză verde. Judecînd cine-va, va vede că idea 
e îndestul de - “poetică. Frunza verde! Ea vestește primă- 

“vara, ea 'este emblema nădejdei, singurul bun din cutia 
Pandorei; singura mingiiere şi mijlocul a suferi cele-l'alte 
rele ale acestei bune lumi. Frunza „verde în traiul ei sea- 
-mănă cu viața! : ă - 

Aceea însă ce caracteriseşte pe i Moldovan, sint doinele 
"saii cîntecele muntene. Privească cine-va pe:acești tineri . 
flăcăi, « cu pălăriile rătunde: împodobite cu pene de păun 
Și cu roze, cu pletele lăsate pe spate în undoioase coame, 
cu cămașa albă ca zăpada, încinşi cu curele. late, cusute 
cu bumbi şi cu ghioci, şi zică învățatul anticar de nu e asta 
acea tunică virilă, atit de prețioasă la Romani; vază aceste 
opinci legate cruciş pe pulpatele lor picioare şi tăgăduească : 
că nu sînt coturnele Romanilor? Da 

Costumul fetelor e îndestul de pitoresc. ș şi simplu. Veză 
astă tînără fată cu părul împletit în două. cosițe; ce cad 

„ca nişte viţe de aur pe. feciorescul ei sin? Poartă o'că- 
mașă cusută cu altițe; e împregiurată cu o foță albastră 
ca viorica de pe fruntea ei, şi în picioare are pantofi gal- 
beni sau roşi, Nevestele se deosebesc prin ştergarul sau 
fesul roșu, ce poartă, și însă, astă simplitate, e mult mai: 
de preferat de cit toate zorzoanele magopaţelor din orașe. 
Flăcăi, fete, S'âi prins la horă. Lăutarul cîntă: - 

po Pentru tine le-am! tras toate, : ., 
Ş'apoi zici că nu se poate? ş, c. 

Cînd însă danţul șia luat toată întinderea, începe: 

.Elenuţă de la Peatră, IN "Cu percică retezată, * ..- 
Ce-ai fermecat lumea toată, 
Vin să te sărut odată!: 
Să mă farmeci şi pe mine, 
Ca să mă iubesc cu tine, 

„C Negruzzi, — Opere complete, 
21
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Hai, Eleno, la grădină, 

Să săpăm o rădăcină, . | 
Rădăcina macului, . ui 

“Ca s'o.dăm bărbatului, 
De ţi-e bărbatul urit, 

--Ia ţărnă de la mormiînt, 
Şi-i presară aşternut, 
Să se scoale surd şi mut. 

- De ţi-ii bărbățelul drag, | : 
- Aşterne-i pe vatrun sac, Sea 

* Şici dă'n mînă o verguță 
- Ca să sapere de miţă, ş, :c. 

  

Cine a fost acea Elenuţă, a căria nume vremea şi anii . 

ne le-ai păstrat? Cine ne va spune, cit a fost ea de fru- : 

moasă ? Zadarnică a fost truda. noastră de a putea afla 

ceva despre ea; nici o tradiție, nici o “poveste ! Atita ve- 

dem, .că era măritată şi iubeaţă ; -dar farmecul, ce avea 

trăind, Elenuţa Va lăsat şi după moarte. Care -e acel' bă- 
_trîn, tinăr, nobil saii prost, mare sati mic, ce nu-și simte 
inima săltind întru auzul cîntecului ei. Odinioară Boierii . . 

cei mai în vristă trăgeaii danţul; Domnii însuși intrat în.. 
“horă auzind acoardele cîntecului Elenuţei.: În vremile noas- 

tre, Domnul Mihail. Șuţu — cel de pe urmă Domn Grec, 

care ar fi urmat paşilor Mavrocordaţilor și a Muruzilor, - 

"dacă. întimplarile Pâr fi jertat — îl danţa adeseori. Dar pre- 

- cum altele, asemenea şi Elenuța este uitată, Civilizaţia a 

*omorit'o |» | 

„ In-vremea sărbătorilor de Paşti, muntenii ai particularul 

lor cîntec. Cum se adună: şapte opt flăcăi, îndată unul 

scoate fluerul, din cingătoare şi începe: a fluera; toți se 
prind la danţ, cîntînd, în hor: 

  

  

Le “ Subt e o poală de dugheană 

Mîndruţa mă chiamă, ș. c.; 

>" Pe urmă, după, cîteva pahare de vin; danţul se aprinde, 
fluerul începe un allegro animato. Toţi cîntă: - . „ 

N  
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i Subt potcoava cismei mele... | 
id Şede dracul șo muere, e 

Şi mă a nvaţă- -a face rele, Şc . 

Cine i-ar r vedea atunce; ar socoti, că negreşit, ei ai i ho- , 
“ tărit sai să prăbușească pămîntul, sau că picioarele nu sînt” 
ale lor.. . -- - - 

Muzica atelor mai multe cîntece de gură e în tonul n mi- 
nore, tinguioasă şi melancolică. “Mulţi învățați muzici des- 

- prețuesc cîntecele romiînești, a cărora cuvinte nu sînt aşe- 
zate după regulele .prozodiei, : şi muzica după tractatele 

_ meşteşugoase de armonie ; căci pentru dinșii arta este tot, 
natura şi inima nimic! Dar S'aii găsit oameni care, aii aflat. 

_dulceața acestei simple “poezii. D. Hertlner : a alcătuit o 
uvertură dintrun cintec de danţ, căreia: nici armonie, nici 
originalitate nu-i lipseşte. D. Rujizki a pus pe note pentru... 
piano-forte o colecţie prea nimerită. Şi acesta e un lucru. 
îndestul de greiă, căci nici întrun fel de cîntece nu credem . - 
că se pot găsi atite trilere, atita prelungire, în sonuri „atita. 
modulație în ton. Un moldovan, care n'are idee de note 
Şi. joacă flautul: numai din deprindere, - tot-d'auna va ex€- 
cuta mai bine un cîntec, de cît cel mai iscusit flautist.- 

Sfirşind acest articol asupra .cîntecelor naționale, nu - 
putem lăsa a nu pomeni: frumoasele. balade a Mamei lui . 
Ștefan și a nimfei Dochia D tEînviate din pulverea veacurilor: De 
de D. Aga Asachi, pre care nu ne sfiim a. le recomanda : 

"atit cititorilor. noştri, cit şi oră- cărui artist străin, ca pre 
„nişte: cap- d'opere de melodie. N a 

1) Vezi: Dochia și Traian „după zicerile populare a Românilor cu iti- 
„uerariul inunteluă Pionul, de Aga G. "Asachi, mădular a mai, multor 
academii», Eși, în. institulul Albinei, 1840. - e 

s
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5 Mărturisenie ID 

-„ Pe cînd rimam cîte un versurel și în deşertăciunea ju- - 
 neţii mă credeam poet, pe cînd mă încînta tot ce era fru- 
mos, visînd o literatură națională, .pe cînd nu cunoşteam. 
încă bine pe Romăni şi nu mă desnădăjduisem de viitorul 
lor, am fost tradus Baladele lui Victor Hugo, .voind a da 
—;pe cît cu putință — o “idee, Romănilor, de originalitatea 
„poetului francez. Această traducţie se tipări în foiletonul 9 

„Albinei, unde.se și îngropase de. cîțiva ani. 
Întro zi D. Alecsandri, la dojana ce-i făceam că nu dă 

“la lumină frumoasele sale Doirie, îmi zise — cu sfiala ce 
caracterizează pe adevăratul poet, — că va face-o, dacă mai 
întăi voi tipări” eti poeziile mele. Şi a 

— Tu ştii că n'am. poezii, i-am răspuns; abia, . poate, 
„dacă vei răscoli mult, vei găsi niște bucăți de proză -ri- 
mată — păcate a.tinereţelor şi a neşștiinței! — ce nu samănă 

„a poezii cum 'nu seamănă Doinele tale cu logogrifele D-lui . 
V. şi cutare. fabule alegorice. Şi apoi avem o censură ȘI ee 

— Așa este, dar Baladele lui Victor Hugo? : .. 
— Acele sînt tipărite și moarte. o 
— Învie-le întro broșură şi-ţi daii parola că îndată voi 

tipări. şi eu Doinele mele. - - 
Făgăduința aceasta mă îndeamna a tipări aceste balade, 

| . 
! : - . 

y 

  

1) Publicată în Foaia Pentru minte etc.. 1845 p. 238 şi reprodusă în. 
Convorbiri liter. XXV, număr jubilar, 'p. 922, cu o introducere de D. G. [. Lahovari. | pl 
„lată istoricul acestei scrisori. La 18415, Negruzzi strînge într'o bro- 

şură baladele lui V. Hugo, ce fuseseră publicate înainte în AJbina' 1839 p. 48-sq... Broșura e dedicată: Poejilor romani. Asachi descrie astfel „-titlul că (Albina 1815 p. 137). «0 liră aritică, împodobită cu un barelief, plutind în constelația Zaurului este încungiurată de stelele pleiade, înfăţişetoare aici prin șepte cununi poetice ce încing numele: Wepri, 
" Alecsandrescu, V, Alecsandri, C. Boliac, 4. Donici, şi G, Asahi. Iar 

, 

Î 

a căror.singur merit este că D. Alecsandri, credincios pa- 
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rolei sale, a și pus subt teasc poeziile lui atit de ' simpie . și de romăneșşti, 2) 
Prezumția a fost mare de a le dedica poeţilor romiîni. - Ele nu merita atita cinste. Dar vigneta aceea? ce mai vig- netă! o liră întro constelație ! o pleiadă de şepte. poeţi !. şepte cununi aninate nu ştiă cum, de vine D. Eliad la în- : „ceput şi D. Asachi la sfirşit! Ce litograf mişel, gogoman, Şonț! | i 
Traducătorul se văzu criticat în foaia Albina, că a adaos o stea la Pleiadă, un poet la poeții săi, încit, pentru a'se îndrepta lucrul, s'ar cuveni ca cel mai antic să-și dea de- | misia, ş, c. |; , | Ei 
Pe urmă vine D. Eliad şi zică că dacă D. Asachi, ca cel mai antic şi decanul literaţilor: noştrii contimporani şi redactor al Albinci, pentru multă modestie. nu se. va fi în- țeles pe sine cel mai antic, atunci soartea de a-și. da de. - misia cade pe D-lui Ş. cl a . E, Domnilor, pentru numele lui Apollon! Ce vă lepă- daţi astfel de poezie ca Petru de Hristos! Sînteţi amindoi poeți, dovadă sînt scrierile dv. şi poeţii ce s'aă format la şcoala dv. Nu.vă osîndiți singuri, lăsați să vă judece viito-, rimea şi să vă pue pe fiecare la locul săi. Cit pentru 

    

ce-asupra lirei luceşte numele 7, Eliad; dedesubt-este următorul epi-. raft dedicator: 

Pleiada ce“*ncunună a României trunte 
Ca razele Aurorei Sprinceana unui munte. - ] , . 

Supărat că a fost pus la urmă, Asaki observă că în constelația pleiadei înt numai şase astre şi prin urmare un poet trebue eliminat: «Peste ine altul ar cădea soarta, de nu peste. cel mai antic dintre dinșii?» n Curierul vorm, (1815 p. 154) Eliade răspunde : «să ne fie. şi nouă, ertat a adăoga că dacă-D, Asaki ca cel mai antic şi decanul lite- aţilor noștri contimporani, din prea multă :modestie nu se va fi în. eles pe sine de ce? na? antic, atunci soarta de a-mi da dimisia cade, . e jos-insemnatul». * | | 
Pentru împăcarea celor doi antică, Negruzzi scrie rîndurile de mai sus. 2) Doinele lui Alecsandri ai apărut tocmai la 1853, - 

ra 7: 

7
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mine,. nici prin. cuget hu mi-a trecut « să clasific” pe pocţii 
mei, să pun pe d. “Eliad întăi și pe d. Asachi la urmă. Vă 
cunosc şi vă ști pe amindoi ; şi de mi- e ertat, voi zice 

„că. e.numai o reavoitoare părere a socoti că unul e în 
frunte ȘI. altul în coadă! Ramuri de _Ştejar înconjoară o - 
liră ; de ele sînt atirnate- şepte cununi, pe care sînt nu- 

mele poeţilor. Acesta e un cerc 'ce n'are nici cap nici 
coadă. Toţi» alcătuesc. o horă ilustră şi nică unul nu trage 

o. danţul, “ 
Noi, ştim că avem și alți poeți: romini: Roseti, Mură- 

:..: Şanul, Sion, Bolintineanu, ş. a. aă toată stima noastră, dar 
“n'am putut să-i „cuprindem î în pleiada noastră, care (precum 

vedeţi) în neştiinţa - noastră: astronomică, am - format-o de 
şepte “stele, cînd * ea. nu e de cît de șese, precum vă veți 
încredința - din foiletonul Albinei, No. 48 unde veți lua o 

lecţie de” astronomie și veţi ceti o frumoasă odă. !) 

|. 
x - - - 

Paveaoa de lemn?) 

| Nu cred” că: este în Europa un oraş de mărimea Și po- 
i. pulaţia Iașilor, unde. să fie mai multe trăsuri. D. Sent-Marc 

„Jirardin (sic?)3) ne zicea cînd a fost pe la noi, că a luat 
seama că.la noi picioarele sînt un lux. Pricina ce ne face 

„a fi tirîţi în loc de a merge, e lesne de găsit, îndată ce 
_ vede cineva ulițele noastre pline de gloă. saii de colb; şi 
„însă, orașul. nostru, după poziţia lui ar putea fi cel “mai 

curat, i 
"Se făcură mai multe cercări în anii aceşti - din urmă. 

 Şoselele:. însă nu isbutiră ; pulberea şi gropile ce se făceaii 
în ele, asemănindu- o cu o mare furtunată, desnădăjduia i NE 

  

1) Pleiada, cătră poeţii Români de G. Asalii „Albina rom. 1845 p. 189; 
“tradusă şi în limba germană în Telegrafiil roman, LS55 p. 200. 2) Ca- 
"lendar p: toți Românii (Almanaci de învăţ şi petrecere) 1 1846 p 191. 

3) st, Marc. Girardin,



din jos să treacă pe ele, iar nu pe pavea. 
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DA 

pînă şi pe 'cel mai curagios. Paveaoa de bolovani, groaza 
femeilor îngreunate și a bărbaţilor pîntecâși,. spătăria toți... 

caii şi hrentuia toate trăsurile; În .sfirșii paveaoa de lemâe | 
€ aceea ce se socoate mai bună şi mai nimerită. Bucăţi : 

” ecsagonale de o palmă de înalte, smolite: şi aşezate pe un 

năsip aspru, alcătuesc o masă compactă pe care e o plă- 
„cere de a merge. Guvernul.0 primi, şi “după un proiect 

"al comisiei pavelelor, 4000 stănjeni (lungime) a uliților prin- 

_cipale se vor,pavela cu lemn, și 38000 'stănjeni (la ma- 

halale), cu piatră. Lucrarea va începe în primăvara aceâsta, - 
“căci material e adunat şi 0. mașină purtată de 4 cai, tae-. 
pe toată ziua cîte 1500 bucăţi. N 

Paveaoa aceasta nu e îndoială că va fi bună şi fru- 
moasă, dar nu curată şi trainică în “cîtă vreme : 

1).Nu se.vor face şoselele „de ia Sărărie și pe subt fe- 
redee, pentru ca carele de transporturi ce vin din. sus Și. 

= 

'2). Nu se vor face canaluri bune și mai: multe pentru 
| scurgerea apelor: de la deal. 

3) Nu se va mătura omătul iarna, ca să nu 1 înghieţe pe ulie. 

4) Nu se vor supune pe jidovi (această lepră socială 
ce alcătuește jumătate din populaţia orașului, şi a cărora: 

mărşevie s'a „făcut proverbială) la o globire simțitoare, ca . 

„să nu arunce, după obiceiul lor, necurăţeniile în uliţă: Şi 
în sfîrşit ; -, E 

5) -Nu se vor pavela ogrăzile” și pieţile, - | 

Sintem siguri că comisia pavelelor, a căreia ispitire, şi 
ştiinţă e netăgăduită, va lua cele mai energice. măsuri ca 
să se facă un- lucru bun.



828 - „C. NEGRUZZI 

Bogdan Voevod !) | 
Ă 1546. 

Murind Ștefan cel mare “după o domnie de 17 ani, Bog- 
dan IV, cel mai mic din, patru fii ai săi; îl urmă în tron. 
Cea întii a lui îngrijire fiind dea se asigura despre Turci, 

„ «potrivit sfătuirii părintelui săă, trimise la poartă pe Logo- 
fătul Tăutu, cu o suită numeroasă de boieri 'Și de ostaşi, 
şi cu un prezent de zece pungi de bani. Turcii primiră 
toate propunerile Ambasadorului, pe care îl dăruiră cu 

„Prezentul trimis. Tăutul, înturnîndu-se, cu banii aceştia 
făcu biserica de la Blăjeşti. . 

- Bogdan auzind de Elisaveta, sora Rigăi Poloniei. Alec- 
sandru, că e vestită ca frumoasă, o ceru de soție, dar fata 
neprimind” propunerea lui, pentru că era orb de un ochi, 3) 
el. făcu o-incursie în Polonia, cuprinse Pocuția, lăsînd pe. 
urma lui pustiire. Inturnîndu-se din expediția aceasta şi : 
aflind că Radu (Călugărul) Domnul țării Romănești a pus 
stăpînire pe ținutul Putniă, lipit către Moldova după isbin- 

“zile părintelui săă, merge întru întimpinarea lui, îl loveşte, 
îl sfărimă, şi statorniceşte hotarele ţărilor pe Milcov şi Siret. 

In “vremea aceasta, Polonii își răsbunară, prădînd toată 
țara de sus. Bogdan se. răsboeşte din noi asupra lor, stre- 
„bate în- Galiţia, supune“ mai multe orașe și cetăţi, lovește - 
Liovul, şi luînd un clopot mare. din catedrală, îl aduce la: 
Suceava. Ungurii intrînd mediatori, se închee pace între 
Poloni şi Romăni, iscălindu-să tratatul de Marşalul Hodoci 

 şiLogofătul Tăutu. | 
După o domnie de-12 ani şi 9 luni, venind la Huși, trupul. 

săii fu dus şi îngropat lîngă tatăl său, în Mânăstirea Putna. 

  

1) Calendar p. toți Romiînii (Almanah de învățătură şi petrecere), Iași 1846, p. 193. 2) Stăpinitorii au fost purure încunjuraţi de lingu- " - şitori, „dar lingușirea cu atit'e mai ridicolă, cu cît e mai groasă. Hronicele zic că Bogdan era: rozav și orb-de un ochi. Zugravul însă, ce făcu portretul lui la Minăstirea Putna, îl arată cu amindoi ochii!! Nota lui. C. Negruzzi - 

  

.



  

  

Prescurtare din viața Principelui D. Cantimir 1), 

1S51, Ianuarie 1. 

Prinţul Dimitrie Cantimir s'a născut la anul 1673, Oc- tombrie 26, cînd tatăl săă Constantin era numai serdar la Orhei. La 1784, numindu-se Constantin Cantimir Domn „Moldaviei, : și urmînd: a trimite. zălog pe unul din fiii să la Poarta otomană (după cum se obișnuia atunci,) el a „„ trimis pe Antioh, fiul săă “cel mai mare, împreună cu alți “şasă tineri fii de boeri. După trei ani s'a :schimbat fratele său Dimitrie, rămiind la Constantinopoli pină la 1691, cîna iarăş s'a schimbat Antioch. 

+ 

Dl Iași 1851 p. VI- XIV. 

În cursul! vremii: cit. s'a aflat acolo, el s'a ocupat cu "limba şi mai ales cu 'muzica turcească, pe care a adus-o la o deplinire de care era cu totul lipsită; căci el fu ce] întîi ce a regulat notele turceşti, :! - În anul următor a întovărăşit cu tatăl său pe seralkierul Deldaban, în campania de la Soroca. Na 
La 14 Martie 1693, murind tatăl săi, boerii cari făgă-. duiseră murindu-i părinte[le] că vor alege Domn pe Dimitrie, mai putut isbuti, căci poarta. numi pe un altul, iar Dimi- trie fu chemat la Constantinopoli. La 1100, s'a însurat cu Casandra, fata lui Șerban Cantacuzin care fusese Domn în Țara Romiriească şi din căsătoria aceasta i s'a născut 

„0 fiică, 

Curînd mazilindu-se Antioh, s'a. înturnat şi Dimitrie cu dinsul la Țarigrad, unde s'a făcut părinte a: patru feciori. și a patru fete. 
Aice. a rămas el pănă la anul 1710, cînd Petru La „Rusiei a declarat război “Turciei. La asemenea „împre- „“Jurare, Poarta găsi! de cuviință a numi pe Dimitrie Domn | - Moldaviei, căci Domnul ce era, Nicolai Mavrocordat, deşi 7 

  

_1) Vezi Descrierea Moldaviei de Prinţul Dimitrie Cantimir, Ediţia
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om învățat și în favor la Turci, nu: avea experiența ce se 
cere la vreme de război. | 

Cantimir primi Domnia mai mult : prin îndemnul lui 

“Devlet Ghirei, hanul Tătarilor,, prietenul săii, cîștigînd fă- 

_găduința marelui vizir, Baltagi-Mohamet, că nu i se vor: 

cere dările cele mari ce se. obișnuiau la numirea -Dom- “ 

nilor. Făgăduinţa însă nu se ţinu, căci abia sosise el în 

capitala sa cu cea mai mare'grabă, cînd şi primi poruncă 

să trimită îndată banii pentru domnie şi să facă pod peste 

„Dunăre pentru trecerea oştilor turceşti. 

„ Acestea îl supărară întratita, încît îndată a şi intrat în_ 

trataţie cu un doctor grec, numit Policala, pe care i-l tri- 

misese Petru şi a încheiat un tractat care, încuviințindu-l 

"şi întărindu-l acest monarc la Luţi în Polonia în 13 April 

1711, i s'a şi trimis cu un înadins. : 

În irma acestei” convenții, Canterir înştiință pe Petru 

de toate cele ce se urmaă, prelungind pe cît putea facerea 
podului și îndemnind pe Ţarul a veni cît mai curind. 

- 
Ă 

„Amăgit însă de Brîncoveanu, Domnul Valahiei şi duşmanul. 

Cantemireştilor, Petru. sosi prea tîrzii, cînd nu mai putu - 
opri trecerea Turciloi. 

- Oştile ruseşti tăbăriră pe -Prut, iar Împăratul vizită laşiă 
în luna lui Iunie, unde boerii și tot norodul îl primiră cu, 

consideraţia și respectul ce se cuvine unui aşa mare) Mo- 

narch. Ţarul se zăbovi în Iași două zile, şi apoi se în-. 
turnă în tabăra sa. 

Campania de'la Prut e prea cunoscută pentru ca să.o 

„mai spunem aice; îndestul că Petru cel mare, silit a încheia 

„pace, refuză hotăritor de a. da Turcilor — ce-l ceria. — pe 

Domnul Moldovei ce era în lagărul său. 
Cantemir împreună cu vre-o mie Moldoveni ce voiră a se - 

desțăra pentru dînsul, întovărăşi pe Împăratul în Rusia. _; 

Petru se arătă recunoscător şi generos. . . 

“Prin un uric cu data de 1 August, de la Movilă. numi 

pe Dimitrie și urmaşii săi Cnezi rusești, cu titlul de Preaâ-: 

Înălțaţi Și "Prea. luminaţi, îi hărăzi o: însemnătoare pensie 
-
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şi îl dărui cu mari. moşii în Ucraina, şi cu mari privilegii 
căci, — lucru nepilduit încă — îi lăsă dreptul. de viaţă şi 

* moarte asupra Moldovenilor ce-l urmaseră, 
In “acelaş an ei se și aşezară cu toţii la Harcov.: 

Aice petrecu Cantimir pănă la 1713, ocupindu-se de li- 
teratură, cînd se duse la Moscova, unde bolnăvindu-se soția, 

-sa Casandra, se şi săvirşi din' viață la 12 Mai, neavind încă 

“trei-zeci ani. Ea fu înmormîntată într'o mănăstire grecească 
din Moscovă, la care soțul ei contribui mult, „spre. zidirea . 

unei biserici frumoase, 
La 1714, chemat fiind la Petersburg, tarul primi în gvar- 

diea' sa pe Şerban, al treilea fi al lui Cantimir,. Aice ză 
bovi pănă la 1715, cînd Petru întreprinse o călătorie. în ' 

Europa, iar el se înturnă la moşiile sale, unde sfirşi istoria 
Impărăţiei otomane, pe .care a fost început-o la Țarigrad. 

- La 1718, întovărășind pre Ţarul la Petersburg, se însură 
de al doilea, cu fiica Kneazului Trubeţcoi, cînd își schimbă- 

şi portul, luînd. costumul franțez. La serbarea cununiei lui 

a asistat Impăratul, Impărăteasa' şi toată nobilimea Curţii, 

- şi la această ocazie fu numit sfetnic de taină, dăruindu-i 
- Petru şi o sabie, de mare preț. - 

In anul următor şi-a adus la Petersburg şi i copiii, afară 

de fiica sa “Smaranda, care fiind bolnavă de oftică, a şi 

murit la 4 Iulie, în al șepte-spre-zecelea an a virstii sale.. 

Noua sa soție însă a îndeplinit: acea lipsă; născînd -la 8 

Noembrie o altă fată, căreia -a fost cumătru Impăratul și. 

Impărăteasa, numind:o tot Smaragda. : 
La 1720 primi poruncă să întovărăşească “pe Țarul la 

“Persia, împreună cu graful Tolstoi şi amiralul Apracsin. 

În campania aceasta, “Apracsin avea grija oștilor, iar Can- 

„timir şi Tolstoi a trebilor politice, alcătuindu: se din aceşti” 

sfatul de taină a Împăratului. :- .. . " 

-  Mergînd cu Împăratul pînă la Colomna; ce cate la ș gura 

„apei Moscova, unde se-varsă'în Oca, de acolo aă intrat | 
“în corabie și ai mers la Astrahan, unde ai sosit: la“ 4 

„Iulie 1721; De la. Colomna însă a început a simți o durere 
7 a] - 

7 -
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la rărunchi, împreună cu niște friguri ascunse care-l aducea 
uneori într'atita slăbiciune, încît era silit să nu se scoale” 

„din pat cite trei-patru zile. La August simțindu-se mai 
bine, s'a dus dela Astrahan după Țarul, la Persia, într'o 
fregată cu două-zeci! tunuri ; şi toată oastea. trecînd peste 
apă cu Împăratul, a ajuns în puţine zile la locul unde sa 
zidit apoi cetatea Sfintei Cruci. Cantimir mergind. de acolo. 
cu Petru pe uscat pînă la Derveng, "şi- -ai trimis fregata. 
înnainte, cu oamenii şi lucrările sale. O grozavă - furtună |. 
însă, aruncă corabia întrun Scruntar. unde, afară de oa-. 
meni se pierdură toate alte lucruri, între. care și multe . 
scrieri ale sale.  Slăbiciunea* sa. însă mergea sporind şi 
boala sa se văzu că era o curgere de ud, la care nu pu- 

“teau medicii să-i facă nici o ușurință. Atunci el își făcu 
testamentul şi îl încredință Împăratului, pe care îl numi 
epitrop copiilor săi, . - 

Înturnîndu-se la Astrahan, și Simțindu-se- ceva mai în 
putere, își ceru voie de la Țarul 'ca: să 'se ducă la moşiile 
sale, unde ajungind în luna Martie, îşi petrecea vremea cu 

_trebile casnice, şi cu zidirea unei biserici pe care a închi- 
nat-o Sf. Dimitrie, dar reapucindu-l boala, se săvirși. din 
vieață în 21 August. 1723, fiind în vristă de 40 ani, 7 luni: 
şi 5 zile. » - 

EL avu cu soția diîntăi şese feciori şi două fete, iar cu 
„cea de-a doua numai o fată. Una din fete şi doi feciori 
muriră, încă trăind el;. și aşa-i rămaseră două fete, Maria 
şi Smaranda, şi patru feciori: Matei, Constantin, Şerban 
şi Antioh. Acest din urmă fiind trimis ambasador a Împă- 

„ rătesei Elisabeta lîngă Regele Gheorghe, a luat.cu dinsul. 
şi istoria latină a:tatălui. săi despre Împărăţia otomană, 
care s'a tradus şi s'a tipărit mai întăi englizeşte şi „apoi 
franțuzeşte „şi nemțeşte. 

Dimitrie era la stat de mijloc, mai mult slab decit gras; 
pururea vesel, vorba sa era foarte blindă și plăcută, se 

“scula dimineata și se ocupa de literatură .pină la amiază-zi 
- cînd prinzea, pe urmă după obiceiul meridional dormea
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puţin după măsă Şapoi iar s'apuca de citit și scris. A tre- 
- buit însă să-și mai schimbe felul 'traiului, după ce s'a 

- făcut sfetnicul lui. Petru- cel-Mare, şi ş-a luat o soţie tînără. 
Grăia turcește, persieneşte, arabeşte, grecește, latinește, ita- 
lienește, ruseşte şi romineşte ; și înțelegea foarte bine lim- 
bile elenică, slavonă și franceză. ” 
„Se îndeletnicia mai mult de istorie, deşi iubia filozofia 

“și matematicile. Architectura îi plăcea mult, şi bisericile fă- 
„cute în trei sate ale sale dovidesc gustul săi în această 
artă, căci ele fiind de .croiala sa, sînt de un stil grațios: şi - 
original. Cele mai multe din scrierile sale sînt  cunoscuțe 
şi preţuite în lumea învățată ; şi fără nici o îndoială, el 
poate lua.loc între cei întii literați ce aii existat pe la sfir- 

„Şitul sec. XVII, şi începutul” celui al XVIII-lea. Pentru 
Moldavi însă el trebue să fie îndoit scump, şi ca 'Dom-, 
nilor. şi ca istoric, Deși domnia lui fu scurtă și viforoasă, 
totuș a arătat - îndestulă înțelepciune și chibzuire în cîr- 
mauirea trebilor ţerii. Ca autor, el fu cel d'întiiă ce a dat 
idei lămurite istorice. şi statistice asupra Moldaviei. Chiar 

„cînd sosi vestea morții lui. la Petersburg, rezidentul Îm- 
păratului nemţesc de acolo, primise diploma prin care . - 
“Cantemir se numia Prinț de Imperia Romană.
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Il 

Mărturisenia păcatelor noastre 

- Dacă am luat asupra noastră ostencioasa sarcină de a. 
spune cetitorilor noştri datoriile lor de creştini și de buni : 
cetățeni, dacă ne-am legat a le arăta cum să-şi îmbunătă- 
țească holdele, cum să-şi întoarcă gospodăria cimpenească 
şi casnică, dacă zic, ne-am prins a-i învăţa, trebui negreșit 

să ne mărturisim şi noi către: dumnealor păcatele noastre, 
ca să știe cu cine au a-face. . - 

„Si mai întîi, ca nişte. -învechiţi în zile „rele ce sîntem, 
“mărturisim cu cuget curat și-cu inima înfrântă, că nu ne 
putem desbăra de limba care am învăţăt-o. din copilărie, 
dela părinţi — care. credem c'o înțeleg şi cetitorii noştri 

„Şi în care are să fie scrisă şi foaia ioastră.. 
Mărturisim, că nu ne putem deprinde să zicem speranță, 

ci nădejde, pentru că şi David zice: «Nădăjdueşte, suflete 

al mei, spre Domnul», nici glorie, ci slavă, pentru că din 
slavă sa făcut slăzvit şi slăveşte, şi dacă am scrie glorios 
şi glorifică, bunii noştri săteni nu ne-ar înțelege. 

Măndăciunea este un foarte frumos cuvint; cînd îl ros- 
teşti, ese subţirel printre buze, în cit îţi: e mai mare dragul. | 
Atita numai, că bade vornicul Miron nici cum nu vrea să 
zică că a primit măndăciune de la Onorabila Administraţie» 

ci că sa luat poruncă de la cinstita Isprăvnicie». Nu pot, 
  

1) «Săptămîna», foaie „sătească, (apărută sub direcțiunea lui C. „Ne- 
gruzzi la 1853-54). . 7 E AIE
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domnule, ne zice el, vorbi cu biblie, Ei zic cinste, iar nu 

-onor, măcar cacum văd numai onor, iar nu cinste. »: 

Mai sînt multe ziceri de aceste frumoase şi gigâte, cu care : 
badea Vornicul 'nu se învoieşte, şi care -socotim de prisos 

să le mai înşirăm aicea.- Este și un S (îi), pe care: vedem 
acum -Că-l pun .cei învățați la coada tuturor cuvintelor 

— pină şi la articule. —.Poate că aşa trebue să fie; nouă 
însă ne pare că acest zi cu- căciulă ridicată în sus, îi un 

adevărat 'liude printre călăraşi, de aceia îl lăsăm pe seama 

: învăţaţilor, ca şi alte înoituri, adăosături și impluturi, despre | 
care vom mai vorbi în numerele viitoare. 

pi 
7 

SE: Ma 

Pentru: ce şi pentru că 
+ 

Pentru ce cea mai mare parte din țăranii” noştri sînt 

răi îmbrăcaţi și răi lăcuiţi? 

Pentru că 'sînt lenişi. 

“Pentru ce sînt leneşi? . 

Pentru că sint dedaţi la beţie... 

Pentru ce se pleacă ei-la acest răă nărav? 

Pentru că nu-i învaţă nime, că prin beţie se lipsesc nu. 

numai de puţinul avut ce aă, ci şi: “de sănătate. 

„Pentru ce sărbătoarea, în loc să meargă la biserică se. 
duc'la crîşmă? - 

Pentru că preoții sătești 1 nu-i îndeătană să vie ca să as- 

„culte cuvintul lui Dumnezeii. 
- Pentru ce preoţii, care sînt duhovniceşti părinţi, nu-i 
"îndeamnă şi nu-i învaţă? | 

- Pentru că unii din preoţii satului nu urmează poruncile 

__, Archiereilor Eparhioţi ce. se 'slobod întru aceste. 
+ “Pentru ce nu împlinesc ei asemine mîntuitoare porunci? 

- Pentru că mulți sint neînvăţați.. | 

Pentru ce lăcuinţeie țăranilor noştri sînt răii î clădite, răti 

învălite, fără aer, fără lumină? . - 

7 

-
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Pentru că s'a deprins a trăi ast-fel şi pentru că se le- 
nesc a le face mai bune: Si ăi 

Pentru ce gunoiul stă în ogrăzile și ocoalele lor? 
Pentru că nu știi că duhoarea lui le aduce vătămare - sănătăţii, | N | 
Pentru ce nu-l pun pe ogoarele lor toamna? IE : Pentru că nu ştii că prin gunoire, pămîntul îngrăşin- " du-se, ogoarele le-ar. da îndoit rod. i Pentru ce-n'aă livezi? E | 
Pentru că se lenesc a”sădi şi a' hultui pomi. | 

„Pentru ce cei „mai mulți în toată primăvara işi fac gar- __ duri şi ocoale nouă? E 
„Pentru că le ard iarna, 

Pentru ce le ard? E | 
Pentru că se lenesc a-și aduce, lemne de la pădure, 
Pentru ce vitele lor sint slabe și, chircite, și vacele daă | puţin frupt? ÎN Ma a 
Pentru că nu le hrănesc bine cu tărițe, frunze! Ș. c. |. „pentru că. nu le săceală, nici le adapă la vreme, pentru că n'aă şuri şi grajduri, în care să le aciueze la vreme rea. “ Pentru ce multe din femeile țărance se primejduesc la facere (născare)? | i Pentru că n'a moașe bune. 
Pentru ce mulți din copii mor de vărsat? 
Pentru că se lenesc a-i duce la doftorul rînduit ca să-i hultuească. a | „Pentru ce mulți din țărani mor de junghiii şi de lingoare? = Pentru că se îmbată şi cad pe subt garduri, unde ră-. cesc şi se primejduesc. , 
Pentru ce ni se trimite nouă foaia aceasta? 
Pentru că Cirmuirea, în neadormita sa îngrijire pentru binele nostru, voiește să ne învete a ne dizbăra de relele. 

i 

„. deprinderi şi a ne face buni gospodari. 

n
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| "Monumente luă Veniamin E 

Întru” una din zile, (300 ani inainte de. Hs.) poporul Athe- 
nienilor Adunindu-se. în piață, a. votat următoarea hotă- 

- Tîre: «Fiind că Zenon Chitianul, fiul lui Mnase, mulți ani. 
ocupindu: -se cu filozofia în oraș şi bărbat cu fapte bune: 

“arătindu-se în toată viața sa, şi pre tinerime spre virtute, 
cumpătare şi înțălepciune îndemnind-o, și îmbărbătind-o” 3! 
spre tot.ce este frumos şi de folos, arătind: de pildă chiar - 

- viaţa sa, următor fiind cuvintelor care însu- -Şi le grăia, — bun... 
„prilej dindu-se norodului Athenian, g găseşte cu cale să laude” 
“pe Zenon Chitianul și să-l încuinuneze cu cunună: de aur,.... 
după legi, pentru virtutea şi înțelepciunea. sa, şi să-i -zi-'.: 

. 

„ dească şi mormiînt în Cărămizariii. lar: cu facerea cununei * . 
și zidiea mormîntului, obştia trebui să aleagă cinci băr- : 
baţi vrednici dintre Athenieni, care să îngrijească de” MOI 

î mint. Hotărireă -aceasta însă s'o scrie secretarul public pe. 
"două coloane, Și să aibă deplină putere a așeza una în 
Academie şi alta în Licei. spre semn de recunoștință şi de... 

„amintire, ca toți să vadă şi să ştie” că "poporul Athenian 
„pre bărbaţii virtuoşi îi cinstește și în viață şi după moarte»: 

După 22 de veacuri, Gazeta de Moldavia din Il. Mai: 
„publică un asemine proiect (care a căpătat înalta încuviin- a 
“ţare) pentru rădicarea unui monument la Socola spre po- * 
„menirea: Mitropolitului Veniamin. . | 

"Cine 'nu-și aduce ami inte de M. Veniarhin? Oare fost: -a. 
"vrun Român care să nu-l cunoască? Rămas'a vr'un bogat. 
pe. care să, nu-l sfătuiască, vP un întristat pe care să nu-l 
„mingi, "vPun sărac pe: care 'să'nu-t ajute? i 

„Alesul Domnului a păstorit turma sa aproape la 50 ani, 
şi cînd în -sfirşit'a lăsat cîrja, s'a cunoscut t lipsa unui așa ! 

„vrednic păstor, - .. . . A ie pr 

Indelung. a. întîrziat recunoştinţă noastră, Să binecuvin- .- 
- tăm deci! „pre acei -ce ai avut această idee, şi să ne. bu 
curăm că ea a să-şi aibă: săvîrşirea prin stăruința unor. 

C, Negruzzi, — “Opere complete. i | Di 93 
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bărbaţi zelosă precum. DD. Post. Gheorghe Asachi și  Spăr. - 
“Nicolai Istrati, care vor şti a răspunde la:: nobilă : lor :în- . 
- sărcinare şi “la: dorința obştiei. Iar de datoria * noastră so-!: 
cotim' a îndemna pre ori-care a contribui după. putință la! 

"astă frumoasă faptă, căci. sîntem încredințaţi, că- precum 
“banul văduvei a fost bine primit în casa bisericei, asemenea - - 

- şi cea mai: mică hărăzire va bucura sufletul lui Veniamin. - 

  

Pluta: : 

Iară viata mea mal uşoară este decit un aler gător.. .. 
„ | "Au rămîne după Corabie urmă de cale...? 
. E ” "Job. IX, 25-26, 

În” vara trecută! vizitasem munţii. Coborindu: -ne din Cea.-: 
mat; de la Hangu am hotărit să ne Suim pe plute şi să. : 
“ne ducem pină la. Peatra, Pluta era: gata, dimineaţa era: 

m "frumoasă ' şi razele soarelui răsărind _ivindu-se. printre cul- 
„mele munților - pre carele ouriai, da' naturii o: învioşare - : 
„măreaţă. “Eram trei, afară de doi-plăeşi și de un bătrin.. 
 plataş, cate cîrmoia. pluta. Sătenii de. prin cotunele vecine | 

„se, adunaseră: ca să ne privească; 

„Pluta porni încet şi eii priveam țărmurile fugind dina: -: 
“intea noastră, - cînd de-odată văzui pre un tinăr alergind. , 
„cu desaga de o spinare şi strigind:' «Nu "trece, bătrinule, - 

“ pluta, stăi moșule,'stăi să mă iai și pre mine! Dar, acum --. 
+ “pluta - intrase întrun şivoi a Bistriţei și luneca cu o mare! .. 
„iuțală. Bătrînul voi înțăi să - oprească. pluta, dar "văzind; 
că nu poate, strigă către tînărul acela: «Nu'pot opri pluta;.: 

„se te fi grăbit, fătul mei, să nu fi zăbovit atita. “Acum. e. 
pr ea tărziii! 

“Mă luasem cu gîndul după inărul. acela (care se înturna! 
trist. de.la mal). Toţi — îmi ziceam — avem o altă călăto-. 
rie, o călătorie mult mai însemnătoare, de făcut! Ca și'- 

” privitorii cari i-am lăsat pe mal, ei. văd: pe alţii: îndepăr- n. 
 tindur -se către împărăția: cerurilor, şi privindu-i cu curio-.: | 

e 

.



  

SIMRĂTA MOȘILOR : , -  ':: 839 

  

zitate şi nepăsare, se e mulțumesc! a gîndi « că şi-ei, la o vreme 
hotărită, ai să facă această călătorie. Să binecuvintăm pe 

:Dumnezeiă că sint măcar unii, cari înțelegind. trebuinţa 
„religiei şi prețuind nemuritoarele lor suflete,-'vin de cu 
„vreme la Domnul nostru Is. Hrs. şi își hărăzesc lui dimi-- | 
“neața vieţii lor; el ii. îndreptează * cu înțelepciunea sa, îi - 
sprijineşte cu ajutorul sei Şi mila sa ŞI îi povățueşte în 
Siguranţă la vecinica odihnă. | 

Alţii rămîn: în urmă cu tot îndemnul fraţilor lor; încă- 
-tuşaţi de îndeletnicirile acestei vieţi, ademeniţi de plăceri, 

 înriuriți de pildele lumești, urnesc de la o zi la alta îngri- 
jirea mîntuirei lor, pănă ce st. Duh, făcînd” să pătrundă i în.“ 
-inimele lor. adevărul Evangelic, se. grăbesc a asculta gla- 
"sul ce-i deşteaptă. i 

Dar, vai! cit e de primejdios a zăbovi la chemarea lui 
"Dumnezeiă! Vine o vreme cînd boala și slăbiciunea aruncă 

“ duhul în amorţeală, și face pe om nedestoinic a pricepe 
'indemnarea cerească. 

Cititorilor, nu: întirziați pănă la ceasul morţii interesele 
veşniciei voastre, căci deți sosi Brea tărziu. Pluta nu sa 
putut opri; plutașul n'a voit să vă ia. Acei ce nu ascultă 
nici glasul cugetului lor, nici povăţuirile Evangheliei, şi 

= cară nu urmează poruncilor celui Atotputernic, vor chema 
ȘI nu vor fi auziți, se. vor ruga şi vor striga în deşert. 

  

V 

„o Simbăta Moşilor Ea - 
“Sînt trecuți 2600 ani, de cînd se serbează moșii. Pe la 

155 ani înainte 'de.Hs., Romul, cel întăi rege. al Roma-. 
nilor, “după ce zidi Roma despărţi tot poporul în două 

clase: maior es (mai bătrîni) Şi juniores (mai tineri).: Bătri-. 
'nii cîrmuiaii statul cu Sfatul, tinerii îl apărau cu armele. 
Spre cinstea acestor două clase de locuitori. Romul numi 
lupa. A/aius şi pre cea următoare /unius, pre care vorbe 

«. Rominii le „păstrează zicînd: moşi din majus, adică mai 

7
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mare, mâi bătrin, și june din junius, mai tinăr, mai june. 

„Această sărbătoare o prăznuesc creștinii în cea întăi. Sim- 
bătă a pogorirei Duhului Sfint. 

„Astăzi este Simbăta în care Biserica pomeneşte. pre 

adormiţii părinți și frați ai noştri, şi în care tot omul se 

cuvine. a-şi . aduce aminte. de cei repauzaţi, pentru ca şi 
urmaşii lui să-și aducă. aminte de el, cînd nu va mai” îi 

„pe lume. | „: 

Dar oare "este de ajuns o singură dată pe .an să .ne pa- 

: menim părinții şi rudele repauzate, şi, chiar în ziua aceia, 
“este oare îndestul aceea ce facem pentru ei? Sintem scă- 

paţi de datorințele noastre către dinşii prin cîte-va rugă- 

ciuni. Și cîte-va miluiri, ce vin mai mult de la deprindere 

„decit. de la plecare? ” 

N ar trebui din îmbelşugărea noastră să ă facem ȘI „părti- 
“cica. săracului ? Din îmbuibarea. noastră să hrănim pe cel. 

- flăntind, şi. din luxul nostru să îmbrăcăm pre cel gol? 
__ Atunci sufletul părinților noştri s'ar ușura, și:noi am: 

„putea. zice.cu îndrăzneală către tatăl nostru, care, este în 
. ceruri: Pentru rugăciunile părinţilor noştri, Doamne: "mi= 
„lueşte- -ne pre noi». - | | . ă 

VI 
. Pcatra înţelepciunei 

Ne 

Peatra înțelepciunei este precum se vede aice arătată: 
  

DI ua. 
  

N h P 

  

NT € RR           
Literile ce sînt pe dinsa i arată i virtaţile ce trebui să. 

ai, adecă: - a.



RN D= FAMILIA BAT 

-.D. Înfrînarea, . P. Răbdarea, 
M. Mila, ” N. Nevinovăţia, . 

d, Liniştea, __“T. Tăcerea, 
- m. Pocăința, ..: .  C. Smerenia. 

&. Blindeţa, 

Precum şi vițiurile' de care trebui să te fereșşti și anume: 

A. Îndărătnicia, .P, Răutatea,. 
“A. Minia, „= N, Nerozia, 

A. Lenea, „ :T..Trufia, „ 
II. Pizma, Ma C. Sumeţia 

_K. Birfirea, 
_ E E - p 

Totodată aceste litere te învață așa:, 
So 

“A. Închină-te, | „__P. Rabdă, _ 
„A Milueşte, N. Nădăjdueşte, 

a „ Lucrează, O OT. Taci, 
n, Pocăeşte- te, C. Smereşte-te! 

RR, Bucură- te 
a. 

- Cel ce va purta această piatră cu sine şi:va urma 
| întocmai după povăţuirile săpate pe dinsa, poăte fi, încra-! 

„- dinţat că va fi atit de fericit, pre cit. „este dat omului: să 
- se fericească- „pe pămînt. 5 

„VII a] , 

Familia TI 

Fâmilia vechie ca lumea, este cel învii element c care, al: 
cătueşte societatea, O: fiinţă ce n'are în sine puterea de 

“ă se înmulți, e nedesăvirşită ; femeea fiind lăsată de Dum-: 
“ nezeii a forma una și aceiași unime cu bărbatul, copii. . 
care purced. de la ei sint prelungirea Obşteștii. lor! ființe; 

"căci părinţii trăesc în copiii lor. 
Într'acest chip, căsătoria nu este o legătură a întimplării, 

ci o unire fizică și morală a unui om 'cu'0o femee; care



Ss 

alcătuesc o desăvirşire; și ori ce jignire făcută aceştii uniri, 
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ori ce lovire împotriva. acestei “sfinte legături, ce s'a pe- 
„cetluit de religie, e o călcare a legilor naturale. - 

Între bărbat şi femee, soț şi soție, drepturile sînt de o 
potrivă, datorințele și însărcinările deosebite. Bărbatul: 
munceşte pentru familie, femeea îngrijește de” familie. Fe--: 
meea nu este slujnica. bărbatului, ea este tovărăşița lui, 
agiutorul lui, os din oasele lui, carne din carnea lui; de 
aceea, cu cît un popor se luminează, cu atit vrednicia fe-'. 
meci crește și ea învaţă a-şi cunoaște datorința în societate. 

Bărbatul este dator â iubi și a ocroti „pe soţia sa, Dum- 
„- nezei, dindu-i puterea, l-a însărcinat cu cele mai grele trude. 

„„Femeea este datoare a iubi, a cinsti şi.a se supune so-.. 
țului săi. Blindeţile, ce sînt partea ei, ușurează povoara -- 
bârbatului ; mingierea ei îi alină durerea și viaţa -o fac: 
mai dulce. . | - 

„.. Voi n'aveți trebuință decit să ridicaţi ochii ca să luaţi 
învățături și poveţe chiar dela natură. Cea mai mică fiinţă.” 
vă va arăta datoria voastră. Cind crivățul suflă, cînd: vi- 
jelia mugeşte, 1nica păsărică cu soţul ei, adăpostiți în scor- . 
bura unui arbore sai în crăpătura stîncii, se acopere şi 

„se încălzesc una pre alta. Luaţi pildă de la păsărică, - 
„Însă căsătoria nu e lăsată numai ca să facă viața acestei 

„părechi mai uşoară şi mai dulce; scopul ei de căpitenie 
este de a vecinici prin înmulţirea altor fiinţe, familia cea : 
“mare a omenirei. „. | PI 

Părinţi! care din voi poate să spue bucuria ce aţi cer-. 
cat, cind _stringînd 'în brațe pe cel întii rod al dragostei . 

„voastre, vă simţiaţi renăscîndu-vă întru el? Atunci nouă 
datorii vi se deschid. Mama e datoare a hrăni cu laptele - 
-săii şi de a îngriji de fiul săi în cei dintii ani ai prunciei ; ' 
apoi, tatăl trebue:să se îngrijească de creşterea lui. pînă 
ce copilul .făcindu-se om, va putea îngriji el singur de. 
sine. Dar numai atunce acea îngrijire poate fi folositoare, 
cînd părintele nu va fi supus trindăviei şi uritelor năravuri; - 
care îl. fac a-şi risipi fără socoteală venitul ce-i aduce...



    

- ” "el în paharul 'ce' se clatină în mîna lui tremurîndă de bejie? 

“interesul or.. Aţi dori voi. ca. condiţia fiilor voştri să fie 
astfel ? Var: plăcea să-i vedeți lingezind într:o lucrare - . 

a) Foaia | Di 98 Me 
  

” munca şi osteneala lui, Unul ca: acela ce nesocoteşt. eîn-. - 
“sărcinarea. sa, este chiar. ucigaș fiului. său, „Ştiţi ce bea - 

Bea lacrimele, sîngele, viața 'soției şi a copiilor săi. Do. | 
* bitoacele: se uită pre sine ca să îngrijească de, fiii lor, o 
„.Voiţă oare să fiți mai jos 'decit ele? m 

Cind însă copiii voştri ş'aii primit de la voi hrana tru 
: pului,. nu credeți că v'aţi împlinit toate datoriile cătră. 

“ dinşii.: Aveţi.să faceți din ei oameni vrednici, Aveţi să-i 
învățați a deosebi binele de răă. - 

Siliţi-vă a desvăli în ei, din cea mai fragedă vrâstă, 4 mo- . 
rala, sentimentul dreptăţii și al înilei, dragostea către Dum- 

;nezeii şi- supunerea '-cătră cei mai mari. , 
| Învățătura dată pe genunchele: unei mame. și! sfătuirile 
unui „părinte ce ştie să capete dragostea şi respectul fiului - 

„săi,. unite cu amintirile cele dulci a.vetrii domestice, rămin 
pururea. în. sufletul copiilor; siliți-vă dar. ași învăţa. : Acel: “ , 
care nu ştie. nimic, nu este nimic în lume,. căci ce. vred-. i: 

“nicie poate: avea ?. Are braţe, un simplu, instrument mate- ”.. . 
-“rial, care socotit în parte, îi este fără folos ; . puterea -fi- ii | 
rească numai atunci are preţ, cînd: se împrumută de la 
înțelegerea care o povăţuieşte. Omul neînvățat este dar i 
0 curată maşină în minile acelor ce-l întrebuințează pentru; ::. : 

" obosătoare,. oarbă şi fără TOd,. asemene boului: care. răs- 
"toarnă brazda. pentru folosul. celui. ce-l îndeamnă cu stră- IER 
„murarea?- De : Da 

O părinţi”! sînteţi “datori filor. voştri ale da. tnvățătură, 
hrana “duhului, „precum. sinteți: datori 4 le da “pinea, hrana . 

: trupului; Judecaţi. însă că nu numai, „prin vorbe, ci Și print. 
“apte trebue să le dați pildă. Copiii. voştri vor A ca voi. osii 
buni, de veţi fi buni, şi „răi, de veți â răi. Aceşie sînt, pă-. : 

„inţi datoriile” voastre. : p a 
Copii! învățați şi voi, care vă sînt datoriile cătră părinţi 

păziţi -le şi le urmați, dev vreți să a fiţi fericiţi și bine avîntaţ i 
e 4 

. ,



. 

, 

.. . , pa 
pa | C NEGRUZAI. - - 

  

  

  

+ 
. Cinsteşte şi iubeşte pe.părintele „ce ţi-a dat viâța, pe mama. =: 

care te-a adăpostit în. sinul ei şi te-a hrănit cu laptele său. - 
. Voi sînteţi pentru părinți o mare pricină ' de îngrijire. . 

Ei neîncetat-aii dinaintea ochilor trebuințele- voastre şi se... 
ostenesc necontenit: ca să le întimpine. Ziua muncesc. 
pentru voi şi. noaptea încă, pe cind voi dormiţi, adeseori. Să 

. priveghează şi lucrează, ca să nu fie siliți mine, cînd le ... veți cere „pîne, să vă răspundă :/na avem. E . 
Sinteți brudnici, n'aveţi încă nici cercare, nici: dreaptă 

judecată: se cuvine deci să. vă povăţuiţi -.de cercarea și: 
Judecata * părinţilor, și pănă ce veţi fi în stare să-i puteți 

-. ajuta la nevoile lor, ascultați povăţuirile lor, supuneţi-vă 
poruncei lor, și atunci veţi împlini 'voia lui Dumnezeiă. 

Puii chiar a dobitoacelor n'ascultă ei pre tatăl şi pre - mama lor? Și nu li se supun ei îndată ce-i chiamă, sau: 
îi mustră, sai le-arată ce poate să-i vatăme? .- 

* "Dumnezeă -w'a dat frați ; căutați ca:nimic să strice pacea. „dintre voi şi dragostea ce trebue să aveți între sine. Aţi: - eșit din acelaş pintice. şi acelaşi lapte wa hrănit: este: 
vre-o legătură mai taie şi mai sfintă decât aceasta ? Faceţi 
-ca anii să o întărească și mai mult. Calea voastră în lume. 

, 

„este grea, ripoasă și plină: de împotriviri: ca să. "păşiţi .. 

- "Mulţi se perd prin'o uşoară 'alegere ce fac de 'prietinii şi tovarășii.lor; nu vă adunați cu acei ce nu imerg pe: “drumul cinştei şi a virtuţii, căci oricît veți i de.buni, vor-: 
„bele și pilda lor vă vor schimba, și vor veşteji în voi plă- - pînda floare a' nevinovăţiei. Juneţa se amăgește. lesne ȘI :” greşeşte, dar după 'greşălă vine amara mustrare de cuget, „tirzia căință şi necazul. Cind ați. făcut rău; nu. simţiţi o "mare întristare în voi? Neorinduiala naște suferința, 'şi în. 
fundul ori:cărei. uricioase -plăceri- este. totdeauna o durere: 

"ascunsă, Din protivă, liniştea şi sufleteasca mulţemire sînt . “partea -conștiinței curate... 
. 
ze 

În ssfirşit'soseşte O vreme cînd viața declină, cînd trupul Zi 
. aia . .. . . e , - 

"Sigur, ca să nu poticniţi la fie. ce pas, sprijinjți-vă unii „pe: alţii. !



  

slăbeşte, puterile se' sting; atunce, fiilor, sinteți „datori a 

:., Pentru voi. Care părăsește pe părinții săi la nevoie, care. | “nud sprijineşta la slăbiciunea lor, numele aceluia este în- - N ” semnat de cerescul judecător în rindul ucigaşilor de părinţi... ia Întipăriţi. şi aceasta în mintea: voastră, voi. toți părinţi, A frați, rude. Dacă se află pe pămint bucurii “adevărate 
* şi o fericire neînchipuită, aceste bucurii, această fericire. Aa .se:găseşte mumai în -sinul familiei, a căria .mădulări sînt 

îi atit. de strins lezate, încît să nu le “poată fringe viforul nenorocirei. Da 

  

  

- VII 

“Necropoli. 

Prin numărul 3 a -foaei noastre, am arătat -proiectul ră- 
dicării unui „monument. spre amintirea Mitropolitului Ve- 
nianim. Acel proiect luă acum o modificaţie însemnătoare, . Chibzuindu-se-ca acolo unde se va înălța acest monument, să fie şi un ţintirim pentru locuitorii din Iaşi. Iată ce zice 
de aceasta, Gazeta de “Moldova, în suplimentul săi din 24 

August: a | „ «Strămoșii noştrii stătură odinioară în putere şi în lu- „+ coare; ei făptuiră multe pentru binele şi mintuirea patriei, plecată a lor. capete obosite și răposară; pulberea lor frea- "mătă încă sub pasul nepoților, iar sufletul le recheamă da- toria .de-a urma faptele lor! . - o 
„Dacă toți 'oamenii de pe fața pămintului, cu ochii către ” cer, strigînd: « Părintele” nostrii», mărturisesc că sînt frați, „-.„Cu,cit mai virtos se cuvine, nu numai. să simpatizeze în- tre“sine aceşti trăitori în pămîntul moştenirei lor, vorbitori... 

" aceiaşi limbă, ci şi-a lor iubire se cuvine. să se. întindă „“de'o potrivă, atit asupra neamului viitor, cît şi; asupra celui 
trecut. Precum glorioasă este amintirea că Strămoșii. vir- | : tuoși şi aprigi s'aă îngrijit de binele nostru. mai "nainte 

avea. cătră bătrinii -voștri părinţi îngrijirile. ce aă avut ei
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încă, de-a fi noi i născuţi, că întru asta Sai luptat şi s'au... 
. ostenit. pentru noi, de asemene de miîngiere: ne-ar. fi cu; - 
după trecerea noastră din viaţă, să nu fim uitaţi de” nepoți, ..- 

. şi ca acele ce pentru dinșii a plantat. mîna noastră -să fie: 
păstrate, sporite şi onorate, -şi. că. sentimentul de recunoş-, NE 
tință, reunind pe acei ce: tirapul a despărțit, să închege 
rodul veşnicri legături! 

«Movilile cele - nenumărate de cari se încunună munceii.' + i 
şi culmele țărei noastre, sint monumente care, barbarii ve- 

. chimii. mânaţi de un instinct de recunoştiință, aă înălțat” E 
-bine- făcătorilor naţiei lor, şi prin. o lucrare ostenitoareau 

_ asigurat răposaţilor adăposturi sînțite: Un mormint a băr-; ' 
baţilor ce am respectat şi a celora ce am iubit, espus fiind 
ochilor, nu este numai [trufie] deșartă, ci un îndemn de, 
imitare pentru unii, iar pentru alții un 'Paladium din care 
răsună un glas de mintuire în oara pericolului şi a alunecări. 
noastre. Cumpenind asemene: adevăruri, nu putem tăgădui: . 
că îndatorirea către răposați „este dictată de religie, de MO- . 
rală şi chiar de -politică. Strămoșii şi părinții ai murit în 
încrederea aceasta; oare cuvine-se ca din: nepăsare, sat 

"chiar cu mîna sacrilegă să nimicim acel sentiment mîn- 
tuitor ce i-a: însoțit la trecerea în. cea-Paltă lume? De sar: : 
fi putut teme de una ca aceasta, părinţii cu urgie ar căuta * 

„asupra fiilor în oara morții ; nici o faptă bună, nici o fon-.: 
- daţie filantropică nu S'ar întemeia, şi omul, prin neagră ne-. - 
multumire ar nega uricul său cel nobil! În a lor evlavie, î în... 
simplicitatea uzurilor (obicei) ereditate, strămoșii îngrijin-: | 

“du: -se de ăst obiect măreț, ait fondat minăstiri, sub a că-: 
Tor. aripi răposează a.lor rămăşiţuri muritoare, îndemănind.. , 
în. giurul lor adăposturi pentru fraţii lor. Dar astăzi cine: 
din creştini nu plînge pe ră: osații săi, nu număi din duio- - 
şie, ci dese-ori şi din un sentiment revoltător, văzind mor=- 

„ mintele iubiţilor săi, espuse maltratărei profane a oamenilor. . : 
şi a-furiei elementelor, în cît sărmanul. Tăposat, după o _*: 
“viață ostenitoare, nu găseşte nici în mormînt un repâos -:!



i
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" frumoasă lucoare asupra locuitorilor capitaliei. 

„+. dealungul drumurilor publice. După a sa menite 
- Sai numit N 

4 
e KECROPOLI | NI     

“: şi se zădărniceşte zisa bisericei și a poporului: fie-i -țărîna tȘoară... - . i «Aceste luări aminte și sentimente de evlavie şi de pa- triotism, aă dictat astăzi o propunere, care a răvărsat o 

<Un act public din partea înaltului Cler, a Boierilor, şi a notabilităţilor a cerut, spre mărturisirea respectuoasei . „amintiri către sufletescul nostru părinte, răposatul J/ifro- -: Polit Venianim, a i se înălța un monument, şi dorind a-i da tot. odată şi o aplicaţie folositoare, ai rostit dorinţa a-l "înființa în un ţinterim public, orînduit chiar în privitea mo- - 'rală ' şi sanitară de Reglementul organic. Astă cerere:s'a . încuviințat de Prea Inaltul Domn, protector strălucit a tu-. turor îmbunătăţirilor publice. a „„«Conform cu asemene principii, s'aă încredințat d-lor Pos. - 

r 

telnici: G. Asaki și N. Istrati, proiectarea ținterimului şi a. - monumentului, iar rezultatul lucrărilor se expune .prin ur- -mătoarea descriere şi planul alăturat:  -. ă «De şi, după propunerea sus-zisă, ținterimul era a se face E la Socola, luîndu-se aminte la întinderea locnlui cerut întria aceasta, şi la neîndemnarea șesului, unde în adincime de . „cite-va palme ese-apă și deseori se inundă de revărsările de pe dealurile învecinate, s'a ales: costişa dealului de | Galata, care neintrebuințată. fiind la altceva, reunește şi „ avantagiul că ținterimul, espus fiind Privirei, prin a sa me- „menire nu poate produce de cit o mintuitoare înrîurire asu- “pra moralului locuitorilor, înfăţişînd tot odată prin â sa : măreață construcție, o podoabă monumentală a capitaliei, "Mai ales că asemene așezăminte, de cate sînt astăzi în- dănuite nu numai toate politiile mară â Europei, ci și multe provinciale, sînt așezate în mod a fi espuse vederei publice „precum la Bologna: I/ campo santo, la Paris Cimebiere du „Pere Lachaise şi de Mont Parnasse și precum la anticii Romani asemine morminte erai înşirate afară de politii, 
, țintirimul | 

ecropoli sau Cetatea morţilor; . a
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«Pe acest temei, și duipă instrucţiile împărtășite, d, An. 

i toniu Croce, architect italian de la Ticino, care între altele 

"a executat mai multe edifiţii și case și la Constantinopole, 
a compus proiectul architectoric â ținterimului, i iar d. Spa- 

tar. Alecsandru Asachi,. acela a "Monumentului Venianim». 

În, vreme ce ceteam.acest frumos prospect, Vornicul 
Miron (cu care cetitorii noștri ai făcut cunoștință. de la 

„cel 'întii număr a Săptăminii, şi care din cînd în cînd 

“vine de mă vizitează), mă asculta cu cea mai mare luare . 

aminte: | 

a — Vezi, bade vornice, i-am zis — ce idee minunată ! | 
Pentra ce şi voi să nu vă faceţi ținteriimele departe de 

sate, cînd este cunoscut că îngropăciunea morților aproape 

de locuințe este vătămătoare celor. vii? | 
— Asta gindeam şi eii, îmi răspunse bade Miron, și mă 

mir că tot întrun gind ai fost Dumnealor acei ce ai 
chibzuit acele ce D-ta ceteșşti,. cu părintele Vasile din satul 

nostru, care. ne zicea mai deunăzi.pentru că auzia pre 

unii cîrtind asupra țintirimului ce am făcut astă primă- 

vară afară din sat: E 

«Nu ştiu, feţii mei, pentru ce cirtiți şi zicăţi: că vor să 

“oprească . de a vă îngropa la un loc cu părinţii voştrii ? 5 

«Ar trebui înşă-să înţelegeți că asta-i pentru biriele vostru, 

pentru ca după moartea voastră să nu fiți vătămători co- 

piilor voștrii, cărora le voiţi tot binele cît trăiţi ; pentrucă. 

aceasta-i un obicei răi şi tot ce-i răii trebue stirpit. 

«Ce, vreți să 'ciştigați o mulțămire pe care nu o simțiți,.. 
cu prețul vieții saă a sănătății urmaşilor voștrii ? 

x 

NA să fiți blestămaţi î în loc de a fi binecuvintaţi? Ba, Su 
fraţilor, să nu o faceţi. aceasta, ci să -veniţi să vă : 

amestecați. cenușa cu aceea a copiilor, a fraților și a prie- 

tenilor voştrii care trăeșc incă ;.vă veți amesteca cenuşa 

“cu a mea, pentru că eu voi să mă înmormintez în ţin- .: 
torimul acest noi. Şi să știți că acei ce nu vor 'voi să se 
îngroape lingă mine, la ziua cea mare a venirei” Mîntui- 

torului vor da înfricoşat . răspuns, Ei însu-mi mă voi.
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:scula din ţintirimul pustii, mă voi înfățoşa inaintea Stă. 

pinului, ca să-i dai seama de turma * ce mi-a încredințat: 

şi eu părintele, fratele, duhovnicul vostru, ei, ministru 
"de ace şi de îndurare, vă voi învinovăţi înaintea scau:- , p , 

nului celui veşnic, şi voi chiema răsplătirea cerească-asupra 

„unor nătingi, 'care se ţin de un obicei vechi ca orbul: de 

gard, și care n'ascultă sfătuirea cea bună». - 
Auzind pe părintele Vasile vorbind astfel, ne-am. încre- . 

- dințat toți că cele ce le spune sint de folosul nostru, şi 

de atunci toți morţii se. îngroapă la ţintirimul cel noii 
din sat. | a 

(N IA. 

“Iepurele lui Doniăă. 

"Începuse a mi se uri la ţară. Pentru ce? Singur ei nu 

ştii; se vede pentru că omul-e: dat a nu se mai mulțemi 

nicăiuri. Într'o dimineață mi-am luat pușca, şi m'am dus 

de m "am pus la pîndă în marginea unei lunci, cu gînd să 

impuşe un iepure. N'a trecut mult şi am și văzut iepuri 

"ŞI şoldani, eşind pe toloacă, jucîndu- se, alergind, sărind, 
dar s€ învirtiati şi apoi fugeaii așa de iute, încit n'apucam 
să chitesc. Deodată zăresc pre unul mai bătrîn cu părul. 

“sur, că ese cu paşi rari din „pădure şi mi se pune în-: 

nainte, și apoi uitindu-se la mine și văzînd că-l ținteam : 

«ce 'zăboveşti, strigă, trage acum». 

O! Drept vă spun c'am rămas cuprins de mirare... «Să 

mă ferească Dumnezeii, i-am răspuns, ei nu-s deprins'a - 

_vîna dobitoace ce vorbesc. Tu eşti năsdrăvan cu bună 
seamă b «Ba, nici de cum, adăogi el, ei sînt un bătrin . 

iepure: a lui Donici.» Zăi! nu mai era de „vorbă; rămă- 
sesem încremenit. 

Mi-am svirlit pușca, şi. m'am închinat lui cu multă ple-. 
i căciune ; : i-am cerut iertăciune că nu !am cunoscut, bă-. 

4 .
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„ nuindu-i că se pusese în primejdie de a se face ostropăţ. . 
_— «Şi pentru 'ce acest desgust. de trăit, îl întrebai 2». 

— <Of! sint sătul de, cele. ce văd», zise el... -— «Cum, n'ai 
tai acel cimbru și trifoi ? »— «Așa este, dar nu-s tot 'acele 

„ dobitoace. Cînd ai ști cu cine “sint silit să-mi petrec zilele!. 

Vai -mie! nu mai sint acum vitele din vremea. mea. . 

Şoldanii de azi ii vezi -gingaşi și desmerdați, căutind' 
numai flori. 

Vor să-se hrănească cu viorele şi cu lăcrămioare în. 

loc de frunză de curechi şi de cartofle, cu care noi ne 
mulțumiam. - ” . 

Acum vezi şoldani republicani, căţei politici, măgari pro- 

copsiţi - cari vorbesc numai franțuzeşte, Saii 0 romînească 

din care nu înţeleg o buche. Dacă es din codrul mei, și 
mă duc la.vrun vecin să-mi: petrec vremea, îi găsesc: 

puind țara la cale, în loc să-și caute de treaba lor. Într'un 
„„cuvint, dobitoacele de astăzi sînt așa“ de cu duh! încit.... 

„de multul duh ce ai, mai wait nici de cum, şi. mintosul' 

- „nostru măgar avea mai mult în vremea lui decit momiţele. 

de acum. Bu sînt bătrîn şi nu mă pot deprinde:'cu toate 

„aceste! farafasticuri. Ia, de aceea mi sa urit de-a mai 

trăi şi vreii să mă fac bujăniţă». l/am mustrat cu bini- 
şorul și mingiindur], m'am luat și m'am dus acasă la i 
"dinsul. - 

Acolo. am făcut cunoștință cu citeva din dobitoacele lui 

Donici. Vulpea -era așa de ruşinoasă, părea că e o fată . - 

- mare, „Cucul şi grierul cîntaă mai frumos de cit. artiştii.. 

"noştrii. "Lupul postea şi învăţa azbucoavna pre vr'o ciţiva 

- miei, Toţi viețueai în cea mai mare linişte, numai giştele. 

cîteodată tot mai făceaii hălăgie. .
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copi i s rimani. — Batrini neputincioşi. 

Cred « că voi cunoaşteţi, săteni, institutul fondat de Prea- 
„Înălțatul nostru Domn. pentru copiii sărimani, care acum 

- de un an mai bine aciuează şi creşte un număr însemnat 
de prunci, 'ce ar fi fost altfel părăsiți pân răspîntiile uli- 
țelor, pe mormintele: bisericilor, saii, ce este mai:grozav, 

;* asvirliți. în puțuri și bălți 'ca să ascundă: rușinea mamelor. 

-: în dărnicia Romiînilor, mijloc de a şedea fără lucru. Cer- 

“lor; cu, toate acestea, în numerele viitoare a foaei noastre, : 
me. vom sili a vă lămuri mai pre larg toate foloasele ce 

: provin din aşezămintul acest mîntuitor. Acum ne grăbim 
„a vă spune că bunul nostiu Domnitor a mai înfiinţat un 
"noi aşezămiînt pentru. adăpostirea și ticnita vieţuire a bă- 

- trînilor neputincioşi şi a săracilor pătimași, cară pînă acum 
“nemerniceai cerșetorind, ca să-poată căpăta o. bucăţică 
de: piine de la indurarea creştinilor. 

Voi, deşi înțelegeți cită iubire de oameni este în această 
„faptă, nu puteți însă gîndi cite bunuri aduce pentru .so- 
-Cietate, pentru că la. voi, locuitori de ţară, nu se văd cer- 
getori. Calicia este. dată orașelor. De aceea noi care, lo- _ 
cuim prin ele, sîntem pătrunși de mărimea acestei cuvioase 
“fapte, pe care. atiţi Domni de mai "nainte sau n'aă simţit- -0, 
"sai n 'ai voit să o facă; : _ 

. Cu. vro treizeci şi mai bine de ani în urmă, Calicia nu 
“se ştia ce este în: țara noastră ; dovadă că chiar. _Zicerea 
calic: nu este rominească. | 

Ciţiva leneși străini, oploşiți cine: ştie: cum aice, găsiră 

 şitorind! pe la 'case “şi biserici, colindînd praznicile ȘI. CO- 
mîndurile, găsiau îndestulată hrană trindăviei lor, şi finăcă 

- în îndăvia — precum v 'am mai spus, —este isvorul tuturor. - 
„relelor, începură a „se viri între dinşii beţia. şi potiogăriă. 
„Pilda rea . este, “molipsitoare. Leneșii găsiră că meseria.



aceasta de a. nu face nimica este. in destul de “uşoară. ş ŞI. -- 

plăcută ; prin “urmare, numărul: cerşitorilor “se înmulți în- .: 

-tratita, încit acum ajunsese a forma '0 breaslă care nu. 
numai că era îngăduită, dar avea staroste, prapur şi bise- a 

rică, precum ai cojocarii, "ciobotarii, ş. c, |. 

„Aceea însă ce era mai urit, era purtarea şi felul traiului 

acestor netrebnici. Religia, acest pravăţ sfint al creştinului,. 

- lor le era atit de puțin cunoscută, încit bărbații şi femeile: 
trăiaii împreună ! Nenorocitele fiinţe ce se năşteai: din un - 

asemenea 'scirbos comunist, nu-și cunoştea: părinţii, Ei... 

erau meniţi a fi asemenea de ticăloşi, precum erai acei 

între cari vedeaii lumina zilei şi — ce e mai fioros: — este - 
"că, dacă se nășteaii sănătoşi şi întregi, pentru ca săi:: 

poată specula pe loc îi slutiaii, fringindu-le vre-o mină, 

sucindu-le vr'un picior, . desigurindu-i in sfirşit, pentru ca: 

în ticăita lor viață, să nu poată fi alta. decit calici; apoj 

îi deprindeaii a cere cu glas jalnic şi fărnăit, îi învățau 

“cum să-și facă răni false prin aplicarea pe piele a unor... 

plante iuți, cum să-și întoarcă ochii pe dos, cum -să-şi 

“împrăștie părul nepeptănat, cum. să-şi cîrpească cu mai 

, multe petici” colorate fleandura care o îmbrăca cind caliciaă, 

Ş. c.1. Pinăa nu le şti toate acestea, nu se socotia vrednic 

a se număra în breasla călicilor.: Adevăratul neputincios, 

bătrinul girbovit de virstă şi slăbit de lipsă şi. de boală” 

văduva săracă şi goală, dacă nu. aveati vre-o meteahnă 

însemnată, nu erai. primiţi în corpul lor. 

Nevoia. îi silia a “întinde mina ;: însă - mila . rscătorului 

cele mai adesea îi încungiura, şi se ducea la calicul care... 
ştia a cere în gura mare, şi care. nu - se ruşina:a-l. goni : 

pe urmă, pînă ce-şi căpăta obolul. - 

„_? Astăzi însă, mulțumită. Domnului nostru, bătrinul mepur” 
tincios este odihnit, orbul şi ologul' căutat! și “ajutat, iar. 

.
 

leneşii şi netrebnicii disprețuiți şi alungați din. societate 

- şi lepra caliciei curăţită şi vindecată: 

Spuneți, . săteni, cum putem noi mulțumi părintelui ce +



  

_ îngrijeşte astfel. de fiii săi, decit rugînd pre Dumnezeă ca - să-i lungească viaţa ? pentru că el, ca şi Tit, împăratul „ Romanilor, numără pierdută -ziua în care nu găsește prilej de a face bine ! i i 
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Despre locuinţele ţăranilor noştri. - 

“Locuinţele sătenilor noştri sînt foarte proaste, foarte urite”, „şi foarte nesănătoase. Fără a cere, ca săteanul să aibă o „-. casă mare, încăpătoare 'şi clădită arhitectoniceşte, voim a “arăta că dacă ei sint atît de răă locuiţi, vina este numai „a deprinderii şi mai vîrtos a lenii, această maică a tuturor ticăloşiilor. AObişnuit, casa unui țăran se alcătueşte dintro „odae în care este o Yatră cu un cuptor mare, şi de otindă - "““în care îşi ține nevasta gospodăria casnică, iar podul îi „slujeşte de hambar. . Da dă . Nimic mai simplu de cit căsuţa asta. Şase furci îngro-. păte în pămînt, pari îngrădiți printre ele, lipiţi cu lut, al- -cătuesc păreţii ; iar coperămîntul este de stuh, rogoz sai paie. Trei borte lipite cu bărdanînchipuesc ferestrele. “În jurul acestei numite case, este o prispă îngrădită şi “umplută cu pămint, care- opreşte umezeala de a răzbate, . E Un Ocol, un şopron sub care stă carul, și rare-ori o ogradă, „3 completează toată gospodăria. - - | Poate fi ceva mai trist? | 
- Și însă, se întîmplă une-ori de privirea se opreşte cu mulţumire pe vruna' din căsuțele aceste grijită, curată, :ve- selă.. Dovadă că bărbatul nu e bețiv și femeia e harnică.. .-: Sîntem departe de a.pretinde ca sătenii noștri să caute - a-şi face locuinți ca a țăranilor Germaniei, Franţei saă Engliterei. Aceca va veni Cînd şi ei vor “putea a. se în- „ credinţa: că fericirea muncitorului stă în hărnicie, Până . „atunci însă, mijloacele nu le: lipsesc nici cum, de a se deo- ” sebi dintre dobitoace Să căutăm a ne 'tălimăci mai bine. 
C.' Negruzzi. — pere complete, E . og
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După aşezămînt, fie- -care sătean primeşte zece prăjini 

- sait 360 st. „cvadrați pentru clădirea casei şi a heiurilor 

trebuitoare ; loc mai.mult de cît: de ajuns. Insă mai tot-. 

deauna el rămîne deşert, afară: de cite un Ogoraș câre se 

vede rare-ori lîngă -vre-o casă. Pentru ce? Pentru că. ță- 

ranul, stăpînit de. beţie, nici cum nu îngrijește de casa: 

sa; femeia face ce poate. Ea, dacă-i mai rămîne vreme, 

„pune ciți-va popuşoi saii niscai legumi cu sapa. Bărbatul: ."! 
păzeşe mai mult crișma !. 

Am zis că casa unui ţăran se alcătueşte din șase furci. 

Pentru ce să nu caute ca furcile aceste să fie nalte, pentru 

ca casa să poată avea aer? In locul cuptorului cu aur- 

soaică (care îi umple casa.de fum, şi care coprinde mai 

jumătatea odăii, ce nu slujește de altă de cît ca să-şi pră- : 

” jască copiii.pe el, făcîndu-i prin aceasta bolnăvicioși şi 

trindavi), ar putea avea o mică vatră cu sobă de cără-" 
midă şi ogeac scos, de-asupra coperămiîntului, cu care. : 

odaia ar cîştiga în lățime şi el ar avea nevoe demai pu- 
ţine lemne. În locul 'uşelor făcute din despicături cioplite | 

cu barda, prin crăpăturile cărora vîntul răsbate, în locul *: 
bortelor lipite cu. bărdan ce poartă nume de ferestre, cu 

„banii ce dă în cîteva luni pe. rachiu, un stoler i-ar face. 
„uşi bine încheiete și trei ferestre mai mari,. cu geamuri, 

prin care să poată intra soarele şi lumina, din lipsa s% 

rora copiii, lui cresc ţigăriți şi capătă scrofule. 

"Tată cum am sfătui noi pe un gospodar sătean 'să- ȘI re- 

"guleze locuinţa. Ingrădind acele 10 prăjini de loc ce are: 
după așezămînt, mai întii să despartă 4 prăjini, în: care, 

pe lingă căsuţa de locuit, să-şi facă zemnic, coşer, grajd, 

' poeată, şură, ş. c. |, iar în cele-lalte 6. -prăjini de pămînt... 

să-şi facă o grădină de legume. Pe lingă gardul grădinei . 

şi a..ogrăzei, în depărtare de un „stinjen,. să planteze. sal- . 

cîmi şi sălcii. Salcîmii — tunzînduii toamna, — i-ar da lemne” 
de ars. Sălciile,: tunzindu-le. primăvara, i-ar da „părușteni : 

și și nuele, cu .care să-şi poată drege gardul şi. ocoalele, deo-



  

sebit de umbra şi răcoarea lor. Pe lîngă aceste, printre - „Straturi ar putea sădi şi cîți-va pomi roditori. Dă Ce trebueşte pentru toate aceste? Nimic altă de cîtsă- „se- ducă mai rar la: crișmă, căci 'cu o sută de lei econo- misiţi din băutură și cu puţină hărnicie, şi-ar putea face . 0. locuință, bună și odihnitoare și prin urmare. un trai să. nătos și mulțămit. 
i 

  

XII .: 

» Bconomie şi hărnicie 

„Sint meşteşuguri prin care poate și. omul cel mai sărac - "să-și cîştige pîinea ca să-și hrănească femeea şi copiii, pre- cum veţi vedea din Istoria următoare a lui Terinte Doru, - - Terinte Doru era un călăraş bătrîn, fare slujise între slujitorii ținutului Vaslui, Odată, fiind trimis cu potira, se - ” “lovi .cu tilharii în codrii Dobrovăţului, îi prinse, dar. fu şi | „el împușcat întrun picior, după care intră în spital: Dof. ” torii, ca să-l tămădue mai de grabă, îi tăiară piciorul şi î - -Buseră-unul de lemn. In așa stare, ne mai putînd sluji, se . “intoarse în satul săă c'un picior de lemn şi c'o carte de „ Scuteală în buzunar, cu care cîrmuirea. îl răsplăti pentru. . slujbele sale, dar fără para frîntă în pungă. Curind muri „Și femeea:lui, lăsîndu-i trei copii. Neputind munci, își hrănia ” copiii cu mila. și ajutorul creştinilor; întrun cuvînt ajunsese în cea mai amară sărăcie. Astă-zi însă Terinte are.o casă bună cu.livadă și grădină, are argaţi, are boi și vaci, are * de-toate cele cu îmbelşugare şi nici un sărac nu se în- . „toarce cu “mîna goală de la ușa lui. Unii zic car fi găsit. | -O.comoară ; ba nu, strigă alţii, nu, el are legătură cu Dracul, | „ “Dar ei zic că şi unii şi alţii nu ştiă ce spun ; eii cunosc. : pricina cea adevărată şi voi să vo povestesc. i „- Terinte; precum ați auzit, “avea trei copii. pe care cu toată sărăcia îi crescuse, dindu-le sfaturi și pilde bune, și 

..
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 trimitindu-i -i la şcoala din satul de alăture, căci în satul unde 

. locuiaă ei nu era şcoală, căci. proprietarul o prefăcuse în . 

crişmă, văzînd că şcoala nu-i dă nici un venit. | 

Intro zi de vară, cînd Terinte impărția gustare la fii, 

_săi,_le zise :. > e 

a — Băeţi, iată, cu ajutorul lui Dumnezeii voi i sînteți acum 

destul de mari ca să puteți cîştiga singuri pinea de toate 

zilele, însă nu trebue să cereţi Cînd. puteți face altmin-. 

foloseşte-te de dinsele. 

trelea ; căci prin cerșetorie nu numai că v'aţi înjosi, dar 

ați răpi pinea altor mai nenvrociţi de cit voi. Tu, Petre, - 

ești de pai-spre-zece ani, ochi buni ai, caută muncă: Tv,. 

“Mihai, ești de trei-spre-zece ani, braţe bune ai, apucă-te de. 

lucru. Tu, Gheorghe, eşti de zece ani, ai picioare bune, 

» — Dar ce vrei să facem? strigară cîte trei copii. Te 

rinte le răspunse: m 

_— Ştia prea, bine. că noi n'avem nici ogor de săpat, nici : 

lemne de tăiat, “nici fineţ de cosit, nici turme de păzit; .. 

însă- sînt mulțime „de lucruri care se. pierd fără a se folosi ..“ 

-cine-va de ele, şi din care — prin puţină sirguință — s'ar- 
. 

putea trage folos mare. Ei o:să vă arăt cum, ciştigind Ia 

puțini bani, dacă nu-i veţi cheltui de it pe trebuinţă și-i 

veți economisi pe viitor, cînd. veţi ajunge în stare ca din: . 

“cîştig să vă scoateţi hrana şi îmbrăcămintea şi să puneţi - 

şi deoparte 10 parale pe zi, la sfîrşitul anului fie-care din 

„VOL o să aibă 90 lei, şi în zece ani un capital. de. 900. lei. 

-După aceasta, Terinte îşi luă copiii de 'mină și porni Gu * . 

ei prin sat. [i făcea să stringă toate oasele care eraii arun- -. 
cate pe drum ca netrebnice, pentru ca să le -vindă la” me-. 

"şterii cari le ardeau şi făceau praf de oase din ele. [i făcea 

să adune toate bucăţelile de sticlă, ca să le vindă la fabrică, „ 

unde .se topiaii din noi. Vara aduceai grămeză de foi de. 

trandafir, de romoniţă, de soc ş. c.l,, care se plătiai bine = 

„de către spiţeri, care le da nouă 'comisioane și singuri le: : 

făceaii cunoscute şi alte multe plante şi rădăcini trebuin- 

cioase la meseria lor, Ei stringeaii asemenea. şi: păr. de: 

>
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vacă ŞI de cal. Tapiserii cumpăraii pe cel de vacă, , şelariă Ni 
2 Și fabricanți de scaune.pe cel de cal. 

„Toate aceste aduceaă bani frumoși, fără să fie ttebu- 
_înţă “de cît de silință şi de băgare „de seamă. Pe lingă 

-acestea,. ei căutaă şi peteci de lină oră de pînză, le strîn- 
„geaă şi le vindeai cu preț, la fabrica de hirtie; cînd gă- 
seaă cenușă, o adunau: şi o vindeati spălătorițelor şi să-. 

ponarilor. În sfirşit, ei n'ar fi lăsat o pană, care putea fi. 

- bună de scris, să nu o rădice. Cu chipul acesta, micul lor 
venit sporia din zi în zi.: 

| “Toamna venea, dar munca nu lipsea la copiii lui Te- 

" rinte. Culegeai poame sălbatice din care făceau oțet, must 

“ şi alte lucruri folositoare. Din pădure stringeai jir şi ghindă, 

“pe care, le vindeaii. neguţitoriior de porci, adunat alune, 

".. mure, ș. a. lar cind n'aveai altă de lucru, după o ploaie 
caldă, găseau ciuperce, sbirciogi, verdețuri, pentru lacomii 

*  oraşelor.. Iarna se îndeletniciaă impletind panere şi scaune 

  

de. nuiele şi de paie. În meșteșugul acesta, tatăl lor .îi po-. 

, văţuia. Într un cuvînt, „căsuţa lor semăna cu o magazie, în. 

care de-abia încăpea deosebitele. lucruri ce adunai în 

"toate . zilele copiii. lui.: Nu zăbovim a face cunoştinţă cu - 
mușterii care le cumpăraă lucrurile; începură și băeţii a 

ii deosebi calitatea mărfurilor lor, şi a se face mai isteți în, 
a lor căutare. 

-.-.Pe la sfirșitul anului, Terinte Doru făcu socoteală - şi se. 

incredinţă că copiii săi aă cîștigat mai mult de 10 parale 
pe: zi, căcă în casa lor se afla 270 lei. Terinte duse îndată - 

suma aceasta la un neguţitor din oraș, şi o puse cu do- 
..biîndă. “Toate aceste pricinuiră o “mare bucutrie copiilor, 

-care'nu văzuseră în viaţa - lor atiţi bani de- odată. În -ur- 

E mătorul an, treaba a mers și mai bine. Dorul nu mai um- 

- bla” cerşitorind, “ci îngrijea de economie; mergea pe la 

| " muşterii. de desfăcea marfa strinsă de copiii săi. În vreme 

de: “patru ani, astfel sîrguindu-se ei, se văzură stăpîni pe 1500 . 

: lei. În vremea. aceasta, copiii se făcuseră mari, şi se gil- 

 ceveaiă adesea. Cind unul învinovăția pe altul-că n'a mun- 

-7. , . 7
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cit indestul, cînd cel- lalt că a vindut prea ieftin marfa, sait - 
că a cheltuit ceva din bani. Tatăl lor: care se măhnea - 
de aceasta, le zise într'o zi: Ascultați, băeţi! Acum sînteți 
destul de mari ca să vă puteți hrăni singuri; luați fie-care: 
cite 300 ei, şi vă duceţi în lume ; prin /ărnicie și econo- 
mie veţi putea trăi pretutindene, Baniă ce mai rămîn vor 
sta la neguțitorul la căre s'ai dat cu dobîndă, şi pănă cînd 

„vom,.avea nevoie, pe tot anul dobinda se 'va adăogi către 
-capital.. Atunci tus-trei fraţii se sărutară, îşi luară ziua bună 
de la tatăl lor şi Petre a- apucat spre Răsărit, Mihai spre 
Apus şi Gheorghe spre Miază-napte. 

Terinte- n'a iuat nici o ştire de fiii săi. EI s'a căit prea: 
mult că s'a despărţit de dînșii, căci acum îmbătrinise şi 
slăbise, însă. de. banii copiilor nu vrea să se atingă. Peste. 
puţin se bolnăvi, și nişte: săteni milostivi îi trimitea ajutor, 
dar în sat era şi oameni răi — căci -unde nu sînt? Aceştia - 

"cîrteaii că Dorul -este un trîndav, și. întorceai și pre cei 
„„buni.de-la plecarea lor, deşi bietul hătrîn trăia de.20 de 
„ani întrun sat cu dînșii. - 

Atunci Terinte a scris neguțătorului : «Trimite. -mi '300-. 
“de lei din capitalul meiă, căci sînt bătrin şi slab şi: de'12- 
ani n'am nici o ştire de copiii mei. Ei. sint morți, fără în-.? 
doială, şi. peste puţin. le voi urma şi eă! A 
— «Îţi trimet aceea-ce îmi scrii, îi răspunse neguțătorul: 

D-ta ești bogat, căci capitalul D-tale a crescut pină la 15 
mii lei.> Cînă a au sosit banii, țăranii. holbară ochii şi șop- - 
tiai între dinșii că Terinte ar “fi strigoi. Însă, bietul-bătrin; 
deşi nu mai trăgea nevoie şi. lipsă, era foarte mîhnit; -. 
dorea moartea, ca să meargă la fiii. săi pe care îi credea | 

* morți, Oh! o să mor părăsit de toți, zicea suspinind. şi. 
" ochii mei nu se pot închide de mîna unui iubit! : Ah! de: 
„ce n'am oprit lingă: mine măcar. pe mititelul Ghiţă! . 

. Dumnezeii însă, care nici-odată .nu,. părăseşte pe” omul! 
bun Şi cinstit, nu lasă ca Terinte să : moară nemîngiiat, . 

Într'o. seară” frumoasă de Duminică, el şedea cu alți, ță: 
rani subt .o salcie, cînd văd că soseşte o slugă călare, se"



_. 
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- oprește înaintea lor şi întreabă. dacă în satul acela ' locu- "eşte Terinte Doru. Aice este, răspunseră țăranii cuprinși 
„de mirare, eată-l Dumnealui este. . | 

În vremea aceasta se arătă şi două calește frumoase și „se opresc d'înaintea casei lui Doru. Trei domni tineri şi. două dame frumoase, îmbrăcați toţi boereşte, se coboară, : " îmbrățișează 'pe bătrinul țăran, care singur .nu știe ce .să gindească despre toate 'cele ce videa. - 
+ «Tată, dumneata, nu ne mai cunoşti ? strigă cel mai vrist-. „nic; ei sint Petru, fiul D-tale; am ajuns neguțător mare în Țarigrad, și dama aceasta este nevasta mea. — Ei sînt Mihai, fiul D-tale, zise al doilea, m'am însurat în: Pâris, | unde fac neguțătorie cu vinațe şi iacă soția 'mea.— Ei. sunt Gheorghe, zise cel al treilea ; vin de la Moscova, unde: învîrtesc neguțătorie de blănărie. Din gazete m'am înștiințat că fraţii mei âi venit la Galaţi; m'am dus la. Odesa! de unde am suit în corabie şi am venit de i-am găsit; Și. - acum iată-ne, am venit ca să te miîngiiem la bătrînețe, 
Bietul Terinte a; început să plingă de bucurie pe gru-. „ mazii copiilor săi, bine-cuvîntindu-i pre ei şi. pe neves- 

„tele lor.: Da 
—.D-tale, tat 

„„ruiene; oase, pene Și petici, noi am fi astăzi nişte calici. 
-Ast-fel vorbiră şi umplură' de bueurie zilele cela - din. "urmă ale: bătrînului părinte. Iar. cu banii cari i-ati găsit 

ă, îţi sîntem noi datori cu norocireă noastră,. . strigară tus-trei; dacă nu ne-ai fi învăţat să stingem bu- 

“puşi la dobîndă,': a întemeiat o frumoasă şcoală în Sat, „” unde, .în toată Duminica, după biserică,.se citește istoria lui, Terinte Doru şi a copiilor săi, pre care şi noi o: pu-. blicăm în foaia noastră Săptămîna, ca să ştie toți că omul. ..- harnic. şi econom nu piere, și .ca să închidem gura gogo- manilor care nu o cunosc şi dirdiesc că Doru a făcut le- - gătură cu dracu. .
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a SU 2 
„o: | Meşterul orb 

In. trgul Hirlăul din ținutul Botoşani, era un orb cu 
numele Dorofti, care era minunea tirgului pentru vredni- 

___cia sa cea ciudată. El fabrica tot felul de telince, fluere, 
„. jucării, rogojini, mindire,. biciușce şi alte mărunţișuri.. Se 
-miraii toți cum un orb lipsit de vedere poate face atitea. 
lucruri, şi cînd lucra în dugheniţa lui, se găsea totdeauna 
cite un leneş care-l privea lucrînd. Intre aceia se afla prea . 

- des Dediul Frunză, copilul vecinului lui Dorofti,. care era 
de 15 ani, şi încă nu se apucase de vre-o meserie. Dediul -. 
nu o: făcea aceasta doară că era plecat la vre-un” răi, ci: 
„lui îi plăcea să privească şuerind şi cu miînile în sîn cum: 

- lucrează alții şi să-și cheltuească ast-fel zilele, dormind. şi 
căscind gura. Tatăl săii adese se jeluia lui Dorofti de 
trîndăvia. fiului” său, care s'a făgăduit. căci -va da bune, i 
șfaturi și că 'se .va sili a-l dezbăra de lene. . . 

'Intr'o seară cînd, în duglienita lui Dorofti se strinseseră | 
mai mulți curioși de cit altă dată, orbul se scoală..de. la - 
lucru, ese şi se pune pe prispă dinaintea casei -ce auria | 
„de razele soarelui „apuitor. Un cerc mare de privitoră se -- 
formă. împregiurul lui între care era și Dediă. 

—: Zăii, moş Dorofiti, zise el, aș dori prea mult-să știi 
cum âi putut învăța atite meşteşuguri fără să: vezi? — O! 
aceasta e o istorie lungă, zise orbul clătind din cap şi în- E 
desîndu- -Și căciula. 
„— Spune-ne-o,-strigă Dediul, spune-ne- -0, moș) Dorofti !.— 

„Bucuros, răspunse orbul după puţină gindire, prea bucur 
ros, căci poate să fie folositoare la vr "unul dintre.noi. Să. 
vă povestesc toată viața mea. ” 

Cind m'am născut, ochii mei eraă deschişi la lumină e ca 
şi ai. voştri; cînd am perdut vederea, aveam numai cinci .: : 

“ani. Eram încă prea tînăr, ca să pot prețui toată mărimea . * - 
acestei i pierderi, cu toate aceste, uritul care mă apăsa în7 -



*măhnire părinţilor mei? . Sa Dai +... Toate ideile “ aceste mă preocupaă, căci gindim mult - 
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dată, făcu să o simt. Pină atunci trăisem cu ființi ca . și mine, și în-mijlocul a mii de lucruri. care mă :interesati ;. “deodată mă pomenii singur și :ca întrun deşert. Cu toate „aceste, lumea care se făcuse pustie pentru mine, se umplu „pe nesimţite. Pină atunci cunoșteam lucrurile prin vedere, după aceea începui să mă obişnuesc a le cunoaşte prin” _. pipăire şi auzire, Treptat, simţiam- tot mai mult nevoia de "-amă desăvirşi în mijloacele astea de videre; mă învăţam a judeca. depărtarea .după sunet, şi a gici natura lucrurilor „după pipăit; însă îndeletnicirile aceste eraă mâl mult o „-trebuință pentru mine, de cit o petrecere. 
Poate vi s'a -intimplat ca să nu puteți dormi nici-de-cum -. „în vr'o noapte. Aduceţi-vă aminte cit "de. lungă vi: s'a pă.. Xut vremea atunci și ce urit ați simțit în, mijlocul întune- ricului care vă împrejura. Ei bine! închipuiţi-vă acum. o. „ asemenea noapte; dar fără sfirşit!... Aşa era. viața mea! . "Cu toate că aveam Oare-care jucării care puteaii să-mi gonească uritul pentru puţină vreme, dar petrecerea aceasta “fiind fără scop, curind mă disgustă. Pe de altă parte, toți. mu conteniaă â-mi plinge soarta, și a Jăli pre părinți pen- tru sarcina cu .care i-a împovărat Dumnezeii; compătimi- | „rea aceasta mă mîhnia; nu-mă puteam .obişnui cu' ideea „de a fi în veci o pricină de întristare şi de durere. pentru : acei cari mi-aă dat viața. - aa A face răi, Chiar. nevrînd, la acei pre cari îi iubim, este. durerea cea mai mare ce poate „cineva simţi. Dar oare era: | "“ adevărat că .n'6 să pct fi bun de nimic? Nar fi fost oare „9 nerecunoștință şi o mişelie, să rămîn într'o așa stare „ticăloasă, și să fii un lucru care trebuia “să pricinuiaseă . 

atunci cînd nu videm; hotării dar să fac. tot ce-mi va sta... prin putință, spre a trage din puterile mele tot folosul ce - -.se.va putea.. Prin. urmare mă apucai să învăţ a deosebi şi a. cunoaște jucăriile “ce mi le dăduse, le desfăcui bucă- -. -. ţică 'cite-o bucăţică, Şi pricepui că pot face și eii asemene. 
- 

.
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lată cel întii. meşteşug al mei ; dar. n'am vrut să mă opresc 
- numai: la. atita, Încredinţindu- -mă că, voinţa ațiţată de sen- | 
"timentul datoriei poate săVirşi toate, doream să mă apuc 
de o meserie care să mă facă! neatirnat de ori-ce ajutor. 
străin și învăţai muzica, adică fluerul şi cimpoiul. Cu meş- 

| teșugul acesta, începui a cutriera satele, unde Duminicile 
făceam să dănţuiască flăcăii și fetele, cîntîndu-le hore, iar 

“pe bătrîni îi veseleam cu doinele mele. Astea mă făcea 
-. să trăesc îndestul de bine, dar 'nu eram mulțămit, fiindcă .. 

părinţii mei trăiai cu: îndestulă greutate, fiind bătrîni; am 
hotărit şi m'am dus la Botoșani, unde mă primi la gazdă 
un negustor mindirigiu. Băetul gazdei mele mă ruga să-l . 

'nveţe şi pe mine mindirigia, în care mă deprinsei. foarte - 
bine, îndemnat de ideea că omul de multe ori. este silit - 
să alerge la mai multe feliură de: mijloace de trai, şi cine! 
trebuia să fie pentru viitor mai îngrijit .de cit mine! Mă 
deprinseă treptat şi în curind a fabrica jucării, rogojini, 
feliuri de mobile de lemn, panere, coșciuge şi altele, deo-: 
sebit de muzica care o învățasem şi de mindirigie, î în care 
mă desăvirşisem. 

După ce m'am simţit in stare a-mi cîştiga pînea, m'am ÎN 
înturnat acasă. Părinţii mei neputincioşi fură siliți-a alerga 

„Ja. mine. Zioa aceasta aii fost cea mai frumoasă din zilele. 
vieţei mele !.. Eă, un biet orb, acela care trebuia să fie” 
povara familiei sale, am agiuns, prin puterea voinței mele, 7. 

„să le fiă de ajutor şi de razim! Cunoscui atunci că o da- 

a 

torie mare împlinită, dă putere şi fericire. În toate sările 
luară de subsuori pre tatăl meă şi pre maică- -mea și, ne 
plimbam - impreună ; ei mă povățuiaii şi eii îi sprijiniam. 
Trecătorii' stai şi ne priveai cu respect, . - Sa 

Tatăl mei şi maică-mea, murind, ini s'a urita mai locui 
întrun loc care-mi aducea aminte de perderea lor. Mam, 

“mutat în Hirlăă, unde m'am însurat şi unde trăesc 'acum: 
„de mai mulți ani, liniștit și mulțămit; nu cer altă de la 

5 Dumnezeu de. cit sănătatea, căci cit pentru avuţie, el mi- -a 
4 

învăţ. fluerul; ei. primii bucuros, cu tocmala ca să mă >



"EPILOG! ! 
   

, . 

dat una nesecată, dăruiridu-mă cu stăruirea şi cu iubirea „de muncă.. Adese-6ri, cînd șed la lucru şi cînd aud glâsul cerşitoritor care şi-ar putea cîştiga pînea, sat “pre beţivii „care-şi pierd vremea şi starea -prin crişme, zic în sine: <Orbdi în lumea aceasta- nu sînt acei cari nu văd soarele, ' ci acei cari nu-şi văd datoria». 

" auzitorii, şi asupra celor ce auziseră făcea feluri de .bă- „gări de seamă, fiecare după cum se pricepea ; unul numai nu se sculă, şi a rămas șăzînd şi tăcînd, Acesta era Dediul:. Frunză. El a rămas multă vreme cu coatele răzemate pe .. „genunchi, şi cu capul pe mini,. absorbit de ginduri ;. de. două ori.aă trebuit să-l cheme acasă..A doua zi, des de: „ dimineață, se întoarse cu tată] săi la dugheniţa lui Dorofti, o „« Vecine, 'zise bătrinul Frunză, iată un băiat pe care. Va făcut înțelept istoria dumitale. Dediul vrea să se facă şi el folositor, și a venit acum să te roage. ca să-l pri- E meșşti de ucenic» .  : o Ps 

„După ce Dorofti şi-a isprăvit “istoria, 'se. sculară toți. 

  

i Aa i XIV, 

Epilog. 
-.- Cu sfirşitul lunei April se împlineşte anul 'de cînd .Săp- tămîna a 'văzut lumina, De la bună-voinţa Înaltei Cirmuiri atirnă acum de a hotări dacă ea trebue să-și mai urmeze „cale, saă să înceteze. Cit Pentru noi, mulţumiţi că ne-am „putut îndeptini ostenicioasa sarcină, credem că am răspuns -.. : pe cât s'a putut la datoria ce ne era impusă, şi că foaia noastră „a ajunsa se face neapărat trebuitoare pentru, omul de țară. „În adevăr, la unele zise ce am auzit, că ţăranul nu ştie "ceti şi că o foaie sătească îi este de prisos, vom răspunde cu îndrăsneală, că dacă întrun sat de o sută familii, cinci numai vor ceti-o; folosul încă este mare, ! „.. Dâcă preceptele noastre de religie şi de morală ai în-: 'dreptat moravurile unui singur ins dintr'un. cătun; - dacă 

-
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v 

învăţăturile noastre | agronomice” ai îmbunătăţit un singur E 
ogor de pe O moşie, dacă în sfirșit medicina casnică -a dat. 
sănătate numai unei fiinţe. pătimaşe dintr'un' sat, iată dar a 

„„că de la” două mii de sate, şase mii de indiviză cel puţin 
s'au folosit. Oare aceasta e puţin? Însă -aceșt folos, cu cit: 
va. merge va fi progresiv, căci onor. Depart. a cultului şi-a 

-- învățăturilor at făcut, dispoziţii, ca pe 'la toate moşiile cle- 
"rului să se înfiinţeze şcoale, Măsura această înțeleaptă va -. 
produce curînd roduri princioase Și binefăcătoare, căci cînd... 

„ţăranul se va obicinui a 'ceti mai des foaia noastră, el se... 
„va desbăra de viţioasele sale deprinderi. şi lenea şi beţia, 
aceste două rele, vor înceta de a-i mai biîntui. Şi.să nu 

: socoată cine-va.. că îmbunătăţirea stărei fizice şi morale a ;: 
clasei cei mai numeroase a poporului, nu' este una din. 

„cele iintăi îngrijiri a unei Cărmuiri înțelepte ŞI părintești, 
„In“ Rusia” mai multe foi periodice Sînt destinate sătenilor; 
„ele îi învață a fi buni gospodari; le arată datoriile lor de-" 
„Cetățeni şi supunerea. cu care sînt datori către Cărmuirea 

“ce priveghează asupra lor. In Germania şi cea-Valtă Eu- 
"ropă, agronomia ţine cel întăi loc între ştiinţele pozitive. - : 
„Oare țara noastră, cea cu totul agricolă, să nu mai spo- 
rească în ştiinţa aceasta ? : IR 

Noi credem, din împotrivă, și aşteptind hotărirea soartei E 
Sptămînii, ne luăna rămas bun de la cetitorii noştrii. 

  

. i " e XV 

(Un + articol politic). Ă 
as, 13 Aprile (1555). 

- De cităva vreme n auzim vorbindu- -se decit de reforme. . | 
N'auzim strigind decit : „«Emanciparea ţăranului, desfiin-: 

__ țarea boerescului, împărțirea proprietăților Ş. c, La pro- -. 
rictă est un vol 1). - aia 

Frumoase cuvinte! Atita numai că nu sînt logice, 

  

1) Zimbrul 1855 p.:285. Acelaş articol şi în franţuzeştt:



  

„Ziceţi că voiţi să emancipați pre - țăran: “Dar oare. ță= ranul nu e slobod ?.E1 este volnic a se strămuta” unde va. “voi, fără paguba sa. (Art. 124 al Regulamentului). | >. Vreți să desființați boierescul ? Dar după ce s'a ridicat - ve 

  

". dijma; care singură. mai era..0. umbră. de „Vasalitate, ce este boierescul de cît o învoială între proprietar și mun- citor ? Ri - 

Vreți. împărțala proprietăţilor? Daţi-mi voe.să vă întreb cu ce drept (logic, nu sofistic). vrei să-mi iaă' lucrul mei, - ! 

-. . . . . . . . . . 

“de nu cum-va pentru-că D-1 Prudhon ai zis: Proprietatea | e o tilhărie? 
Să 'videm acum ce zice asupra acestora un vestit pu- blicist, care a. fost în mai multe rînduri ministru și de. „“putat în țara cea mâi liberală din Europa... a Iată zisele D-lui Tiers: |. - | cc - «Proprietatea este un fapt statornic, universal în. toate „î. “timpurile Şi în toate țările, ş. c. 1, | . Din eserciția facultăţilor omului se naște o-a doua pro- ...- prietate, ce ar6 munca drept origină, ş. c, L.» 

. 

: Din “aceste videm că, dacă un stăpin de.moşie are-o-: |  » bucată “de. pămînt, de asemene şi țăranul are și el o pro-: ” prietate,' munca sa. 
„Dacă deci țăranul are trebuință, de Pămînt, nu mai puţin. | stăpinul -de inoşie are. ttebuință de muncă. Tranzacţia e lesne. Proprietarul dind pămînt va primi muncă, şi țăra- - + "nul, dind muncă va primi pămînt. 

„ Acest princip Statornicindu-se, nimene nu S'ar putea so- . „ coti. asuprit, Boiertscul, care sună atit de răi la auz, S'ar --prefăce în învoială reciprocă: și proprietatea ar fi în ade- văr. nejignită şi întemeiată pe. baze statornice 1). , 

  

1) Semnar K. N. „.zzi şi cu următoarea notă a redacţiei: Artieolu - î "de sus Pam. publicat” după o îna:linsă poftire. | Aa A 

,



- Despre Capitala Ro mînici 2 E | 

“ Acum “cînd sîntem în ajunul Unirei Principatelor, acestei 
“mari dorinți naţionale, credem. că nu ar fi de prisos a ne : 

.: gindi și la chestia viitoarei capitale a 'Rominiei, chestie 
vitală după socotința noastră, de vreme ce de la rezol- 

-varea. ei -atîrnă mai mult sai mai: puţin fericirea țărilor 
menite a nu mai fi. despărțite, De 
"Şi mai întăi să începem a cerceta cu amănuntul cali. -. 
tățile şi defectele capitalelor noastre 'existinde astăzi, laşii 
şi Bucureştii. - " 

„» Care fu cauza ce a' îndemnat pe Ştefan în secolul XV. 
să-şi mute scaunul de la Suceava la Iaşi? — Viteazul Domn 
nu putea” priveghea. pe „numeroșii săi duşmani din reşe- - 
dința sa situată sub poalele munților. El se așeză în mij-. 

“locul ţării sale. De la Iaşi, se putea repezi.. cu bravii săi, 
ca .să dea piept, la Răsărit Polonului, Tătarului” și Caza- . 
cului; la Apus Ungurului şi la Miazăzi Turcului şi Romi- 

„nului, fratelui săă. Astfel Iaşii deveni capitala Moldaviei.. * 
și Suceava se părăsi. Iașii, situat întrun loc: sănătos; în-. * . 
cunjurat de' dealuri îmbrăcate cu vii şi livezi, avind-apă: , “ 
bună şi multă, lemne cu îndestulare, prosperă pină la anul 
1812, cînd prin tractatul de Bucureşti, în loc de Nistru se | 

-făcu Prutul hotar țării, sfişiindu-se cu acest chip Moldavia: 
“în două, și luîndu-i-se partea cea mai frumoasă cu marea, 
cetățile, apele, tirgurile şi satele ei. Rămas deci în mar- . 
ginea țării, sub ochii unui puternic vecin, Iaşii din zi în ....- 
zi decăzu din mărirea sa. pp o. 

” Aşa dar, cu toate avantajele sale, Iaşii nu mai poate 
pretinde a fi capitala Romîniei. Să-l lăsăm dar- ca pe o 
„Scumpă relicvie a trecutului, şi să venim la București. . 

  

1) Broşură în 8 apărută la 1861. 

=
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II. 

Valahia nu avu, întru aceasta, nenorocita soartă a su- rorei sale. La toate invaziile, cînd se: retrăgeau oștile străine, deşi sdruncinată, ea rămînea în totdeauna întreagă. - „Ea nu numai nu pierdu Bucovina și Basarabia, ci mai. -! virtos prin tractatul de Adrianopol, recăpătă: şi. bucăţile î -.. din teritoriul ei, ce i le stă înea Turcii. Aşa Bucurestii 
pi , ; - - y , „„-" pe toată ziua sporea şi Domnii săi se siliai. a-l face. cît : se poate mai frumos și mai îndemiînatec. Ei prefăceai mă- năstirile în grădini, clădeat „Cazarme şi teatre, aduceau. . maşine ca să lămurească apa Dimboviţei, și a,, ş.a. 

„Insă cu toate îmbunătățirile, cu. toate silințele întrebuin- tate, totuşi Bucureştii nu putu căpăta cualitățile cerute pentru o capitală. Situat întrun şes sec şi năsipos, ce nu produce „de cit pulvere vara, noroi earna, lipsit de apă 1) și de pă- "duri,— elemente de căpetenie pentru un oraș, — fără piatră, . "var ş. c."L, mai are şi defectul moral, că în el, în locul: "spiritului municipal, clocesc numai intrigile moştenite de. | la domniile streine, cari alimentează speranțele deosebitelor.. „ partide ale deosebiţilor Pretendenți. i "Tată dar, că Bucureștii nu poate, fi „capitala Romăniei - june, fiind-că a fost capitala Valahiei bătrine. | 

| | UL i | 
Să ne ducem dar la hotarul âmbelor țări? Să ne insta-. --lăm la: Focşani? | ” A IE „Focşanii, e menit a rămîne aceea-ce este, âdecă o capi- "“tală de district, nimic mai mult, pentru că nici uni argu- ment puternic.nu are în favârul săă, Şi apoi. acelor, ce ar „voia sprijini serios o așa combinaţie, le-am putea răspunde, - că de vreme ce e vorba de Focşani, de ce să nu fie vorbă . de Tecuci sai de Buzăi, care înfăţişează mai multe avan-.. taje prin situaţia: lor? 

* „+ pr ” - | . . | . „n . 
i) Dimboviţa e apă dulce, dar. foarte reâ de băut. Nota lui CN.:,



. 

Mai toate „capitalele Europei precum :. Stolholmul, Ro-.- :. 

lemnul de construcție, în curînd s'ar face unul din cele mai frumoase. orașe, şi nu ar mai avea nimic de rivnit Bu- „Cureștilor și Iaşilor. Dar Ce.e mai de însemnat, el ne-ar pune în. contăct cu Europa luminată, şi ar face să înviie comerciul nOștru, Capitala noastră, leagă. Orientul cu Occidentul, s intilni avuția : Răsăritului cu industria Apusului ; Şi cind astă-zi, cu toate micile noastre opintiri, sintem abia cunos- vilizate, în curînd am căpăta însemnătatea ce „merită ţările noastre, | Se Procsimitatea Capitaliei ar deștepta din letargia' în care. 
: . ua . e . 

. af. 
. 

Zac Brăila şi Ismailul ȘI Partea de jos a. Romîniei, Partea . 
» „cea mai mînoasă și mai -frumoasă, deșartă astăzi, s'ar iîm- 
-Popora ca prin. un efect: magic. - 

V. 

penhaga, Petersburgul, Dresda, Viena, Constantinopolul, | Neapolul, Lisabona,. Parisul, Londra Ş. a. ș. a., staă saii.. 'la mare, sati. pe țărmul vre unui fluviu, care pe lingă sa. lubritate, îndeminează trebuinţile sale. Petru-cel-Mare, de și avea în miezul întinsei sale imperii Moscova, orașul cel bogat, cu cupolele aurite, oraș sacru pentru Ruşi, pricepu.. Cu agerimea unui Yegenerator, că în cîtă vreme; nu se va Pune în relaţie cu Europa. luminată, ori cît ar îi Rusia de „mare şi de tare, ar rămînea tot necunoscută şi sălbatică; - - "și nu se stinjini pentru un așa mare interes a părăsi Mos- cova, călcînd şi. presțigriul și tradiția şi deprinderea: înțe- - i. 

așezată pe calea ce - 
ar face centrul unde sar. 

E
P
 
E
I
 

a
r
 
m
e
a



DESPRE CAPITALA ROMÂNIEI „309. 

    

lenită a poporului săii, și” a alerga la marginea imperiei, "omorind chiar cite-va sute. de-mii de lucrători în mareca-  jele pestilenţiale. a Finlandiei, dar bălțile se „astupară, şi | Petershurgul se fundă ! - a Chiar în zilele noastre nu vedem pe Unguri părăsind “Presburgul şi alergind la “Pesta? 
. . 

E : 
< | _ VI... i ie 

"Ni se -va: imputa. poate, că ne: trăgem cenușa pe turta: noastră; că “cerem. Galaţii pentru că 'e în - Moldova. Am. zis'o-şi altă dată ŞI 'o mai zicem.'şi. acum; 'cind Moldova. şi: Valachia .se vor contopi întro Rowmănie, “una: și -nedes-! părțită, Galaţi, Brăila, Ploeşti, Roman, pentru noi e-tot ună. Și apoi, dovadă. 'că nu scriem întrun “spirit de nioldove- nism, este că Bucureştii e mai aproape. de Galaţi de cit Iaşi. 

= 

e : Se mai găsesc ami, cari zic-că Galaţii.nu ar fi un punct strategic. Noi credem că acei ce gîndesc. aceasta, înțeleg strategia așa de bine, cit înțelegem noi astrologia. Oare - Bucureștii, deschis din toate Părțile, este el mai favorabil la o apărare, de cit Galaţii cu cîteva baterii. la port Şi cî- - teva canoniere la gura Dunării? Lăsăm aceasta să o cri- tice” oameni! competenți. - 

_ VI 
Mai avem încă ceva de spus. Noi voim Unirea. O do. rim și O vom cere totdeauna 'rostribus ef unguis, dar voim . unire nu anexare, Sintem însă convinşi Că unirea, cu capitala la București, nu poate fi nici odată temeinică. Ea ar pune în joc pre. multe interese, cari cu tot „patriotismul, nu S'ar putea stinge. Nici Munteanul la Iași, nici -Moldo- 
C. Negruzzi, — Opere complete, 

„24
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- veanul la Bucureşti nu va fi mulţumit ; şi unui și altul. ar 
regreta oraşul săii. Să . 

_..  Galaţii însă ar împăca toate interesele, ar şterge toate. 

antipatiile, şi atuncea Unirea ar fi cu adevărat aceea ce, 
o dorim să fie. . 

. IX 

- Bucureştii şi Iaşii mar perde nimic prin aşezarea "capi- 
talei la Galaţi. Bucureştii ar fi tot un oraş mare, Moscva 

Rominiei, oraş de primblări și de lucs, oraşul trindavilor 

şi al bogaţilor. Curtea noastră ar pitrece acolo iarna, unde 

ar. putea desvăli fastul şi pompa, atit de plăcute Romini- 

lor; dar Bucureştii rămiie mulțămit cu atita, nu pretindă 

a fi capitala Rominiei, căci s'ar face vinovat cătră patrie. - 
+ 

  

, 

După ce am espus în cite-va cuvinte rezoanele pe care 

ne-am întemeiat ca să arătăm că o Unire adevărată şi 

_nefățarnică va fi numai cînd vom avea Galaţiă capitală a 

țării, -avem bună speranță că Alexandru. loan, Domnul 

nostru, care cunoaşte mai bine de cât noi și Galaţi, unde 

a trăit mai mult timp, şi interesele țării, va face cum va 
fi mai bine. | a 

> 

——— po.
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ERRATĂ 

8 13, jos: «voispune-o Za vreme, în loc de: «spune-o vreme» 
IL 2 > enu Pam ma» . > 2 >» «nu-l am mai» 

23 1 » cluînd un condei O» >» ». cluind condei» 
"31 16 sus: cfalia sa avea - „>. » > «talia sa care avea» 
42 14 jos: enu ze iubesc». .: > 5.» enuiubese * 
44 - 18 sus: «Un soare» »_'» > «Un soarea» 
67 4 » caă adus» >» > cai dus» | 
77 4 >»  egnaphalium» >.» >»  egnapbalium» 

110 13 > «Moţoc perea>. . 2 3: «Moţoc părea» 
124 2 »  norocirea> > >» >» «nenorocirea» 
124 - 1 » e Polonia». > > >»  <Poloni» 
126 14 > «Harap» „o o»  «Hauamo . 
129 Nota '1): Foaia pg, mânte»1813;p.Î8L> s >. «Păcat, tinereţelor» 
199 4 » «Bălănești» » » >»  <Dălănești» : 
MI 1 > ca cînta» >.» >». ca căuta» 
119 - 7 » - «contrast» > » »  «cotrast> - 
149 10 > amanta» > 39 amînia> | 

„158 16 » ace "ugrozise»: » >» «ne 'ngrozise» . 185 ultim  ecă/cătorii» » > "> «călătorii» 
186  » enime» 2 29% «nimeni» 
217 > câ Stim» „29 o îl ştim» 

"249 16 sus: cprevesteati» - » > >  «povesteaii» 
200 13 >». epolitiia: » >» - poziţii» 
257 - 14 sus: calergare» » » » 'calegere» 
255 16 » anecorcită» » » »  «nenorocită> - 
272 14 >» scuvenis > > :cvuveni». a - : e Da ie 
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