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INTRODUCȚIUNE 

Când am început a înţelege cele ce se petrec în 
lume, intrase de curând în cursul timpului un secol 
nou, secolul al XIX-lea, secol 'mare Şi luminos între 
t6te, menit a schimba fața lucrurilor pe pămînt, de 
la apus la răsărit; secol, care a adus cu dinsul o ci- 
vilisaţiune cu totul şi cu totul nouă, nebănuită şi 
nevisată de timpii anteriori; civilisaţiune eşită din de- 
scoperirile sciinţifice datorite geniului omenesc, care 
a dat rîurilor, mărilor Şi oceanelor vaporele, a înze- 
strat continentele cu drumuri de fer, a luminat pă- 
mintul cu guz şi cu scânteea electrică, ne-a dăruit 
telegiafia, telefonia, şi fotografia; prin mecanică şi prin 
chimie a transformat; tâte artele şi măestriile, a, în- 
sutit, şi înmiit producţiunea, şi a rădicat pe om din 
robie şi din apăsare la, egălitate şi la libertate; a vă- 
dut renăscând ca. din cenuşe state noue ca, Grecia, ca, 
Belgia, România, Serbia şi Bulgaria. Secolul acesta a, 
vEdut la lucru atâţia Gmeni de genii, cari sau ilu- 
strat în sciinţe, în arte şi în litere, pe Humboldt, pe 
Cuvier şi pe Arago; pe Goethe, pe Byron şi pe Vic- 
tor Hugo; pe Beethoven, pe Meyerbeer, pe Rossini şi 
pe Wagner; pe Watt, pe Franklin şi pe Pasteur.
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Pe la anul 1821 tunul încetase da resuna în 
Europa; el îşi produsese efectul: deşteptase naţionali- 

tăţile, una câte una, din amorţela în care erai cădute 
de secoli, şi România scăpa din ghiarele Fanarioţilor. 

Grigorie Ghica, nepot de frate lui Grigorie Vodă Ghica 
al Moldovei asasinat pentru împotrivirea sa la ceda. 
rea Bucovinei, şi Ioniţă Sturdza, numiţi de P6rtă 
Domni ai Principatelor, eraii amândoi Români cu na.- 
scerea şi cu inima. Boerii începuse a se dice Români, 
a vorbi şi a scrie românesce şi a, se desbăra de mor- 
fologia, cuvintelor de felul lui phroforisi, metachivisi, 
plictisi, care se întinsese chiar asupra cuvintelor ca 
regularisi şi pursuivarisi. 

Şcoli românesci de învăţămînt secundar se de- 
schisese în Sfântu Sava, şi în Trisfetitele, şi mai mulți 
tineri erai trimiși să studieze în Francia, în Germa.- 
nia şi în Italia, destinaţă ca, la întOrcerea lor în țară, 
să predea sciințele înalte: Filosofia, Dreptul, Matema- 
ticile, Sciinţele naturale şi fisice în limba română. 

De la zaveră rămaseră în țară trupe turcesc, 
un Beşli-aga cu câţi-va neferi în fie-care judeţ şi doi Bag-beşli-aga, unul cu reşedinţa în Bucuresci Şi altul în laşi. Beilicul după malul stâng al Dâmboviţei de la Jicniţa şi Beilicul de lângă Sfânta, Vineri din Iaşi erai casărmi turcesci. 

Mai tot malul stâng al Dunărei, pe o depărtare de mai multe kilometri de riu, era Ray!) al fortăre- ţelor Brăila, Giurgiu, Turnu, Calafat şi altor posiţiuni întărite. Dup'atunci a rămas unor sate riverane nu- mirile de Vizir, Mola-Braim, Mola-Scorţaru, Muftiu, 
  

  

1 pa . ) Pămînt Supus, sai sub ocrotire,
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Nazîru şi altele. Acele sate erai sub imediata protec- 
ţiune a unor Turci puternici din cetăţi; nică proprie- 

tarii, nică autoritatea domnâscă nu îndrăsneaii să calce 

în acele pămînturi, domenii întinse, cari astăqi se 

arendeză. fie-care cu sute de mii de franci pe an, pre- 

cum sunt domeniurile Brăilei şi Giurgiu, Moşia-Mare a 

Ipsilantoaei, Paraipanu lui Arsake, şi multe altele pe 

cari proprietarii lor le părăsise, sau se vindeau pe 

nimica, ca, şi bălțile, stubăriile şi pădurile din insule, 
de la cari Românii nu puteai trage nici un venit, şi 

se foloseau numai Turcii. 
Silistra-Valesi , Begler-beiul Rumelii, avea mai 

mare putere în Principate decât Domnii. Pe un sin- 

gur ordin al lui Gavanozoglu către Bag-beşli-aga din 

Iaşi, a sburat capul boerului moldovan Hasanache, luat 

fără, voea lui Vodă, dioa înamedea mare din Curtea 

domnescă, unde ocupa foncţiune militară. Grigorie 

Vodă Ghica a trebuit, după cererea lui Kehaia-beg, să, 

aresteze pe boerul Alecache Vilara, care îi era nepot 

de soră prin căsătoria cu fata lui Rallet, să-l dea pe 

mâna Paşei de la Giurgiu, să-l trimită surghiun la 

Eski-Zagra, unde a fost deţinut mai mulţi ani la 

Zindan. 
Pină pe la 1826, Cârjaliii făceai incursiuni prin 

ţară şi veneaii pînă la barierile Bucurescilor tăind 

şi pârjolind. 
Principatele erai cu numele şi cu faptul grâ- 

narul Sultanului. Nici un product nu putea să iasă 

din țară pînă mai întâi nu se aprovisiona tote ser- 

haturile cu trebuinciosele garnis6nelor şi locuitorilor 

cetăților dunărene, cu oi, grâii, orz, ovăz, unt, miere,
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cerviş, seu etc., cari se luaii de Capanlii:) de la săteni 
Români, cu voe fără voe, pe preţurile ce se fixaii pe 
fie-care an de Marele Capan din Țarigrad : pe şâse lei 
kila de orz, dece parale ocaca de unt, dou&-spre-dece 
parale mierea etc. 

Guvernorii provinciilor din apropierea Dunărei, şi mai ales Paşii Silistrei, Rusciucului şi Vidinului, erai a- 
leşi tot-dea-una dintre Turcii cei maj viteji, cei mai ispitiţă 
în răzbâie şi mai dîrji, tot viţă de Dere-Beghi, de cei de cari tremura chiar Saraiul împeErătesc, ca Pasvan- 
toglu, Caraosmanoglu, Mustafa Bairactaru, Hussein Paşa, Said Mirza, 'Tahir Bosnali, Gavanozoglu. Ei trac- tai pe Domnii noştri ca pe nisce zapcii, le trimeteaii ordine scrise şi verbale, apoi pas să nu le fi urmat. Pentru a sbura, capul unui Domn era destul să vie în Bucuresci sai în Iaşi un Capugiu 2) cu un gialat 5), să arate arzul4) Sultanului, şi capul Domnului era luat în traistă şi dus la, Țarigrad. Ast-fel a căqut capul ]ui Grigorie Vodă a] Moldovei, al lui Hangerliu Domn al Valahiei. 

Într'o călătorie ce 
Alexandrescu, am găsit 
unul Banul Niculae, 
barba mare şi ras |] 
boer. El ne-a povesti 
de-o-dată Ban mare. 

am făcut în munți cu poetul 
la Cloşani în Mehedinţi pe țăran cu iţari şi cu cojoc, dar cu a cap, ceea ce-i da un aer de t cu multă vervă cum ajunsese 

Badea, Niculae, clăcaş din satul Băilesci din Dolj, îi III 
1) Furnisorii armatei turcesci. *) Trimis al Porții, 
3) Gâae. 
*) Ordin împărătesc,
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fusese scăunaş adică comisionarul unui Turc din Vi- 

din, anume Mustafa, pe s&ma căruia stringea zaherea 

deprin satele vecine pe preţurile Capanului. Întro di 

Mustafa dispare din Vidin şi bietul Niculae, după ce 

alergă vre-o trei ani căutându-l în tote părţile cu ră- 

b6jele comptabilităţei legate de briu, află în sfârşit că 

acel Mustafa se găsea, în Țarigrad. "Turcu, în vestita, 
resculare a lenicerilor contra lui Sultan Selim III, 

ajunsese tare şi mare, devenise acel fioros Vizir Mus- 
tafa Bairactaru, spaima Ienicerilor. 

Badea Niculae, Oltean cutezător, cum îi află de 

scire, îşi iea răbojele go plecă să-l găs6scă ca să-şi 

închee socotelile. Ajuns la Tarigrad nu se sperie nică 

de Cavaşi, nici de Capugii, cari îi opreai intrarea co: 

nacului Vizirial, împinge, restrnă şi dă năvală drept 

în odaia lui Mustafa Bairactaru. 
Fostul săi amic şi asociat cum îl vede i s'aruncă, 

în braţe, dicenduii: 

— Bre, Niculae, bine ai venit! A sosit vremea 
să te procopsesci şi tu după urma mea. Rămâi aici 

să dic să-ţi dea tainuri. Voii să te fac om. 
— Cum vrei tu, Mustafa, îi r&spunde Niculae, 

să-mi las ei ţara, cuprinsul mei unde m'am născut 

şi unde voii să mi se odihnâscă, 6sele când oi muri? 
— Dacă e aşa, îi dice Vizirul, spune-mi ce este 

mai mare acolo la voi? Aceea voiii să fii. 

— Apoi, deh! mai mare decât toţi la noi este 

Vodă, respunde Niculae. 
'Pureu, la aceste cuvinte, stă niţel pe gânduri, cu 

mâna pe barbă, şapoi îi dice : 
— Veqi, asta o să fie cam cu greii, pentru că 

la numirile astea de Bogdan-Beg şi de Iflak-Beg se
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amestecă tot-dea-una diavolii ceia de Elcii, scot la 
maidan fie-care pe câte un cirac 1), al6rgă pe capete, 
ei şi dragomanii lor, în sus şi'n jos pe la tâte reg6- lele; fac fel' de fel de intrigi, strigă, de-ți ia audul, şi aduc mare supărare şi năduf Sultanului. Dar spune-mi după Domn ce vine? 

— Cine să vie? Vine Mitropolit, respunde Niculae. — Ei bine Mitropolit să fi! şi iea condeiul să scrie. Niculae, speriat că vrea Turcu să-l facă Mi- tropolit, sare strigând : 
— Stai, Mustafa, nu scrie! că ei am nevastă şi copii, păcatele mele! Acolo nu e ca la voi, Mitropo- litul trebue să fie Călugăr şi Archiereu. Cum o să-mi las eii nevasta, să mg duc să mă călugăresc? Nu fac ună ca asta odată cu capu, 
— Dar după Mitropolit ce vine? întrebă iar Mu- stafa.. 

— După Mitro 
cel Mare, 

— Ban Mare fij dar! 
Poruncesce de-i aduce îndată un caftan şi-l îmbracă, Îi dă şi o serisâre vizirială către Domnul Valachiei. Niculae iea scris6rea, 

polit, boer mai mate este Banul 

pe gânduri, că nu era, de glu taru. Să nu facă, pe Niculae Ban Mare, îşi găsea be- l6oa, cu Miziru; să.-] facă, îşi aprindea, pae în cap cu boerii (6rii. Aşa sa hotărît să intre la tocmslă, cre.- dend că dor lo împăca cu un zapeilîe Plaiu, cu o isprăvnicie e 
N IN 
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tâte propunerile lui Vodă, respundea, ţin6nd”o una şi 

bună cu vorba: 

— Cum a dis Mustafa! 

Vodă, daca vădut şa vădut că mo seste la că- 
pătâiă, poruncesce de-i aduce o cărucidră de poşiie, 

chiamă pe un edecliii şi-i dă pe Niculae în s6emă să-l 

ducă în munte la Cloşani, cu ordin către Vătaful de 

Plaiii dW'acolo, că nici pasăre măiastră să nu-i afle de 

scire. 

Când Pam v&qut, bietul om trăea de vre-o trei- 

deci de ani în Clogani, uitat cu totul de ai lui, dar 

iubit şi stimat de locuitorii plaiului cari toţi i se în- 

china, cu respect şi-i dicea: Banul Niculae. 

Vodă a avut noroc că Vizirul Mustafa Bairac- 
taru, strimtorat de aprâpe de Ieniceri apărând pe 

Sultan Mahmud II, nepotul nenorocitului Selim, a 

preferit mai bine să pue foc prăfării, să sae în aer 

cu palat cu tot, decât să cadă pe mânile Ienicerilor. 

Aşa n'a apucat să afle de renghiul jucat amicului săi 

Niculae, pe care pînă la mârte îl credea Ban Mare în 

Ţara Românâscă, 
De alt-fel înăuntru ţărei Domnii erai stăpâni şi 

stăpâni absoluţi; tăiaii şi spânduraii; rar însă, forte rar, 

usa de acâstă prerogativă; se mulţumeai a trage 

supușilor lor, din vreme în vreme, câte-o falangă bună, 

avend, bine înţeles, precauţiunea a aşterne postav 

roşu când tălpile eraii viţă de boer cu caftan. 

Pe hoţii de cai şi pe omoritori îi trimeteai la 
Telega, la Slănic saii la Ocnele-Mari, saii îi aruncau în 

câte-o ocnă părăsită, 
Pe borfaşi îi da prin târg bătândui la spete. 

Pe măcelari şi pe brutari, când îi prindea cu
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ocaoa mică, îi ţintuea do ureche în mijlocul tar- 
gului. 

Femeile vinovate le espunea în piaţă legate de 
un stâlp, cu capul ras. 

Pe feciorii de boer, cână făceait vre-o neorân- 
duială sai vre-o necuviinţă, îi poftea la cafea, în odae la Cămăraş, la Tufeccibaşa, sau la Başciohodar, Şi acolo li se trăgea câte-va nuele la tălpi ca să le vie mintea Ja cap, gapoi surghiun la vre-o mănăstire. 

Dacă vre-un boer prindea prea multă poftă de vorbă, se bănuea sati se dovedea că ținea, corespon- denţă, cu Țarigradu, se pomenea pe la miedul nopţii cu visita unui edeclii domnesc, care-l scula din somn, îl lua în căruţa de poştie şi-l ducea Surghiun la Măr- gineni, la Snagov sai la Poiana Mărului; sai cel pu: țin îl mărginea în casă sau la moşie cu pază ca să nu comunice cu nimeni, Când vina era mai grea, edecliu îl pecetluea, ca se nu se pâtă primeni câţ ţi- nea, osânda, 

Grigorie Vodă, Ghica, când sa dus la Tarigrad să primâscă domnia, de la Sultan, luase cu dinsul pe 
rselies pribegit, ve- 
cunoscință cu un 
a în țară scria 'Tur- 
ie, ceea, ce aflând ca a pus de l'a pecetluit Şi la sur. 

Dnit cu Ipsilant. Acel Filip făcuse împiegat al Porții, şi la înt6rcerea, s cului cele ce se petreceaii la domn Grigorie Voaă Ghi 
ghiunit. 

De şi Domnii aveai fie-care un Postelni relaţiunile cu Consulii, 
se mărginea maj mult 
Sudiţilor streini ; iș 
ternaţionale erai 

c pentru 
dar acțiunea acelor funcţionari
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de Reis-efendele Porții cu Elciii puterilor interesate. 

Lucrurile se petrecea tot-dea-una cam în modul ur- 
mător : 

Mihaiii- Vodă, Sturdza, pe la anul 1842, ducându-se 

în voiaj în streinătate, încredinţase trebile domniei 

vărului şi Ministrului s6u favorit Logofătului Costache 

Sturdza. Tot p'atunci Consulul Grecesc, lipsind şi el 

în concedii, lăsase cancelaria consulatului în sema 

unui dăscălaş anume Căminarache, om de casă şi de 
masă boerului Sturdza, Grecu, îngâmfat să se vadă el 
representant de putere Europeane, îmbracă haine cu- 

sute cu fir, iși trântesce în. cap o şlepă cu pene, îşi 

pune spanga la brii şi o plecă să facă visită oficială 

Locotenentului de Domn. Glumeţul Costache Sturdza, 

când îl vede gătit ast-fel, îl apucă rîsul şi-l primesce 
cu „ce e asta, caraghiosule?* 

Grecuşorul, nemulţumit de o asemenea primire, 

se supără, părăsesce salonul ministrului, se duce la 

Consulat, dă, bandiera Elinescă jos, şi rupe relaţiunile 

cu guvernul Moldovei, declarând că sa făcut ofensă 

Regelui Oton, în persâna representantului săi. 

Afacerea, ajunge la Constantinopol, unde Ministrul 

Greciei alârgă în tote părţile, cerând reparaţie de la 

Pârtă, şi după trei luni de negocieri şi intervenire a 

mai multor Puteri amice, se hotăresce ca Postelnicul 

cel mare al Moldovei să se ducă în plină uniformă la 

Consulatul elinesc din Iaşi, să esprime părerea sa de 

răi pentru neînţelegerea urmată, şi după aceea se 

asiste la rădicarea stâgului grecesc care să se facă cu 

musică şi cu onoruri militare. 

După îndeplinirea acelor formalităță, Grecu, îm- 

brăcat iar cu uniforma sciută, se duce să facă visită
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Locotenentului domnesc, şi atunci, Marele Logofăt il 
primesce cu mâna întinsă, resturnat întrun fotoliu, 
dicându-i: „Na, mascara, vino de sărută mâna , Grecu 
i-a sărutat mâna, şi ast-fel s'a închis incidentul, Cami. 
narache a făcut chief mare în dioa aceea, că de trei 
luni fusese înţercat de la masa bogată în mâncări 
bune şi vinuri alese a măreţului boer Costache Sturdza. 

Acum vre-o cinci-deci de ani populaţiunea ţtrei 
se compunea numai de "Români, afară de câte-va sute 
de familii de Greci, venite cele mai multe în urma 
Yanarioţilor, de câţi-va Armeni refugiaţi din 'Turcia; 
Nemţi fârte puţini, iar de Ovrei nici vorbă. Rar, forte 
rar, se audea prin oraşe câte un bocceagiii strigând: 
„marfă, marfă“ cu legătura rezemată, pe cot. Invasiu- 
nea jidovâscă a început cam după la, 1830, de când 
în Austria. şi în Rusia îi ieaii la 6ste; aşa că pînă, pe 
vremea, Regulamentului locuitorii țării erai împărțiță 
în mai multe categorii saii clase : 

1. Clasa țăranilor de la sate, talpa casei, cum Sar dice, care plătea dări şi ducea tote sarcinile Sta- tului, se deosebea în: 
Clăcaşiă, aşezaţi pe moşii boeresci, mănăstiresci sai domnesci. Ei clăcueai, adică plăteaii proprietaru- lui în muncă chiria, pămîntului pe care locueait şi în care se hrănea; şi în: 
Moșneni sai rezaşi adică proprietari mică, şedă- tori la ţară, în pămînturile lor. 
2. Câte-va mii de țigani, robi ai boerilor, ai mă- năstirilor sai aj Statului. 
Aceştia se deosibeait în: 
Netoţi, Gmeni fără casă şi fără şatră, nomadi, umblai în cârduri, cu capul gol, netunşi, despletiţă şi
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nepeptănaţă, înveliţi în câte-o otr6pă, o rogojină saii 

un ţol vechii rupt şi soios ca într'o manta, ducând 

copiii în cârcă sai în glugă; furaii ce puteai şi mân- 

caii ce găsea, hoituri împuţite, câni, pisici şi mortă- 

ciune; când apăreaii unde-va, era spaimă. Armaşul 

Manolache Florescu a căutat să-i stabilâscă, împărţin- 

du-i ca. robi pe la proprietarii cari au voit să-i pri- 

mâscă pe moşiile lor; a luat chiar el pe moşia sa din 

judeţul Dâmboviţa Vizuresci, mai multe familii de le-a 

aşăzat acolo. Sci că mulţi ai murit de inimă rea, 

vădându-se deveniți stătători; dar cei cari ai rsmas 

muncesc pămînt, 

Tigană de lae, nomadi şi ei, dar aveau şatre 

sai corturi; ei se deosebeaii, după meseriile ce eser- 

sau, în rudari, ursari, cărămidari, ferari, spoitori şi 

salahori la zidiri. In vremi mai vechi unii erai au- 

rari, şi îşi plăteau birul către vistierie Gin aurul ce 

găseaii în rîurile de la munte. 

Armaşul cel mare avea tâtă autoritatea asupra 

robilor Statului, strîngea birul de la ei, şi une-ori pro- 

fita de salahoria lor ca să-şi facă pe eftin o căsci6ră 

la ţară sai la Bucuresci. 

Pigană de vatră , mai toţi robi boeresci sai mă- 

năstiresci, erai meseriaşi sai servitori pe la casele 

stăpânilor şi proprietarilor lor, unde slujeaii di şi n6pte 

îmbrăcaţi saii despoiaţi, mâncaţi sai nemâncaţi, dar 

tot-dea-una, desculți şi bătuţi. 

Robii boerilor şi mănăstirilor nu plăteaii nimica 

la Stat, erai proprietate absolută a stăpânilor, puteai 

să-i vînqă cum voeaii, în familii sai isolaţi. 

3. Boerănaşii, neamurile şi mazilii saii nobilimea, 

cea de la, ţară în care se aflau mulţă din urmaşii Dom-
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nilor şi boerilor vechi cei mai ilustri, erai scutiţă de dări către Stat, dar nu aveai alte prerogative nici privilegiuri. 
4. Populaţiunea, oraşelor se compunea de mese. riaşi Şi neguțători, împărțiți în isnafuri sai corpora- ţii: croitori, cavafi, işlicari, curelari, ceaprazari, tabaci, braşoveni, gabroveni, bogasieri, lipscani ŞI zarafi; fie. care corporație cu starostele său. 5 5. Câte-va sute de boeri mici, fără barbă, dişi starea, a doa Şi a treia, între cari se prenumărai : edeclii domnesci, başciohodaru, tufeccibaşa, divictaru, cafegibaşa, stolnici, Şătrari, slugeri, medelniceri, clu- ceri de arie etc., pînă la serdari, căminari Şi cluceri mari. 

| 
6. Boeri dişi din starea, întâia, boeri cu barbă, ale căror ranguri începea de la Agă şi Spătar, pînă la Logofăt a] credinţei, trei-deci sai patru-deci la număr; dintre aceştia se luai Slujbaşii cei înalți aâdministra- tivi şi judscătoresci, 
De la Logofăt a] credinței în SUS, rangurile de Logofeţi de țara de sus şi de țara de jos, de Vornic de ţara de sus şi de țara, de jos, pînă la Ban Mare inclusiv, dece saii dol-spre-dece cel mult, forma cea „ce se numea Proti-pendada. 
Boerii cei mari, purta contoş Şi pe cap gugiu- Man de samur. Cei jale ') ţineaii dinaintea lui Vodă, la ceremonii, bastâne lungi de abanos cu mânerul de 

în funcțiuni; cei cari 
e se diceau Paiă. În
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fildeş. În qioa când cine-va îmbrăca caftan de boer 
mare era trimis a casă cu alaiii, călare pe cal dom- 

nesc. Acolo îl aştepta Berber-başa al Curţei care-l ră- 

dea, însemnând cu briciu pe unde să lase să-i crâscă 
barba. În tot timpul acestei ceremonii îi bătea în 
curte meterhaneaoa cu surle, cu tobe şi tumbele- 
chiuri. 

În vîrful piramidei de clase era Domnul cu ca- 

baniţă şi cucă, cu sabie, topuz şi tuiu. 
Boerii mari şi mici, nu numai că nu plăteaii nici 

o dare către Stat, dar aveau şi privilegiul de a scuti 

un număr de dajnici, de la trei pină la opt-deci, după 

importanţa rangului la care era ajuns; aceşti scutiţi 

erai scutelnici şi posluşnici boerilor, şi în loc de a 

plăti dările lor către Stat, le plăteau patronilor poeri, 

în bani saii în muncă. Regulamentul Organic a desfi- 

inţat acest privilegiu pentru viitor, conservând acelor 

ce-l aveati la 1831 o rentă viageră în bani pe care-i 
primeaii de la vistierie, rentă care astădi este, cred, 

cu totul stinsă. 

Birul către Stat se făcea în lude. Marele Vistier 

întocmea, tabele pe județe, pe plăşi şi pe sate, după 

trebuinţele t&ranului. Acea tabelă, cum ajungea la sat, 

obştea se aduna Duminica în sobor la uşa bisericei şi 

făcea cislă, puind asupra fie-cărui sătean o dare po- 

trivită cu starea şi cu puterea sa. 
Veniturile cele-alalte, otcupurile sai husmeturile,, 

precum oeritul, vinariciul, vămile,. ocnele şi altele se 

vindeaii la mezat de Marele Vistier şi se adjudecaiu 

acelor cari ofereaii preţurile cele mai favorabile. Acei 

antreprenori saii : otcupcii eraii cei mai mulţi Armeni 

şi Grecă, Gmeni veniţi cu Domnii fanarioți din părţile
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Turciei; un Becer saii Cuparu Manolache, un Polisache, 
un Manuc sai un Privilegii; aceştia, întind6nd bine 
sfâra, se îmbogăţeai în doi trei ani. Mulţă din pre- 
tinşii noştri nobili de astădi, cărora nu le ajungi cu 
stremurarea la nas, datoresc celebritatea, Şi averea lor ; 
otcupurilor. 

Erau unele funcțiuni publice fără 16fă; remune- 
raţia titularului era lăsată în s6ma vredniciel sale, s'o . 
facă cât putea mai lucrativă, | Logofătul Fănică, împiegat al hatmaniei, care era | unul din amploiaţii de acâstă, categorie, într'o dimi- n6ţă, după ce se răsese bine pe obraz şi pe cap, şi se spălase, eşise în curte, legase un căpătâiii al tacli- tului de clanţa uşii şi se încingea peste antiriă în- vîrtindu-se şi strîngându-se în brâi, când un ciauş îi aduce înainte doi împricinaţi să-i judece. Unul se jăluea că, tras în gazdă la un han de la capul podului Mo- S0ş6i, când sa sculat a doua di, nu Şi-a mai găsit cismele, furt despre care acusa pe un alt călător care dormise într'o odae cu dinsul. 

— Al audit tu mă? dice logofătul Fănică, adre- = sându-se către părit, de ce at furat, cismele ? Să le dai omului înapoi, că te iea dracu! 
_Păritul se apăra tăgăduind; atunci Logofătul | Fănică, se întâree către părîş şi-i dice: 

— Audi, că de unde să ți-le dea dacă nu ți le-a - furat el? 

Şi, după ce unul repetsză, de y că acela, îi furase cismele, f5tul Fănică, închide desb 
— Ai! ieaţ ceauş ! 

re-o trei patru ori 
şi cel-alalt tăgăduesce, Logo- 

aterile, Qicâna ceauşului : 
am înţeles pricina, închide:
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pe amândoi la, gros, să dea fie-care câte cinci lei, şi 

dacă nu aii parăie să le iei epingelele. 
Dreptatea sa făcut întrun minut, dar nică pînă 

adi nu se scie cine a furat cismele călătorului. 

Pe vremile acelea, şi pînă, mai încoace, nu esistaii 

în ţară nică şosele, nici poduri peste gârle; la, cea mai 

mică viitură de ape comunicaţiunile încetau, la ma- 

lurile vadurilor staii carăle şi căruțele adunate ca la 

bâlciii, câte-o săptămână, aşteptând să scadă apa să 

pâtă trece. Vara, când era uscat şi earna pe pârtie, 

caii de poştie, mici şi slubi ca, nisce pisici, sburaiu cu 

trăsura după ei, cu o iuţelă de dou&-deci şi dou&-deci 

şi cinci de kilometri pe oră, pe când tomna şi primă- 

vara, când era pămîntul desfundat de ploi, d'abia pu- 

teaii lua o poştă, într”'o di, şi acea cu vai cu chiu, 

cu gură multă şi cu bice bune. Cine-şi mai aduce 

aminte astăqi de noroiul adinc de un cot din zăvoiul 
Orbului, sai de vestitul Codru-Herţi în care pocnea 

picidrele cailor şi lăsaii tipar la fie-care pas ! 

Mulţi leşeni pote că nai uitat timpii dintâi 

ai unirei Principatelor, când pentru a veni tâmna la 

Cameră la Bucuresci, luai mai bine drumul pe la 

Cernăuţi, Lemberg, Viena şi Pesta, de unde se puneau 
în vapor şi veneaii pe la Giurgiu, decât a veni d'a- 

dreptul pe la Focşani şi Buz&u. 

A călători n6ptea nici vorbă, căcă trebuea să 

tragi la gazdă când era încă sorele de-o suliță sus pe 

cer, dacă nu voeai să faci cunoscinţă cu vre un Gro- 

zea, un Petraru, un Tunsu sait Belivacă. 

De-o jumătate de secol, Moldova perduse, prin lua- 

rea Bucovinei, cele mai frumâse ţinuturi ale sale, şi 

nu trecuse mulți ani de când o altă parte acei, Basa- 
KI 24,014.
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rabia, fusese adjudecată Rusiei; şi gurile Dunărei cu Delta. cu tot treceaii, una câte una, în domeniul mus: călesc, aşa că pe la 1840 chiar malul drept al cana. nului Sfântu Gheorghe, pe o distanţă, de mai multe kilometri, se găsea, în puterea, 'Ţaruluj. 
Am vădut pe Baş-beşli-aga părăsind casarma Beilicului: şi eşind cu trupele sale pe la bariera Şer- ban-Vodă, pe câna pe la bariera Moşilor, generalul Roth intra, în Bucuresci cu avangarda ruşsescă, Am vădut ţara guvernată, de Pahlen, de 7altu- chin şi de Kisselef cu Bârzof şi cu Pazarnicu. Puneam nâptea urechea pe pămînt la Ghergani, şi număram tunurile cari băteau Silistria, Am pomenit domnia luj Grigorie Vodă Ghica Şi pe a frate-so Alexanăru Vodă, domnia luj Bibescu cu 

Pe atunci scriitorii cancelariilor Se diceaii piseri, şefii de servicii nacialnici, masa saii biurou se numea siol şi şeful de masă stol-nacialnic ; scriptele cance- „ariei se numea ciorna, sprafea, oinoşenie, pricaz şi sdelca; oficerii se numea Prapureici, Porucici, polcov- nici şi Dot-polcovnică. 
Slavismul îşi încerca, conchista, prin biurocraţie şi prin armată, precum odinidră o încercase prin biserică cu blagoveştenie, preobrejenie , blagoslovenie , bogoslov,, 2latauz, pristol Şi dente. 
Am asistat la înfiinţarea, Societăţei literare şi a Societăţei Frăția, şi la rescularea, de la, 1848, 
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citul lui Vodă Carol de Hohenzollern, apoi la decla- 

rarea Independinţei României şi a Regatului Şi la 
încoronarea Regelui Carol 1. 

In epoca, de transiţie prin care a trebuit să tre- 

cem ca să eşim din starea de umilinţă în care eram 

căduță şi să ne rădicăm la o viaţă civilă şi politică, 

am putut avea multe şi mari decepţiuni, am putut 
întâlni în cale fel de fel de caractere: 6meni, unii slabi 

de înger, cari la momentul chemărei at lipsit, de la, 

datoria, lor, alţii, regretând o stare de lucruri în care 

trăise, care le convenea şi le profita pote, se uita cu 

dor la trecutul ţărei; pe alţii îngrijaţi de repegiunea, 

cu care se succedaii aspiraţiunile şi exigenţele naţio- 

nale, rămâneaii înapoi; pe mulţi îngâmfaţi de succe- 
sele naţiunei, la cari nici cu gândul nu gândise, îşi 

atribueaii lor tot meritul, fără a voi se recunâscă cea, 

mai mică participare nici mersului natural al lueruri- 
lor, nică împrejurărilor din afară, Am putut vedea 

Omeni orbiţă de invidie saii de ambiţie cari nu ai 

cruțat nici intriga nici clevetirea pentru a ajunge sai 
pentru a se susține la putere saii la favâre, sai pen- 

tru a-şi face o popularitate.. 

Dar numărul tuturor acestora se perde în ne- 

gura, mulţimei, ş'apoi chiar lor nu li se pâte imputa 

lipsa de patriotism, pentru că la timpi de cumpănă 

grea, i-am văqut pe. toți unindu-se cu trupul şi cu su- 

fletul la glasul ţărei. 
„Fericiţi sunteţi voi tinerilor Români, ne dicea 

Michelet; în ţara vâstră totul e de făcut, fie- care din 

voi se pâte distinge şi chiar ilustra prin fapte patrio- 

ice şi măreţet. 
Pe când Michelet; rostea, aceste cuvinte, numele
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de Român, nu trecea încă dincolo de Carpaţi şi de Dunăre; mulţi din tinerii noştri aflaţi la studii în Viena, în Miinich sai în Paris, se credeai umiliţă d'a, aparţine unei naţionalităţi necunoscute în lumea Eu- ropeană, Le era ruşine chiar de numele lor de familie Şi de botez; fii luj Ion, lui Gheorghe sai lui Ilie, se porecleaii Ioanidi, Gheorghiadi sat Iliadi. Astăqi îşi dic românesce Ionescu , Gheorghescu şi Iliescu; ba Chiar fii lui Iacob, lui Moise Şi lui 'Teohari îşi dai numele de Iacovescu, Moisescu sai: Teoharescu, cre- dend ca Tiganii că lulelei, dacă i-o dice pipă, Românu H'0 s'0 cunâscă, Chiar Francesii, în mijlocul cărora, trăea sute de tineri Români, ne numea, pînă acu vre-o două-deci de ani Valae Şi Moldav sai Valay Şi Mol- dac, sati cu un Singur cuvînt Moldovalac, iar țărei îi dicea Moldavie, Valachie, Moldaquie, Valavie, Şi cu un Singur cuvînt Moldovalachie. 

civilisate, Şi ori-ce fiu a] patriei îl pârtă cu mândrie, Din natura lui, Românul este modest, chiar sfi- icios, aş putea dice; Şi de i se pote imputa ceva, ar fi că nu are destulă încredere într'însul. E] preţuesce mai mult decâţ pare; nu este nici lăudăros nici pre- tenţios. Ori de câte ori am vedut la noy în țară un fanfaron, un om care se crede maj mult decât este,
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stituțiune ; şi mai toți deputaţii sta la gânduri dina- 
intea acelui argument. Nevoea ne-a silit să, îndrăsnim, 
şi Curtea nâstră de Casaţie, nu este mai jos în lu- 
mini şi capacitate decât instituţiunile de acelaşi or- 
din din ţările cele mai înaintate. în sciinţa, dreptului. 

A fost un timp, şi nu prea de mult, când co- 
respondenţa în streinătate se făcea, prin cancelaria, 
Tusescă şi austriacă , care lua scrisorile şi pachetele 
n6stre de le espeduea cu o espediţiune organisată în 
tâtă forma la noi în țară, cu biurouri în tâte oraşele 
n6stre, Representanţii puterilor streine se împotriveaii 
la idea de a, se trece acest serviciu la Poşta română. 
„Unde vă sunt, îmi dicea unul din Consuli, 6menii spe- 
„Ciali, capabili şi esperimentaţi cărora să le putem 
„încredința corespondenţa n6stră, diplomatică ŞI intere- 
„sele Supuşilor noştri?“ Am respuns acelui diplomat 
că, precum am putut înv&ţa calculul diferenţial şi în- 
tegial, aşa că manipulăm funcțiunile E Şi Jap tot 
aşa de bine ca şi Delaunay şi Puiseux, nu .mai puţin 
eram siguri a învăţa, dacă nu în câte-va săptămâni, 
dar în câte-va, luni, a manipula primirea, espeduirea 
Şi distribuirea, scrisorilor şi pachetelor ca, şi împegaţii 
poştei rusesci şi austriace. Nevoea ne-a silit să 
luăm asupră-ne acest; serviciu, şi chiar de la început 
el sa făcut întrun mod satisfăcător; şi astădi nimeni 
nu-i pâte nega dreptul de a se compara şi a rivalisă 
cu serviciile telegrafo-postale cele mai bine organisate. 

„Voiţi să rescumpăraţi drumurile de fer, dicea 
un senator, dar unde vă sunt Gmenii cari să scie a 
le administra, unde o să găsiți împiegaţi capabili să 

le pue în mişcare, unde vă sunt inginerii cari să le
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potă repara, la trebuință?*“ Dinaintea, unor asemenea 
argumente mulţi staii pe gânduri să voteze alb saii 
negru. Dar nevoia ne-a silit să luăm pe s6ma Statu- 
lui resoul cel mai lung; şi putem dice că chiar din 
dioa, d'întâii serviciul s'a făcut în totă regula Şi în 
tâtă securitatea, cu împiegaţi români; şi nimeni nu 
pote tăgădui că liniile ai fost totdeauna, în bună stare, 
fără a regreta administraţiunile anteridre ale lui Struss- 
berg, Bleichrâder saii Staat's Bahn. 

Nu voii pretinde că tot ce sa făcut în ara 
n6stră de un sfert de secol încoace este perfect, dar îmi 
permit a observa pesimiştilor şi impacienţilor că nici 
o ţară din lume n'a progresat aşa de mult ca țara 
n6stră întrun aşa de scurt timp, şi că ori-ce progres 
începe printr”o stare negurosă şi plină, de nedomiriri ; 
stare de care unik dibaci sciii a se folosi, acâsta mai 
ales când progresul se opereză de jos în sus; de 
aceea este tot-dea-una bine ca, impulsiunea Şi condu- 
cerea, reformelor prin cari trece o naţiune să vie de la clasele de sus, de la clasele luminate ; de la acelea să procâdă spiritul de innovaţiune, să nu aştepte ca iniţiativa, reformelor necesare să, pornâscă, de jos, căci atunci clasa, numerâsă perde s 
care trebue să. domine tot-d 
tea intră, într'o periodă de 
pte astimpăra, 

Omenii pe cari inst 
educaţiunea i-a pus în fr 
tori să, fie înainte-mergă 

piritul de conservaţiune 
ea-una, la basă, şi societa. 
agitaţiune care anevoe să 

ituţiunile, împrejurările sai 
untea, unei naţiuni sunt da. : i torii ei, să nu caute nici-o- ată să împedice mersul progresului, ci să lase 16tă latitudinea, şi t6tă libertatea iniţiativei individuale, maj ales în ceea ce privesce industria Şi comerciul, căci
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ele nu se pot conduce decât numai de luminele sci- 

inței cari singure pot arăta drumul care conduce pe 

om a deveni folositor şi necesar societăţei în care 

trăesce. 

Nimeni nu are dreptul da opri omenirea din 

mersul ei progresiv care este tras de natura fisică şi 

morală a omului; nimeni nu are dreptul da-i impune 

sisteme ori cât de geniale ar fi acele combinaţiuni. Să 

te ferâscă Dumnedeii de omul care n'a citit decât o 
carte ; acela ajunge mai curând saii mai târdiii la o 

sistemă absolută, merge pînă a voi să prefacă socie- 

tatea, după, capul săi, după ideile ce şi-a format; uită 
adevărurile sociale cele mai fundamentale, uită că pro- 

gresul moral este libertatea, şi că progresul material 
este de a produce cât se pote mai eftin, da pune pe 

om în stare bună şi a-i crea timp de a-şi rădica gân- 

direa mai sus de mulţumiri materiale. 

Omul la tinereţe trăesce cu speranţe şi la bă- 

îâneţe trăesce cu suveniri. 
Plăcută este tinereţea cu cortegiul ei luminos şi 

înflorit de cugetări înalte şi de ilusiuni plăcute, şi 

frumâsă a fost tinereţea Gmenilor generaţiunei din 

care am făcut parte, generaţie care a trăit cu mintea 

aţintită la fapte mari şi patriotice, plină de speranțe, 

de credință în Dumnedei şi în viitorul României; 

hrănită cu aspiraţiuni înalte, din cari multe, graţie 

împrejurărilor şi stăruinţei Gmenilor de bine, am pu- 
- tut a le vedea realisate una după alta; isbânde, cari 

ai lăsat bătrîneţelor n6stre suveniri plăcute, şi ai 
deschis generaţiilor celor tinere un câmp întins şi 

luminos de speranţe şi mai mărețe şi mai glori0se; 

generație care a urmat de aprope după deșteptarea,
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Românismului din letargia în care îl afundase grecis- 
mul fanariot, ce începuse a prinde c6jă, şi nebuşa, na. 
ționalitatea nostră, precum apasă, astădi asupra Ro- 
mânilor din Tesalia, din Epir, din Macedonia şi asupra, 
Albanesilor. 

Cât îmi place în orele.mele de isolare să-mi aduc 
aminte de unii din Gmenii cu cari am trăit alături, 
pe cari i-am v&dut luptând cu abnegaţiune şi curaj 
pentru redobândirea drepturilor țărei şi pentru liber- 
tate ! Gâsesc o mulţumire nespusă a-mi rememora 
faptele şi cuvintele lor şi a le binecuvînta numele ŞI 
memoria,. 

Intr'o sâră lungă de iarnă, pe când ninsorea bătea 
în geamuri, aşezaţi pe jăţuri la gura sobei dinaintea, 
unei flacări dulci şi luminâse am petrecut ore întregi 
şi plăcute cu amicul meii Vasilie Alecsandri, povestin- 
du-ne unul altuia suvenirile nostre din tinereţe. Se 
apropia de dioă când ne-am adus aminte de camerile 
nostre de culcat, Şi ne-am despărţit găsindu-ne amân- 
doi la un gână, dicându-ne : 

„De ce nu ne-am scrie unul altuia sub formă de 
epistole intime, cele ce ne-am povestit într'astă, seră ; 
pote că unele din istoridrele nâstre ar interesa, pe unii dintr'acei cari n'aii trăit p'acele vremi? o 

Şi ast-fel am început o corespondenţă, de şi ade- sea, întreruptă, dar pe care am reînnoit'o de câte ori ocupaţiunile ne-ai permis; corespondenţă în care ne-am ferit de ori-ce invective, fără însă a ne abate nici-o- dată a spune adevărul. 

JOW GICA.



  

I. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

(LUCERUL, ALECU CIIBOAGIESCU 

Bucuresci, Maiii 1879. 

Iubite amice, 

Alaltăseră, pornind de la gara ta, adormisem 

adânc, legănat de valurile ascuţite ale liniilor 

„de fer Strussberg; trei locuri de oparie a vago- 

nului erai la disposiţia capului şi picidrelor mele; 

când pe la miedul nopţii, mă simţii scuturat de 

0 mână vigurâsă : era conductorul care inter- 

venia în favorul dreptului bine plătit al unui 

călător imbareat la Mărăşeşti ; recunoscui drep- 

Ghica, Scrisori. 24,014. 
!
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tatea. invocată şi ră ghemuiam în limitele ti- 
ketului mei, căutând să apuc de picior somnul 
ce fugia, când aud un glas care se îngâna în 
scuze pentru supărarea ce-mi adusese, şi mă si- 
lea să răspund, ca om bine crescut, la asemenea 
politeţă prin cuvintele banale: — nu face ni- 
mica, domnule, — eram deştept, — sunt fârte 
bine, — nu dormiam, — erai în dreptul dumi- 
tale, — ete. 

Dar noul venit începă o conversaţie : 
— Seii, cucâne lancule, că nu te mai cu- 

nosceam ? ai albit de tot de când nu te-am mai 
vădut,. | . 

La aceste cuvinte, simţindu-m& cam atins la amorul mei propriii, îi r&spunsei cu dre-care amărăciune : 
— Dar îmi pare, domnule, că barba dumi- tale nu are nicidecum dreptul d'a invidia, pe a mea, că este, mi se pare, şi mai lungă şi mai albă, 

— Ce are a face! îmi ripostă el, dar dum- niata eşti un copil pe lângă mine. | Noul venit în vagon era un bătrân bine con- servai, grăscian Şi rumen la, obrâz, -căruiă nu i-aş fi dat nici şese-deci de ani. SE — Bil te-am mai sculat odată din Somn ; eram tentr atunci Şi d-ta, erai copil cade vr'o
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opt, nouă anişori. Cuconul Tache, răposatul tatăl 
dumitale, era ispravnic la Focşani ; ei am fost 
trimis de am ridicat în fâre pe clucerul Alecu 
Gheorghescu, tovarășul dumnealui la isprăvnicie. 
P'atuncă erati câte doi ispravnici de fie-care ju- 
deţ, unul peste partea administrativă şi celalalt 
pentru partea, judecătorâscă, şi amândoi isprav- 
nicii în pricini grele judecaii împreună, formând 
un fel de tribunal. Ce vremuri erai pe atunci! - 
Clucerul Alecu făcuse mâncătorii, abusuri saii 
Prevaricaţiuni, cum se gice astădi. .. 

Inţelegi, amice, că la aceste cuvinte som- 
nul mei, dulcele mei somn, a sburat în fuga 
mare şi nici nu m'am mai gândit a-l prinde. 
Și, în loc de a, închide plepele, am dat drumul 
limbei, incepend la întrebări : 

— la spune-mi, mă rog, cum ai ridicat; în 
Î6re pe acel ispravnic ? 

— Bram Bdeclii şi aveam odae în curtea, 
domnâscă alături cu odaea lui 'Tufeccibaşa, lângă 
ogeacul neferilor ; la stânga, sub scară, şedea 

Yeposatul Măciucă, Dumnedeii să-l ierte, Bagcio- 
hodar şi mâna drâptă a lui Vodă, cum s'ar dice 
a5tăgi întâiul aghiotant domnesc, om drept şi 
Plin de bun simţ. i 

Intr'o nâpte, după slujba curţii, m& aşeza- 

sem pe somn, când numai ce aud ciocănind la
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uşă şi un glas care-mi striga : „Le chiamă Vodă“. 
Nu scii nici cum am sărit din pat, nici când 
m'am îmbrăcat ; într'o clipă îmi trântisem cis- 
mele cele galbene, binişul, legătura la cap şi 
hangerul la brâu, şi eram la uşa, iatacului dom. - 
nesc. Başciohodarul tocmai eşia din odae de la 
Vodă şi-mi dise repede: „Al mai iute, că te 
chiamă Vodă, şi să te văd Niculae 1“ 

R&posatul Miăciucă, era oltean ca, şi mine şi 
puţintel cam rudă după mamă, 

Când am intrat în atac la Vodă era, şpte 
c6suri, sai, cum s'ar dice astădi, o oră după megul nopţii. Vodă era cu Shicelic de nopte pe _Cap şi cu o scurteică, lungă de pambriii verde îmblănită cu paciă de samur ; 0 făclie galbenă ardea înti”un sfeşnic mare de argint dinaintea iconelor. Cum intru în odae, Vodă se întorce cătră mine şi-mi dice cu un glas Sos şi răstit;: — Tu eşti Niculae Păunel ? 

— Fi, Măria Ta, 
— De mult eşti la Curte ? 
— Numai de un an, Măria 'Ta, 
— Măciucă mi-a spus că eşti harnic şi cin- stit. Ce slujbă al îndeplinit pân'acum ? — Nici una, Măria Ta, decât; că acum trei am întovărăşit pe nenea Negreanu tufecci- başa, când a, prins pe Ghiţă, Cuţui. 

luni
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— Tea plicul de pe mescidră, pecetluesce-l 

cu pecetea de pe tăviţa cu călimările, şi să pleci 

îndată la Focşani, să-l dai în mâna nepotu-meu 

Tache, ispravnicul, fără te simţă nici paserea 

măiastră. Bagă de semă că ai să-mi aduci pe 

clucerul Alecu Gheorghescu în fâre; poimâne 

pe vremea, asta să fii cu el la scara domnâscă. 

De cumva ţi-o scăpa, mai bine să te duci să te 

inneci decât să dai ochi cu mine. 

Grigorie Vodă Ghica era un om mărunţel, 

barba potrivită în apărătore şi cănită, mai mult 

roșie decât galbenă, mustăţile roşii trase în Jos 

şi despărțite sub nas prin două trei muchi de 

briciii, ras pe obraz pe lângă barbă ; ochii vii, 

glas răstit şi gros; el era un om cu forte pu- 

ţină învăţătură şi trecea între boeri ca unul din 

cei mai neinsemnaţi, deşi fusese de mai multe 

or agă, spătar şi chiar vistier şi ban mare. 

EI sa suit pe scaunul domniei la 6 Octobre 

anul 1829, trei ani după vestitul Caragea şi în- 

dată după zaveră, după uciderea slugerului Tudor, 

eroul care, indignat de jafurile 6menilor lui Ip- 

silant, — cari din insurgenți în contra Turcilor 

se prefăcuseră în cete de hoţi, prădând drumu- 

rile şi moşiile, — intrase în corespondință cu 

Silistra Valesi prin cancelarul consulatului nem- 

țese, bătrânul Udriski, arătând 'Turcilor că res
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vrătirea din 'Ţara românescă nu eva în contra 
Turcilor, ci în contura Fanarioţilor cari sărăciseră 
pe bieţii locuitori. Atunci Chehaia-Beg, care ŞI 
intrase în Bucuresci cu oştire turcâscă, a invi- 
tat pe boerii cari mai rămăsese în ţeră să tui- 
mită, pe câţi-va dinti'înşii la Portă ca să arete 
Sultanului păsurile ţării. Adunându-se între din- 
Şi, ei ai ales pentru acâstă misiune pe Banul 
Barbu Văcărescu, pe Logofătul Mihăiţă Filipescu 
şi pe Banul Grigorie Ghica, cani, ajungend la 
Țarigrad şi espunând starea (ării şi trebuinţele 
€i, Sultanul a numit pe Banul Grigorie Ghica Domn de-odată cu Ioniţă Sturza în Moldova. Porta nu mai avea încredere în Fanarioţi. Ghica Grigorie, viind la domnie, a, găsit țera, secată cu totul in belşugul ei, înnecată în datorii ; boerii şi negustorii pribegiţi în tote părţile şi resocle pretutideni, în sate, în oraşe şi pe dru- muri. 

Ghica, Grigore, 
sarcina de-a Sstărpi ja 
lor cari de la Carage 
nu-l tăia prea mult, 

care-şi iubia ţara, a luat 
furile boerilor Şi ale ciocoi- 
a ajunsese fără frâu ; capul 
dar când avea, câte o pri- se sfătuia cu trei Smeni, 
Câmpinsnu, Cluceru Chi- 
Măciucă, După ce-i audia 
culca, dormia un somn 

Tiac şi cu Başciohodaru 
pe fie-care în parte, se
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bun şi pe la miegul nopţii se scula, aprindea 

la candelă făclia Gin Vinerea Pascilor de la epi- 

taf, cădea în genuchi dinaintea, iconostasului şi 

se ruga lui Dumnedeii ca să-l lumineze. Ast-fel 

a domnit el şâpte ani şi ajunsese să tremure 

boerii cei răi şi ciocoii. Cât a domnit el a fost 

bine pentru toţi, liniştea domnia în eră; pânea 

şi carnea bună, ieftină, totă lumea, negustor, me- 

seriaş şi ţăran mănca, bea şi chiuia; veselie 

pretutindeni. EI a deschis scâlele românesci şi 

a gonit pe egumenii greci. 

In n6ptea când m'a chemat Vodă, mi se 

făcea, qiuă la poştă la Şindrilita, în cărucidra, 

care se schimba din poştă în poştă şi care a- 

jungea tot-deauna numai în trei râte. Pe la a- 

prinsul luminărilor, în giua de patrudeci de Mu- 

cenici, îmbrăcat tiptil, eram întrodus ca călugăr 

in odaia răposatului coconu Tache, tatăl dumitale; 

par'că-l văd pe marginea patului, lângă scaunul 

cu dou luminări de sei în două sfeșnice de 

alamă cu mucări. Condicaru în picidre îi citea 

jălbile, întingând din vmme în vreme condeiul 

de până, de gâscă în călimările de la brâu, ca 

să scrie hotărivrea ispravnicului ; îndată ce con- 

dicarul Nicolae Sprâncenatu, cum îi dicea, lui 

Ipătescu, mai în urmă bărbatul eroinei de la
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1848, scrise hotărirea, ispravnicului, cuconu 'Lache 
se uită la mine întrebându-mă : 

— De la schit eşti părinţele ? 
— Sunt de la Poiana-M&rului, am o julbă. 
Și mă apropiai de mescidra cu luminările 

şi-i puseiii plicul Domnesc în p6lă, cu pecetea 
în sus, potrivind să nu 0 zărâscă condicarul, 
Ispravnicul, îndată ce văgdă pecetea, o şi recu- 
nosci, dar îmi gise: 

— Ha, este de la părintele Egumen |! 
Şi dete ordin condicarului Şi stegarului, care 

m6 băgase în casă, să ne lase singuri. 
Despecetlui plicul cu grabă, îl citi Şi vâdui că i se înveseli obrazul şi-mi qise.: 
— Vedă, numai aşa dacă nu sor stirpi mâncătoriile şi angaralele, să se înveţe minte ciocoii ; până n'o băga câţi-va în ocna părăsită, ei tot cred că Vodă Slumesce. Cluceru] Alecu nu este acum în oraş, sa dus după lude în plasa Tohani, dar trebue Să vie astă SEră ; du-te de te odihnesce că te chiem ei la vreme. Bătă în palme şi porunci feciorului să-mi aşternă în odaea copiilor ; m'am dus de m'am culcat in odaia d-vâstre. Sunt d'atunci 55 ani, cucâne lancule ! D'abia mă furase somnul, când augiiii trăsneţe Şi pleosnete ŞI doi surugii bă-
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tăioşi cari urlaii de ţi se părea că cânta ; peste 

un minut augiiii şi glasul lui cuconu Tache : 

— Ai, sedlă ca venit Cluceru. 

Pornirăm amândoi pe jos spre casa Cluce- 

rului la care în urma nostră ciauşul de slujitori 

înşiruia Gmeni de jur imprejur ; când ajunserăm 

în pridvor, cuconu Tache intră în casă dicen- 

du-mi : 

— Aştâptă aci până te-oiu chema ei, şi 

atunci să intri în odae cu doi stegari. 

Din pridvor se; vedea pe ferestră forte bine 

în odaea Clucerului luminată cu trei părechi de 

luminări ; o grămadă de mosafiri se şi aşeza- 

seră la ghiordum cu Cluceru în mijloc răsturnat 

pe sofa. Când intră cuconu Tache se sculară, 

toţi în sus, dar dumnialui luă pe Cluceru de 

mână şi-l trase în odaea dalături ; după vro 

cincă minute audii că mă chiamă, mă luai îndată 

după glas şi intraiii în iatacul boerului. Cluceru 

ținea porunca, domnâscă în mână, şi dinţii îl 

clânţăniaii în gură. Cum intraiu, cuconul Tache 

imi dise ; 

— Imdeplinesee porunca lui Vodă. 

Atunci luai fârele din mâna stegarului, me 

plecaiiă şi le puseiii Clucerului de picidre; în 

cinci minute eram pe drum cu două cărucidre 

de poştă, întruna eii cu ispravnicul în fâre, şi
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in cea-laltă doi arnăuţi cu pistolele încărcate, 
cărora li se dedese porunca să dea să-l omoare, 
dacă o căuta cum-va, să scape. E 

Când eşiam din Focşani resăria luna ; nici 
gură de surugiu, nici plesnitură de biciii, dar 
cărucidrele mele fugiaii ca năluca, cu umbra după 
ele şi sâra, când bătea meterhandoa, mă dam 
jos din cărucioră şi intram cu ispravnicul mei 
în odaia, lui Măciucă, unde am aşteptat până s'a 
sculat Vodă de la masă, până s'a culcat beiza- 
delele, s'a osteiat lumea din curte şi ai eşit 
una după alta calescile cu masalale a'spătarului, 
a aghii şi a ispravnicului de curte; atunci intră r&posatul Măciucă, şi-mi dise „ai sus.“ 

Când am intrat în odaia lui Vodă, Măciucă inainte, după el Cluceru cu fârele de picidre Şi ei după dînsul, Vodă, care sta 
sofa cu mânile încrucişate sub ca 
rele unu] peste altul grămădit, 
în picidre Şi, adresându-se restit 
Cluceru : 

resturnat pe 

P şi cu picid. 
se sculă drept 
şi necăjit către 

— Nu ţi-e ruşine, slugă necredinci6să, şi boer zăcaş ! 
Şi întorcându-se către 
— "Te face divictar. 
Măciucă, îmi făcu se 

cuiii pe lângă, dinsul îmi 

mine, îmi dise :



CLUCERUL ALECU GHEORGHESCU 1] 

  

— Trimite-mi sus patru ciohodari. 

Ce s'o mai fi petrecut după aceea nu sciii, 

dar după ce m'am culcat, pare că audiam prin 

somn un glas care se văita strigând: „lartă-me, 

Măria ta! cine o mai face ca mine, ca mine 

să paţă.“ 
A doua di până în giuă Clucerul era por- 

nit surghiun la Snagov cu cămaşa pecetluită pe 

el, şi a rămas acolo până la venirea Muscalilor. 

Când eram pe la 1829 la Craiova, lam v&- 

dut de gât cu generalul Roth, juca cărți cu 

miile de galbeni, căci era peste proviant. 

ZOW GHICA.
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II. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

POLCOVNIUL IONITA CAGANU 

Ghergani, lulie 1879. 

Amice, 

Aici, la moşie la Ghergani, aveam până 

mai de-ună-gi, un vecin bun cu care am petre- 
cut multe şi lungi seri de i6rnă. 

Polcovnicul Ioniţă Ceganu din Cloşani, b&- 
îrân verde, rumen la faţă, fără sbărcituri pe 
obraz, ras regulat; în tâte sâmbetele cu perdaf, 
mustaţa, şi sprâncenele albe colilie, era născut 

cam pe la anul 1789 şi a trăit până mai acu 

$ese luni în satul Gămănesci, unde petrecea în
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intimitate& a doi copoi vestiți cu cari gonia ie- purele diua, totă din răsărit până la apus; iar iâmna când se coceau cornele şi smeura la munte, se ducea tocmai pe Vulcan de impuşca, câre un puiii de urs Şi O capră nceră. 
Acum un an era nun mare la nunta lui Vişanu dorobanţ, curcan cu trei cruci pe pept. Polcovnicul Ioniţă b&use în Sănătatea insu- răţeilor un pahar de vin roşu de delul Răsva- dului şi prinsese Ja limbă. După ce se uită una după alta, la semnele de vitejie ale miliţianului, îi dice : NE 
— Măi Vişane, cine ţi le-a dat ţie astea ? — Căpitanu, îi respunse Vişan ; mi le-a dat din partea Domnitorului, an când ne-am în- tors din ţera, turceseă 

— Ce să dai pept cu Turcul, domnule, că nu te lăsa nici săi Vedi, şedeai aScunşi ca vie- Zurii sub Pămînt; şi apoi batalionul nostru s'a brodit să nu fie Nică când s'a lua Griviţa, Nică 
la căderea, Plevnei ; 
dişteni, Pândiam să Voiuri şi ajutâre, nici să iesă, vre cetate ; planul Muscalilor era Să-i pringă pe toţi 
robi. Apoi. după predarea luj Osr
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am dus de am încunjurat Vidinu; acolo, pe când 
aşteptam din c6s în c6s să i6să Turcii la luptă 
dreptă, ne-am pomenit intro bună, dimin6ţă, că 
adică stâg alb şi trămit la gheneraru nostuu 
să-i închine cetatea. Am intrat în Vidin pai”că, 
era serbătore, cu musica în capul regimentului. 

Bătrânul - după ce ascultă povestea solda- 
tului, oftă gicend: . | | | 

— Ei! şi eu m'am bătut cu Turcu în ti- 
nerețea mea; am intrat în Plevna cu Camenski 
şi cu Suvaroft şi nu mi-a mai dat nimenea nici 
0 cruce | 

Când am audit, de numele lui Camenski Şi 
de bătălia din alți timpi, mam apropiat şi m'am 
luat cu Polcovnicu la vorbă. | 

— Cum nene Ioniţă, gici că ai fost cu Su- 
varofi la Plevna ? dar scii dumniata că d'atunci 
trebue să, fie aprâpe şpte-deci de ani? 

— Or fi nento, îmi respunse el, că eram 
abia băeţandru, ca de vre-o opt-spre-dece ani, 
Când m'am scris la cazaci cu bietul Tudor al 
nostru. Ne aducea, ispravnicii pălcuri, pălcură Şi 
ne da pe mâna ofiţerilor muscali de ne mustru- 
ia ; după şese luni, când înv&ţam să dăm cu 
sabia, şi cu sulița, ne-a trecut dincolo în ţera, 
turcescă, Îmi aduc aminte ca acum, era în diua 
de Ignat, când am trecut Dunărea pe ghiaţă şi
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ne-am aşezat în meterezuri. — Cum ne-au sim- 
ţit spurcaţii de Turcă, aii început să dea năvală 
asupra n6stră; trămitea tot Zeibegi d'ăia cu 
cialmalele cât o clae pe cap, Şi Arapi d'ăia ne- 
gri şi buzaţi încălecaţi pe nisce cai de scoteaii 
foc pe nări; venia tot iuruş cu iataganul în 
dinţi şi cu pistâlele întinse în amenqouă mânile, 
de ţi le punea sub nas. — P'atuni nu erai 
pusci d'astea lungile până la bătălie, ci venia 
mortea de-ţi sta dinainte ciasuri întregi, de-o 
vedeai bine în faţă. După câte o bătălie, când 
ne număram, remâneam une ori numai patru: + 
cinci sute din dou mii câţi eram ; dar peste - 
gece dile eram iar în păr la loc, că se umpleaij, 
golurile cu alţi panduri trămişi. din țeră ; aşa 
era învoiala cu Ipsilant. Războiul dWatunci între 
Turc şi Muscal se iscase mai mulţ din pricina 7 
lui şi a lui Muruz; că după ce Sultanul se în- 
voise cu Împăratul Alexandru să-i ţie şâpte ani 
pe unul domn în 'Ţ6ra românescă şi pe cel-l'alt 
în Moldova, s'a măniat pe dînşii Şi i-a scos după 
doi ani; lui Ipsilant trămisese chiar să-i iea ca- 
pul, cum făcuse lui Hangerliu la 1799. îl sim- 
țise că ţinea cu Musealii Şi că era înţeles cu Pasvantoglu de la Vidin Şi cu Cerni-George 
Sârbu, cari amândoi se r&sculaseră în contra, Porții. — P'atunci Sultanul asculta de poveţele
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Generarului Sebastiani care umbla să-l tragă în 

partea, lui Napoleon. Ipsilant, mai norocit decât 

bietul Hangerliu, a scăpat de gialat ca prin ure- | 

chile acului. Prevestit de tată-so de la Țarigrad 

şi de ambasadorul Italinski, a fugit la Braşov, 

Wacolo s'a, dus la Petersburg şi în giua de sfântu 

Nicolae intră în laşi cu Generalul Michelson în 

capul oștirii rusesci. Generalul muscal îl orân- 

duise domn peste amândoub ţările. Domnia, aceea 

a ţinut şi mai puţin decât cea dintâi, căci 

peste câte-va luni Impăratul a trămis pe Gene: 

ralul Cusnicov preşedinte cu deplină putere asu- 

pra Moldovei şi pe Engelbart vice-preşedinte cu 

reşedinţa în Bucuresci, ca să guverneze țările cu 

Mitropoliţii şi cu câţi-va boeri mari. 

Sai bătut bine, forte bine, băeţii noștri de 

astăgi; dar să sciți, domnule, că şi noi nam 

fost mai pe jos în vremea n6stră. Ne băteam 

sabie cu sabie, spangă cu spangă, pept cu pept, 

dar cine ne-a mai sciut? că patunăă nu erai. 

Wal-de Aleccandri să ne cânte vitejiile şi să ne 

înalțe în ochii lumii. 

_Scii d-ta, domnule, ce om era căpitanul 

nostru "Tudor ? EI, care nu ridea nici 0 dată, 

când audia, că vin Purcii asupra n6stră, că se 

năpustia, păgânii ca vijelia,._când cu gândul nu 

gândea, el de bucurie Începe șă cânte şi să 

Ghica, Scrisori. 24,04; e i | 2    
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jâce ca un copil. Intra în foc, domnule, parc'ar 
fi mers la nuntă. 

Românii s'aii bătut tot-deauna; n'a fost, răz- 
boiii fără ca ei să nu fi sărit asupra păgânilor. 
R&pausatul moşu-meii Ciauş Vergea (familia n6- 
siră a fost n6m de pandur din tată în fn), îşi 
aducea aminte după la 1716, când a venit în- 
tâiaşi dată Mavrocordat; p'atunci avea ţera Do- 
robanţi, Roşiori, Călărași, Odivoi, Seimeni, 'Tal- 
pași, Lefegii şi slujitori ; patru-deci de mii de 
Omeni armaţi pe care Grecu, când a venit domn, 
i-a desfiinţat ca să nu ne mai putem bate: cu 
Turcu şi să rămâe ei Fanarioţii stăpâni pe țeră. 
La 1807, după ce am trecut Dunărea, ne-a luat 
Generalul Isaiov, ne-a imbrăcat căzăcesce, ne-a 
dat masdrace, ne-a pus pistol şi sabie la brâii 
şi, după ce ne-a făcut smotru, ne-a orânduit la, 
Tatargic, o bătae de tun de Vidin, ca să ţinem 
pe Kăzjaliii lui Mola-Aga să nu i6să din cetate; 
muncă grea ! pentru că pe ttă diua eram ata- 
cați de Arapi, şi nâptea cădeau peste noi Ma- 
nafi ca să, ne scâtă din meterezuri ; dar noi a- 
veam poruncă de la Miloradovică, morți tăeţi să 
nu părăsim locul. 

Asta era pe când Bosniacu-Aga bătuse pe 
Camenski la Rusciuc de-l prăpădise, şi pe când 
Mola-Aga gonise pe Muscali din tâte posițiunile
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de prin prejurul Calafatului ; arsese Caracalu şi 

Cerneţu, pustiiseră tâte satele până în Craiova 

şi imprăştiase totă armata rusâscă ; numai noi 

Românii, un pumn de Gmeni, am ţinut până a 

venit Generalul Pangration cu oştire nouă din 

Rusia. Pe tomnă murise Michelson şi în locul 
lui se orânduise Prosoroski, general mai mare 

peste tâtă oștirea; atunci ne-a luat Isaiov şi 
ne-a dus în Balcani, tocmai la Kisil-hisar, dece 

dile cale; d'abia ajunsesem, când a inceput să 

se vorbâscă de pace şi ne-a întors la Lovcea, 

unde, după ce am şedut un an fără să ne ba- 

tem, ne-a venit poruncă să luăm Plevna, că iar 

se deschisese războii. Când am ajuns acolo şi 

Sai aşezat tunurile la bătaia zidurilor, ne-am 

apropiat de cetate până în şanţuri, le-am umplut 
cu mărăcini Şi cu saci de pămînt, am pus scări 

și am sărit în cetate. Eram numai noi pandurii 
lui Tudor la asalt, că Muscalii cam greoi ai a- 

juns tocmai târdii, când noi ne păteam de un 

cias cu 'Turcii pe uliţe; cadânele trăgeaii puscă 

Şi pistele după ferestre, de ploua glânţele din 

tote părţile ca grindina ; sburaii capetele ca min- 
sele, unele cu cialmale turcesci, altele cu chivere 

lUsesci şi curgea sângele gârlă; un glonț m'a 
emerit drept în pept, de-am zăcut şâse luni; 

9*
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m'aduseră la spitalul din Craiova în casele lui 
Priscovânu de mi-a scos plumbul de sub costă. 

Lui Tudor i-a venit de la impărăţie un inel 
cu pâtră scumpă şi cu numele lui Alexandru 
pe dinsul, iar noi ăşti-lalţi, când s'a făcut pace 
Şi S'ai împrietenit impăraţii, ne-am pomenit cu 
0 bucată bună din ț&rişora, nostră sterpelită : 
ne-ai luat Basarabia din Nistru până în Prut 
şi a remas bună luată până în diua de adi. 

Am trăit răi cu Muscalii, că ne trata ca 
pe nisce câni; ofițerii lor ne înjura, tot Durak 
Moldovanshki ne făcea şi ne da ghionturi prin: 
fălci. Mâncam numai soharici, un fel de pesmet 
negru ca noroiul şi tare ca pâtra ; trebuia să-l 
moi 0 gi întrâgă în apă, să-l facă terciii ca să-l 
poţi băga în gură ; vara mai bine mâncam bu- 
rienă ferte. Când îi scăpam prin vitejia n6stră 
de câte o nevoe mare ne dicea. Dobri Kazali, 
iar numele de Român nu se pomenia nici o 
dată. — Fără noi nu mai lua ei Plevna nici 
atunci ca şi acum. 

—  Vedi, Polcovnice, p'atunci nu erati jur- 
nale, nici reporteri, ca să potă lumea afla cine 
se bate şi cum se bate, Qar 0 să vie ea o vreme, 
când să se găsâscă cine-va, să, scrie şi despre 
vitejiile Românilor din timpii când erai consi- 
deraţă ca căduţi în ochii Gmenilor şi trecea de
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molatici şi de fricoși. O să se găsescă el cine-va 

să spue Românilor cine a fost slugerul Tudor, 

ce voia el, ce a făcut şi ce a dobândit pentru 

țară cu pandurii lui, căci lui îi datorim scăparea 

n6stră din ghiarele Fanarioţilor. — Dar ia spu- 

ne-mi, mă rog, ce s'aii făcut acei două mii de 

panduri, după ce s'a încheiat pacea la 1812 şi 

a venit Caragea domn ? 

— Vre-o două sute ati format; potera sub 

comanda lui Slugeru 'Tutor, iar ceilalţi ne-am 

răspândit toţi în tote părţile; unii au mai Mu- 

rit de ciumă. 

Bă după ce mam tămăduit de rana din 

pept, m'am tras acasă la părinţi, unde aim IE 

mas până la zaveră, când ma chemat Slugeru 

și m'a luat cu pandurii la Bucuresci. Am şedut, 

întâii la Mitropolie, pe urmă ne-a băgat în Co- 

troceni şi W'acolo ne-a pornit spre Pitesci, ca să 

ne duceni să eşim înaintea Dureilor cani intrase 

pe valea Oltului. Tăbărisem la Golesci, unde am 

aflat că Ipsilant prinsese cu vicleșug pe Slugeru 

Şi îi tăiase capuli; atunci ne-am notărit să că- 

dem asupra Grecilor lui Ipsilant, ca sări scotem 

din ţară, şi am pornit spre Târgovişte, unde 

Sciam că era tabăra lor, dar eră târgii, Gări 

bătuse “Turcii la Drăgăşani ; Ohehaia-Beg nu lă- 
sase picior de mavrofor. Ipsilant cu Cnszu Can-
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tacuzino şi cu Manu pârlitu fugiseră peste ho- 
tar şi fusese prinşi de Nemţi şi închişi în ce- 
tatea Muncaciului. 

După mortea Slugerului ai remas numai 
vre-o sută de panduri, acei cari sat aflat Cu 
căpitanul Solomon la, bătaia de la Drăgăşani şi 
cari sai închis pe urmă în mănăstirea Cozia, 
unde aii ţinut voinicesce în contra, lui Başbeşli- 
Aga, până la venirea lui Grigore Ghica domn 
la 1822, 

Mai în urmă, peste vre-o doi ani, când s'a 
făcut unchiul dumitale Cnstache Campinânu cai- 
macam la Craiova, pe mine m'a făcut polcovnic 
de venători, Şi am fost polcovnic de venători 
până când s'a deschis iar războiii cu Muscalii 
la 1828 şi n'am dus cu căpitanul Solomon şi 
cu Magheru. | 

Ne-am bătut cu Turcii patru-spre-dece luni 
mereii, diua şi n6ptea, sub comanda, lui Geismar 
şi a lui Roth; vedeam în tote dilele mârtea, cu 
ochii, că ne puneaii Muscalii tot inainte la avant- 
posturi. 

Geismar îndată, cum a, trecut Oltu, a tră- 
mis pe Generalul Roth înainte să copringă, Ca- lafatu şi el s'a dus de sa aşezat la Cioroj. 
Când s'a pomenit do dată că îl iea Paşa, de la, 
Dii cu vestitul Ciapanoglu pe la spate cu 15,000 
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de Suvarii cu 30 de tunui, care, după ce bă- 

tuse pe Roth lângă Maglavit de-l topise, se a- 

runcase asupra lui Geismar, îi tăiase drumul şi 

spre Cioroi şi spre Calafat, îi luase tâte vitele 

şi tot proviantul din magasiile de la Galicea şi 

le trecuse la Vidin. — Muscalii speriaţi, când 

îi răsbise "Turcii Ja Băilescă, fugiaii în tote păr- 

țile strigând cât puteaii: nazat 7 nazat ! 'Tureschu 

dul ! când farmazonul nostru, bietul căpitan 

Ciupagea, care nu scia că pe muscălesce nazal 

va să dică îndărăt, înapoi, al6rgă printre şir6- 

gurile nstre strigând: „audiţi băeii, ghinărarul 

poruncesce să mergem la sat.“ Alt sat nu mai 

era, decât, Băilescii, de unde Turcii bătea cu 

tunurile în Muscali de-i prăpădiai ; noi am dat 

năvală la sat, ne-am repedit la d6l şi am pus 

mâna pe tunurile turcesci ; atunci Ciapanoglu, 

credând că suntem putere mare şi că fuga Mus- 

calilor era numai o stratagemă, s'a speriat şi a 

luat'o la fugă spre Calafat, lăsând tâte provi- 

siunile şi muniţiile. Le-am luat în diua aia dou&- 

deci şi patru de cară cu iarbă şi patru sute de 

cară de zaherea. Î) Roth, vădend că fug Turcii 

IȘR *) Un diarist, eriticând epistolele mele, na tractat de 

năting, gicând că am spus o enornitate, căci Purcii nu puteai 

să aibă, 400 de cară încărcate numai cu zahăr. Criticul nu S0la 

Că zaherea va să dică provisiună de hrană pentru oştiri iar NU 

zahăr. Cuvintul zaherea era torte usitat în limba romană.
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dinaintea n6stră, a luat curagiii, s'a întors, s'aii 
pus şi ei pe g6na 'Turcilor. — Astfel sa căşti- 
gaj, cea mai vestită bătălie din tota campania. 
Lupta a ţinut; trei gile şi trei nopţi; am aler- 
gat după Turci până i-am băgat în Dunăre; ba- 
şibuzucii omoraii pe agalele cari voiaii să-i reţie 
să nu trecă Dunărea şi să-i întorcă la bătălie 
spre Calafat. 

Să, scii, domnule, că fără, Ciupagea al nostru 
mâncat Muscalii o păpară, de n'o mai uitai nici 
o dată; se prăpădia Şi țara: păgânii de 'Turci 
pe unde treceaii era foc şi pârjol. Când te uitai 
n6ptea după o movilă, te lua jalea: vedeai nu- 
mai focuri în tâte părțile cât luai cu ochiul ; 
ardeaii căpițele de fân, clăile şi şirele de grâii, 
că era tocmai în strinsul bucatelor. 

După ce am isprăvit cu "Turcii la Islas, la 
Calafat, la Cioroi şi la Băilescă, ne-a trămis Ghi- 
năraru Gavrilenko de am măturat câţi 'Turci 
mai remăsese la, Cireş şi la Cerneţi, de n'am 
lăsat picior de 'Ture în Mehedinţi şi în Dolj. 

Mult bine s'aii mai bătut Românii şi în 
rândul ala. 

! 
La Cireş, a doua di după bătălie, am că dut de ciumă; în ordia muscăl6scă se încinsese 

bOla de muriaii câţe două trei sute de soldaţi 
pe di. Am zăcut patru-deci de dile pe mânile 
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doclilor cari mai jăfuit, mi-aii luat tot ce a- 

veam în chimir : patru ciasornice de aur şi cinci 

sute de mahmudele d'ale moi luate de pe la 

Turc. 

Când am eşit din Lăzăret se făcuse pacea; 

Muscalii ne mai ciortise o bucată de pămînt la 

gurile Dunării; lui Solomon şi lui Magheru le 

venise de la impăratul Nicolae sfânta Ana de 

găt şi celuialalt, sabie cu cruce, iar nout nea 

dat drumul p'a-casă. 

Murise mama şi îmi lăsase peticul ăsta, de 

pămint Cega şi am venit de m'am aşezat la 

Gămănesci. Pe la 1830, când sa făcut miliția, 

mam mai vrut să mă mai scriu; a stat muit 

de mine căpitanul Ciupagea; vreaii să mă pri 

mâscă parudic, dar mă săturasem de traii r&u, 

m& logodisem cu Bălăşica cu care am trăit bine 

şi liniştit patru-geci şi doi de ani; acum când 
oii muri voii să mă ingrâpe la biserică alături 

cu dînsa. | 

L'am plâns pe polcovnicul Ioniţă ca pe un 

frate, că era un bun şi pacinic vecin şi un bun 

tovarăş de venătore. 

ZON GHICA.



  

  

  

    

III. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

DN VABAIBA LUL CARAGEA 

Bucuresct, Noembre 1879. 

Amice, 

don lui Ipsilant și a lui Moruz, unul din 

dovă ia Valachiei şi celalalt din scaunul Mol- 

j înainte de împlinirea, celor şpte ani sti- 

A în tvactatul de la Kuciuc-Kainargi, adă- 

Ales; u-se la alte pricini de găleevă ce impăratul 

la A căuta Sultanului, a adus războiul de 

care vic şi după ş6se ani de luptă crâncenă în 

Căs ietoriile se precumpăniail, puterile Europei, 

Șunând asupra Porții, aii'silit'o să închee pace
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numai şi numai ca să lase Muscalului anânile 
slobode în lupta cu Napoleon. 

După gicătorea românâscă „Turcul să plă- 
tescă“, Sultanul a dat lui Alexandru Basarabia 
şi un bun hârtăii în Asia pe malul Mării-Negre, 
şi astfel a făcut Englezului pe plac; iar după 
incheerea păcii de Bucuresci, Contele Meternich, 
profitând de încurcătura în care se găsia Rusia 
pe malurile Moscovei, a împins la domnia Ţării 
românesci pe Iancu Caragea, amicul şi protegia- 
tul cavalerului de Gentz. Dar, cu totă stăruința, 
Internunciului la Constantinopole, Sultanul nu 
a voit să-i dea domnia până ce mai întâiii nu 
la asigurat Caragea, că-şi va da demisia după 
trei ani. Pe de oparte Suzeranul căta să eludeze 
stipulaţiunea de domnie pe şepte ani, şi pe de 
alta voia să aibă pe grec la mână. 

După mai multe străgăneli cu inşaala, cu 
pekei şi cu bacalum, pe la, sfirşitul lui Octombre, 
Caragea a putut eşi din Constantinopol şi în 
giua de Sf. Spiridon al anului 1812 el şi-a fă- 
cut intrarea în Bucuresci cu alaiit domnesc, că- 
lare pe Tabla-başa, în sunetul clopotelor, al sur- 
lelor şi tobelor. După ce a descălecat la sfântul 
Spiridon cel noii din podul Beilicului (astă-gi 
calea Şerban-Vodă), s'a dus de s'a miruit în bi- 
serica Curtea-Veche, după obiceiii.
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Sosirea acestui Domn în Bucuresci a fost 

semnalul a mari calamităţi pentru ţară ! Chiar 

în n6ptea instalării sale palatul domnesc de la 

Mihaiti-Vodă din d6lul Spirii a ars până în te 

melie şi Curtea, domnescă, a, devenit, Curtea arsă 

până în diua de astăgi; iar a doua, di, la 18 

Decembre, s'a ivit ciuma între Smenii curţii ve- 

niţi cu Vodă de la Țarigrad. 

A fost în multe rânduri ciumă în ţară, dar 

analele României nu pomenesc de o bslă mai 

grozavă, decât Ciuma, luă Caragea ! Nici o-dată 

acest flagel n'a făcut atâtea victime! A murit 

până la 300 de 6meni pe di, şi se crede că nu- 

mărul morţilor în t6tă țara a fost mai mare de 

90,000. Contagiunea era aşa de primejdiosă, în 

cât cel mai mic contact cu 0 casă molipsită 

ducea mârtea, într'o familie întregă, şi violența 

era aşa de mare, în cât un om lovit de ciumă 

era un om mort. 

Spaima intrase în tâte inimile şi făcuse să 

dispară ori ce simţemiînt de iubire şi de devo- 

tament. Muma, îşi părăsia copiii şi bărbatul s0- 

ţia pe mânile cioclilor, nişte Gmeni fără cuget 

şi fără frică de Dumnedeil. Toţi beţivii, toţi 

destrămaţii îşi atârmnail un şervet roşu de gât, 

se ureaă înti'un car cu boi, Şi porniail pe hoţie 

din casă în casă, din curte în curte, E se in-
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troduceaii diua şi n6ptea prin locuinţele Gme- 
nilor şi puneau mâna pe ce găsiati, luai bani, 
agintării, ciasornice, scule, şaluri etc., fără ca 
nimeni să indrăznâscă a li se împotrivi. Pugea 
lumea de dinşii ca de morte, căci ei luai pe 
bolnavi saii pe morţi în spinare, îi trântiai în 
car, clae peste grămadă, şi porniaii cu carul plin 
spre Dudesci saii spre Cioplea, unde erai ordiile 
ciumaţilor. Se increţia carnea, pe trup, audindu-se 
grozăviile şi cruzimile făcute de aceşti tâlhari 
asupra bieţilor creştini căduţi în ghiarele lor. 

Rare ori bolnavul ajungea cu viaţă la câm- 
pul ciumaţilor. De multe ori o măciucă peste 
cap făcea, într”'o clipă ceea ce era să facă bla 
în două, trei gile!... Şi pote că acei ucişi ast- 
fe] eraii mai puţin de plâns, căci mai mult erai 
de jale acei aruncaţi vii în câmp fără aşternut 
şi fără acopereriînt pe pămint ud Şi îngheţat. 
Cale de jumătate de cias se audeaii țipetele şi 
vaetele nenorociţilor din câmpul Dudescilor !... 

În urma mai multor scene oribile, neome- 
n6se şi bestiale petrecute la, ordie, unde unul 
din aceşti miserabili fusese rupt cu dinţii de un 
tenăr care apăra cinstea soţiei sale lovită de 
ciumă chiar în diua nunții, şi în urma revâltei 
ciumaţilor, cari ai sărit cu parul şi ait omorit 
dece ciocli, autoritatea, în sfârşit a luat măsură



DIN VREMEA LUI CARAGEA 31 

    

de a organiza un fel de servicii sanitar. Ea în- 

finţase câţi-va, vătăşei însărcinaţi de a întovă- 

văşi pe ciocli, din casă în casă şi aceştia strigait 

de la portă: „Sănătoşi copii !“ Unul din ci în- 

tun raport către şeful săi, dicea : 

„Adi am adunat 15 morți, dar m'am putut 

„îngropa decât 14, fiind-că unul a fugit şi nu 

„Pam putut prinde.“ 

D'asupra, oraşului se ridica un fum galben 

şi acru, fumul băligarului care ardea în curţile 

boeresci, şi oraşul resuna, de urletul jalnic al 

cânilor r&maşi fără stăpân. 

La, fie-care portă era câte 0 şandrama, Un 

fel de gheretă, în care se adăpostia câte un 

servitor pus acolo pazarghidan (comisionar pen- 

tru târguelile de pâne, de carne şi de zarzava- 

vaturi). Nimic nu intra în curte decât după ce 

se purifica la, fum şi trecea prin hărdăul cu apă 

sai prin strachina cu oțet. 

Cioclii, când tweceaii pe lângă o casă bo- 

gată, nu lipsiaii de-a arunca sdrenţe rupte de la, 

ciumaţi, ca să respândescă contagiunea. ki nu 

se temeaii de molipsirea bolei, căci mai toţi 

eraii dintre acei cari zăcuseră de câte două, trei 

Ori de acea grozavă epidemie. Ciuma, ca tâte 

b6lele mortale şi lipici6se, că vărsatul, ca tifo- 

sul, ca lungârea n6gră, forte periculosă, întâia
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oră, devine puţin violentă la acei cari ai mai 
fost loviți de ea. 

Jafurile şi tălhăriile Gmenilor, direct sai 
indirect prepuşi la serviciul ciumaţilor, ai fost 
nepomenite. Multe averi şi case mari s'au ridi- 
cai în Bucuresci după ciuma lui Caragea din 
sculele şi banii bieţilor bolnavi. 

După un an, cam pe la Decembre, bsla a 
inceput a se domoli şi lumea s'a readunat în- 
cetul cu încetul în oraş. Acei cari se regăsiall 
se imbrăţişaii, dădeaii o lacrimă celor perduţi 
pe câmpia de la Dudesci şi porniaii cu viaţa 
înainte, uitând suferinţele şi însetaţi. de plăceri. 

Tot-deauna după o epidemie, ca, şi după un 
războiii, omenirea caută a-şi recăpăta nivelul ; 
în aparenţă viaţa devine mai lesne, averile flă- 
căilor şi zestrele fetelor sporesc prin moşteniri 
Şi prin mortea, fraţilor şi a surorilor cu cari ar 
fi avut să impartă averea, părintâscă, dacă ar fi 
trăit ei. Cand este o mortalitate mare, poporul 
dice că se eftinesce Pâmea, şi acâstă credinţă 
avea, pe atunci Gre-care temeiii, căci ţara fiind 
pe atunci lipsită de esport, grâul nu avea altă 
căutare decât pentru consumaţia interidră. Şi 
în asemenea, împrejurări căsătoriile trebuiaii să 
devie numerâse, cu atât mai mult numerdse cu



DIN VREMEA LUI CARAGEA 233 

  

cât răul a săcerat mai multe fiinţe. Deci, îndată 

după incetarea, b6lei, lumea s'a, pornit pe nunţi. 

Pe atunci nunta nu vrea să dică un petec 

de hârţie velină, tipărită frumos la Socec sai 

la Weiss din partea d-lui X sait a d-nei Z, a- 

nunțând celebrarea cununiilor fiului sai fiicei 

lor în diua cutare, la biserica Sărindar sai la 

Domnița Balaşa, şapoi... pe uşă afară! — Pe 

atunci nunta era dandană mare ! 

Mai întâi peţitorii şi colăcerii cu aldamaş ; 

după ei logodnă cu archierei, cu diaconi, cu 

preoți, cu cântăreţi, cu lăutari şi cu ziafet totă 

n6ptea până la lucsferul de gi. Cu câteva dile 

înainte de nuntă, dacă mirele şi mirâsa eraii de 

n6m de boer, se făcea. cherofilima (sărutare de 

mână) la curte, unde tinerii cu tâte rudele lor 

erati duşi cu alaiii spre a săruta mâna ui Vodă 

şi a Dâmnei, cerându-le binecuvintare. 

Când se apropia diua nunţii mahalaua se 

împodobia cu bradi de la casa ginerului până 

la casa miresei. In ajunul nunţii, cam după a 

miagi, porniaii călțunuresele, tot cucâne alese 

dintit rudele cele mai frumâse ale ginerelui, în 

trăsuri înhămate cu armăsari de preț. Intâia 

călţunăr6să intra la mir6să purtând o căţie de 

argint cu flori suflate în aur, din care eşia fum 

de udagaciii şi de curse; ea mai purta şi o stro- 

Ghica, Scrisori. 24,014. 3
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pitore din care arunca apă de trandafir, semnul 
curăţeniei, şi ură miresei să fie tot-d'auna spă- 
lată şi parfumată. O a doua călţunărâsă ducea 
pe tava de argint florile cu cari se împopobiaii 
cununiile. A treia călţunăresă aducea o tavă cu 
petelă, semnul bogăției. Veniaii în urmă cele- 
lalte călțunărese cu gece, douăspregece tave în- 
cărcate cu tot felul de daruri: şaluri, giuvaere, 
stofe scumpe, bani, cofeturi, etc. Mulţime de fete 
incunjuraii pe mir6să şi lăutarii giceaii din vidre 
şi din gură cântecul vechii : 

Astăqi cu fetele 

Mâne cu nevestele... 

După ce fetele deschideaii boccelele şi ad- 
miraii darurile, ele tăbărai pe tavele cu petâlă 
şi pe flori; unele împleteaii cununiile : cruce în- 
tr6gă pentru ginere şi cruce jumătate pentru 
miresă. Cele-l-alte desfăşuraii jurubiţele de petelă, 
le dăpănaii şi făceaii o urzâlă lungă de trei coț, 
popdba. miresei, un riii de aur în care se putea 
ascunde copila logodită din cap până 'n picăre. 
Din vreme în vreme fetele trăgeau cu câda o- 
chiului şi aruncai flori sau noduri de petâlă în 
partea flăcăilor ; aceştia le ridicau şi le aninait 
de fermenele ; pe când fetele, ca unele ce îm-
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părțiai, îşi făceau şi ele parte, agățându-şi la 

piept, în dreptul inimei, snopuri de petelă. 

După clacă se puneau cu toţii la jocuri: 

de-a ineluş invârteguş, de-a baba mija, de-a gaia, 

de-a cârpa, şi acestea se încheiaii printi”o horă 

mare. Ast-fel mirâsa își lua diua bună de la fete 

şi surate ; iar bătrânii şi babele, bărbaţii şi ne- 

vestele petreceau tâtă noptea pe ziafet, pe bere 

şi pe mâncare, în sunetul necurmat al lăuta- 

rilor. 

Dar a doua di mai cu s6mă era ce era! 

Nunta, începea, chiar din zori; nuntaşii nu mai 

osteneaii înti”una. de la casa ginerelui la casa 

miresei. Cununia se celebra la amiagi la biserica 

enoriei, de unde apoi mirâsa nu se mai întorcea 

la căminul părintesc. Ea, împreună cu mirele, 

se punea, în trăsură cu cei care purtau gevrâle, 

şi luati la trăsură luminările aprinse, înfipte în- 

t”o pâne. Iar dacă cununia eră â se face acasă 

la ginere, una, din rudele cele mai deaprope ale 

acestuia, mama, sora, sai mătușa, pleca de lua 

pe mirâsă, şi o aducea acasă la mirele ei cu 

aşternut, cu zestre cu tot. Trăsura era încun- 

jurată, de toţi flăcăii, rude şi amici ai ginerelui, 

cari încurai caii lor, aducând scire că sosesce 

mir6sa, 

Momentul despărțeniei de părinţi era s50-
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lemn pentru mirâsă, însă ea, când păşea pragul 
casei părintesci, trebuia să tragă din picior pen- 
tru ca să se mărite şi cele-l-alte fete. Obiceiul 
cerea, ca să o podidâscă plânsul în acel moment, 
Şi lăutarii cântau: 

Taci, mirâsă, nu mai plânge, 

Căcă la mă-ta mi te-i duce 

Când a face plopul pere 

Şi răchita vişinele... etc. 

După cununie, masă mare cu zaharicale de 
la becerul Manolachi şi cu cofeturi de la vesti- 
tul Pascu; cu vin de Drăgăşani, cu pelin de 
Delu-Mare şi cu vuteă de vanilie şi de cursă. 
Lăutari şi horă, t6tă n6ptea, iar în diuă se tră- 
miteaii nunii, socrii şi nuntaşii pe la, casele lor 
cu lăutari. 

Acest chef, la cei de jos, ţinea, trei dile, 
iar la boeri ţinea şâpte ile şi şepte nopţi, după 
legea Domnilor şi a Impăraţilor. O nuntă, se is- 
prăvia şi dece incepeau, încât, Bucurescii întir'o ser- 
bătre o duceau. Doliul se schimbase în veselie ! 

Vi6ţa acâsta, îi priia lui Caragea, căci popor 
Şi boeri, cufundaţi în ziafeturi, nu băgaii în s6mă 
jafurile domnesci ; şapoi caftanele după cari a- 
lergaii insurăţeii îl ajuta mult la, sporirea pungii.
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Imbulzela la ranguri era atât de mare, că se 

umpluse din scârţă în scorţă condica pitacului 

domnesc, şi se spune că în diua fugii lui Ca- 

vagea, Postelnicul de abia a pridedit să, citâscă, 

numele celor din protipendadă şi câte-va din 

starea a doua. Chemat de Vodă ca să plece, 

el a trântit pitacul jos, strigând cu glas tare: 

iar voi cel-l-alţi pitari şi serdari ! 

Caragea se urcase în trăsură, dicend că 

merge să se primble la Băneasa, dar acoio îl 

aşteptaii trăsurile înhămate cari Pai dus la Bra- 

şov, chiar în Qiua câna sosia in Bucuresci Ca- 

pugiul ce venia să-i taie capul, fiind-că şeguse 

pe scaunul Domniei şese ani în loc de trei, pre 

cum se legase către Sultanul. 

Venit Domn pe puţini ani, Caragea căuta 

să adune cât mai curend o avere cu care să 

potă trăi măreț în străinătate. Prin urmare el 

a lăsat un mare nume în felul jafurilor. Se dicea 

“în ţară până mai deunădi că se fură ca în ore- 

mea lui Caragea. 

In domnia lui tote slujbele şi caftanele se 

daii pe parale. El a suit pivurile întrun mod 

nepomenit de la 1,500,000 lei (115,385 galbeni) 

la suma de 3,700,000 lei (284,848 galbeni), a- 

fară, de ocne şi de vămi pe cari le vindea cu 

un preţ de dece ori mai mare decât înainte,
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lăsând pe tazidari să rupă cât puteaii; apoi pe- 
cetluituri, mazilii, nemuri şi câte şi mai câtel... 

„Când i se părea că punga nu se umplea 
destul de repede, avea şi alte cârde la arc. Sco- 
tea pe Aga în târg cu cântarul şi cu falanga; 
acesta prindea cu ocaua mică pe vre-un brutar, 
pe vre-un cârcimar, pe vre-un măcelar, îi trântia 
câte o sută de nuele la tălpi, sai îl ţintuia de 
ureche în mijlocul pieţei. Vodă era sigur că 1s- 
naful avea, să, alerge de la unul la altul ca să 
facă, curamă, iar pedepsa înceta îndată ce sta- 
rostele venia la curte cu un porcoizi de mahmu- 
dele. Un alt şurup ce găsise fântăni de aur era 
porunca, straşnică din vreme în vreme ca toți 
negustorii să se răfuâscă intre dînşii ca să nu 
fie datori unii altora. Pe atunci se lua deciuială 
de la împlinirile de bani. Bieţii Gmeni, speriaţi 
de ruina ce ar fi urmat unei asemenea răfueli 
pripite, se adunaă, făceaii cislă şi ast-fel mai 
dobândiaii o amânare, căci suma cislei curgea 
în punga domnâscă. 

Caragea avea multă imaginaţie în aseme- 
nea materie, dar şi găsise câţi-va Gmeni sdra- 
veni cari îl ajutaii la desăvârşirea, tertipurilor lui. 
Vorba mergea în ţară că:
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Belu belesce, 

Golescu golesce, 

Manu jupuesce ! 

După şese ani de domnie, ela dus cu dîn- 

sul la Pisa o avere de mili6ne, cu cate & trăit 

in belşug şi a ajutat Bteria, şi revoluţia grecâscă.. 

Era violent şi infiorător! Un poet linguşitor îi 

adresă o odă în care îl făcea să gică în limba 

grecâscă : 

Ego ori xi roroiti 

08 Ox0TOvU WUTIQE douoitr. ') 

Un boer, pe care-l dojenea pentru nisce ho- 

ţii, din care nui dăduse o parte îndestulătore, 

îi răspunse : 

Kit, rHETTELs, XhENTEI %, 

iar Caragea, în loc de a-l pedepsi pentru atâta, 

îndrăsnelă, La îmbrăcat în caftan de boer cu 

barbă. 

Acest Domn însă era neimpăcat cu boerii 

  

1) Am sabie şi buzdugan, 

“e omor ca pe un porc. 

Fur, furi, fură,
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cari, nevoind a fi instrumentele hrăpirii lui, îi 
făceaii vre-o împotrivire sati chiar vre-o simplă 
observaţie. Ast-fel, pe Banul Constantin Filipescu 
la ţinut doi ani la moşie, la Bucov, cu pază 
de arnăuţi; pe Banul Grigorie Ghica la ținut 
doi ani inchis în casă, oprit de a vede faţă de 
om; pe Vornicul Constantin Bălăceanu, de care 
se temea, fiind-că acesta. avea relaţiuni de fa- 
milie la Viena, l'a trimis surghiun la Castoria. 

Lui Caragea îi plăceaii femeile. Intr'acestă 
privință purtarea lui şi a fiului săii Beizadea 
Costachi era un scandal de tote dilele. Când 
punea, ochiul pe câte o nevastă, trimetea, pe băr- 
batul ei intro slujbă depărtată, la trebuinţă îl 
Şi Surghiunia, şi atunci lua cu dinsul câţi-va 
Arnăuţi şi se întroducea la, femeia pacientului 
cu voe fără voe. 

Beizadea Costachi, tenăr frumos, nu avea 
altă, Ocupaţie decât a căta, să sectă din fire pe 
cucbnele cele tinere şi plăcute. EI se înhăitase 
cu câţi-vă feciori de boeri şi băteati mahalalele 
giua şi n6ptea. O dată, fiind urmărit de bărba- 
tul uneia din conchistele sale cu care se prim- 
bla în trăsură, Şi vădendu-se strimtorat de aprpe, 
sete pistolul şi trage să împusce pe soţul tră- 
dat ; glonţul însă nimeresce în unul din caii lui, 
calul cade din ham şi beizadeaua scapă cu chica 

o 
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topor. A doua Qi femeia, adulteră era isgonită 

de sub streşina conjugală şi lăutarii improvisară 

cântecul : 

„0... aă fost, 6... să fi, 

„La mine să nu maj vii! 

Pe vremea aceea nu era lucru lesne de a 

fi galant şi nu fie cine îndrăznia a face curte. 

Cand un ten&r punea gând răi pe 0 fată, el 

putea, să dea cu ochii de tatăl saii de fratele ei, 

şi atunci, nici una nici două, popă îl şi cânta 

Isaiia dănţuesce şi căsătoria, deşi silită, era va- 

labilă. Dacă bietul tenăr avea a face cu 0 muere 

măritată, trâba devenia mai seriosă, pentru că 

resplata, depindea mult de brasla la care apar” 

ţinea bărbatul ultragiat. Măcelarii luaseră obi- 

ceiul să umfle pe galanţi cu ţeva ca pe berbeci 

şi trimitea acasă în căruţă. Croitorii se serviail 

de fârfecile cele mari de teşghea. Un băcan, ce 

găsise pe un cuconaş sub scară, la nevasta lui, 

după ce la despuiat în pelea g6lă, la uns cu 

cătran din erescet până în tălpi, i-a pus 0 pe 

reche de come pe cap, La legat răstignit de 

mâni pe un drug, i-a legat un căluş în gură şi 

Va luat în şfichiul biciului pe pod, de fugea lu- 

mea, de dinsul ca de ucigă-l toca, în cât nică
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chiar slugile lui nu ai voit să-l primâscă în casă. 
A doua di la găsit vizitiul ascuns în eslele din 
grajd. Pe un alt cuconaş bărbatul l'a uns cu 
miere pe piele şi la lăsat o Qi întregă prada 
muscelor şi a vespelor. 

Unde se pomenia trotuar sait bulevară pe 
acel timp !... Femeile erati incunjurate de tste 
precauţiunile profilactice ; ferestrele aveau ză- 
brele ca puşcăriile ; porţile se deschideaii grei, 
căci erai înarmate cu brâsce tari ; iar când o 
nevastă se ducea la o rudă, la o prietenă sai 
la bae, ea era întovărăşită de două, trei jupâ- 
ese bătrâne şi credincidse. Fetele erai ţinute 
Și mai aspru; deabia aveati voie.să 6să în gră- 
dină şi grădina era încunjurată cu zid nalt sait 
cu uluci de scânduri de stejar. Nici măcar pe- 
țitorii nu le vedeai până nu se isprăvia vorba 
de căsătorie, încât ginerele nu era tot-deauna 
sigur că a v&dut bine faţa logodnicei sale. 

O fată de boer mare, întârsă dintrun cla- 
uster de la Viena, unde fusese crescută şi unde 
dobândise un talent, musical extraordinar pe cla- 
vit, a adus cu dinsa în casa, bărbatu-săit: pre- 
ţiosul instrument. — Inta”o seră boerul, zărind 
câți-va inşi cari se pitulaseră, lângă uluci ca să 
asculte frumosele melodii ale junei diletante, s'a 
sbărlit de gelozie, şi când a doua di tenăre fe-
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mee s'a tredit, nenorocita !... & găsit clavirul 

spart cu toporul în mil de bucăţi. Mâhnirea €i 

a fost atât de mare încât peste câte-va săpt&- 

mâni o duse la grâpă. Ea lăsase cu limbă de 

morte să-i facă coştiugul din scândurile clavi- 

rului, dar popa s'a împotrivit, gicend că fusese 

vasul necuratului. 

Arta era lucru necunoscut. În tot Bucu- 

resciu nu se aflaii decât un singur piano şi O 

harpă. Musica aparţinea lăutarilor şi cântăreților 

de la, biserică. Pers6nă cu inspiraţii artistice era 

numai Domnița, Ralu, fata cea mai mică a lui 

“Caragea, natură al6să, posedând gustul frumo- 

sului în cel mai mare grad, admirătore a mu- 

sicei lui Mozart şi a lui Beethoven, hrănită cu 

scrierile lui Schiller şi Goethe. La găsise în câţi 

va tineri greci, rude şi amici din şodla grecâscă 

de la Măgureanu, studenţi admiratori ai trage: 

diilor lui Euripide şi Sofocle, un element pentru 

a pune în scenă câte-va piese de teatru. Cu ni- 

țică pânză croită şi cu hartie poleită, Domnița 

organisase în apartamentele sale o mică scenă 

pe care se jucaii în limba elenă Oreste, mortea 

fiilor lui Brutus şi câte-va idile ca Daphnis şi 

Chloe. 

Mai târgii a zidit un teatru la Cişmeaua 

voşie în colţul stradei Victoriei şi a Fântinei,
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pe locul unde se vede astăgi un felinar ascuns 
după o perdea de fer; un teatru în tâtă forma 
cu parter, cu stale, cu scenă, și cu maj multe 
rânduri de loje. Ruinele acelui edificii, ars la 
1825, se mai vedeai până pe la 1840, când 
Sai mistuit în zidurile lui Ioan Carătaşul. 

Domnița Ralu visa ridicarea, teatrului gre- 
cesc. Pentru acest scop ea a trămis pe Aristia 
la, Paris ca să studieze pe vestitul Talma. Ea a 
şi adus de la Viena o trupă de artişti Nemţi 
cari representaii opere şi drame. Din acea, trupă 
făcea parte vestita Dilly, cântăreţă şi tragediană 
de un mare merit, ce venise la Bucuresci nu- 
mai pentru o iarnă. Iar îndrăgindu-se de unul 
dintre tinerii noştri boeri, a remas în capitala 
nostră până când a murit, dând nascere unuia 
din bătrânii noştri generali. 

Aventul dat de Domnița Ralu artei drama: 
tice a încetat cu fuga lui Caragea, dar mai în 
urmă a găsit o slabă imitătore în Smaranda 
Ghica din Gorgan, în casa căreia, după zaveră, 
Aristia intrase ca institutor de copii. Acolo Iancu 
Văcărescu a, căutat să pue limba românâscă, pe 
scenă; a încercat să joce pe Britanicus şi pe 
sgârcitul lui Moliăre, dar surghiunele, războiul, 
Muscalii, şi câte şi mai cate calamităţi ai amâ-
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nat lucrul până la 1833, când Campineanu & 

înfiinţat Societatea, filarmonică. 

Tulburările de. pemprejurul ţării, precum 

rescularea lui Caragheorghe şi a lui Pasvantoglu, 

incursiunile Cărjaliilor, Eteria grecâscă şi revo- 

luţia de la 1821, făcuseră să sbârnăie în tinerii - 

români corda, vitejiei. Lor începi să le placă ar- 

mele, venătorea şi călăriea.; feciorii de boeri lu- 

ară un fel de aer de cabadaii, termen adoptat 

de dinşii şi care avea semnificarea de voinici. 

În timpul lui Grigorie Vodă, Ghica, pe la 

1823-1824 cuconaşii nu lăsau să le scape nică 

un prilej de a se îmbrăca cu poturi, cu minten 

şi cu cepchen; a se lega la cap cu tarabolus Şi 

a-şi încărca, sileahul de la brâii cu pistâle şi cu 

iatagan, precum şi a-şi atârna pala de gât. Pen- 

tru cel mai mic lucru €i se serviati cu armele, 

încât din pacinici ce erai mai înainte, deveni- 

seră arţăgași şi tulburători. Intre toţi se deose- 

biat mai cu sâmă Iancu, feciorul lui Beizadea 

Costachi Caragea şi al Raliţei Moruzoei, fraţii 

Bărcănesci, Bărbucică, nepot de fată al Banului 

Barbu Văcărescu, şi câți-va alţii cari se ţineau 

de ştrengării şi ajunseseră a fi spaima mahala- 

lelor. — Bi petreceaii giua in Cişmegiii cu lău- 

tari pe iarbă verde, şi Cum răsăria luna, pleca 

cu ghitare şi cu faute Ja serenade pe sub fe-
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restrele fetelor şi a nevestelor frumose. Pânăn 
diuă vuiaii mahalalele de cântece, de gâlcevi, de 
bătăi şi de lătrări de câni. 

Intro n6pte tenărul Palama, voind să go- 
nescă pe Don Juanul Bărbucică Catargiu de la 
ferestrele logodnicei lui, s'a pomenit cu un cu- 
țit în pântece. Nenorocitul scăldat în sânge a 
putut deabia profera numele acelui care-l lovise; 
şi muma lui, în desperare, a alergat la palat şi 
a sculat pe Vodă cu ţipetele sale. Grigorie Ghica 

-_pornesce pe başeiohodar Măciucă, care şi aduce 
la curte pe Bărbucică, îl trântesce la pământ şi 
din porunca domnâscă îi trage o falangă, apoi 
îl trimite surghiun la mănăstire. De acolo bietul 
Don Juan păţit a pornit la Paris cu gând să 
studieze pictura, artă pentru care credea că are 
o mare vocaţiune. 

Anarchia, domnia în tâte, Şi lesnirea, de a 
da cu pistolul în 6meni devenise la modă, ast- 
fel că ucisul fiind tot-deauna presupus că s'ar 
fi împuşcat la venătore, ucigaşul remânea ne- 
pedepsit. 

In una din petrecerile la care luat parte 
mai mulţi tineri, pe câna se întorceaii în Bucu- 
resci într'o căruţă cu patru cai, se găsiau trei 
tineri: Iancu Caragea, Dimitrachi Bărcănescu Şi 
lancu Creţulescu, poreclit Ursu mai târdiii, pen-
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tru că o ursdică îi desmerdase obrazul cu labele 

di. Cei doi dintâi luându-se la cârtă, trag cu 

pistolele unul întu'altul şi căruța intră, în curtea 

Moruzâei ducend pe fiul şi pe nepotul ei înecaţi 

în sânge. Peste trei dile două dricuri se urmaii 

unul după altul, ducend la Jocaşul cel vecini. 

pe doi din tinerii cei mai eleganţi şi mai fru- 

moşi ai Bucurescilor. | 

Stranie epocă 1... Numai venirea Muscalilor 

la 1828 a pus capăt acestei vieţi svăpăiate a 

tinerilor cucunoşi, luândui ca comisari (meh- 

mendari) pe lângă generalii ruşi, pentru înles- 

nirea, aprovisionării oştirilor cu proviant şi cu 

cară. La 1831 cei mai mulţi ali încins sabia, 

scriindu-se în miliția naţională. 

7I0W GHICA.



  

IV. 

ION GHICA CĂTRE ALECSANDRI 

SCOALA ACUM 50 DE ANI 

Bucuresci, Fevruarie 1880. 

Iubite amice, 

Pe când în şeola de la Măgureanu vestiţii 

elinişti Lambru, Comita, Vardalah şi Neofit, emu- 

lii lui Corai, predaii tinerilor greci şi feciorilor 

noştri de boer, Memorabiile lui Socrate, 1 Phe- 

don 2) şi Metafisica lui Aristot; pe când Banul 

Brincoveanu discuta cu puristul Duca în limba 

a 

1) Sevogovros Amournuovsipeata, LWXgaTovs. 

2) Didov Illarovos- 

Ghica, Scrisori. 24,014,
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lui “Tuchidid Apophtegmele lui Hypocrat şi Ario- 
metria lui Archimed, şi se munciaii să isgonâscă 
din: limba grâcă tâte cuvintele câte nu erai cu- 
rat atice, precum unii din înv&ţaţii noştri caută 
să curețe limba română de tot ce nu se termină 
în -ciune, — la biserică, la Udricani, la sfântul 
Gheorghe şi la Colțea se audia glasul ascuţit a 
câtor-va, copii cari strigait în gălăgie pe 

on, mislete, ucu: omu 

pocoiii, on, mislete, ucu: Domul. 

Băeţii mai înaintați la înv&ţătură, când voiaii 
să-şi dică ceva care să nu fie înţeles de profani, 
comunicaii între dinşii ast-fel : 

az, îotă, lude, az, pocoiii, riţă, ucu, naş, est!) 

şi cel-Valt îi vespundea.: 

naş, est, buche, az, tferdo, est, pocoii, on pocoiii, az.?) 

Cei de la bucovnă rivniat la, dînşii cum 
vorbiaii păsăresce. 

Dascălul Chiosea, bătrân cu antereii de ca- 

  

") aj la prune. 

*) ne bate popa.
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lemcheriii, la cap cu cauc de taclit vărgat cu 

cârşaf alb, se primbla pe dinaintea băeţilor înar- 

mat Go vargă lungă, ardend când pe unul când 

pe altul, după cum i se părea; se oprea dina- 

intea fie căruia, la unii le asculta lecţia, la alţii 

le mai adăoga câte un ucu scurt pe ici pe co- 

lea, saii câte o aruncătură du pe deasupra, că 

să fie slova mai ciocoiescă. Apoi să fi dus sfân- 

tul pe vre unul să nu-şi scie lecţia, că dacă nu-l 

ajungea, cu nuiaua, apoi scotea imineu din picior 

şi-l asvârlia după dînsul cu un 

„Firai al dracului cu tat'to şi cu mă-ta, că 

N'ai învăţat matima“. | 

Dascălul Chiosea nu era om răi, dar se ne- 

căjea, pentru că-l durea inima când vedea că nu 

se silesc copiii la învăţătură. El. nu era civilisat: 

ca să nu-i pese dăcă -elevii învaţă sali nu. Pen- 

tru el şe6la nu era o chivernis6lă, nu se gândia 

la: trecă dă, treci n6pte, apropie-te l6fă. Nu sta 

cu ciasornicul deschis pe catedră ca nu cumva 

minutarul să, trecă peste semn. 

La, Chiosea, ca la Chiriţă, ca la Stan, lucru- 

rile mergeau alt-fel; viţa lor era cu copiii din 

şc6lă, nu scia, nici şosea,. nică cafe-şantan, nici 

deputăţie. Diminsţa buchile, oftoicu şi psaltirea, 

după prândii psaltichia. Chiosea avea un
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pa, Vu, ga, di 

care-i eşea pe nas cale de o poştă, 
De pe la de-al de Chiosea eşiau dieci de 

visterie şi calemgii ; la de-al de el ati învățat 
să scrie românesce Logofătul Grecânu, Văcărescii, 
Anton Pan, Nanescu, Paris Momulânu etc. 

Acei bieţi dăscălaşi, cari aii tost depositari limbei. şi naţionalităţi nostre, duceau o viță sdruncinată, plină de privaţiuni şi de câte sparte, fără, bene merenti Şi fără, recompense naţionale, fără pensii şi para-pensii ; plătiţi ca vai de ei cu un un codru de pâne, trăiau şi muriai ne- cunoscuţi; fără să bănuiască măcar că erai pa- trioţi, împinşi numai de un instinct bun şi ge- Neros, îşi făceaii cu sfinţenie datoria, fără să aibă, conştiinţă, de binele ce făceau ţării lor. 
Ei se delectaii mai mult cu citirea întâm- Plărilor lui Alexandru Machedon, care s'a bătut cu furtticile şi cu păserile cu ciocu de fer, de cât cu citirea mâniei fiului lut Pele. Oile, cânii şi fluerul păstorului întristat al lui Văcărescu, le erai mai dragi decat Afrodita şi Bacus a lui Anacreon. Se pomenise de la tată, şi de la mamă Români N6oşi din moşi-strămoşi. Limba şi ure- chea le spunea că nu era nici Tătari, nici Greci, nică Slavi; purtau nobleţa nâmului în inima şi



ŞCOLA ACUM 50 DE ANI 53 

  

în spiritul lor, fără să se preocupe de arborele 

genealogic, nici de fărtalele de nobleţă. Scrieaii 

romănesce fără filologie şi fără morfologie, fără 

să scie dacă sunt etimologişti, fonetişti sai! eclec- 

tici; dar serieait cum vorbeaii şi scrisul îl nu- 

miaii icnă, credând că el trebue să fie repro- 

ducţiunea, esactă a vorbei; punea cât mai puţine” 

buchi, ba pe unele le mai aruncaii şi pe deasu- 

pra, ca. să facă economie de timp şi de hârtie. 

Unde să le dea, lor prin gând că avem d6u8 limbi, 

una în gură şi alta pe hărtie, şi că trebue să 

vorbim întrun fel şi să scrim întwalt-fel ; vor- 

beau toţi aceaşi limbă. Acum lumea, s'a subţiat, 

fie-care vorbesce şi scrie limba sa proprie şi scie 

că suntem strănepoţi ai lui Traian. Dar mulţi 

cred- că de la venirea acestui împărat în țară 

până la sosirea lor în vi6ţă, nu s'a mai petre- 

cut nimica pe pământul românesc; nu încep 

însă a, socoti toţi tot de la aceaşi epocă. Unii 

numără existenţa ţerii de la, Regulamentul or- 

ganic la care cred că aii colaborat, fiind-că ai 

fost chemaţi de aii iscălit; alţii, morţi tăeți, 

nu vor să convie ca să fi mai fost ceva pe lu- 

mea asta înainte de patrudeci şi opt; spun şi 

scrii, intruna că san plimbat pe uliţile Bucu- 

rescilor cu stâguri şi cu masalale strigând pe: 

„lrăească guvernul provisoriă“, şi Că erail cei
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mai de diminsţă pe câmpul Filaretului. Pentru 
alţii iar călendarul Românilor începe de la in: 
doita. alegere a Colonelului Cuza, sait din n6ptea 
lui 11 Februarie; îşi închipuesc că ei at suit pe 
Alexandru I6n I, că ei Pai dat jos şi că tot ei 
au adus pe Carol 1. Cei maj înfocaţi astădi nu 
recunosc de adevăraţi patrioți decât pe acei 
cari aii strigat: morte Turcului ! Şi cred că, deşi 
n'aii fost la bătălie, dar că fără, vitejia lor cea civică ţara român6scă, era, perdută, umilită, bat 
jocorită, tăiată, de Turci, şi că Muscalii îi şter- 
geaii o bucată de pământ şi mai mare. 

Pentru mulţi politica este. intrigă şi min- 
ciună, nu cred în sinceritate şi în adevăr, despre- țuesc cunoscinţa lucrurilor petrecute şi cerceta- 
rea, evenimentelor ce se pregătesc. Nu lasă ni- mica trecutului, cred că sei ai făcut cerul şi pămentul românesc, că ei sunt începutul şi sfir- şitul, alfa şi omega. Dar apoi creatorii străini ! 
unul se compara, cu Lafayette, de Şi nu făcuse pentru România nimica, câre să semene cu ceea ce făcuse generalul frances pentru America; al- tul, care vinâuse participuri pe patru galbeni ora şi înregistrase dece ani de-a rândul colorile şi garnturile cocânelor la baluri, aşezându-le în diarul săi după ordinul colorei de la putere şi după importanţa, subvenţiunii, crede că el a scos
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pe Români la lumină; altul crede că nea inventat 

limba şi istoria Românilor dându-se de un fel de 

“Columb, - fiind-că critică şi batjocoresce gloriile 

nâstre naţionale. Aceşti frucle seci din ţările siră- 

ine, se cred genii, luceferi luminători, îndată ce 

găsesc un adăpost sub cerul Românii, şi €i, 

sărmanii, nu văd zimbirea ce inspiră Românilor 

cari în vorbirea lor sarcastică i-ai poreclit: Lo- 

custe oldge. 

Dar să ne întârcem la şe6la n6siră de la 

Udricani, şedlă sub albastrul cerului, pe prispa 

bisericei, unde când ploua copiii se ghemuiaii în 

odaea, ţircovnicului jos pe cărămidi, sai în Clo- 

potniță ; citeai şi scrieail pe genuchi şi pe 

brânci. 

Prin prejurul pisericii, în mahala, pintre live- 

dile de meri, de peri şi de duzi, se zăriaii vre-o 

dece cinci-spredece invelişuri cu ştrâșină eşită ca 

o umbrelă, sub cari locuiau câţi-va cavafi, croi- 

tori, işlicari şi cojocari ; aceştia, când plecaii la 

prăvălie, îşi trămiteai copiii la dascălul Chiosea, 

ca să nu ştrengărescă pe uliţă şi ca să înveţe 

să cananarchisescă, să ţie ison cântăreților din 

strană, să citescă apostolul, să dică, tatăl nostru 

şi credul şi să mergă de-a'ndărătele cu sfeşni- 

cul într'o mână şi cu cădelniţa în cealaltă dina- 

intea preotului când eşia cu sfintele daruri. Le
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plătiaii ce pe apă nu curge; dascălul Stan de exemplu, cel mai bine plătit din toţi, avea câte d6uă-deci de parale 1) de copil pe lună, şi mat. avea şi de la biserică tain de mălaiii, de fasole şi de lemne. 
Din acele şcoli işi recrutait biserecile preoţi Şi cântăreţi, acolo boerii căutată băeţi pe cari îi luai în casă, pe procopselă, de acolo a eşit Chiru de la biserica Enii, Dumitrache Bondoliu tata reposatului Vlădică Calistrat, Unghiurliu de la Sărindar, Costache Ştirbu de la Sf, I6n de lângă puşcărie şi Petre Efesiu, care mai în urmă a ajuns cântăreţ în strana, din dr6pta la Patriarehie. Acolo aii fost daţi la învățătură Anton Pan, Pe- trache Nănescu, Nicolae Alexandrescu, Paris Mo- muleanu, Marin Serghiescu etc. 

Pe Nicolae Alexandrescu, cum la audit Gri- gorie Ghica, la luat în casă, îl plimba cu dînsul noptea în butcă, dinainte, de-i cânta, cântece de lume. Când Grigorie Ghica sa facut Domn, Ni- colae Alexandrescu a ajuns cafegi-başa,. 
Pe Marin Serghiescu Pa luat Alecache Vi- lara, cântăreţ la biserica, Negustorilor, Pa prim- blat cu dinsul pe la Petersburg cu Regulamentul; dar mai pe urmă, molipsindu-se de b6la patrio- 

    

1) 40 bani, sai 4 lei 80 bani pe an. 
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tismului, a fost arestat cu Mitică Filipescu, cu Ni: 

colae Bălcescu şi cu Telegescu, trimis la Ocnă, 

unde şi-a, spăşit păcatele şepte ani, până când a 

venit de la scos revoluția din patru-deci şi 

opt, ca, să-i procure dulcile fericiri ale unei pro- 

scripţiuni de dece ani. El a fost cunoscut mai 

mult sub numele de Marin Năţionalu. Vodă-Cuza 

îl iubea, îl avea adesea la masă şi-l mângâia cu 

numele de Moş Marin. 

Cand a venit în Bucuresci dascălul Lazăr, 

Dăeţii de la Udricani, de la Sfantu Gheorghe, de 

la Colțea şi de la tote pisericile ai golit acele 

şcoli şi ai alergat la Sfântu Sava, cu Petrache 

Poenaru, cu Eufrosin Poteca, cu Simion Marco: 

vică, cu Pandele, cu Costache Moroiu şi cu mulţi 

alţi tineri din şeola grecescă;- mai în urmă unii 

aii fost trimişi în străinătate la Pisa, la Viena, la 

Paris şi s'au ilustrat ca profesori şi ca înalţi 

funcţionari, alţii s'ai făcut cântăreţi: Anton Pan 

a devenit Anton Pan, şi cei mai mulți s'aii adă- 

postit prin curţile pboeresci ca grămătici, vătafi de 

curte, stolnici, trăind pe bere şi pe mâncare fără 

grijă de diua de mâne: cână puneaii mâna pe 

câte o para, o băteait la tălpi pe must, pe cârnaţi, 

cu lăutari la Filaret. Diua aveau n'aveau de lu- 

cru, dar sâra cănd era lună resuna mahalalele de
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serenade; înv&ţaii fetele să cânte din chitară mar 
şul lui Napoleon Şi din gură pe Şeine-Minca. 

Anton Pan, Nănescu Şi Chiosea, fiul, erai 
veselia grădinilor lui Deşliu, lui Pană Breslea şi 
lui Giafer; Iancu al Raliţii Muruz6si, Bărbucică al Tiţii Văcăreaschii, fraţii Bărcănesci, Costache Faca şi alţi tineri din lumea mare nu puteai fără dînşii, 

Nănescu crescut de Ghiculesci a fost vătaf de curte, vătaf de spătărie, judecător de tribu- nal şi a murit îngrijitor la Spitalul Brancove- nesc. Cânta bine din vidră; elev al lui Dimitrache, el compunea, cântecele lăutarilor din Scaune. 

Lui îi datorim pe: 

Ah! iubito, cale bună, 
Dar te rog nu mă uita. 

Raţa ici, rața colea, 
Rața pasce papura, 

Inima mea multe are 
Culese după *ntîmplare.
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Pom eram ei pom. 

Ardă-ţi rochiţa pe tine 

Cum arde inima ?n mine. 

Jupâne povarnagii. 

Ah! amor amoraş, 

Vede-te-aş călugăraş. 

Fă-te om de lumea nouă 

Să furi cloşca de pe ouă. 

Pâtră de ai fi te-ai desface 

Şi la mine te-ai întârce. 

Frunqă verde şo lalea, 

N'am cuţit că m'aş junghea.
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Cine la amor nu crede 

N'ar mai călca iarbă verde. 

Când coconiţele începuse să îndruge fran- 
țosesce cu: 

Bonju !) 

Chesche vu parle franse munsiu 2) 
Bonsua3) şi 

A livoa4) 

Nănescu în colaboraţiune cu Costache Paca Şi cu Costache Bălăceseu ai făcut satira: 

Ah ma ger să-mi vedi mantela 
Mai sublim mai lucru fen 
Co dublură "nfricoşată 
Şi faţa amur san fen, 

Unghiurliu Şi Chiosea fiul au fost cei mai mari cântăreţi ai bisericelor din Bucuresci. Ve- nirea unei trupe de operă, i-a făcut să vadă în ÎI 

1) Bon jour. 
 Est-ce que vous 
5) Bon soir, 
) A revoir. 

parlez francais monsieur ?
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arta musicală orizonuri despre cari nu aveai 

nici o idee pân” aci; impresiunea produsă asu- 

pra lor de operele lui Mozart şi ale lui Rossini a 

fost atât de mare încât n'au mai putut să cânte 

nici cheruvic nică chinonic fără să o dea pe: 

La ci darem la mano din Don Juan şi 

Una voce poco fa din Barbierul. 

Înti”o Duminecă la liturghie scandal mare 

la Sărindar. Epitropul, om evlavios, recunos- 

cuse în: 

Domnul Domn Savaoth 
aria Voyez sur cette roche! din Fradiavolo. 

Pe lângă grupul Anton Pan, Nănescu, Chio- 

sea şi Unghiurliu, unul şi nedespărţit, se lipise 

un copilandru, nalt, rumen, sprintenel, cu ple- 

tele de ţircovnic; se întrodusese în societatea 
acelor diletanţi făcendu-le tot felul de misiuni; 
scia unde se găsia pelinul cel mai bun şi unde 

se frigea trandafirii!) cei mai gustoşi; îl făceaii 
haz fiindcă era plin de originalitate, de duh şi 

de veselie. Acela era, tinărul Filimon care, deşi 

aspirant la, preoţie, dar scia pe Arghir pe de 

  

') Cârnaţi cu usturoiu.
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rost din scorţă până 'n Scorţă. Indată ce Iancu Văcărescu, Eliad, Alexanarescu sau Anton Pan făceaii o poesie, a doua di el o scia pe din a. fară; cânta din memorie, şi forte bine, tote ariile operelor italiane jucate în Sala Slătinânu. Intr”o vreme a isbutit chiar să fie admis corist în trupa Madame! Carl; mai în urmă Pam gă- Sit flautist în orchestră Şi când Papa Nicola, după nobilul obiceiu al impresarilor, încetase plăţile artiştilor şi-i lăsase muritori de fâme pe | Strade, Filimon a trebuit să-şi caute esistența într'un alt isvor; şi-a pus altă cordă la arc, a părăsit flautul, Şi a apucat condeiul, s'a făcut foiletonist la diarul Naţionalul. In  colecţiunea acelui jurnal în numerile 2, 3, 4 Şi 5 din anul 1858, în numerele 8, 14, 16 30, 74 şi 91 din 1859, şi în numerele 11, 14, 79, 82, 85, 89, 90, -94, 96, 97, 98, din 1860, găsesci o serie 

nu pentru ca să, descurajeze ; articolii lui erai Plini de inv6țătură, şi de poveţe bune Şi folosi- 
9



ŞCOLA ACUM 50 DE ANI 63 
  

t6re; scopul lui era să îndemne pe artişti şi să 
formeze gustul publicului. 

In acelaşi diar poţi citi în anul 1859 în 
numerele 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 
90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 
105, 106, 107, 108, 109, şi din 1860 numerele 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20,” 
21, 29 şi 23 seria interesantelor foiletâne înti- 
tulate: Trei lună în străinătate, o descriere de 
călătorie plină de spirit şi de impresiuni juste. 
In numerele 43, 46, 52, 80, 81 şi 84 din acelaşi 
an, se găsesc de dinsul mai multe nuvele forte 
bine alese; dar el a îmbogăţit literatura română 
cu d6ut scrieri de un adevărat merit: Sljnica- 
rii şi Ciocoii. 

Aceste două opere ale lui Filimon nu sunt 
nisce romanţuri în cari să se desfăşure peripe- 
ţiile unei intrigi; ele sunt mai mult o colecţiune 
de tablouri adevărate şi vii ale obiceiurilor şi mo- 
ravurilor n6stre din epoca de transiţiune. 

Prologul cu care începe cartea întitulată 
Ciocoii este un studii psichologic, şi scrierea în 
totalitatea ei o psichologie de care s'ar mândri 
un Labruyăre şi un Teofil Gauthier. 

Filimon ne spune că s'a primblat mult timp 

cu acestă din urmă a lui scriere în busunar, cău- 

tând un Mecena să i-o dedice: s'a uitat la boer
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şi nu l'a, găsit demn, a trecut pe lângă negu- 
storul cămătar şi nu la băgat în s6mă; dar 
când s'a lovit pept în pept cu ciocoiul, a strigat 
fără, voia lui: Zată omul ! şi-l salută ast-fel: 

„Acestor luceferi ai Viţiului cari ai mâncat 
„starea stăpânului Şi S'aii ridicat pe ruinele ace- 
„lora cari nu i-ai lăsat să moră de miserie, ace: 
„lora cari sunt putregaiul şi mucegaiul ce sapă 
„temelia casei, cari ai furat cu Ssfanţul din func- 
„țiunile cele mici şi cu miile de galbeni din cele 
„mari, cari acum şi-aii cumpărat moşii şi palaturi, 
„Şi stropesc cu noroi pe făcătorii lor de bine, 
„dedic scrierea mea“. 

Filimon care a cunoscut tâte celebrităţile 
curților boeresci: pe Tudor Ciolănescu vătaful 
de curte al banului Grigorie Băleanu, pe Gheor- Shiţă Maţe-gâle de la Filipescu Buzatu, pe Neagu Chioftea al banului Constantin Bălăceanu, pe Stă- nică Găvan din curte de la Modroganu, pe Zam- fir Ploscă de la Isac Ralet, pe Gheorghiţă de la Armaşu Manu, pe Ilie Sgabercea de la Vulpe; el care a studiat şi a urmat desvoltarea ciocoiu- lui şi a cercetat sub tâte fasele acestă clasă cu scalpelul spiritului săi investigator, ne dice că: „Nimic nu este mai periculos pentru un stat de „cât de a da frânele guvernului în mănile ace- „stor parveniţi, cari din etatea de dou&-deci de
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„ani sciii cum să fure cloşca de pe Guă fără ca 
„ea, să cârâe.“ | 

Şi maj la vale: „Ciocoiul îşi eresce copiii cu 
„Slugile până îi aduce în gradul cel mai înalt 
„de corupţiune şi atunci îi trimite în Francia. 
„Ciocoiul şi puiul de ciocoii nu se pronunţă 
„definitiv pentru nici o doctrină politică, ca să 
„POtă esploata tote doctrinele. Patriotismul, li- 
„bertatea, egalitatea, devotamentul şi tâte vir- 
„buţile cetăţenesci sunt vorbele care-i servă de 
„trepte ale scării pe care se sue.“ 

Dar scopul acestei epistole nu este dea 
face analisa însemnatelor scrieri ce ne-a lăsat 
Filimon, nici de-a esplica. pe eroii săi. Cine vo- 
esce să-i cunâscă n'are decât să citâscă vol. II 

ŞI vol. III al Revistei române şi să se uite la 
călăreţii cei mândri şi la cuconaşii resturnaţi în 
droscă şi în calesci Ia, şosea, şi va recundsce şi 
pe Vătafu Dinu Păturică, şi pe Postelnicu Tuzluc, 
şi pe Costea Chioru cu tâte progeniturile lor. 
Cât pentru cucâna, Duduca, de-o fi şi mai trăind, 

dar n'o mai cunosci. Alifia venătă cu care se 

ungea sâra, albuşul de oii, abusul de cărămidă 
arsă stropită cu apă de salcăm și apă de pelin 

cu care-şi întindea peliţa, buretele muiat în apă 
de castraveți cu care-şi scotea petele, dresul, 
Sulimanul şi rumendla cu care se văpsia, gogo- 

Ghica, Scrisori. 24,014. 
5
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şile de ristic şi plasturi negri cu care-şi imbina 
sprincenile şi-şi punea murse Şi sbenghiuri, ai 
tras largi şi adânci brazde pe obrajii ei; sbâr- 
citurile cad una peste alta ca valurile unei mări 
burburate, şi pledpele vinete care-i încadrăză 
ochii cei roşii n'ar mai face pe bietul Iordache 
Calemgiu, fiul căpitanului Gheorghe Basma de 
la Dorobănţie, să cânte pe : 

Gigov... gpaic ov Bitua îiagow 

ba cred că de ar maj trăi i-ar striga. : 

Retro Satana! 

Lui Filimon îi plăcea traiul bun ; amicii să îl poreclise mălai mare, fiind că mânca bine. Când vorbia de bucate, i se umplea. gura şi de: fectul ce avea la vorbă dispărea când pronunţa: 

Icre prâspete cu lămae de Mesina, 
Măsline dulci de Tesalia, 
lere de Chefal, 
Marinată de Stacoji. 

Ii plăcea cu deosebire ciorba de Ştiucă fârtă în Zemă de varză acră cu hrean, iacniile şi pla-
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chiile, crap umplut cu stafide, curcan cu varză 
umplut cu castane şi purcel fript dacă, era, întreg. 

Când era la câte un ziafet îşi suifleca mâ- 
necile şi iată cum frigea mielul: îl înjunghia, îl 
spinteca, îi scotea pântecele, îl cosia la loc şi-l 
acoperia cu pielea, după aceea îl băga îintr'o 
gropă plină de jeratece cu curpeni de viţă s6l- 
batecă, unde-l lăsa până când pocnia ca un tun; 
atunci îl scotea, îl învălia înti'o pânză şi-l ungea 
cun fel de salţă inventată de dinsul, făcută cu 
vin amestecat cu usturoiii pisat şi cu băcănii, cu 
lămâie şi cu sare, şi te pofiea la masă fără cu- 
țit şi fără farculiţă, şapoi să nu-şi fi lins dege- 
iele. Nici repausatul Homer, bucătarul bucăta- 
Tilor, nu scia, să, dea o friptură mai bună. 

Filimon avea un caracter blând, vesel, plă- 

cui şi nepăsător; întristarea nu s'a lipit; de din- 
sul decât o singură dată, atunci când şi-a închi- 
puit că bunul şi scumpul seii amic Milo a voit 
să-l parodieze în rolul Paracliserului din Florica 
lui Alecsandri, 

Intr'o gi îl întâlnesc pe stradă; din vorbă 
în vorbă îmi spune că sufere de pept; ei, avend 

dinainţea mea un om cât un munte, nalt, gros 

Şi rumen la, faţă, mi-a venit să rîd şi lam tra- 
tat de ipocondru; dar peste trei s&ptămăni ne 
mai vădendu-l pe la mine, trimit să-l întrebe de
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sănătate şi mi se respunde că era grei bolnav 
în aşternut; m'am dus să-l vEd, dar când am 
intrat în camera unde zăcea nu l'am mai cu: 
noscut, atăt era de schimbat. Peste trei dile 
aveam durerea a-i întovărăşi remăşiţele Ja ulti- 
mul locaş. 

Acei cari Vai cunoscut perdeaii un amic 
sincer, leal, îndatoritor, tot-deauna vesel] ŞI voios, 
tot-deauna mulţămit cu puţinul ce căştiga prin 
munca şi talentul seu; caracter independent, nu 
sa căciulit nică o-dată la nimeni; ura şi despre: țuia lipsa de demnitate şi linguşirea; modest până a roi, când audea laude pentru scrierile 
lui, n'a bănuit nici o-dată că era un scriitor de mare merit. 

Literatura, a perdut în el pe unul din luce: ferii sei. | 

ZOW GHICA.



  

  

V. 
* 

ALECSANDRI CĂTRE ION GHICA 

VASILE POROJANU 

Mircesci, 1880. 

Amice, 

Am pierdut în gilele trecute un tovarăş de 

copilărie care purta un nume mai mult de şatiă 

decât de salon, căci se numia Porojan! Ela 

fost unul din robii noştri, ţigan lingurar de so- 

iul lui, însă pitar de meserie. 

Mărturisesc că m'am simţit cuprins de o 
adâncă mâhnire când am aflat că el s'a mutat 

cu şatra pe ceea lume, ca mulţi din contimpo- 

ranii mei, boieri, ţărani şi ţigani, cu cari mam
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încăldit la sorele Moldovii timp de jumătate de 
secol şi mai bine! — Am pierdut în Vasile Po- 
rojan pe cel de pe urmă martur al începutului 
vieţii mele, rivalul mei în jocul de arşice şi în 
asverlitura de petre pe deasupra bisericei Sfin- 
tului Ilie din Iaşi, vecină cu casa părintâscă. 

Valurile lumii şi treptele sociale ne-aii des- 
părţit de mult unul de altul, ei înălţându-mă 
pe scară mai până în virful ei şi el remănând 
jos fără a pute pune piciorul nici măcar pe 
întâia trâptă,; însă acum 50 de ani eram amândoi 
egali dinaintea s6relui fiind de o potrivă pârliţi de dinsul, şi formam o păreche nedespărţită, de cum ră&săria lumina, dilei până ce apunea. — P6mele din grădină, nu apucau nici odată a se coce din causa nostră, căci amândoi sciam a ne acăţa ca, Veveriţele pe virfurile cele mai înalte ale copacilor roditori. Evreii nu mai îndrăsniaii a trece pe strada casei n6stre din causa sbură- tăirilor de petre cu casă îi împroşeam. 

Meşteri în arta de-a fura merele şi perele de pe crângi, îndrăsneți la asaltul Stogurilor de fin, din virful cărora ne plăcea a ne da de-a rostogolu, neobosiţi la „Puia Gaia, la, „Poreat, la „Ţirea“ Şi chiar iscoditori de noui jocuri, e- vam mândri unul de altul I... Singura deosebire ce exista între noi doi consista înti'aceea că
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pentru făr'de-legile nâstre copilăresci numai Po- 

rojan era pedepsit de cătră jupănesa din casă, 

mama Gahiţa ! Câte bătăi a mâncat el s&rmanul 

pe socotela mea |... De-abia scăpat din mânile 

jupănesei cu chica topor și cu obrajii bujoraţi 

de palme, el alerga la mine şi uitând usturimea, 

mă îndemna, să ne jucăm în puf. Fii îl mângâ- 

iam dându-i câteva parale turcesci ca să cum- 

pere halviţă şi simit, două friandize, cum ic 

Francezii, două delicatessen cum dic Nemţii, pen- 
îru cari Porojan era în stare să-şi vîndă, căciula 
dacă ar fi avut-o, şi eii in stare să-mi daii pa- 

pucii din picidre. 

Ce talent avea el pentru confecţionarea ar- 
celor de nuele cu săgeți de şindrilă ! Cum scia 
de bine să înalțe smeii de hârtie poleită până 

sub nori şi să le trimâtă răvaşe pe şfară!... 

Acei smei cu codi lungi eraii fabricaţi de dască- 
lul bisericei şi purtau pe faţa lor următ6rele cu- 

vinte scrise cu slove cirilice : 

„Afurisit să fie cu tot nemul lui, şi să ardă 

„în jeratecul iadului acel care ar găsi acest smeii 

„căgut şi nu Par aduce în ograda Sfintului Ilie“. 

Smeul sforăind purta acest blestem pe dea. 

supra oraşului, fiind pândit de toți băeţii maha- 
lalelor, şi când i se întâmpla să cadă din văz- 

duh devenia prada lor ;. blăstemul nu producea
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nici un efect, din causă că hoţii nu sciaii carte, 
însă Vasile Porojan pleca îndată ca Să-şi găsâscă 
paguba, săria, peste zaplaze, peste garduri, până ce da de hoţi, începea certă cu ej Şi câte odată isbutia a se întârce cu o bucăţică din coda sme- 
ului în mână, iar mai adese-ori e] venia cu pă rul vâlvoiă şi cu cămeşa ruptă, 

Atunci faţa lui se posomorea, şi ochii lui se aprindeaii de dorul resbunării. Cu o iscusință de selbatic e] îşi pregătia armele, adică o piatră rotundă legată de capătul unui pac de şfară, şi când vedea. pe deasupra, capului înălțându-se Vre-un smei străin de-odată asvirlea piatra în vezduh şi o asvirlea cu atâta măestrie încât Piatra sbura tot-deauna pe deasupra sforii sme- ului şi căd6 iar lângă el. 
„Al nostru-i, Cuconaşule !... striga Porojan cu glas triumfător ; Şi în adevtr, trăgând, ştara lui încălcită, de aceea a smeului, acesta în curenăd cădea în manile n6stre. 
Ce bucurie 1... Nici o COomMOră: nu put plăţi acea isbândă. 
Tovarăşul mei, pe lângă aceste disposiţii de sciință, strategică, mai posedă Şi aplecări ar- tistice ; el suna din drâmbă cu un talent la care nu am putuţ ajunge nici-odată Şi pe care-l ad- miram mai miulţ decât -am aâmiraţ mai târdiu
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talentul lui Liszt... scia să, imiteze şuerul şer- 
pilor şi să-i cheme ast-fel la el, când ne rătă- 
ceam împreună prin finaţele înflorite din lunca 
de la Mirceşti... şi însă tote aceste aptitudini 
ale lui fiind nesocotite, el a, fost destinat a de- 
veni pitar. 

Inti”o bună dimin6ţă Porojan a fost dat pe 
mâna unui brutar pentru ca să înveţe a plă- 
mădi pâni, ciurecuri, colaci, cozonaci, etc., şi eii 
am fost trimis la pansionul d-lui Victor Cuenim, 
ca să învăţ tot ce se învăţa pe atunci: un pic 
de franţuzescă, un pie de nemţescă, un pic de 
Srecâscă şi ceva istorie şi ceva geografiă pe 

deasupra. 

Adio nepăsare a copilăriei! adio libertate ! 
adio fericire ! 

Ce-a fi păţit tovarăşul meii sub lopata bru- 

tarului nu sciii, dar cât pentru mine îmi aduc 
aminte că, lipsit de Porojan, îmi părea că eram 

0 ființă fără umbră, 

Acea, viaţă nouă de şcolar închis în sala 
de studii, ghemuit pe un pupitru şi condamnat 
a învăța pe de rost verburi franceze, germane 

Și grecesci 1); obligaţia de a ne trezi dimin6ţa 
DEI 

1) Obiceiul era la pansion a învăţa lecţiile pe de ăia 
Elevii cei mari, studiind istoria, ajunseră la secolul al XV 
Şi recita în gura mare pasajuri din istoria Germaniei. Sala
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în sunetul unui lighian de alamă lovit ca un 
tamtam chinezesc de domna Cuenim; sila la care 
elevii erati supuşi de a mânca bucate cu cari nu erai deprinşi; o mie de mici iniserii ce sunt legate de bietul copil eşit din casa părintescă, fomea, frigul, neodihna şi esamenele dilnice a profesorilor, mă adusese la 0 disperare amară... Deşi luam parte la jocurile camaradilor mei când suna ora de recreaţie, însă, cea mai scumpă pe- trecere a mea, consista, întru a m& sui pe capra unei trăsuri vechi Şi părăsită sub o şură,  des- chisă din tote părţile. De acolo Priviam cu me.-. lancolie d6lurile Socolei, mişcarea nourilor pe întinderea, cerului, trecerea Cârdurilor de cucsre 
în II 

resuna de cuvinţele: Daiz la Westphahie.. care mi se tipărise in creeri, fără ca să dar ele mai târgiui mi-au 
forte critic. La, 1836, trecâna esamenul de profesorul ae istorie mă întrâbă cum se 

istoria evului medii 
Moment grozav, căci mei atârna sârta esamenului... De-odată începu pul de cuvintele Paix de Westphalie audite cu 

— Tres bien! mon ami... a Teplicaţ profesorul şi mi-a 
dat o bilă albă, 

Mult am binecuvântaţ, pânsionul d-luj V. Cuenim, cânq 
am aflat că am fo st primit bachelier es lettres 7
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prin aer, drumul vestit a Bordii ce ducea în 
țara de jos şi mai ales orisonul albastru, oriso- 
nul necunoscut şi plin de-o atragere misteriosă.... 
Dorul de călătorii se deşteptase in mine de când 
into n6pte doi şcolari, fraţii Cuciuc, ne poves- 
tiseră nenorocirile lui Robinson Cruzoe, şi de 
atunci mintea mea devenise un museii de ta- 

blouri ce representaii corăbii sfărmate de stânci, 

valuri de mare umflate cât munţii, cete de săl- 
batici cari frigiaii 6meni pentru ospăţul lor, ete. 

Mare înriurire ai exercitat asupra imagi- 

naţiei mele de copil întâmplările lui Robinson 
povestite de fraţii Cuciuc! Aceşti elevi aveaii o 
memorie extraordinară şi aptitudine la învăţă- 
tură, dou calităţi cari erai de natură a-i duce 
departe... dacă nu i-ar fi dus în spânzurătorea. 
de pe câmpul Frumâsei, ca paricidi, îndemnați 

la crimă de insăşi mama lor. 

Un rege alungat din ţara lui şi-a fi aducend 

adeseori aminte de tronul s&i aurit. Astfel îmi 

aduc aminte eii de capra trăsurei de sub şopron. 

In momentele ce stam aruncat pe ea, imagina 

lui Porojan trecea pe dinaintea ochilor mei ţin- 
tiți, însă nu nâgră şi veselă, ci pudruită cu făină 
şi umilită de acestă albâţă nefirescă. După dinsa 
veniai figurile celorlalţi robi servitori din casa 
părintescă şi anume : Stoica, vizitiul tătăni-meu,
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care avea mania de a fura, tingirile cu bucate 
din curţile beeresci pe unde părintele moi se 
ducea în visită, şi le ascundea în lădiţa trăsurei, 
fără a se gândi că va fi trădat de mirosul bu- 
catelor şi de zinghenitul tingirilor urducate pe : 
pavea; Ana, femeea lui, pe care el cerea să o lese sub cuvînt că d sa învechit țiganca ; Co. stachi bucătarul, care nimeria, fOrte bine sarma. lele, ihnelele, ostrop&ţurile, etc., dar se încurea în blanmangele, căci le da un miros de sopon... înde era obligat să le mănânce întregi; Casan- dra, Maria şi Zamfira, trei fete frumose pe cari mama Gahiţa le luase cu deasila din ţigănimea, de la Mircesci pentru ca să le crâscă, în casă, să le deprindă a, câse Ja gherghef, etc.; Casandra, albă ca o fată de boer, se inamorase de Postolachi Cobzarul de la țară, Şi doria să se mărite cu el, însă jupânâsa O căsători făr' de voe cu Costa- chi bucătarul, obligând pe Postolachi să-i cânte la nuntă, ! Zamfira mai norocită, isbuti a fugi cu Didică Scripcarul, de la care am adunat mai multe cântece poporale, şi a duce o viaţă no- 

Cat pentru Porojan, el deveni frunte sub ciomagul pr 
cat la rangul de ciurec 

un pitar de 
ofesorului său şi fu ridi- 
ar a casei, Cariera lui fu
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astfel desemnată pe gura cuptoriului cu litere 
neşterse de cărbune!... Domnii ţării puteaii să 
se mazilâscă, datinile puteau să se schimbe în 

Moldova, faţa lumii putea să se prefacă în ori 

ce mod; eă, tovarășul lui de odinidră, puteam 

să devin din simplu Comis ce eram, Postelnie 

mare, Ministru, Domn chiar!... Porojan avea să 

rămâie pitar şi numai pitar până la, sfârşitul vie- 

ţei sale!... Stranie nedreptate a sortei! 

Din diua tristă a despărțirii nostre, numai 
Duminicile ne mai întâlniam în curte, când ne 
întorceam de la pansidnele nostre, şi atunci re- 
câştigam tot timpul perdut cu studiul... Ambi- 

ţia n6stră, era de a chiti şi a sburutăi cu pe- 
tricele late şi rotunde pe palamarul bisericei 
Sfântului Ilie, când el, suit în clopotniţă bătea 
tâca, esecutând variaţii fantastice cu ciocanul 

de lemn pe scândura spânzurată alături cu clo- 

potele. Intr'o gi avui satisfacerea de a-l lovi 

peste mână tocmai când obținea un admirabil 
efect de tâcă. Audirăm un răenet în naltul ce- 

rului şi pe urmă o grindină de amenințări care 

cădeai de sus pe capul nostru. Fiind însă că 

distanţa, ce ne despărţia de palamarul virtuos 

era mare, i-am r&spuns prin o nouă bomba 

dare şi, ca, Parţii, am rupt'o de fugă voinicesce.



78. VASILE POROJANU 
  

Victima, n6stră se plânse la dascăl, dascălul la 
diacon, diaconul la preot, preotul la, jupănesa, Ga- 
hiţa. Resultatul acestor plângeri succesive a fost 
că îndată furăm prinşi pe 'mprejurul bisericei 
şi duși dinaintea maicei mele care mă dojeni pu- 
ţin cu blândeţe şi apoi mă şterse de sudore pe 
obraz... Iar Porojan plăti gl6ba pentru amân- 
doi... Sărmanul! Mult Va costat onorul de a, fi 
tovarăşul de nebunii al cuconaşului. 

Asemenea o păți şi înainte de a fi daţi la 
învățătură. 

Pe la 1827 aveam de profesor pe călugă- 
rul Gherman, acel care a vândut lui Gr. Ghica- 
Vodă manuscriptul lui Şincai. E] şedea la, noi, 
şi afară de mine, avea şi alţi elevi externi, din- 
tre cari pe M. Cogălnicânu. Acesta venea în tâte dilele, îmbrăcat în antereii de cutnie şi purtând 
un işlic rotund de pele de miel sură... Vai de nenorocitul işlic! el devenise o minge în mânile nostre şi ne atrăgea ocări aspre din partea pă- rintelui Gherman, ba uneori chiar şi palme. Cum să ne r&sbunăm? Vasile Porojan găsi modul de resbănare !... Dascălul nostru avea obiceii să d6rmă, după amiagi şi se horăâscă de se resuna ograda. EI atunci se afla într'un soiii de letargie din care nu Par f trezit nici tunul, Profitând deci de acestă imprefurare, ne-am apucat de am
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zugrăvit cu cernslă, vişinie sprâncenele, barba şi 
mustăţile călugărului. Efectul produs a fost de 

minune!.. Părintele Gherman nu mai îndrăzni 

să iasă in lume vr”o două luni de dile pentru 

ca să scape de glumele 6menilor, iar bietul Po- 

rojan făcu pentru prima 6ră cunoscință cu sfântul 

Neculai din cuii. | 
Sunt dator însă a mărturisi că amicul mei 

scia să rabde suferinţele cu un stoicism antic. 

Nică ţipa, nici vărsa lacrimi, dar plăngeam 

ei pentru dinsul. 
Ă În sfirşit sună, Gia unei despărţiri complete le 

În vara anului 1834, d-nul Cuemm dusese ele- 

vii săi pe malul Prutului pentru petrecerea va- 

anţiilor. Eram în gazdă pe la casele ţărănesci 

din satul X, şi ne găsiam la largul nostru, ve- 

se, nebuni, sburnalnici ca rândunelele. Între sat 

Și rii se ridica un buchet de copaci rari şi ple- 

iși, care devenise arena jucăriilor n6stre. Adă- 

postiți la umbra lor, priviam Cazacii de pe cela 

Mal, înarmaţi cu suliță lungi şi când ne scăldam 

Sigam la ei: zdraste ciolovec, ca şi când am fi 

SAlutat pe Cesar. J 

Şedeam într”o amiagi culcat la tulpina unel 

tăchiţi, cregendu-mă că-s Robinson Cruzoe, ŞI 

așteptând să apară de după copaci 0 cotă, de 

Sibateci, când zării de-odată figura lui Porojan! 
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— Vasile |... am strigat cu bucurie... Vasile!... 

— Bi, cuconaşule, respunse Porojan. Am 
adus o scris6re a boerului lui domnul Cuenim. 

— Şi te-a trimis pe tine? 

— Ba nu; dar m'am luat pe urma slujito- 
rului de la Visterie care a fost însărcinat cu 
scris6rea. Îmi era dor să te mai văd odată, cu- 
conaşule, păn' a nu te duce la Paris. 

— La Paris? eu?..,. 
— Aşa... am augit vorbind fetele de sus, 

că boerul a hotărit să te trimâtă la carte, toc- 
mai în fundul lumii... şi am venit săte rog ca 
să me iei cu d-ta. 

— Lasă pe mine, Vasile;... făr de tinenu 
m& duc, — am respuns cu siguranţă. 

Însă peste vr'o dece dile mi-am luat adio 
de la maica mea care plângea, de la tatăl mei 
care se stăpănia ca să nu plângă, de la frate, 
de la soră, de la mama Gahiţa, de la servitori, 
şi am plecat, lăsând în urma mea, pe bietul Va. 
sile Porojan... Ochii lui se umpluseră de lacrimi 
pentru întâia Gră de când îl cunosceam. Am 
plecat odată cu Alexandru Cuza căruia norocul 
îi reserva, tronul României, cu vărul săi N. Do- can şi cu pictorul Negulici care a murit la Con- stantinopole în urma evenimentelor de la 1848.
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Conducătorul şi guvernatorul nostru era însuşi 

secretarul vestitului Corai, d-nul Filip Furnasaki. 

Cinci ani întregi am stat în Paris, cercând, 

după dorinţa părintelui mei, se mă pregătesc 

pentru studiul medicinei, apoi pentru studiul 

dreptului... Cercare zadarnică ! fiind contrară 

imaginaţiei mele vagabonde şi aplecărei mele 

pentru literatură, 

La întârcerea mea în țară, pe la sfîrşitul 
anului 1889, după o plăcută călătorie prin Italia, 

am găsit casa părintâscă completă.... Porojan 

singur lipsia, căci fugise a doua di după plecarea 

mea, la Paris şi nu se mai întorsese la stăpăni, 
de frica sgardei cu corne de fer, şi mai cu s6mă 

de grâza poliţaiului Uirzică, prin mănile căruia 

era de obiceiui ca să trâcă toţi ţiganii leneşi, 
tâlhari sau prea iubitori de libertate... Nu trecu 

însă mult timp şi el apăru în curte, căci audise 

de întorcerea mea. Dorul de mine îl făcu să în- 

frunte asprimea pedepsei ce meritase... dar am 

avut nespusă, mulțămire de a-l scăpa şi de a-l 
reintegra, iarăşi în postul săi de pitar al casei. 

După mârtea, părinţilor mei, am eliberat toţi 

robii noştri, voind ast-fel să recunosc amicia lui 

Porojan pentru mine. Frumâsă di a fost aceia 

când, din balconul casei de la Mircesci, am de- 

clarat Tiganilor adunaţi că sunt liberi ! Că nu 

Ghica, Scrisori. 24,014. 6     
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li se vor mai lua copiii pentru a fi crescuţi şi 
deprinşi ca servitori în casa boerâscă, şi că pot 

să mârgă unde le place fără împedecare din par- 

tea nimă&rui. 

Surprinderea lor s'a manifestat prin o escla- 
mare sălbatică, şi bucuria lor prin o mie de să- 
rituri deşanţate ca 6meni muşcaţi de tarantelă. 
Vr'o trei bătrăni însă ai inceput a plânge şi 
a-mi dice: 

„Stăpăne, stăpăne, ce ţi-am greşit ca să ne 
purgisesci ast-fel, păcătoşii de noi!... Ne faci slo- 
„bodi?... Cine o să ne pârte de grijă de agi îna- 
„inte?... Cine o să ne hrănâscă, cine să ne în- 
„brace, cine să ne cunune, cine să ne îngr6pe?... 
„Stăpăne, nu te îndura de noi şi nu ne depărta 
„de mila Măriei tale!“ 

Vorbe deşarte pentru mulţimea ce intrase 
în paroxismul beţiei! ... 'Toţi, părăsindu-şi bor- 
deele, plecară adouagi cu tot avutul lor ca, să 
mergă.... Unde?... Nu o sciaii nici ei, dar se 
porniră ca să calce peste orinzon şi să afirme 
dreptul lor de Gmeni liberi... Laia se opri la 
cea întâi crăşmă, pentru ca să celebreze noua 
lor posiţie socială, apoi se opri la a, doua crăşmă 
pentru ca, să cinstâscă în sănătatea, cuconaşului, 
apoi se opri la a treia pentru ca să boteze cu 
vin libertuşca, apoi la a patra pentru ca să guste
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dacă rachiul liber e mai bun decât cel-lalt etc,, 

ete.; şi ast-fel ai dus-o înti'una până ce, ben 

du-şi până şi căciulele, şi apucându-se de furturi, 

aii ajuns în închisorile de la Roman, de la P6- 

tra şi de la Bacău. 

Peste şese luni, s'aii întors cu toţii la Mir- 

cesci, goi, bolavi, morţi de f6me, înghețaţi de 

ger şi aii cădut în genuchi, cu rugăminte. ca să-i 

primesc iar robi ca în vremile cele bune, după 

„cum spuneai ei... Acâstă reîntorcere de bună 

voie la sclăvie, m'a făcut a cugeta mult asu- 

pra modului de a libera poporele ce sunt sclave 

din născare, şi m'am convins că pre cât e de 

neomenos faptul dea lipsi pe un om de liber- 

tate, pe atât e de necumpătat, faptul de a libera, 

de o dată pe un sclav fără al pregăti la feri- 

cirea, ce-l aşteptă şi a-l feri de neajunsurile unei 

libertăţi pripite. 

Porojan însă nu împărtăşi sorta celorlalță 

țigani. Devenit liber, el se duse să exerciteze 

în ţinuturi meseria lui de pitar şi în sfârşit se 

stabil la Petra. Astfel ne perdurăm din vedere 

ani îndelungaţi... Mi se spusese chiar că ar fi 

murit |... | 

Into di, pe când şedeam la masă în um- 

bra copacilor din grădina de la Mircesci, zăresc 

un străin cu surtuc de Nankin şi cu picăorele 
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g6le... Figura lui nu-mi părea necunoscută... o 
privesc cu luare aminte... Ce să văd ?... Porojan... 
Cine pote spune bucuria mea... Tovarăşul mei 
de copilărie trăesce !... iată-l!... iată-l plângend 
Şi sărutându-mi mânile !... Nu sciam ce să-i dati 
ca săi fac mulţămire... îmi venia să-l poftesc la 
masă; să-i propun 0 partidă de arşici. 

După cele întâi momente de uimire, el îmi 
povesti Odisea lui, un lung şir de miserii ome- 
nesci, apoi se rugă să-l primesc a fi pitar la . 
Mircesci, gicând că voiesce să moră unde sa 
născut. Am primit cu recunoscinţă, lam îmbră- 

„Gat din cap până ?n picire, i-am hotărit o I6fă 
bună şi i-am gătit o odae deosebită, în ogradă. 
El s'a instalat şi după două dile s'a făcut ne- 
Vădut împreună cu un cal al vătafului. 

De atunci lam mai întâlnit odată la Petra 
slăbănogit, plin de reumatisme, plecat spre pă- 
ment de aspra mână a bătrâneţei şi desgustat, 
de lume. Sărmanul ! a părăsit:o în sfârşit, luând 
cu el partea aceea din tabloul social care ne 
arată familiile boeresci înconjurate de servitori 
țigani, precum eraii casele Patricianilor Romani 
pline de sclavi aduşi din lumea, întregă. 

V. ALECSANDRI.



  

VI. 

ION GHICA CĂTRE ALECSANDRI 

——— 

DIN TIMPUL ZAVERII 

Ghergani, Septembre 1880. 

Iubite amice, 

„De ce-mi scrii aşa de rar 2“ îmi diceai mail 

deunăgi, vorbă forte măgulitore când îmi vine 

de Ja ţine; dar scii tu de câte-ori lspăd con- 

deiul din mână până ce nimeresc ceea ce trebue 

să die asupra, unui eveniment despre care am 

audit saii la care am asistat ; despre un om pe 

care Pam cunoscut, de care sa vorbit sau pe - 

care Pam găsit în drumul vieţii mele, fie într'o 

direcţiune fie într'alta ; de câte ori rup foi în-
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tregi, fiind-că nu găsesc în memoria mea, sait 
în “însemnările mele, sciinţele ce-mi trebuesc 
pentru elucidarea, faptelor ce voese să-ți poves- 
tesc? Mie nu-mi este iertat să scrii decât nu- 
mai atunci când pot spune un adevăr; Şi a cu- 
nosce adevărul şi a-l spune nu e lucru lesne, 
mai ales când în chestie se amestecă şi puţină 
politică. Lordul Possomby dicea pe patul morţii : „Ce anevoe este a spune adevărul ! Chiar în- „tr'acest, moment, când am să mă înfățişez „inaintea înaltului judecător, mi-e grei să spun „tot adevărul 1* 

La noi cum să te lumineză asupra celor petrecute pe la începutul secolului ? Bătrânii cari Sciaii ai dispărut Şi dispar unul câte unul ; cei tineri .nu Sci, saii dacă, Sci, scii râu; scrieri contimporane avem forte puţine sai nici-de-cum. Inainte vreme toţ se mai găsia din timp în timp câte un boer, câte un logofăt, un Ureche, un Costin, un Neculcea, un Grecenu, uricari, leto- piseţi şi cronicari istoriografi, 
di cu di, oră cu oră cele ce timpurile lui Grigorie Ghie 
Brâncoveanu eic.; vedi că p 
buri, presă, bulevard 
încântări, maj scr 
pas de maj Săse 

care înregistraii 
se petreceat în 

a, lui Cantemir, lui 
e-atunci nu erai clu- 

Și grădini cu cântări Şi iaii Gmenii şi de urit; de atunci 
sce ceva până maj acum dout&-
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deci de ani, de când avem Monitorul pentru 
fapte şi diarele pentru aprecieri ; dar şi Mon- 
torul nu le înregistrâză tote, nici nu le serie 
cum sunt; iar diarele, unele sunt albe şi altele 
roşii, unele injură, ce celelalte laudă, şi vice-versa,. 
Tot ce este bun, frumos, patriotic şi sublim 
pentru unele, este răi, ruşinos Şi infernal pen- 
inu cele-lalte. Spune-mi dacă atunci, când le-ai 
citit pe tâte mai scii ce să credi despre 6menii 
cari i-ai vădut sait despre evenimentele la cari 
ai asistat ? După unele, omul sai faptul despre 
care vorbesce este un om de genii, un patriot 
model, un cetăţân mare, o virtute, faptele lui 
sublime ; după altele nu e decât un prost, un 
trădător, un miserabil. 

N'ai admirat adesea, înlesnirea cu care vor- 
besc şi scrii unii Gmeni, şi nu te-ai întrebat: 
de unde lor acâsta, când îi scii cine sunt şi ce 
Sunt? E, scil care e secretul talentului lor? 
Este că pot spune şi scrie tot ce le vine la 
Surd şi sub condeiii, şi verdi şi uscate ; vorbesc 
Şi scriii fără să se gândescă, nu cred ceea ce 
Spun, nici ceea ce scrii; singura lor preocupare 
este de a face efect asupra galeriei, sau de a-ȘI 
indeplini îndatorirea ce ai luat cătră patronii 
lor ; înţelegi că, pote serie cineva mult şi bine, 
când cugetul îi permite să imbrace Gmenii cum
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îi place şi cum îi vine mai bine la socotslă, că, 
pote lesne să-i arate pe unii frumoşi, chipoşi şi 
plăcuţi şi pe alţii ticăloşi şi miserabili. — Bi, 
dac'aș face aşa, tot mi sar părea că-mi sună 
la urechi, ca un Mane Tekel Fares cuvintele : 

„Iată, cum serii tu istoria, 
Ce vrei, sunt sfiicios Şi mi-ar crăpa obrazul 

de ruşine când, lăudând saii criticând pe un om 
sall un fapt, s'ar put6 scula cineva, să-mi gică : „Nu este adevăraţi. 

Mai gilele trecute văd numele mei tipărit 
într'o fâie; am curiositatea să o citesc ca să aflu şi ei ce-i greşisem, de mă batjocorea ; era vorba de o epistolă ce-ţi adresasem, şi mărtu- risesc că eram emoţionat ; credeam cine scie ce, că eram cădut în vre-o erore, că-ţi relatasem Vre-un neadevăr; dar m'am liniştit când am vt&- dut că, fiind vorba de. ceea ce-ţi spuneam des- pre bătălia de la Calafat din anul 1828, unde Românii ai luat 'Turcilor 400 de cară încărcate cu zaherea, redactorul mE trata de mincinos, nimic mai puţin, pentru că era, dicea el, cu ne- putință ca 'Turcii să f avut acolo atâta, zahar. In nesciinţa sa de limbă, măreţul şi războinicul redactor confunda zaherea, cuvint turcesc, dar adoptat în limba nâstră, de când cu Turcii, precum de la Petru şi de la Caterina, de când 

—
 

-
-
—
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cu Muscalii, s'a adoptat şi echivalentul său pro- 
viant, cuvinte cai amendouă insemnâză provi- 
ziune de hrană. Precum vedi, confunda zahurdua, 
adică făină, pesmeţi, pastramă, unt, sare, orz 
etc., cu zahărul, dulcea substanţă ce punem în 
cafea, sai în ciaii, cuvint luat de la Greci, care 
şi ei pote îl luase din alte limbi de unde şi 
Arabii ai luat, pe zakair al lor. 

Ţin mult, dar forte mult a nu-ţi spune de- 
cât ceea ce a fost şi aşa cum a fost. Mai bine. 
irec cu tăcerea sai îmi frâne pana decât să 
laud vitejiile Şi virtuțile unui om care n'a fost 
decăt o secătură, saii să înnegrese pe cineva, 
pentru că nu mi-a plăcut ochii săi saii pentru 
că al mei nu aii avut; norocirea să-i placă lui. 

Este şi păcat a pune pe lume să citâscă, cea, 

ce n'a fost. Un turist care a petrecut câteva săp- 
tămâni în Bucuresci, se deştâptă peste câteva 
decimi de ani şi vrea să-şi plătâscă datoria de 

recunoscință pentru ospitalitatea ce primise; a- 

pucă, condeiul de c6dă şi spune, col6ne întregi, 

că d-nul X... era un om de spirit, învăţat, plin 
de talent, model de devotament, şi de patriotism; 
că moştenise tote virtuțile cereşti şi pămen- 
tesci de la moşii şi strămoşii lui; pe când săr- 

Mânul om nu era decât un prost, născut şi 

crescut în păcate, ciocoii ca toţi ciocoii, slugă
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plecată generalilor, paşilor şi Domnilor: îngâm- 
fat cu numele unei familii respectabile, cu care 
unul dintr'ai s&i fusese odinidră, aliat prin că- 
sătorie. 'Tată-seii, moşu-seii, buni şi străbuni, toţi ciocoi zăcaşi şi r&i, slugi plecate a tuturor puternicilor şi a tuturor fanarioţilor. 

Ce vrei, trăim într'o epocă de camaraderie. 
„Nul n'aura de lesprit que nous et nos amis. “Ce ar zice Moliăre daca trăi să vagă cum Omenii de gaşcă se tămae şi se canonizeză intre dinşii pentru cea maj mare glorie a istoriei ? Ce vrei ? Progres ! 
Dar să lăsăm Şi să venim la corespondența nostră,. 

Fii sigur, amice, cor pută găsi epistolele mele proste, nesărate, lipsite de apreţieri adânci, lipsite de simţ politic, fără idej înalte şi patri- otice, prosă Şi stil anevoe de înghiţit, dar nici- odată nu le vor pute găsi alături cu ade- vărul. 

Să-ţi povestese astădi ceva din vremea za- verii şi de când cu Grigorie Voda Ghica Şi cu Ioniţă Sturdza Vodă, istorii pe cari cele mai multe le-am audit de la | Episcopul Narion, un amic al reposatului tată-mei ŞI un confident al cugetărilor lui 'Tudor Vladimirescu. Să nu te
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cestor 6meni; de voiii pomeni une ori de dinşii,. 
ca unii cari ai jucat un rol mare în destinele 
Romăniei, o voii face-o numai într'un mod in- 
cidental. Dar cum să fac ca, să fiii clar Şi scurt ?... 
Armeză-te dar cu răbdare ! căci tu eşti de vină 
că mi-ai dis să-ţi scrii. 

Pe la anul 1818 Caragea fugise în Austria, 
Dtecedat de multe miliâne luate din țâră; şi Ca- 
limah era mazilit pentru multele esacțiuni şi 
prevaricaţiuni, cari într'atât adusese poporul la 
desperare încât răbdătorii Tătărăşeni strigau cu . 
neîncetare : | 

„Jos Calimah !“ 
Pe-atunci în mahalalele Iaşului nu se po- 

Menia picior de ovreiil. 
Aşa amândout tronurile Romăniei erai va- 

cante şi Porta avea să numescă doi Domni 
de-odată, | 

Numirea de Bogdan Beg şi de Iflah Beg 
a dandană maxve la Tarigrad, căci toţi solii cu 

toţi dragomanii şi cu toţi secretarii lor se pu- 
Heaii în mişcare di şi n6pte, pe apă şi pe us- 
cat, alergând şi intrigând, care mai de care, să 

Susție pe favoritul săi. Lupta era tot-deauna 
crâncenă. De astă-dată ambasada rusâscă era 

Stăpână, pe situaţiune ; de astă-dată Rusia nu 
avea pe nimeni să i se împotrivescă, căci împă&
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Tatul Alexandru era eroul timpului, era iubit 
şi măgulit de toţi suveranii şi de tote .guver- 
nele, pentru concursul s&u în contra lui Napo- 
leon ; era temut pentru numerdsele sale oştiri 
din Europa şi din Asia. Monarchii îl considerati 
toți ca pe stâlpul cel mai puternic al edificiului 
politic şi al ordinii sociale, şi poporele îl aveai 
ca pe cel mai liberal dintre potentaţi, pe când Turcii erai puşi la indice ca barbari şi ca apă- sători crugi ai creştinătăţii. 

Deşi boerii din Valachia ceruseră printi”un 
Arzmahzar 1) să li se dea Domn pămentân și 
chiar recomandase pe bătrânul Priscovânu din 
Craiova, dar Porta, cedând cerinţelor Baronului 
Strogonof, a trimis pe Alexandru Suţu Domn în Tara Românâscă şi pe Mihai Suţu, fiul lui 
Beizadea, Grigorie şi al Catincăi Dudescu, Domn în Moldova. 

Familia Suţescilor fusese mai înainte vreme 
considerată ca devotată, Franciei, dar de la de- capitarea lui Beizadea Alecu 2) pentru relaţiunile 
sale cu generalul Sebastiani trecuse cu totul în partidul rusesc, singurul puternic atunci în Con- stantinopol. 

a 
') Petiţiune către Portă, 
“) Tata Dâmnei Mavru şi a lui Costache Suţu (Suţicu).
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Grecii eraii poporul cel mai luminat din tot 

Orientul, aveaii 6meni învăţaţi, erau singura na- 

ționalitate din Imperiul -Otoman cunoscută în 
Europa, aveaii şcoli în tâte oraşele şi în tote 
insulele ; acele de la Chio, de la Kidonia şi din 
Bucuresci dobândiseră o adevărată celebritate ; 

clerul ortodox din tâtă Turcia era compus nu- 

mai de preoţi şi de călugări greci; averile mă- 

năstiresci din Principate erai tote pe mânile: 

lor ; aveaii comercianţi şi bancheri mari şi bo- 

gaţi în tote porturile ; marina lor de comerciii 

rivalisa cu marina, italiană şi cu marina francesă. 

Corai, Comita, Vardalah şi mulţi alţi elenişti se 

puseseră în relaţiune cu toţi învățații Europei. 

Prin lucrările lor literare asupra vechilor autori 

clasici câştigase causei grecesci tote spiritele 

universităţilor şi academiilor, î căştigase inimile 

tuturor înv&ţaţilor şi ale întregei tinerimi şco- 

lare. Grecilor li se putea vorbi de naţionalitate, 

lor li se putea dice să se scole pentru nație şi 

libertate, pe când celor-lalte populat uni ale Tur- 

ciei, cufundate în cea mai adâncă ignoranță, 

cari nu aveati nici o noţiune despre originea şi 

naționalitatea lor, Bulgarilor, Bosniacilor, Ar- 

năuţilor etc., cari se credeau şi se diceau toți 

Grecă, fiindcă eraii de ritul ortodox dis grec, 

pu li se putea vorbi decât de biserică şi de
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persecuţiunile 'Turcilor, lor li se dicea să se 
sc6le pentru religie, pentru credinţă (2avera). 

Poetul Riga, fost secretar al lui Alexandru Vodă Ipsilante, în unire cu Scufă, un neguţător Epirot din Odessa ID, cu profesorul Santo farma- sonul şi cu archimanaritul Diceii, înființase o societate secretă cu numele de Zferie (tovărăşie), nume modest, care nu bătea la aud şi nu putea “Să dea bănueli Turcilor, căci erat ebicinuiţi cu cuvintul eferie în porturi şi în insule, unde Grecii aveau mulţime de asociaţiuni de comerciii. Imprejurările erau favorabile pentru desro- birea Greciei, căci puteati să se serve la luptă de tote naţionalităţile Imperiuluj Otoman. dteria, era formată după tipul vechilor frăţii, didelg ororsig Şi cdsigorrorror (fraţi făcuţi), turcesce cardaşiic, usitate în tot orientul şi mai ales în Albania. La noi bărbaţii se diceati fraţi de cruce Şi femeile surate. 
Acei cari se prindeaii fraţi de cruce mer- Seaii în biserică, îmbrăcaţi în haine de s&rbătdre, Şi acolo Ja uşa altarului se înţepaii fie-care cu ac la braţ, până scotea, o picătură de sânge, pe care celalalt o lua cu limba; schimbati armele unul cu altul şi pronunţaii cuvintele : ; - | | | 

Scufă ) Rudă de-aprâpe cu Dâmna Petrovici Armis născută
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„Vicţa ta a mea şi sufletul tăi al mei.“ 
Jurămintul Eteriştilor era a, sacrifica, familie, 

avere şi vi6ţă pentru libertatea patriei şi supu- 
nere 6rbă ordinelor comitetului. 

Lozinca, sait parola de recunâscere între 
soți era cuvîntul roagoize (opincă) la care cela- 
lalt respundea, zraloiz (par) şi comitetul central 
se numea dex (cap). Dar cine era acea doxi a- 
cel cap ? Niminea nu o scia, şi pote că nici nu 
exista. Se lăsa însă să se crâdă că era Capo 
d'Istria, favoritul Impăratului Alexandru 1 al 
Rusiei, ba mulţi credeai că era chiar însuş 
împăratul. 

După mortea lui Riga, esecutat de Turci 
la Belgrad la 1815, propaganda Eteriei a mers 
inainte, dar nu şi-a luat adevărata ei desvoltare 
decât pe la 1818 în urma numirii lui Alexandru 

Şi Mihail Suţu la tronurile Principatelor. 

Iată împrejurarea care a dat un mare cre- 
dit acestei societăţi în Principate: unul din a- 

postolii ei, anume Galatis, trimis să facă prose- 

liţi printre Grecii din Rusia, de-abia ajuns la 

Odessa a fost; arestat, de poliţie, dar peste câteva 

dile s'a, eliberat, dându-i-se 20 de galbeni cu în- 
demnul de a trece peste hotar. Ajuns la Iaşi 

fu chemat la consulatul rusesc ; se credea per- 

dut, când în marea sa mirare Consulul îi pune
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in mână 5000 de lei, dicendu-i că acei bani „erai din partea împăratului. Acestă împrejurare 
adevărată, sai inventată de Galati alăturea cu atitudinea lui Domnando şi a nepotului lui Capo d'Istria, Gheorghe Leventi, amândoi împiegaţi ai Consulatului Tusesc, a dat o mare cregare şptelor că împăratul era, capul Eteriei (5 cei) Şi dintr'acest moment na, mai remas în spirite îndoială că Rusia proteja. Eteria Şi că voia res- cularea în contra Turcilor. De atunci propaganda „a început a face proseliţi fără, sfislă în Princi- pate. Apostolii cei mai activi erai în Iaşi 'Teodor N egris, secretarul fostului Domn Calimah, Anag- nostopolu şi Lasanis, iar în Bucuresci Căminarul Sava, Căpitanul Ghiordache Olimpie Şi Gheorghe Leventi. 

Nicolae Ipsilante, fiul lui Constantin Vodă şi nepotul lui Alexandru Vodă, unul din afiliaţi, căutase să, tragă, şi pe frate-său Alexandru, ge- Deral în armata, rusâscă, şi adiutant împărătesc, dar acesta nu primise, arătând pericolele unei asemenea întreprinderi fără un ajutor puternic din afară. Maj în urmă, însă, vorbescă cu Alexandru 1 despr bilă a Grecilor Şi de ajutorul e la Rusia, împăratul i-ar q dis : 

găsind prilej să 
e starea misera.- 

e ei aşteptau de 

c
o
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„Pacă-se o resculare în Grecia şi Cazacii 
mei se vor duce s'o ajute.“ 

Se credecă numai în urma, acestor cuvinte 
Alexandru Ipsilante sa hotărit, la 1819, să in- 
tre în terie şi să devie şeful ei militar. 

Alături cu Eteria mai lucra ŞI 0 altă so- 
cietate care acoperia Gre-cum în ochii Turcilor 
pe cea, secretă, acâsta era societatea culturei 
(j 2urcudevrixiy airegia), al cărei scop era înfiinţa- 
vea de şcoli alilodidactice sai Lancasteriane în 

„ţările grecesc. Invăţătorii pentru aceste şcoli se 
luai numai dintre eterişti şi misiunea lor prin- 
cipală era de a propaga rescularea în contra 
Turcilor. Astfel formată, acestă, societate ajun- 
sese la 1820 să numere 200,000 de tovarăşi. 

O fi fost saii n'o fi fost cu scirea guver- 
nului rusesc saii a împăratului Alexandru, ade- 
vărul insă este că era forte incurajată la Iaşi 
şi la Bucuresci de consulatul rusesc prin secre- 
tarul săi Domnando şi prin dragomanul Leventi, 
amendoi tineri greci din insulele Ionice, eleganţi, 
amabili, cu spirit şi capabili de a înverti qe- 
odată intrigile politice şi intrigile amorâse. 

„ Alexandru Suţu, Domnul Valachiei, mai 
prudent decât confratele săi din Moldova, vă- 
dend că valul revoluţionar se suia necontenit 
şi mai repede decât ar fi voit, căuta să-l impe- 

m 
( Ghica, Scrisori. 24,014.
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dice saii cel puţin să-i amâe isbucnirea prin 
Gre-cari măsuri de poliţie în contra vendării ar- 
melor şi a prafului de puşcă ; dar înconjurat cum era din tâte părţile de eteriști, ordinele lui rămâneaii fără, efect, şi comitetele lucraii fără sfială, în Moldova mai ales, unde Mihail Vodă Suţu era chiar el eterist. In Bucuresci înscrierea arnăuţilor zavergii se făcea ziua în amiaza mare în casa lui Constantin Samurcaş de sub Mitro- „ polie unde este astădi casarma sergenţilor de oraş şi cuvintele Zaruchi, paluchi era în gura, tuturor. 

Sub denumirea de arndut se înţelegea ori ce Serb, Arvat, Arnăut, Bosniac, Muntenegrân, Bulgar sai Grec, dacă, se lega cu un brâu roşu Sail cu un tarabolus, cealma, Ja, cap, fustanelă saii potuti, mintân şi iminej roşii. Îşi trintea la brâii un sileaf cu un iatagan şi două pistole, şi intra în serviciul curţii domnesci, al hatmăniei, spă- tăriei sai agiei, saii se suia, cu ciubucul în mână dindărătul calescii vre-unui boer. 
La anul 1820 lteria se Simţia în putere ŞI incepuse a se gândi la acţiune. Deşi se _fi- xase de la început diua de 25 Martie a anului 1825 pentu resculare, epocă, la, care, după disa lui Ipsilante, Rusia era să, declare război Turci- lor; dar, după mai multe conferinţe ţinute la 
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Kişinov şi la Sculeni de comitetul sterist cu ge- 
neralul Ipsilanti, cu Mihaiii Suţu Domnul Mol- 
dovei şi cu enâzul Gheorghie Cantacuzino, colo- 
nel în armata rus6scă, cumnat cu principele 
Gorciacof, actualul cancelar a] imperiului, s'a, 
hotărit să se devanseze epoca isbucnirii Şi să, 
înc6pă cu primăvara anului 1821. Comitetul a, 
fost silit. la acestă precipitare de indiscreţiunile 
și de imprudenţele unora din eteriştii cari deştep- 
iase bănuelile 'Turcilor şi-i făcuse să iea măsuri 
crude în contra propagandiştilor, atât în pro- 
vincii cât şi Constantinopol. 

In Bucuresci şi în laşi mulţi din boeri şi din 
cei mai considerabili făcea parte din kterie, dar 
din toţi cel mai important; era Slugerul Tudor de 
la Vladimiresci din Gorj, om de arme, îndrăzneţ 
şi patriot, care dăduse dovedi de o mare vitejie ; 
comandând pandurii în tâte bătăliile în contra 
Turcilor de la anul 1806 până la 1812, dobân- 
dise grad de ofiţer în armata rusâscă şi fusese 
decorat cu crucea sfântului Vladimir. La 1814, 
refugit la Viena de urgia lui Caragea, care "căuta, 
să-l prindă şi să-l predea Turcilor, fusese presen- 
tat de Capo d'Istria şi de Strogonof împăratului 
Alexandru. În urmă, întorcându-se în ţeră cu re- 
comandaţii de la ambasadorul rusesc, Caragea la
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numit vătaf de plai la, Cloşani şi l'a avut fârte 
de aprâpe. 

Slugerul Tudor, vrăjmaş aprig al abusurilor 
şi al prevaricaţiunilor, al ciocoilor şi al Domnilor 
fanarioți, credea în ajutorul Rusiei; intrase în 
Eterie credend-o patronată, de împăratul Alexan- 
dru; fusese iniţiat de Sava şi de Olimpie, dându-și 
jurămintul în biserica sfântului Sava, care era în 
locul din Bulevard, unâe este astădi statua lui 
Mihaiii Vitezul ; primise pe Ipsilanti de şef pe 
cuvîntul că Grecii, după ce se vor organisa în 
Principate, vor trece Dunărea ca să se bată cu 
Turcii în ţările Srecesci, iar el, 'Tudor, să remăe 
cu pandurii lui în ț6ră, ca să se lupte pentru re- dobândirea drepturilor strămoşesci şi pentru ster- pirea abusurilor. EI aducea, în Iterie pe toţi to- varăşii lui de arme cu cari făcuse războiul de Şese ani contra Turcilor, aducea ceva şi mai mult, aducea numele săi Şi influenţa, de care se bucura. printre pandurii Olteniei. 

La 3 Decembre 1820 Alexandru Vodă Suţu cade bolnav şi la 19 Ghenarie 1821 more, Dom- nul scie cum. 
Slugerul Tudor, chemat din vreme în Bucu- rescă din ordinul amicului Şi protectorului săi Samureaş, pornesce în giua de 22 Ghenarie cu 40 de arnăuţi eierişti, trece Oltul, ajunge în munţii 

e 
m
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Gorjului şi Mehedinţului şi începe a scula pan- 
durimea. In zadar caimăcămia, îl tratâză de hoţ 
de codru şi trimite în contra lui pe Prodan, pe 
Hagi Stoian şi pe Solomon cu plăeşi ca să-l 
prindă mort sait viii, poterile în loc de a se bate 
în contra lui Tudor, trec tâte în tabăra lui şi în 
câte-va săptămâni îl găsim în capul a 8000 de 
panduri şi 500 de arnăuţi, Bulgari cei mai mulţi, 
aceşti din urmă comandaţi de Macedonski şi de 
Hagi Prodan, cu cari pornesce spre Bucuresci, şi 
in diua de 16 Maitie tăbăresce la Cotroceni. Se 
dicea că vine să taie pe ciocoi. La Bucuresci 
conv6că pe mitropolitul şi pe boeri şi-i pune să 

iscălâscă o adresă către consulul general Pini, 

prin care se cerea intervenţțiunea oştirilor ru- 

sesci ca, să oprescă pe Turci de a intra în ţeră. 
Așa făcuse şi boerii moldoveni la Iaşi după ce- 
vrerea lui Ipsilante. 

Tot înti'o vreme inainta şi Ipsilante spre 
Bucuresci şi numele lui era în gurile tuturor; se 

dicea că vine cu Muscalii cum venise şi tatăl 
său la 1806, deşi Porta se grăbise să numsscă, 

incă de la 7 Fevruarie,:. Domn pe Scarlat Ca- 
limah. 

Nici Ipsilante nu venia cu Muscalii, nici 

Tudor nu avea gând să taie pe boeri; adevărul 

adevărat este că unul cugeta să-şi desrobâscă
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ț6ra de sub jugul Musulmanilor Şi celalalt voia 
să o scape de Fanarioţi şi de ciocoi ; şi unul şi 
altul credeaii în ajutorul şi în protecţiunea Ru- 
siei. Imprejurările politice din afară pe de-o-parte, 
necapacitatea şi îngâmfarea lui Ipsilante pe de alta, ati făcut ca, lucrurile să iea un alt drum şi aceşti doi căpitani să devie vrăjmaşi de morte, 

Prădăciunile şi jafurile Gmenilor cu cari ve- niaii şi 'Tudor Şi Ipsilante spre Bucuresci, spe- riase într'atât pe bieţii locuitori, încât fugeaii toţi în tâte părțile dinaintea, zavergiilor şi a pan- durilor ca dinaintea unor inimici crudi Şi bar- bari ; familiile avute treceaii în Transilvania, în Bucovina, şi în Basarabia, iar săracii se ascundeaii cum puteai la apropierea, lor, Şi aşteptaii pe Turci ca, pe nisce salvatori, Starea țării era de jale, măsurile aspre şi chiar crude luate de Tudor în contra jăfuitorilo: NU puteai să aducă nici un remedii, căci pandurii lui aveati dinaintea lor exemplele desfrânate ale zavergiilor. 'Tudor aştepta să vadă pe Ipsilante trecena Dunărea, iar Sava Şi Olimpie, şefii arnăuţimii eteriste şi Zavergii, il chemaii în Bucure unul Giurgiu Şi celalalt Ada-Ca 
de la Filipopol îl asig 
gari. Ipsilante, după ţ 

“să găs6scă de-a gata 

Sci, făgăduindu-i 
le, şi Mitropolitul 

ura că-i dă 15,000 ae Bul- 
Gte aceste făgădueli, credea 
O armată organisată ŞI dis- 
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ciplinată, pe care nu avea decât so comande pe 
câmpul de bătae. Astfel legănat pe visuri fru- 
mose iese pe furiş din Kişinov întovărăşit de 
câţi-va amici, trece Prutul în nptea de 22 Fe- 
vruarie 1821, trage în Iaşi la casa cnâzului Ghe- 
orghie Cantacuzino, alârgă la Iacovache Rizu, 
unde întâlnesce pe Mihaiu Vodă Suţu, pune pe 
boieri să iscălâscă o petițiune către împăratul 
Alexandru, cerendu-i protecţiunea Rusiei pentru 
ț6ra Moldovei, şi. espeduesce pe cnâzul Gheorghie 
Cantacuzino s'o ducă la Leibach. 

In diua de 26 Fevruarie Eteriştii şi zavergiii, 
adunaţi în mănăstirea Galata din dl de lângă 
lași, pornesc în procesiune cu stegul alb pe care 
eraii inscripţiunile 

> , iza! i fv Towrg viza!) ŞI 
* > i Ex Tg xodvsos pov dveytvopice 2, 

cu crucea şi cu fenixul eşind din flacări; fac ru- 
găciune în biserica Trisfetitele Şi pornesc spre 
Bucuresci. Pe strade se citesce proclamaţiunea 
lui Ipsilante, prin care face cunoscut că sta Scu- 
lat pentru liberarea Greciei şi că trece în Turcia 

  

1) Cu acest semn vei birui, 
2) Renasc din cenuşa mea.
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ca să combată, pe inimic. Lasă pentru paza Ia: 
şului şi a Domnului pe Duca şi pe Pendedeca şi 
el pornesce cu 7,500 de 6meni în contra 'Tur- 
cilor. 

| 
Din nenorocire rescularea, Grecilor începe cu 

jăfuirea a 600,000 lei de la bancherul Pavel 
Andreiii şi cu măcelul a 80 de Turci, cari urmă- 
Tiţi de Arnăuţi, se refugiase în biserica de la 
Golia. 

Moldova era pusă, la, discreţiunea hteriei, 
căci Mihaii Şuţu numise din vreme pe tînărul « Niculache Rosnovanu visternic mare. Slujba, care pe-atunci se da boerilor celor mai matură şi mai esperimentaţi, se dăduse acestui tînăr, fiindcă el fusese iniţiat în Eterie, încă la Paris fiind, de grecul Minas Minaid, biblioteca: la Institutul Franciei, 

Mersul lui Ipsilante spre Bucuresci a fost un adevărat marş triumfal, pretutindeni î) ies inainte corpuri armate care i se închină şi se pun sub comanda lui ; la, Focşani este întimpinat de 340 de tineri greci cei mai mulți studenţi din şeâla de la Bucuresci, firea, tinerimii, cu care formâză legiunea, sacră 
La Ploesci însă 3] ajun 

ratul nu voise să pr 
Cantacuzino la Lei 

(isoog 10%0$). 

g scirile rele: împă- 
imâscă, în audienţă pe Onzul 

bach, ordonase ca atât gene-
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ralul Ipsilante precum şi colonelul Cantacuzino 
să fie şterşi din contrdlele armatei rusesei Şi tri- 
misese lui Strogonof la Constantinopol instrue- 
țiuni straşnice în contra eteriştilor şi asigurări 
de amicie Sultanului, declarând că nu susține 
ni pe eterişti, nici rescularea Grecilor pe care 
0 desaproba. 'Tot acolo află, că, Mitropolitul de la 
Nicopol, care îi promitea 15,000 de Bulgari, fu- 
sese spânzurat de Turci şi că Vladimirescu se 
pusese în relaţie cu guvernorii fortăreţelor Du 
nării, 

Posiţiunea lui Ipsilante devenia critică şi el 
începe a se găndi să trecă Dunărea ca să ajungă, 
în Grecia urmând linia munţilor Bulgariei, dar 
Sava, Olimpie, Farmache se impotrivesc la acest 
proiect, aşa că el se hotăresce să, rămâe în Prin- 
cipate şi să primâscă lupta cu Turcii, luând 
drept basi, de operaţiune Ploescii, Târgoviştea, şi 
Pitescii; dar descurajarea a pătruns în inimile 
zavergiilor prin scirile de la Leibach, ŞI rescu- 
larea, Grecilor îşi perduse tâte simpatiile şi tot 
prestigiul prin purtarea lor vătămătâre şi spăl- 
„mântătore. Arnăuţii deşertati lagărul şi se forma 
în bande «de tâlhari. Ipsilante credă că va ridica, 
moralul. soldaţilor săi aducendu-i spre Bucuresci, 
şi veni de-şi puse ordia la Colintina. la 25 
Martie intră triumfal în Bucuresci, trage la casa
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Belului, fosta locuinţă a, Văcărescilor, face o 
rugăciune în capela din fundul curții şi, după 
un discurs înfocat; al tinărului Dumitrache Suţu 
Chiabap, fratele poetului Alexandru Suţu, oştirea, 
face o primblare pe stradele principale cântând Marsieleza lui Riga : 

Gilo. nov Guur eroi orai 
Zovioi văueda dc mure 
Tov dyoiwv Movooviu cva» 
T'iis Eiiddog Tov Tvodwvuv ? 

se întorc la casa Belu şi înfig steagul în portă strigând : 

Aşa şi la porţile Bizanțului ! 

A doua gi Mitropolitul Dionisie Lupu se presintă, cu boerii la acest seneralissim, arătându-i suferinţele ţării din causa jafurilor şi esceselor . zavergiilor, şi-l 16să să pue capăt unei asemenea, stări de lucruri, Ipsilante îi asigură că va lua tote măsurile Şi le anunţă că pornesce spre Târ-. govişte, dicendu-le ŞI lor să se retragă la Câampu- lung. 

Scirea desaprobării împăratului Alexandru, comunicată Domnului Tudor şi boerilor de can-
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celarul consulatului austriac Udrischi, îi face să 
trimită la Silistra-Valesi, Beglerbegu Rumeliei, 
să-l asigure că Românii erai supuşi credincioşi 
a Sultanului şi că era se resculase nu în contra, 
Porții ci în contra Fanarioţilor şi în contra asu- 
pritorilor, ciocoilor şi Grecilor. | 

Pe la începutul lui Aprilie amândoue cor- 
purile, şi al Grecilor şi al Românilor, se aflaii în 
Bucuresci cu şefii lor; anarchia era la culme ; 
şefii se uraii şi se pismuiaii între dînşii; amândoi, 
şi Tudor şi Ipsilante, porunciai, orânduiaii în 
Slujbe şi ridicaii dări; jaf în visterie, jat în casele 
particularilor. Zavergiii şi pandurii vindeaii diua 
în amiaza mare pe strade şaluri, scule şi argin- 
tării furate şi jăfuite de pe la boeri şi neguţă- 
tori. Măsurile aspre luate de Tudor nu aveai alt 
efect, decât să irite şi să nemulţumâscă pe unii 
din comandanţi în contra lui, făcenduii să rîv- 
n6scă, la libertatea de pleşcă de care se bucurai 
în present căpitanii din oştirea lui Ipsilante. 

Decepţiunea lui Tudor era mare: în loc de 
a-și vedea ţâra liberă, de Fanarioţi şi de ciocoi, o 
vedea prada, tâlharilor şi jafurilor zavergiilor. In 
esplicările ce are cu Ipsilante îi cere îndeplinirea, 
angajamentelor sale, sfătuindu-l să trecă Dună- 
vea. Ipsilante, temendu-se de Turci, cari se gă- 
tiau să intre în ţsră, precum şi de Tudor pe
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care îl bănuia de a fi înțeles cu Paşa de la Si- 
listra, îşi împarte oştirea în patru corpuri şi 
pornesce să ocupe Ploescii, 'Târgoviştea şi Pi- 
tescii, lăsând pe Sava la paza şi apărarea Bucu- 
rescilor, dar mai cu deosebire ca să survegheze 
mişcările şi faptele lui Tudor. 

După pornirea lui Ipsilante sosesc în Bucu- 
resci trei comisari Turci trimişi să se asigure de 
veracitatea arătărilor lui Tudor. Ei se întorc la 
Silistra, încântați de cele ce Văduse şi de pri- 
mirea ce li se făcuse de popor, dar cer de la co- mandantul trupelor românescă să, curățe ț6ra de zavergii şi de eterişti. 

În părţile grecesci rescularea lua un ca- vracter din ce în ce maj srav : Epirul, 'Tesalia, 
Peloponesul şi insulele Archipelagului se ridicau la arme unele după altele Şi lupta vitejesce pe mare şi pe uscat. Insă ceea ce preocupa mai mult pe guvernul otoman era cele ce se pe- beceati la, noi în ţâră. Căci, deşi împăratul Ale- xandru dăduse suveranilor adunaţi la Leibach cele mai solemne asigurări despre dorinţa, sa de a mănțin6 pacea, deşi se pronunţase într'un mod categorie în contra Grecilor revoluționari de pretutindeni, deşi ambasadorul rusesc esprima pe totă giua sentimente de amicie Şi de simpatie din partea împăratului pentru Sultanul, cu tote
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acestea cabinetul din St.-Petersburg se împotrivia 
la ori-ce măsuri armate ce voia Porta să iea, 
pentru a înăbuși rescularea lui Ipsilante, sai 
cerea cel puţin, că ocupaţiunea Principatelor să 
se facă întrun mod simultan, cum S'a făcut bună- 
Oră la 1848, când România a fost ocupată tot- 

odată de corpul lui Omer-paşa şi al generalului 

Liiders. Ast-fel ordinile date oştirilor turcesci să, 

intre în Principate erai revocate a doua, qi, după, 

cererea şi stăruința baronului Strogonof. Şi Ipsi- 

lante putea înainta, în ticnă, precum am vădut, 

nesupărat de nimeni, aşa cum a înaintat şi gene- 

ralul Cernaief la 1876 în Serbia. 

Pe la Maiii însă ambasadorul rusesc, rupend 

relaţiunile sale cu Pârta şi părăsind Constantino- 

polul din causa decapitării patriarehului ecumenic 

Şi a crudimilor făcute în contra Grecilor, n'a. mai 
avut cine să se opue la ocupaţiunea Principa- 

telor; atunci s'a dat ordine lui Silistra-Valesi, 
Beglerbegul Rumeliei, Selim-paşa să trimită oş- 

tire ca, să potolâscă cât mai în grabă răscola din 

Valachia şi Moldova. Acest guvernor general por- 

nesce pe Cara-Mustafa kehaiaua sa cu un corp 

de 10,000 de Turci, Cazaci, Zaporojeni, Tătari şi 

Manafi să ocupe Bucurescii, pe Iusuf-paşa a tri- 

mis la Galaţi cu 6,000 de Gmeni să se suie în 

sus pe Prut spre Iaşi, şi pe Hagi Ahmet Aga la
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pornit. cu 5,000 de Turci de la Vidin să apuce pe valea Oltului. 
Indată, ce sosesce Kehaja Beg cu oştirea, sa, la Afumaţi, Sava părăsesce Bucurescii Şi por- nesce spre Târgovişte, unde se afla Ipsilant. Numai atunci a înţeles 'Tudor perfidia Ghre- cilor, atunci a Vedut că scopul lor era să-l lase singur în contra, Turcilor, atunci a părăsit, şi el capitala. pornind pe la Bolintin spre Pitesci. Până întwatat sa demascat Ipsilant, în cât căpitanul Iordache i-a trimis respuns, că de va merge mai departe 3 va găsi în cale gata al combate. Dar Tudor nesocotesce amenințările şi-şi urmeză drumul, 

Din nenorocire armata pandurilor nu maj era ceea ce fusese Ja început, ea se demoralisase în contactul de două luni cu Zavergiii. Nesupu- nerea pusese pe comandantul lor în trista posi- țiune de a ordona mai mulţe esecuţiuni capitale Ghiar asupra unora din căpitani, între cari şi că- pitanul. Urdărenu, străşnicie care forte mult a in- dispus în Contra lui mai cu deosebire pe Mace- donschi şi pe Prodan. 
Ajungenă la Golesci lângă Pitesci, Tudor gă- sosce pe Iordache şi pe Farmache instalaţi acolo cu arnăuțimea, lor, dar în loc de a i se împotrivi, cum se lăudaseră, îl primese cu amicie Şi cu 

cm
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onorurile cuvenite, işi închină stâgurile unii al- 
tora, se ospetâză împreună, şi eteriştii ced6ză 
Românilor, retrăgendu-se la Pitescă. 

Dar gilele lui Tudor erai numărate, numai 
planul se schimbase : fusese franc ŞI voinicesc, 
acum devenise mişelesc. 

lusuf-paşa din Brăila trecuse la Galaţi, go- 
nise pe arnăuţi din oraş şi înainta cu 4500 de 
Turci spre laşi, urmând malul drept al Prutului, 
împingând tot în sus pe cnezul Gheorghe Canta- 
cuzino până la Sculeni, unde-l silesce să primescă, 
lupta; după o mică şi slabă împotrivire, 6menii 
comandaţi de cnâzul sunt siliți să trecă Prutul 
Şi să fugă în Basarabia. Pendedeca urmeză esem- 
plul cnzului fără a face cea mai mică împotri- 
Vire, numai Atanasie Maurotalasitul cu 500 de 
âmăuţi se luptă voinicesce cu t6tă armata tun- 
cescă până la cel din urmă om. 

Iusuf-paşa victorios ocupă Iaşul, de unde 
Mihaiii-Vodă, Suţu fugise cu două dile mai nainte 
Şi trecuse Prutul. 

Cele ce se petreceaii în Valachia erai mult 
mai grave. Acolo Kehaja, Beg, după ce ocupase 
Bucurescii, porni cu oştirea lui spre Târgovişte. 
Ipsilant credea pe Tudor înţeles cu "Turcii şi că- 
uta să-i r&pue vi6ţa. In perfidul săi proiect a-
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vea, chiar pe unii din căpitanii pandurilor. Iată 
planul adoptat pentru îndeplinirea, crimei. 

In giua de Sf. Constantin, Olimpie sosesce la 
Golesci cu o mică escortă de arnăuți, gicend că 
era chemat la, Târgovişte, ca să se înţelegă cu 
Ipsilante despre planul de campanie ce trebuia 
să adopte. Se aşază cu amicii în chioşe, vol- 
besc mult şi pretenesce, până ce Olimpie isbu- 
tesce a convinge pe Tudor să mergă să, asiste 
şi el la acel consilii de războiii, făgăduind _in- 
tervenţiunea sa şi a tuturor amicilor ca să facă 
să, dispară bănuelile şi animosităţile dintre din- 
sul şi Ipsilante. Unii din căpitanii lui 'Pudor 
susţin cu căldură, propunerea, lui Olimpie, şi le- 
alul român, cu tâte cuvintele ce avea de a fi în 
cea, mai mare reservă, cu eteriştii, se lasă să se 
înduplece, Şi pornesce cu Olimpie spre 'Târgo- 
vişte, fără a, lua cea mai mică pază, cu dinsul. 

Abia eşiţi din ochii pandurilor, când ajung 
în dreptul văilor de la Leurdeni, le ese înainte 
Orfano cu trei sute de arnăuţi cari stai ascunşi, 
le taie drumul, îi înconjoră,, se năpustesc asu- pra lui Tudor, îi pun în fiare mânile Şi picidrele 
şi-l duc în tabăra, lui Ipsilante, unde-l aştepta, Caravia,, Cavaleropolo ŞI Granowski, ca să-l ju- dece, In câte-va minute i se hotăresce osânda, ŞI e luat de doi tâlhari, cari-l duc la iazul morii
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de lângă grădina lui Giardoglu din Târgovişte. 
Acolo a fost asasinat mişelesce eroul revoluţiei 
române de la 1821. Acesta a fost în diua de 
27 Maiu 1821. 

Dacă scirea morţii lui Tudor a putut mul- 
țumi pe Greci şi pe doi sai trei căpitani de 
panduri, Românii s'aii simţit loviți în afecțiunile, 
în speranţele şi în demnitatea, lor. Pandurii a- 
doraii pe şeful lor, şi Românii toţi îl numiaii 
Domnul Tudor şi-l considera ca pe adevăratul 
Domn al 'Țărei Românesci. 

Dispariţiunea, şefului a fost semnalul desfa- 
cerii oştirii românesci; soldaţii n'ait mai voit să 
urmeze nici pe Prodan, nici pe Macedonschi; şi 
afară de pandurii din ceata lui Solomon, cari se 
luptaii voinicesce cu Turcii în Mehedinţi, şi a- 
fară de două saii trei sute, cari, atraşi de jafuri 
şi de hoţii, s'aii dus la zavergii, toţi cei cari 
compuneau lagărul de la Golesci s'aii retras pe 
la casele lor. 

Kehaja Beg pornise din Bucuresci cu 8000 

de Turci, în d6u& colne, pe valea Dâmboviţei şi 
pe valea Colintinii. Ajunşi aprope de Nucet, se 
găsesc față 'n faţă cu trupa lui Colocotroni a- 
şezată în ordin de bătae. Ipsilante trimisese a- 
colo pe Duca şi pe Orfano, ca să susţie pe Co- 
locotroni, cu ordin ca unul să atace pe Turci 

Ghica, Scrisori. 24,014. 8
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în costă, şi celalalt pe la spate. lar Ipsilante, 
sosind în timpul luptei, să cadă asupra centru- 
lui şi să distrugă armata turcescă. Planul insă 
nu isbutesce din causă că Duca, neputenă re- 
sista, atacului cavaleriei luj Tahir-aga, se pune 
pe fugă, sperie pe celelalte trupe grecesci ale 
lui Orfano şi Colocotroni, cari se retrag şi ajung 
în desordine la Văcăresci, unde era Ipsilante cu 
trupele lui. 

Astfel înfrântă, armata grecescă pornesce 
spre Slatina ca să ţie valea Oltului în contra 
lui Hagi Ahmet-aga, venit cu oştire din Vidin. 
Caravia, care comanda, avant-garda compusă de arnăuți, întâlnind din jos de Drăgăşani o col6nă de Turci, care înainta Spre oraş, are nesocotinţa 
so atace; dar îndată ce se incord6ză lupta, “Turcii, cari se aflau in Drăgăşani în număr de 2000, daii foc oraşului, alârgă în contra lui Ca. ravia şi-l înconjoră, Ipsilante, însciinţat în Sla- tina de posiţiunea, critică, in care se afla avant: garda sa, pornesce pe fratele săi Nicolae şi pe Olimpie cu 5000 de infanterie, 2500 cavalerie Şi 5 tunuri. Caravia, cum vede că-i vine ajutor, lea, curaj, atacă, pe carafefizi cu 800 qe zavergii călări. Turcii resistă atacului Şi se năpustesc asupra unei colâne după deal, o rostogolesc şi
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0 distrug cu desăvirşire : erai eroicil şi neno- 
rociţii Jerelochiţi în număr de 350. 

Intr'acea luptă crâncenă aii cădut. glorios 
tinerii greci cei mai distinşi, Dimitrie Suţu, fra- 
tele poetului Alexandru Kiabap, Draculi, Andronic 
și Luca, cei patru căpitani ai legiunii sacre ; 
acolo a căgut M. Suţu fratele lui Costache Suţu 
(Suţicu) şi al domnei Mavru, acolo ai cădut 
intrun cuvînt toţi ofițerii şi toţi soldaţii acelei 
nemuritâre legiuni. 

In timpul luptei Ipsilante a, stat neclintit 
în Slatina cu 2000 de &meni călări, oprit — se 
dice — de plâe şi de drum răi. 

In urma catastrofei de la Drăgăşani n'a mai 
r&mas din armata grecescă decât cete isolate, 
fără nici o coesiune între dinsele, rătăcind prin 
văi şi prin munţi, care încotro putea, urmărite 
cu sulița în costă de călărimea turcâscă, 

Ipsilante, aflând că Sava şi Ghencea îm- 
preună cu Mihail, cu Kiuciuc Ciolae Şi cu totă 
trupa lor se închinase lui 'Tahir-aga şi că fusese 
irămiși cu Sericoglu în g6na zavergiilor, perde 
ori-ce speranţă, se îndrepteză spre Turnu-roşu 
Și trece în 'Transilvania, | 

Din vama Sibiiului dateză el faimosul ordin 
de gi pe armată, o adevărată, imprecaţiune în 
contra, zavergiilor şi 0 laudă meritată pentru
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vitejia şi patriotismul nenorociţilor  Ierolochiţi. 
Ipsilante spera să mârgă la Hamburg, ca să se 
îmbarce să se ducă în Grecia, să iea parte la 
luptă ; dar arestat la Mohaci de Austriaci, după 
trei ani de detenţiune şi de bslă, la ajuns 
mortea, la, 'Theresienstaăt,. 

Farmache, scăpat din încunjurarea lui Bim- 
başa Sava, isbutise a-şi forma un corp de 800 
de arnăuţi şi apucase în munți, dar urmărit de 
aprope 1500 de Turcă, s'a, refugiat în mănăstirea 
Secu, unde a ţinut în contra unei trupe de 
2000 de vrăjmaşi până la mijlocul lui Septembre, 
când, înşelat de făgăduelile Turcilor, s'a predat. 
Acolo a fost prins Olimpie Şi amândoi aii fost 
esecutați fără milă, 

Cu căderea acestor doi bravi căpitani a dis- părut ori-ce urmă de luptă în Principate. 
Deşi Sava şi Ghencea, cari acum făceau parte din armata burcescă, erati cei mai zeloşi în g6na eteriştilor, tăind şi spânzurând fără cruţare, totuşi Kehaia-Beg nu avea încredere într" înşii. 

Intr'o di de paradă la curtea generalissimului turc, Bimbaşa Sava, voind să intre în odae la, Kehaia-Beg, Turcii trag cu pistele asupra lui ia lui Ghencea, le sboră capetele şi le primblă pe strade înfipte în sulițe. Turcii alergau în tote
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părţile în gona zavergiilor, la. tot pasul erai ca- 

pete înfipte şi trupuri puse în ţâpă. Multă lume 

nevinovată a perit, până ce un oltân turcit a- 

mic al lui Tahir Aga, a gasit o formulă prin 

care să distingă pe Români. Omului bănuit i se 

propunea, să, dică : 

„Reteveiii de teiă pe mirişte de meiii“. 

Se gice că zavergiii, cei mai mulţi slavi, 

pronunţail : 

„Retevela tela pe miriştela mela“. 

iar Grecii : 

„Revevea da Yea pa mirişti da mea“. 

Când olteanul gicea Kes, capul şi sbura 1). 
Pe strade Turcii dădeau desghinuri cu caii, 

  

1) In laşi asemenea o anecdotă respândită spune, că toţi 

cei suspecți de a fi Greci erai chemaţi pe câmpia de la Fru- 
mâsa şi câ trebuia să rostescă frasa: Ciriteiui de teii pe mi- 
riște de meii. Cel care gicea ţiritela tela pe miristela mela era 

executat la moment. De la o vreme, v&dându-se că Grecii, 

după multe încercări isbutesc a rosti binişor frasa de mai sus, 

semnul de secunâscere se schimbă. Grecii trebuia să gică : 

Capră negră în petră calcă, petra crapă în patru, crape capul 

caprei, negre, precum petra crapă în patru. Cei întăi Greci, cari 

fusese chemaţi să, rostâscă acâstă frasă nouă, diceaii înspăimân- 

taţi : „Ma te piatra, capra, e țiriteiu de teiu....“
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aruncând giritul în capete înfipte pe la porţile curților. 
Pentru mănţinerea ordinii Kehaja Beg în Valachia, şi lusuf-Paşa în Moldova orinduise în fie-care plasă cate un beşlii cu 10 neferi, in o- raşele principale câte un Beşii-Aga cu 50 de neferi, şi la, Iaşi şi Bucuresci cate un Baş Beşli- Aga cu câte 200 de neferi; poliţia tâtă era in mâna acestor Turci, Cat pentru administraţiune, Turcii ai trimis la Braşov şi la Sibiiu, să invite pe boerii refugiţi ca să vie în ţară. Acâstă stare de lucruri a durat până în Primăvara anuluj 1822, când au fost insciinţaţi boerii că Porta, dorind să cundscă păsurile ţării, cerea să se trimită la Constantinopol O deputa- ţiune cu care suvernul Otoman să se potă în- țelege. In deputaţiunile trimise de la Iaşi şi de 

Reis Efenai, conferințe cari au durat mai bine de dâug luni, pe la Iulie sus menţionaţii doi boeri ai fost anunţaţi că sunţ numiţi Domni, Grigorie Ghica, al Valachiei ŞI Ioniţă Sturza al Moldovei, şi pe la Septembre ej luaii în mână
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cârma ţărilor respective, prin singura voinţă a 
Porții de astă-dată, fără ca Rusia să fi parti- 
cipat la alegerea făcută de Sultanul. 

La suirea lor pe tron, Ghica şi Sturza, ati 
găsit țările sguduite până în temelie, jăfuite şi . 

sărăcite de bandele de zavergii, de başbuzuci, 
de zaporojeni şi de sute de bande de tâlhari 

respândiţi peste t6tă ţara. Pe de altă parte, bo- 

erii râmași în Sibiii şi în Braşov , fie de invidie, 

fie mişcaţă de îndemnări străine, urziai necon- 

ienit intrigi şi conspiraţiuni în contra Domnilor; 

cei mai îndrăzneţi erai cei din Sibiiii, unde se 

afla şi consulul rusesc din Bucuresci, Pini. 

Deşi Gavanosoglu, care urmase lui Kehaja 
Beg, nu permitea oştirilor de sub comanda sa 

cea, maj mică abatere, dar presența şefilor mi- 

litari turci alături cu Domnii ţării aducea cea, 

mai mare vătămare autorităţii domnesci; aşa de 
esemplu, pe o simplă denunţare făcută lui Și- 
listra-Valesi în contra boerului Alecache Vilara, 

a cărui femee era chiar rudă de aprope, nepotă 

de soră, lui Grigorie Vodă Ghica, acest boer fu- 

sese arestat de Baş-Beşii-Aga, pus în fiare şi 

trimis la Eskizara, unde a fost deţinut mai 
mult de doi ani. La Iaşi boerul Hasanache, care 

făcea parte din casa militară a lui Ioniţă Sturza, 
a fost arestat de Kiuciuk-Ahmet-Aga şi pus în
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spânzurătore fără măcar a preveni pe Domn, 
Sub cuvint că acel Hasanache, după ce creştin 
fiind se turcise, s'ar fi întors iar la, religia, cre- 
Ştin6scă, ca să scape de pedâpsa de care era 
amenințat pentru un omor ce Săvârşise asupra 
unui ture. 

Pini conta pe intrigile boerilor oposanţi re- 
fugiaţi în Transilvania, sperând o turburare în 
contra, lui Grigorie Ghica mai ales, care să dea un pretext de intervenţiune Rusiei. Oştirile stai 
pe malulii Prutului gata a trece în Moldova. 

Acâstă purtare a lui Pini, care lucra pe faţă la o rescâlă în țeră, neliniştea, forte mult, mai cu deosebire pe Englitera, şi pe Austria, cari căutaii cu ori-ce preţ să împace pe Rusia, şi să facă să dispară neînțelegerile şi nemulţumirile ei contra Porții. 
Expediţiunea, lui Buluc-başa Simion, om al Brâncovnului , fusese nimicită qe Magheru , care-l silise să se întorcea ruşinat în Sibiiii de unde fusese trimis. Se crede că ar fi fost are- stat şi închis Ja Alba-Iulia , după cererea lui Vodă Ghica prin Fleişac Akenan, consulul aus- triac din Bucuresci; alții cred că ar fi trecut în Serbia, amestecându-se cu Cârjaliii. 
Dar din tote încercările boerilor cea maj seri6să a fost a lui Ghiţă Cuţuiii cu Toma Bră-
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tianu şi cu Serdarul Cristu, care adunase 600 
de străini voluntari la pasul Vulcan, cu cari 
credeai să, ridice pandurii, cum făcuse Vladimi- 
tescu; dar el n'aiă ţinut nică d6u8 gile în con- 
îra lui Magheru. La cele dintâi detunături de 
puşcă au fost părăsiţi de Gmenii cu care ajun- 
sese aprope de Cozia. Toma Brătianu şi cu 
Cristea ai fugit la Petroşani, iar nenorocitul 
Cuţuiii a cădutii cu 20 de tovarăşi în puterea 
lui Magheru care i-a dus dinaintea Domnului la 
Bucurescj. Daţi în judecata divanului, au fost 
condemnaţi ca culpabili de înaltă trădare, şi 
Ghiţă Cuţuiă cu doi tovarăşi ai fost spânzurați 
în Târgul de afară, singura esecutare capitală 
în tot timpul domniei lui Grigorie Vodă. 

După acestă, încercare, care se dice că ar 

fi costat pe boeri 500,000 de lei, împrumutaţă 
de consulul Pini, acesta, .ne mai putând pune 

temeiu pe vorbele boerilor, vădend influenţa lor 
Scădend pe tâtă, diua şi încrederea ţărilor în 
Domni crescând din ce în ce mai mult, lucrurile 

luând o cale regulată, a părăsit Sibiiul oropsit 
chiar de guvernul săi. 

Contele Neselrode a luat altă cale, ca să a- 

jungă la, realisarea scopurilor sale; s'a hotărit 

să primâscă bunele oficii ale Engliterei şi ale 
Austriei, sperând să pună încetul cu încetul să,
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cadă t6tă vina, asupra, Porții şi să dobândescă, 
dacă nu aprobarea Europei, dar să-şi asigure cel 
puţin neutralitatea ei in războiul ce proiecta. La 
Maiii 1828 consimte în sfirşit să transmită am- 
basadorului engles la Constantinopol, lordului 
Strangford, o notă în care enumera nemulţumi- rile ei contra, Porții. 

De şi, după instalarea Domnilor, partea cea mare a armatei turcesci, adusă in ţară în con- tra, zavergiilor, se retrăsese în cetăţile Dunării şi se lăsase numai ca la 4000 de neferi cu beş- liii lor sub comanda a doi Baş-Beşli-aga, unul în Bucuresci şi altul în laşi, acâstă ocupaţiune, de şi puţin numerosă, tot nu putea fi suferită de țară, şi Rusia se servia de acestă nemulţumire. In nota dar transmisă lordului Strangfora figura în întâiul rând a] nemulțumirilor Rusiei în con- tva Porții ocupaţiunea armată; în al doilea, rând figura numirea Domnilor fără, participarea Ru- siei la alegerea, făcută în personele numite. Lordul Strangford credea, în buna credinţă 4 Suvernului rusese şi era convins că, tote ma- noperile lui Pini erai fără scirea, cabinetului din St. Petersburg şi contrare intenţiunilor îm- pă&ratului. 

La, intrevederea ambasadorului engles cu Reis Eifendi, acesta-i respunde, că numirea Dom-
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nilor dintre boerii păminteni nu aducea nici o 
schimbare în sistemul de administraţiune a ţ&- 
rilor, căci nu se călca nici un tratat, nici o sti- 
pulaţiune, căci nicăeri nu era gis ca Domnii să 
se iea dintre familiile grecesc, cât pentru noti- 
ficare, dicea că, acestă neîmplinire de formalitate 
provenise numai din lipsa ambasadorului rusesc 
de la Constantinopol. 

In privința, beşliilor Reis-Efendi r&spundea, 
că numărul lor nu era cu mult maj mare de 
cât fusese înainte de 1821. 

Din partea sa internunţiul, Baronul Otten- 
feld, care avea, instrucţiuni să ajute din tâte 
puterile acţiunea, lordului Strangford, stăruia pe 
lângă Portă să facă concesiunile necesare; şi is- 
butise a îndupleca pe ministrul turc să făgă- 
duescă, că va, reduce numărul beşliilor la 850 şi 
că chiar aceştia să, fie puşi sub autoritatea, di- 
rectă, a, Domnilor, cum fusese mai nainte de 1821, 
ŞI că va, notifica, întrun mod oficial numirea lui 
Grigorie Ghica şi a lui Ioniţă Sturza, îndată ce 
Va veni ambasadorul rusesc la Constantinopol 
Şi se vor restabili relaţiunile diplomatice. | 

In privinţa Grecilor nota, contelui Neselrod 
nu făcea, nici cea mai mică menţiune, dar ceva 
şi mai mult, la întrevederea celor doi împâraţi 
la Cernăuţi în Septembre 1823, Alexanâru es-
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primă un adevărat desgust pentru Greci din 
causa intrigilor şi neînțelegerilor dintre dinşii, 
declară că nu va cere nimic pentru ei şi pro- 
testă sus şi tare în contra intenţiunilor ce i se 
atribuia, că ar voi să aducă turburări Şi per- 
turbaţiuni. 

Ca şi la Laibach, el dicea că, voesce pacea, 
se arăta furios în contra, agentului săi Pini 
pentru încurajările ce da, boerilor emigrați, fă- 
găduind că-l va destitui, Faptul urmâză cuvin- 
telor şi îndată întors la Petersburg împăratul 
ordonă rechemarea, lui Pini Şi înlocuirea lui cu 
ghibaciul Minciaki. 

Faţă cu Lordul Strangforă, adresându-se că- tre contele Neselrod, îl întrebă dacă noul nu- mit era rus Şi respundându-i-se că era italian din statele papale : 
„Atât mai bine, îi dice împăratul, îmi pare „Că acest om este bun pentru postul ce-i în- „credințez. De mă voiu fi înşelat îl voiii destitui 

„Si pe dinsul, cum am destituit pe Pini. Nu „voii ca, agenţii mei să se amestece în aface- „rile Principatelor. 

După asemenea cuvinte Şi fapte, mari erai speranțele pentru mănţinerea, păcii, încă, şi mai mare încredere în Sinceritatea impăratului Ale-
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xandru, deşi ţinea oştiri grămădite pe malul 
Prutului. 

Noul consul general Minciaki era însărei- 

nat să mârgă mai întâi la Constantinopol să re- 

guleze nisce afaceri comerciale cu Porta şapoi 

să trâcă la postul săi Ja Bucuresci. 

Ajungend la Țarigrad, Minciaki începe tra- 

tările cu P6rta prin nota din 24 Februarie 1824, 

în care, pe lângă, cererea de deşertare a Princi- 
patelor de trupe turcesci, pe lângă notificarea 

formală, a numirii Domnilor şi a restabilirii stă- 
ii de lucruri, aşa cum eraii înainte de rescu- 

larea, Grecilor, mai cerea ca Porta, sai să lase 
liberă navigaţiunea Mării-Negre pentru corăbiile 
Siciliane, Napolitane, Sarde şi Spaniole, saii să, 

le permită a lua, ca mai nainte, bandiera ru- 
sescă ; şi termină cerend, in trâcât, ca Porta să 

împace pe Greci, acordându-le respectul religi- 

unii şi stabilirea unei stări de lucruri juste şi 

durabile. 

Pentru întâia dată Rusia punea cestiunea, 

grecâscă, pe tapet, deşi nici vorbă nu fusese des- 

pre acâsta în tratativele anteridre cu Lordul 

Strangford ; dar Rusia înţelegea că, deşi guver- 

nele, atât al Franciei cât şi al Engliterii, nu 

aveai nici o simpatie pentru rescularea Greci- 

lor, dar că, dinaintea deşteptărit opiniuniă publice,
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care din gi în di se manifesta mai mult în fa- Vorea descendenților lui Pericles şi ai lui Leo- nida, guvernele Europei nu vor pute să nu sus- ție o cerere în favârea Grecilor. Şi în adevăr nu se înşălă, căci, departe de a se opune acestei cereri neaşteptate a lui Minciaki, aii trebuit să 0 susție şi pe dinsa ca şi pe celealalte, sfătuind pe Portă să formeze trei principate sub numi- rile de Grecia orientală cu Tesalia, Beoţia ŞI A- tica; Grecia occidentală cu Epirul Şi Acainania; Grecia meridională cu Morea, şi Candia. Acâstă soluțiune, deşi era un inceput de desmembrare a Imperiului Otoman, dar cel pu: țin avea, avantajul de a fi în aparenţă o diso- luţiune în favorea naționalităților, cari compu- nea acest imperii. -Dar cum în urmă aii ajuns cele trei puteri, Francia , Englitera şi Rusia, a consilia darea Moreii lui Mehmet-Ali, paşa de Egipt? Aici se amestecă vederi personale şi in- teresate. Aşa de exemplu Francia lui Carol X-lea Voia încetarea revoluţiunii grecesci cu orl-ce preţ, pentru că o considera ca o reproducţiune a revoluțiunii celei mari fra de numele ae Carmanioli ce menii partidului ce] mai neîmpăcat Turcilor; aşa restauraţiunea ajută pe Rusia în ideile de des- membrare a imperiului Otoman Şi sfătuesce da- 

ncere; era speriată. 
“ŞI dai în insule 6-
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tea Moreii lui Mehmet-Ali, cu speranţă să potă 
pune mâna pe Egipt, când Mehmet-Ali ar fi a- 
vut tote puterile sale în Morea. 

Englitera, şi ea, prin consideraţiuni de o 
altă natură, ajungea tot; la soluţiunea de a se 
da Morea lui Mehmet-Ali, înţelegend gândirile 
Franciei şi temându-se ca nu cum-va, printr'o 
înţelegere cu Rusia, afară de cooperaţiunea ei , 
Să nu-şi pârdă, preponderanţa, ce dobândise în 
Turcia. Ast-fel susţine idea Franciei şi a Rusiei, 
pe când pe de altă parte ajută pe Greci cu bani 
ca să potă resista lui Mehmet-Ali şi ast-fel să 
Slăbâscă şi să ruineze pe acest puternic paşă, 
în cât să nu se mai p6tă gândi la independenţa 
Egiptului. 

„Aveţi doi inimici, dicea lordul Strangford 
„lui Pertef-paşa, pe Mehmet-Ali şi pe Grecii re- 
„Yoltaţi, unul ascuns încă, dar care în curend 
„Vă Tidica şi el masca, celalalt care luptă cu 
„Succes; puneţi pe unul în contra altuia şi 
„se vor slăbi şi se vor distruge unul prin 
„altul“. 

Cât pentru Rusia, ori-ce soluţiune îi era 
bună, destul să se rupă cât mai mult din im. 

periul Sultanului. 
Ast-fel, pe căi deosebite, câteşi trele pute- 

rile dai Porții un sfat identic şi care nu putea
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Să nu placă unui guvern de r&sbunare în con: 
tra Grecilor. Porta, urmând acestor sfaturi, tri- 
mite lui Mehmet-Ali un firman, prin care-i con- 
feră paşalicul Moreii, însărcinându-l să trimită 
oştire ca, să potolâscă cu ori-ce preţ revolta a- 
celei provincii şi punendu-i flota la disposiţiune 
pentru transport de trupe. 

In ceea ce privesce cestiunea, Principatelor, 
Porta nici nu iea vre-o măsură, nici nu răspunde, 
in cât din gi în gi relaţiunile cu Minciaki de- Vin mai acute. Ministrii Porții, întrebaţi de re- 
presentanţii puterilor despre starea în care se află acele tratative, respund cu indiferenţă, că Porta era hotărită să depărteze pe beşlii. 

Ibrahim, teribilul Ibrahim fiul lui Mehmet: Ali, luase comanda, trupelor egiptene, debarcase 
trupe în Morea Şi incepuse operaţiunile sale, cu 0 crudime care revolta pretutindeni în Europa simţul public. Grecii se lupta vitejesce. Con- durioti, preşedintele guvernului Moreii, isbutise, prin trimişi săi, Orlando şi Lusioti, să ridice 280,000 lire din împrumutul ae 800,000 făcut la Londra; subscripţiuni îi veniau din tâte păr- țile şi Byron pregătia expediţiunea în contra Lepantului. 

Nu mai r&măsese nici o speranţă pentru manținerea, păcii ; irupele rusescă stai gata să
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intre în Principate, de nu pentru a declara răz- 
boii Turcilor, dar cel puțin pentru a ocupa ț&- 
rile dunărene ca 0 garanţie. 

Acâsta era starea lucrurilor când, la 8 De- 
cembre 1825, sosesce la Constantinopole scirea, 
morții împăratului Alexandru, patru dile înainte 
de a înceta, din viaţă, căci acest monarch a mu- 
rit la 7 Decembre. 

Fratele s&u Nicolae îi succedâză, dar tur- 
burările cari ai întovărăşit mortea împăratului 
Alexandru şi spiritul de revoltă şi de conspira- 
țiune care s'a ivit în armata rusâscă,, înlătura, 
pentru moment temerile unui războiii. 

Austria şi Englitera, profitând de acest ră- 

saz, atât Labzaltern, ambasadorul Austriei la 
Petersburg, precum şi internunţiul Ottenfeld cu 

lordul Strangford la Constantinopole, lucrză cu 
Stăruinţă, şi în Iunie 1826 dobândesc de la Portă 
retragerea, beşliilor şi reducerea, lor la numărul 
de 850, puşi sub ordinele directe ale Domnilor, 
liberarea lui Vilara din închisârea de la Eski- 
Zara şi trimiterea, de plenipotenți (murahaşi) la, 

Akerman ca să trateze şi să determine restabi- 
lirea, de statu-quo dinainte de 1821 în Principate. 
Împăratul Nicolae însă voesce ca mai înainte 
de întrunirea plenipotenţilor, să esiste o înţele- 
sere prealabilă asupra teritorielor în litigii din 

Ghica, Scrisori. 24,014. 9
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Asia, conformându-se tratatului de Bucuresci din 
1812. Turcii cereau să li se remită Anapa, pe 
care 0 deţineaii Ruşii sub cuvint că ei posedaii 
acest punct încă cu 20 de ani inainte de a face 
parte din teritoriul Mingreliei şi marei Abazii, 
pe când aparţine Georgiei al cărei principe o ce: 
dase Rusiei, până nu recunoscuse încă suvera- 
nitatea Porții; pe de altă parte 'Turcii nu voiai 
să remită Rusiei Kemhelu, Redut-kale şi Sukum- 
kale, stipulate în tratatul de la 1812, până ce 
nu li se va reda, Anapa. Inţelegerea s'a făcut 
la, Constantinopele prin stăruința ambasadorilor, 
Şi generalul Worontzof cu Ribaupierre aii fost 
trimişi la Akerman să, trateze cu  Murahași 
Turcă. 

In convenţiunea, încheiată, s'a, dat deplină sa- tisfacţiune cererilor Rusiei; între altele s'a sti- 
pulat să se dea Principatelor o organisaţiune 
regulată, articul care a fost isv 
eşit regulamentele organice ce 
până la 1848 şi la 1857. 
cuvînt în privinţa Grecilo 
trimis, îndată după înc 

orul din care ai 
ne-ai guvernat 

Nu s'a gis însă nici un 
T, Şi Ribaupierre a fost 
heerea convenției de la Akerman, ca ambasador la Constantinopole şi Minciaki dus la postul săi la Bucuresci. Acum pacea păre a asigurată mai mult de cat oră când, Şi ori ce bănuială de ostilitate dispăruse, când
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lordul Strangford este rechemat, şi înlocuit cu un 
felow (tovarăş) al universităţii de Cambridge, cu 
Stratford Canning, vărul vestitului liberal George 
Canning. Noul ambasador al Angliei debutase în 
cariera, diplomatică în anul 1807 ca secretar de 
ambasadă la Constantinopole, pe când deabia 
era de 21 de ani, de unde apoi fusese trimis la 
Washington. Era un entusiast al causei Grecilor, 
plin de suvenirile nemuritâre ale clasicităţii şi 
antichităţilor elene. Tinărul ambasador aducea 
cu dinsul convenţia, încheiată. la Londra între 
Francia, Rusia, şi Englitera privitore la Grecia. 

Deşi puterile se înţelesese la Laibach şi de- 
clarase că afacerea grâcă era o cestiune cu to- 
tul de administraţiune interidră în care nimeni 
nu avea dreptul să se amestece, acum însă vo- 
iai să intervie, şi să intervie cu forţa, căci se 
Slipulase în convenţia de la Londra, că flotele 
combinate vor merge în apele Greciei să opr6- 
Scă crugimile ce se comiteai de trupele epiptene. 
Porta, refusând de a da satisfacţiune cererilor 
ambasadorilor celor trei puteri contractante , 
Stratford Canning părăsesce Constantinopolul, se 
tetrage la Poros, unde-l urmeză mai în urmă am: 
basadorul Latour-Maubourg şi Ribaupierre. Gu- 
vernul revoluţionar grecesc se transportase la 
Nauplea, flotele sunt chemate, şi consecinţa, a-
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cestei acţiuni a fost oprirea debarcării de ndu& 

trupe egiptene şi distrugerea flotei turcesci la. 

Navarin. Cine se pâte opri de-a nu găsi şi aici 

o asemănare cu cele ce se petrec şi cu cele ce 

se pregătesc astă-di în Orient? 

Deşi intenţiunea Engliterei n'a fost de a face 

din refusul Porții o stare de războiii şi de os- 
tilităţi, dar nu era tot ast-fel şi pentru Rusia, 

căreia, îi plăcea să considere Navarinul ca un 

început de ostilităţi. Intro explicaţiune cu Per- 

tef-Paşa, care arsa lui Uszar, însăreinatul rus, 

obstaculele ce există în Coran de a da cestiunii 

grecesci soluţiunea cerută de puteri, acesta, îi 

dicea, cu un ton puţin curten, că este o încon- 

gruitate de a. tot pune înainte legea sfintă a Co- 

ranului, cuvinte la cari Pertef-paşa răspunde : 

„O cred şi eii, căci dacă, Oreştinii ar sci să 

„aprecieze valdrea acestor argumente şi a legii 

„nostre sfinte, sar fi făcut de mult musulmani.“ 

De la Petersburg lordul Dudley scria că, 
de şi lupta de la Navarin şi încetarea relaţiu- 
nilor - diplomatice cu P6rta Ga drept Rusiei să se 
considere în stare de războii cu Turcia, dar că 
împăratul Nicolae îl asigurase pe cuvintul său 
de ondre, că nu avea de gând să bage trupele 
sale în Principate; vine însă în urmă circulara 
Porții din Fevruarie 1828, trimisă tuturor gu-
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vernorilor de provincii, în care Rusia este tra- 
tată de inamică a Islamului şi de instigătorea, 
insurecţiunii grecesci, în urma căreia împăratul 
Nicolae trimite pe Lieven la Londra cu o notă, 
în care face cunoscut guvernului englez, că îm- 
păratul se vede provocat prin nouă injurii din 
partea guvernului Porții şi chiar prin acte de 
ostilitate, precum erai încurajările date Persiei 
de a nu -respecta, armistițiul încheiat cu Rusia 
Şi obstacolele aduse necontenit navigaţiunii în 
Marea-Negră ; şi declară că Rusia se consideră 
de aci înainte în stare de război cu Turcia, şi 
că va impinge operaţiunile militare până ce va 
dobândi satisfacţiune pentru ofensele ce i s'aii 
făcut, desăvârşita aplicare a articolelor tratatelor 
de la Akerman, garanţii îndestulătore in contra 
obstacolelor navigaţiunii rusesci în Bosfor Şi in- 
demnisări de război. Mai adauge nota adusă 
de Lieven, că Rusia se credea obligată prin tra- 
fatul de la Londra să dea o soluţiune satisfă- 
către cestiunii grecesci. 

Guvernul Porții, prin sistemul săii neno- 
tocit de temporizare şi prin îngâmfarea sa, prin 
esitaţiunile şi imprudenţele sale, dăduse Rusiei 
0 aparență de dreptate de a-i declara războiu şi 
acâsta întrun moment, când t6tă opiniunea în 
Europa era în contra ei, când se afla cu to-
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tul isolată şi abandonată la disereţiunea inami- 
cului sii. 

Acestea, eraii posiţiunile respective, când în 
diua de 7 Maii 1828 oştirile rusesci, sub co- 
manda principelui Witgenstein, trec Prutul la 
Sculeni şi la Reni, ocupă, Iaşul, înainteză spre 
Bucuresci, înconjoră fortărețele de pe malul Du- 
nării, şi Witgenstein pune mâna pe guvernul 
Principatelor, numind pe Contele Pahlen presi- 
dent-plenipotent al divanurilor țării. 

JOW GHICA.



  

  

  

VII. 

ION GHICA CĂTRE ALECSANDRI 

LIBERALII DE ALTA DATA 

Ghergani, Noembre 1880. 

Iubite amice, 

Tu scii, ca şi mine, că a fost un timp când 
trebuia mare îndrăznâlă şi abnegaţiune unui ro- 
mân, ca să cugete naţionalitate şi libertate; pen- 
tru acesta îi trebuia mai întâi să renunţe la, 
ori-ce favâre, la, ori-ce solicitudine, la ori-ce drep- 
tate chiar, din partea, guvernului, să închee pact 
Cu persecuţiunile, cu exilul şi cu proscripţiunea;
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să lase ori-ce speranță. — Fericit acela care-şi 
putea conserva. afecțiunile familiei, căci până a- 
colo mergea gona in contra, acelor cari înqrăz- 
niali să iasă din rânduri. Acei cari se hotăraii 
să vorbâscă saii să scrie despre drepturile Ro- 
mânilor, despre viitorul şi despre speranţele lor; 
să pomenescă măcar de desființarea robiei, de 
împroprietărirea, clăcaşilor, de încetarea protec- 
toratului, de recuperarea autonomiei, de unirea 
Moldovei cu Valachia; să, critice nedreptăţile şi 
prevaricaţiunile în justiţie şi în administraţie, 
trebuiaii să se ducă, peste țări şi peste mări, să 
se ascundă şi să-şi schimbe numele, căci altfel 
se espuneaii a fi trimişi să-şi spăsescă sentimen- 
tele şi indrăznâla, în vre-o temniţă sau cel puţin 
în vre-o mănăstire. Noi am apucat timpuri grele,. 
pe când Câmpineanu, Mitică, Filipescu, Niculae 
Bălcescu, se pocăiau la Plumbuita, la, Snagov, 
la Mărgineni Şi în ocnele de la Telega, topindu-şi 
sănătatea, şi averea. 

Acum lucrurile sai schimbat. A striga, pe 
tâte tonurile, cu vreme şi fără vreme, din gură 
şi din condei : Patrie, libertate, egalitate, indepen- denţă; a încrimina şi a batjocori pe acei cari nu trec peste marginile moderaţiunii, a, bunei cu- 
viinţe şi a, modestiei, a, acusa de trădători pe omenii cei mai devotați binelui țărei, a-i trata 
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in mod irreverenţios, a-i lovi şi a-i insulta, nu 
numai că nu este periculos, dar este glorios şi 
Chiar bănos. Apoi când învăpăiarea patriotică, 

trece peste fruntarii, peste Carpaţi sai peste 

Hem, ea dă, drepturi netăgăduite la sinecuri 

bine plătite, la misiuni cunoscute saii necunos- 

cute în budget. 

Ceea ce era pagubă odinidră a devenit spe- 

culă şi profit, şi numărul înfocaţilor cresce în 

proporţiune cu încurajarea ce găsesc şi de la 

public şi de la guvern. Lac să fie, brosce multe, 

dice proverbul. Persecutările şi invectivele au 

r&mas partea, acelora cari nu se suie pe streşină, 

ca să strige la patriotism, saii cari nu se aso- 

ci6ză cu acei cari practică calomnia şi injuria 

în favorea, vre-unui partid colorat, şi asupra a- 
celor cari sar mulţămi cu mai puţină ostenta- 
țiune, cu mai puţină fanfaronadă şi cu ceva mai 
multă încurajare dată literelor, sciinţei şi artelor, 

ceea ce ne-ar face să aducem şi noi contingen- 
tul nostru la, opera cea mare a civilisaţiunii şi 

ne-ar da, dreptul la recunoscinţa naţiunilor celor 

mari, mai mult pâte decât vitejia soldaţilor no- 

ştri şi sporiri de teritoriu. 
Peste dou&-deci, cinci-geci, o sută de ani 

pote că s'or găsi publicisti şi istorici, cari să a- 

rate generaţiilor viitâre în ce parte a fost mai
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multă şi mai adevărată iubire de țeră şi să le 
indice drumul cel adevărat ce trebue să ur- 
meze; până atunci însă meritul şi gloria vor fi partea sbierătorilor şi dibacilor, şi primejdia este mare. 

Patrioţii înfocați nu aşteptă judecata. isto- riei, tari de Sprijinul ce găsesc în opinia publică, cea ameţită şi rătăcită şi în partisanii ce-şi fac prin fel de fel de mijice, işi apropriâză tâte fap- tele cele mari şi frumose ale națiunii, se pro- clamă. Gmeni mari, îşi pun lauri pe frunte şi cer să fie adoraţi. | 
„Revoluţia, bărbată-mio 1* dicea o cocână, când vorbia de revoluţia din 1848. Eroul cu mantaua albă nu voia să, recunâscă, că, acea resculare, acel strigăt de durere şi de indig- nare al naţiunii era opera unei lucrări stă- ruitâre de mai multe Senerațiuni. In îngâmfa- vea lui, credea că înainte de dînsul nimic nu fusese, şi data, România şi românismul numai de la venirea sa pe pămint. Inainte de dinsul nică limbă, nici naţiune nu esista într'aces colţ al lumii; el lumina, Și patriotismul, afară de el 

propria tâte evenimentele poliţice in general, Şi revoluţia de 1848 în special; dar, în elasticitatea
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sa de convicţiuni, trata acel mare şi generos 
act al Românilor de uneltire diavolescă ori de 
cate ori trebile nu-i mergeaii bine, şi pe unii din 
articolii programei naţiunii îi atribuia, unei negre 
trădări şi unei țesături infernale, în care încurea 
și incrimina pe Românii cei mai ageri, pe aceia 
a cărora viață, fusese un şir neîntrerupt de sa- 
crificii şi de devotament. 

Astă-di partidele strigă în gura mare Şi 

fără ruşine. 

„Noi şi numai noi ne iubim ţara!“ 

„Noi şi numai noi i-am dat libertate, ega- 

„litate, unire, principe străin şi posiţiune poli- 

atică şi independentă, !“ 

„Noi şi numai noi am salvat-o de cei răi 

„Şi de cei vicleni!“ 

„Acei cari nu cred ca noi şi nu sunt cu 

„NOI, sunt inimici ai Românilor şi ai românis- 

„Mului, trădători, vînduţi Turcului, Ungurului 

„Şi Englezului 1“ 

„Când guvernul nu este în mâna nstră 

„tote merg rii, îndată însă ce norocul ne dă pe 
„mână frânele statului, atunci într'o clipă, ca 

„Print”un farmec, lucrurile se schimbă!“
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„Increderea în viitor renasce, spiritele se 
„liniştesc !“ 

„Securitatea, şi justiţia domnesc pretutin- 
„deni!“ 

„Tot Românul trăesce bine, la ţară şi în 
„oraş, nesuperat şi nebăntuit, petrece cu porţile 
„Şi cu uşile deschise dgiua şi n6ptea, fără ză- 
„Vore la uşi şi la ferestre, fără puşcă, fără pis- 
„tol, fără temere de foc la clăi, la magazii şi 
„la case!“ 

„Caii şi boii nu se mai îmbolnăvesc, nu se 
„mai fură ain coşare nici de pe câmp; epizootia, 
„intră în gaură de şerpe, lăcustele fug peste 
„Dunăre saii sboră pe deasupra Carpaţilor; spi- 
„Gul grâului cresce lung de-o palmă şi des ca 
„Păsderea, proştilor si beţivilor le cresce mintea, 
„de poţi să-i faci şi miniştri dacă vrei, copiilor 
„le cresc condeele, ca să ne cânte nu osanale 
„Şi celor cari nu vin in numele nostru să as- 
„Yârle imprecaţiuni şi injurii. * 

„Românii se inarmeză , datoria, flotantă se 
„Stinge, finanţele prosperă ŞI, mai presus de „tote, demnitatea (ării şi drapelul naţional se „ridică din umilinţa în care au fost târite de „toţi acei cari nu erai Noi. Lumea se liniştesce „îndată ce Agenţia Havas şi reporterii anunţă „Europei că ne-am suit iar noi la putere.“
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„IScălituri de Gmeni de t6tă vârsta cu su- 

„tele şi cu miile mărturisesc prin poşte şi prin 

„telegraf aceste fericiri, dând graţie cerului că 

jar i-a învrednicit Dumnegei să vadă la pu- 

„tere pe Gmenii de genii şi pe patrioţii cei 

„mari cari realiseză aspiraţiunile naţiunii.“ 

„Lot ce s'a făcut mare şi patriotic s'a fă- 

„cut de mine şi prin mine, gicea mai deunăgi 
„0 individualitate dibace; tot ce sa făcut fără, 

„de mine, s'a, făcut; răi şi trebue desfăcut!“ 

Fatuitatea facţioşilor şi a demagogilor, a 

albilor şi a roşilor, este atât de mare şii or- 

besce şi pe unii şi pe alţii până întwatâta, încât 

îşi atribue lor şi numai lor evenimentele cari 

ai resultat din cause mari şi complexe, la cari 

ei aii fost cu totul străini. 

Publicul credător şi uimit se închină când 

unora, când altora; rii şi trădătorii de eri de- 

vin geniuri bune şi patrioţi devotați de a doua. 

di, până, ce iar se întârce sfera, de es ceialalți d'a- 

supra, încât Românul, ne mai sciind la ce Sfânt 

să se închine, îşi dă numele tuturor admiraţiu- 

nilor şi recunoscinţelor telegrafice. 

Dorinţa ce are fie-care de a face să se 

cr6dă despre sine, că el şi numai el a făcut tot 

ce este bine, tot ce este mare, trage după dinsa. 

.
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necesitatea, de a defăima pe ceialalţi, de a înne- gri în ochii naţiunii tot ce nu este el, şi a se pune ca singurul capabil, curat şi bun. De-aici sa născut scâla calomniei şi a injuriei, care a adus zizania, ura şi desbinarea,, o ŞCOlă a cărei adepţi, pentru a popularisa, neadevărul şi erdrea, nu-şi cruța nici un sacrificii , espresiunile cele mai batjocoritâre curg ca din isvor, 
Dacă cineva are nenorocirea de a consilia moderaţiunea Şi modestia, de a pomeni de eco- nomii în finance, de a dice că progresul ŞI ci- vilisaţiunea nu stă în instituţiuni cară nu ai alt scop şi alt resultat decât de a satisface vanita- 

persecuţiuni nedrepte , conspirații inventate, pre- Supuneri şi acusaţiuni infamante, îndată o sută de condee Şi mii de limbi tăbăresc pe dînsul, îl denunţă, opiniunii Publice, ca vinduţ străinului, că om cu inimă negră, inimic a] măririi şi al gloriei naţionale; dacă dice cui-va că s'a abătut 

I. G., de unde-l combătea când era în mâna, ar- chiereului N. ş, şi a lui T.D; că astădi aprobă influenţa morală în alegeri, influenţă în contra căreia a tunaţ şi a, fulgerat, când era practicată 

%
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de alţii, îndată i se răspunde că e paraponisit, 

nebun, că venâză, minister, că, voesce resturna- 
rea stării de lucruri esistentă, i se atribue gra- 

tuit infamii şi fapte nedemne, şi graţie bogăției 

de 6meni de tâte specialităţile, se găsesc în- 
destui cari să ateste prin grai şi prin scris, 

că au augit şi aii v&dut ceea ce n'a esistat. 
Eă din parte-mi, convins că în tot ce sa 

făcut bun şi bine in ţară, fie-care la rândul săi 

nu a fost decât un instrument zelos şi devotat 
voinţei naţionale, şi că propriul libertăţii este 

de a nu se închina la presumpţiunile nedrepte, 
nici a urma orbesce rătăcirilor opiniunii, nu am 

putut fi admiratorul dibacilor şi şarlatanilor, nu 

m'am putut alipi de acei deificaţi şi de acei cari 
se pun dinaintea poporului ca eroi, pentru că 

nu am putut da stima şi afecțiunea mea decât 
acelor cari o merită; condeele cele agere, con- 
sacrate partidelor şi facţiunilor ai fost şi sunt 
iot-deauna, dispuse a mă lovi; scriitorii de ase- 
mene fel abusă de libertatea de care se bucură 

presa; ceea ce ei afecţioneză mai mult în pole- 
mica lor este de a dice acelor pe care-i atacă, 

că ai trădat şi că ai furat; educaţiunea şi 
retorica lor se învoesce forte bine cu aseme- 

nea acusaţiuni, căci ele convin politicei şi as- 
Diraţiunilor de cari sunt conduşi; însă, glorie 

i
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luminelor secolului, nu mai suntem în timpul lui Basilio » pe când calomnia putea omori, ea nu mai are acea putere; astădi un om învăluit în onorabilitatea sa pote forte bine nesocoti a- cele loviri; de multe ori ele cad pe capul ace- „lora cari se servesc de dinsele. 
Starea n6stră morală e de îngrijit, dar eu încă tot cred că mai sunt Gmeni cari cugetă şi cari nu sunt molipsiţi de suflarea Clumâsă a corupţiunii şi a, invidiei; că ei vor ajunge cu timpul la o comunitate de idei politice basate pe principii adevărat Salutare; am credinţa, că Românii nu pot întârgia de a se grupa unul câte unul în jurul principiilor libertăţii Şi ale constituționalismului sincer aplicate; cred în tri: umful luminii Şi adevărului. Vine o di când sim- țul moral se revoltă v&dend capacitatea, Sciinţa Şi probitatea, insultate, principiile moralei şi jus- tiţiei nesocotite Şi călcate în Picidre; vine o di când se indignâză Vădend pe guvern, că face din administraţie şi din justiţie un instrument al patimilor Şi al luptelor politice, pe favoriţii miniştrilor împunend încrederea, în guvern cu reteveiui, aci în numele libertăţii şi al de- Mocraţiei, aci in numele autorităţii şi al bunei ordine. 

Credinţa, mea este că va veni curend tim- 

*
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pul când Românii vor înţelege, că nică libertatea, 
nu este anarchie, nici legalitatea nu este despo- 
ism; şi că, autoritatea, cu cât este indispensabilă 
societăţilor; cu atât ea trebuie să fie mai întă- 
rită, făcend'o să derive de la lege, a cărei su- 
Yeranitate este singurul principii care pâte con- 
duce societăţile moderne; şi că libertatea, cu 
cât este mai necesară, cu atât trebue să fie sub- 
ordinată raţiunii şi Sciinţii. Simţul moral nu pote 
răbda mult timp a vede pe acei cari trebuie să 
fie ausiliarii cei mai puternici ai civilisaţiunii, 
pe preot, pe învățător şi pe învăţătore, pe ju- 
decătar şi pe soldat, întrebuinţaţi ca instrumente 
politice, ca, agenţi electorali şi de corupţiune; nu 
pote răbaa mult timp să vadă urmându-se în 
afară o politică reprobată de naţiune prin mai 
multe acte solemne, şi să vadă că, sub cuvintul 
de a țină sus drapelul naţional, se al6gă, jocul 
periculos al întimplărilor, să ne ducem să com- 
Promitem demnitatea n6stră, espunendu-ne la u- 
milinţe şi să dăm pe ttă giua ocasiune străi- 
nilor de a se amesteca în afacerile nostre din 
lăuntru şi ast-fel să se inaugureze o eră de in- 
gerență a streinului. 

Intr'o societate bine echilibrată deosebitele 
ramuri ale trebuinţelor naţionale trebue să mergă 
mână în mână, trebue ca nici politica să nu fie 

Ghica, Scrisori. 24,014. 
10



146 LIBERALII DE ALTA DATA 

  

sacrificată comerciului şi industriei, nici literatura 
şi artele să, nu fie sacrificate ambiţiunii politice 
și vitejiei. A sacrifica tote interesele politicei şi 
vitejiei nu pote fi, nici măcar în condiţiunile cele 
mai norocite, de cât un succes trecător de care peste câţi-va ani deabia mai aduce aminte o 
inscripţiune săpată în pâtră, 

lată o profesiune de credinţă; aud strigân- 
du-se : Dar de ce să nu-mi fie şi mie permis a ave ambiţiunea să contribuese cu slabele mele mijlGce la ceea ce se pte face bun Şi frumos în țeră; nu văd pentru ce m'aş apăra de o preten: țiune care nu ar av6 nimic de veprehensibil, dar cu tâte aceste liniştâscă-se temerile de în- dată. Dacă o asemenea, ambiţiune nu se lipesce astă-di de mine, causa este că ei sciă, că pen- tru a guverna aşa cum cred ei că ar trebui guvernată, România , pentru a urma cu succes politica pe care o cred ei salutară pentru ţară, 

i 0 putere pe care să mă 

atât de presumţios, ca, la virsta, Ja care am a- juns şi cu esperienţa ce am putuţ dobândi, să-mi permit a-mi face ilusiuni. Nu mi-ar fi iertat a crede Că un om, care nu se bucură de bună- Voința celor cari dispun de increderea, publică ŞI în contra căruia sati coalisat, totdeauna, albii 

*
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cu roşii, pote fi chemat la trebile statului, sai 
că, chemat; fiind, ar pute să se ţie îndestul ca 
sâ vadă, fructul cugetărilor şi ostenelelor sale 
realizate, 

A fi ministru, fără a put6 face ceea ce 
trebue făcut, ar fi numai satisfacţiunea unei va- 
nităţi copilăresci care nu pote sătura ambiţi- 
unea, mea. 

Partidele cari conduc opinia, sciti bine, că 
ei nu pot nică linguşi patimile şi hrăni urile, 
nici încuraja, eresurile şi prejudiţiele mulţimii, 
find-că sciu că, ori de câte oră am avut puterea, 
Du mam servit de dinsa ca de un instrument 
de favâre sait de persecuţiune şi că nu am cău- 
tat a mări acţiunea vre-unui partid, ci am lăsat 
opiniunile să se formeze şi să se manifesteze în- 
î”un mod liber sub acţiunea raţiunii. Sciii că 

ei nu mi-am făcut din guvernare un ideal 
Strimt şi tiranic pe care să-l impun in profitul 
Vre-unei secte saii vre-unei coterii, nu am pro- 
mis nică acordat favoruri vre-unei coterii, nici 

nam persecutat pe vre-un partid. Tendinţele şi 

aspiraţiunile mele ai fost totdeauna de a vede 
pe Omenii capabili uniţi sub drapelul constituţi- 
unii, bine hotăriţi a practica şi a apăra princi- 
pile de politică, de ordine, de libertate şi de 
justiţie. Doresc din tote puterile inimii şi spiri- 

-
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tului meii ca Gmenii onești şi învăţaţi să se 
grupeze în jurul ideilor celor bune şi raţionale, 
să le susţie cu tărie şi să le propage prin cu- 
vint, prin scrieri şi prin fapte, căci numai ast- 
fel s'ar put forma, consciinţa poporului, sin- 
gurul friii ce pâte opri pe guvernanţi de a se 
abate de la prescripţiunile adevăratelor principii 
şi a nu lăsa loc la credinţe greşite şi stricate 
prin ură şi prin patimi. Dorinţa mea a fost tot- 
deauna de a ved6 pe acei care-şi iubesc ţara, 
legaţi între dinşii printr'o comunitaţe de idei şi 
de principii, iar nu prin interese de partid, prin 
cabale cari nu pot av6 alt resultat de cât a 
face pe Români să Păşâscă din decepţiune în 
decepţiune şi a-i arunca întrun scepticism po- 
litic care pote av cele mai fatale consecinţe. 

Condus de aceste dorinţe, cred că fac bine 
adresându-ți acestă epistolă urmată, de câte-va 
altele, în cari îmi propun a trata câteva din 
principiile cari ar trebui să conducă societatea 
nostră. Le voii trata ast-fel precum ele sunt inţelese de publiciştii cei mai eminenţi ai Buropei 
Şi asupra, cărora, astă-di nu mai esistă între 6me- nii de Sciinţă poliţică, mai multe feluri de a vede. 

ZOW GHICA. 

 



  

VIII. 

ION GHICA CĂTRE ALECSANDRI 

GENERALUL COLATII LA 183 

Ghergant, Ghenarie, 1881. 

Jubite amice, 

Îţi aducă aminte de întâia nâstră întâlnire, 

sunt acum vre-o 45 de ani, la Paris, cam pe 

la anul 1835? Cincă sati şâse Români Munteni 
din Valachia, cum se dicea pe-atunci, locuiam 

în rue St. Hyacinthe cu Niculae Cantacuzino 
Paşcanu şi cu Iancu Filipescu Vulpache. — Voi 
alți atâţia Români Moldoveni, între cari şi fos- 
tul Domn Alecu Cuza, locuiaţi cu un profe- 

4
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sor anume Furnarache în rue Notre-Dame des 
Champs. 

| 
Într'o Duminecă micele n6stre cârduri se intâlniră pe Quai Voltaire, Şi noi şi voi mer- geam tot spre Champs Elys6es; Mentorii noştri se opriră un minut la vorbă. — Nu scii cum, nici în ce fel, dar ne-am pomenit deodată ame- Stecaţi şi braţ la braţ un muntân cun moldo- v6n; vorbiam fie-care limbagiul provinciei n6- stre şi ne inţelegeam, par'c'am fi vorbit aceiaşi limbă. — Ce revelaţiune! Dinta”acel moment nu am mai fost nici Munteni nici Moldoveni. Eram toţi Români! - 

Mie mi-a, cădut parte la, braţ un tînăr mă- runțel, cam de talia mea, muchelef la haine : venghercă, de postav negru cu brandebururi Şi cu chiostecuri, pantaloni nohutii largi de se ve- dea numai virful botinei de lac; jiletea de catifea vişinie cu găitan de fir de jur împrejur Şi mai 

într'un cas cu totul şi cu totul escepţional, că, M. S. Voaă a îmbrăcase cu Caftan, dându-i ran-
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Comis este latinescul Comes, comitis. ... ŞI, ca, 
sămi dovedâscă şi mai bine dreptul săi la a- 
cest titlu, mi-a dat carta sa de visită pe care 
era scris în litere majuscule : 

MONSIEUR LE COMIE DE..... 

Lipsia însă armoriile; acestă lacună prove- 
nia numai âintr'un qui-pro-quo, fiind-că, scriind 
a casă să-i se trimiță armoriile familiei, se cre- 
duse că, cerea, puşca de vinătore a bătrânului 
sei tată. Esplicându-se însă mai bine în urmă, 
glumeţul săi frate i-a trimis un desemn repre- 
sentând doi morcovi degeraţi şi întrulocaţi sub 
0 coronă de patlagele. 

Tot mergend spre arcul de triumf şi discu- 
tând cu camaradul meii de braţ, căci nu ne 

prea înţelegeam în istorie, mai ales asupra di- 
Mensiunilor zidurilor Babilonului, camaradul pre- 
tindea că, eraii destul de largi ca să potă trece 

în rând cină cară în fuga mare, ei ţineam la 
ireă; ajunsesem dinaintea palatului după Quai 

d'Orsay, fosta casă a Consiliului de stat din 
timpul lui Napoleon III, devenită, prin ajutorul 
petrolului, un trist suvenir al domniei Comu- 
hei din 1871. Acea zidire, înfăşurată încă în fe- 
şele schelelor pe cari lucrati meşteri petrari,
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părea şi mai mare, dominând tâtă mahalaua ca 
o namilă. Camaradul, v&gendu-mă în Dimire, cu 
ochii în sus şi cu gura căscată dinaintea acestei 
zidiri atât de măreţe, îmi gise ridend : 

— Ce? n'ai mai văgut ast-fel de case? 
Cum ? voi n'aveţi în Bucuresci zidiri aşa de 
mari? 

— Dar cred că nici voi nu aveţi ast-fel de 
palate la, Iaşi, replica ei. 

— Aşa! să vedi tu casa, tată-meă; e mult 
mai mare! 

Ac6stă ilusiune a camaradului: mia costat 
mai târdiii doi Sorocoveţi şi o ră de rătăcire 
pe stradele capitalei Moldovei, căci voind săi fac 
visită, m'am suit într”o birjă, dicend birjarului 
să m& ducă la Comitele de... 

— Dar unde şade? m& întrebă birjarul. 
— Casa cea mai mare din Iaşi, îi respund. 

„— bas că sciu ; la visternicu Rosnovanu, îmi dise birjarul. 
— Nu! O casă mare, mare, mult mai mare. 

| La aceste cuvinte birjarul îşi întorce ca- Pul, uitându-se la mine cu un fe] de milă. — Dar unde ai maj pomenit mata casă mai mare decât a conului Niculachi Rosnovanu?



GENERALUL, COLETTI LA 1835 153 
  

Sciu că tată-tăi voia să te facă medic şi 
iu te puseseşi pe chimie; ne întâlniam adeseori 
Sub castanii Luxemburgului şi vorbiam oxigen 
Şi hydrogen, dar observasem că de câte ori iţi 
vorbiam de plantele marine din care se seste 
iodul sai de sele cele mai bogate în fosfor, 
căscai din t6tă puterea, fălcilor;, mail observasem 
că, vorbindu-ţă într”o di de poesiile lui Văcărescu 
şi recitindu-ţi una din poesiile iubitului nostru 
amic Gr. Alexandrescu : 

„Culcat p'aste ruine sub care adâncită 
„E slava strămoşescă. . . . . 

al deschis ochi mari şi m'ai intrebat dacă mai 
scii şi altele. Din diua aceea mi-am dis că n'o 
să te faci medic. 

Câte lucruri s'aii petrecut de-atunci pe lume 
şi mai ales intr'acest colţişor de pămint, care 
portă astă-di numele de România, pe care pe-a- 
tunci nimeni nu-l cunoscea în străinătate nici de 
nume măcar! Puteam să strigăm cât ne-ar fi 
luat gura, că suntem Români, strănepoţi de-ai 
lui Traian, că nimeni nu ne credea, nu ne as- 
culţa, nu ne înţelegea; surda le diceam că noi 
eram Valachi şi că voi erați Moldoveni; ni se 
respundea ; 

„Va să gică sunteți Muscali? sunteţi Turci?
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şi prin urmare hotăriai că eram Greci, de vreme că eram schismatici şi ne închinam la răsărit ; şi mai cu ajutorul lui Lichiardopulo, lui Picolo, lui Furnarache, lui Ventura, şi voi Şi noi nu ne puteam cortorosi de numele de Greci. A trecut mult până când unii din Francezi at consimţit să ne dică Moldovalacs Şi prin abreviaţie Moldac, Şi să numâscă principatele Moldachie saii Vala- vie. Nu de mult, încă prin timpul domniei lui Alexandru Cuza, Vodă, o damă italiană la Turin dicea. de un tînăr român, care-i era presentat de filoromânul Vegezzi Ruscalla, ca Moldovalac : „come? cosi giovane e gia Moldovalaco !“ ere. dea că acest nume era, un rang, un cin, Paşa sau Mamamuşi ! 

Intr'o sâră doctorul Mihailidi, fostul mei dascăl de elinesce în Bucuresci, un elev al în- V&tatului Neofit Duca, devenit doctor în medi 

d-na, de Champy, sora. colonelului Favier, unul din cei maj mari luptători pentru independenţa Greciei. Acolo am întâlnit pe academicul Patin profesor la Sorbona, care cu Câte-va gile mai
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tind pasagiul ce-mi indicase din Xenofon, pro- 
nunțasem : 

"Ene) 9 10110 Auto 9 oyedoi UTEporvs ai eg... 

în loc de a ceti: 

Epei dă erentă emeră, te schedou ipefaină cai eis... 

Cu t6tă ardârea ce am pus, esplicându-i că 
Du sunt grec şi că eram de n6m latin, spunen- 
dui de Traian, de colonii aduşi de dinsul în 
Dacia etc. nu am putut face să înţelegă, că, 
DU eram nici Turc, nică Muscal, nici să pricâpă 
cum de nu mă simţiam prea onorat de a mă 
Mumi Grec... Şi cred că a rămas, cât a mai 
irăit, tot încurcat despre naționalitatea nostră,. 

In salonul dâmnei de Champy se aduna o- 

dată pe s&ptămână, tot ce Parisul conţinea, elin, 
elenist şi filelin; toţi Francezii cari luaseră parte 
la luptele de la Misolunghi, Arta şi Navarin, 
toți câți scriseseră, o carte, o broşurică saii un 
articul de diar, sai cari diseră, d6u& cuvinte în 
Camera, deputaţilor în favorea Grecilor; câţi-va 
studenţi : fraţii George şi Nicachi Mavrocordat, 
Coromila, , Scalistira, ete. erai primiţi în acel
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salon ca pogoritori direcţi din eroii cântați de 
Omer. 

Intr'una din seri d-na de Champy era în- 
tr'o stare de mare agitaţiune; sta cu ochii ţin- 
tiți spre uşă, şi de câte ori lacheul anunța un 
musafir, dumneaiei sălta din loc, par'că aştepta 
pe cine-va; când de odată se deschid amândouă 
uşile salonului şi un glas mândru şi resunător 
anunță : „Son Excellence le Geânsral Coletti, en- 
»„VOY6 extraordinaire de Sa Majest6 le roi des 
„Grecs“, şi îndată apare un om înalt, trupeş, 
frumos îmbrăcat cu fustanelă, cu minten Şi cep- 
chen alb cusut cu găitanuri albastre. Tâte cău- 
tăturile s'au întors spre noul venit; asistenții 
își şoptiaii unul altuia : „C'est lambassedeur du 
roi Othon!“ Toţi şi tâte îl înconjră, i se în- 
chină, 

Mentorul mei, doctorul Mihailidi, profită, de 
un moment, se apropie de ilustrul Gspe şi-i dice 
»404wy6 (generale), permite-mi să-ţi presint pe ti- „n&rul Ghica din Bucuresci,« 

Generalul Coletti, după ce m'a întrebat despre familia, Ghiculescilor, mi-a dis : 
„ŞI dumneavâstră Sunteţi tot Greci“; dar când în marea displăcere a mentorului meu, am început a, protesta în contra, numelui de grec, esplicându-i cu caldură originea Românilor, Co- 

! 4 
! 
. 

i
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letti mă asculta din ce în ce cu mai multă a- 
tenţiune şi, spre marea mirare a doctorului Mi- 
hailidi, îmi gice : 

— Şi ei sborese a rămănesce, dar sunt 
grecos... 

Deşi n'am înţeles bine de odată cuvintele 
sboresc şi a rămănesce, dar frasa fiind româ- 
nescă, am luat îndrăznâla şi i-am gis în lim- 
ba mea : 

— Escelenţă, poţi fi Grec prin sentimente 
şi prin religie, dar după vorbă şi după chip 
eşti Român. 

Coletti avea figura cea mai românscă ce 
se pote ved6; ai fi dis un mocan de la Braşov. 

Se uita cu drag la mine, când vorbiam 
românesce şi cu un suspin în glas mi-a dis: 

— Parintili a mei sboresce maşi a rămă- 
neşte, şi mi pare ghine că tini la miletea a 
nostră; him simpatrioti. 

Stăruinţa de a nu voi să fii de alt nem 
de cât Român, la făcut să uite tâte prevenin- 
țele de cari era încunjurat, s'a pus la vorbă cu 
mine şi mi-a povestit viaţa lui la curtea lui 
Ali Paşa Tebedelen de la Ianina, unde petrecuse 
anii copilăriei împreună cu alţi tineri creştini, 
intre cari un fii al dibaciului Voia, un nepot
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al crudului Naţu şi un Tricaliot, fiul unui cior- bagiii, cu care Coletţi locuia într'o odae. 
O dată paşa era forte supărat, tuna şi ful- sera; nimeni nu-i mai putea intra în voe. Fu- ria lui provenia din causă că fugise tinărul Marco Bozzari, pe care-l avea otagiii de la tată- soi Kiciu Bozzari, Beiul de Sulli; îl ţinea la Ianina ca o garanţie de pace din partea viteji- lor Sulioţi. Ali Paşa bănuia că tînărul Tricaliot, tovarăşul de cameră a lui Coletti, inlesnise fuga lui Bozzari, Şi într'o dimin6ţă, când bietul bă- iat îi aducea cafeaua, îl tratase răstit de: ghiaur hain; băiatului îi tremură mâna Şi vărsă cafâua pe feregeaua paşii. In cinci minute iataganul gealatului îi sbură, capul. 

Ac6stă, împrejurare a făcut pe Coletti să caute să fugă Şi el ca Bozzari, dar n'a isbutiţi Prins şi adus Ja conac el se credea, pierdut. No. Troc insă că, Păşii îi trecuse necazul şi ca -tot- deauna, se căia sai se făcea că se căesce de mortea, tricaliotului, dicend cu oftare : 

Koiua ro 7eciixcigu | 
Păcat de voinic! 

După obiceiii insă îşi mângâia durerea cu cu- vintele aceste : „mai bine că la, luat Dumnegeii,
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„că cine scie câte rele ar fi făcut dacar fi 
„trăite, 

Coletti s'a, îmbolnăvit de tifos şi Ali Paşa, 
aflând că era pe morte, s'a dus dela vădut în 
Odaia unde zăcea, şi ca să-l consoleze, i-a dis 
că îndată ce se va însănătoşi, îl va trimite 
impreună, cu fiul lui Voia să studieze medicina. 

Sa ţinut de vorbă, La trimis la Pisa, 
ude Coletti a dobândit diploma de doctor în 
medicină, 

Pe la finele seratei, când era să plece Co- 
Iti, zărindu-mă întrun colţ pe după uşă, a 

venit la mine şi m'a luat de mână gicendu-mi: 
— Voi aveţi singrafizi?... vream să diava- 

Sesc şi ei una carte a rămănâscă, un piitis. 

Care este singrafizul vostru? 
lam vorbit de Văcărescu şi de Alexan- 

drescu, şi dumineca următore i-am dus o bro- 

Şură care conţinea, cele d'intâiui poesii ale lui 
Alexandrescu; i-am dus şi cea mică ediţiune în 

12% a poesielor lui Iancu Văcărescu în care ti- 
Pârise Primăvara amoruluă, Păstorul întristat şi 

Ciasornicul îndreptat. Mai târgiă mi-a cerut să-i 

găsesc istoria lui Fotino; mi-am procurat  to- 

mul II de la un buchinist de lângă institutul 

Pranţei şi i-am trimis-o. 
Coletti era din oraşul Saraco, cale de 12 6re
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de la anina, familia lui există acolo şi astă-ai. 
La noi se află mai multe familii precum sunt 
Filiti de la Bucov, Cantili etc., cari se înrudesc 
cu familia lui Coletti. Cuţovlahii, ajunşi într”o 
condiţiune mai înaltă, ca Sina, ca Tositza, ete., 
se dic cei mai mulţi Greci, dar inima lor saltă 
ori de câte ori ei aud vorbindu-se de Români, 
de România şi de limba, românescă, pe care o 
numesc a rămănescă. 

Coletti, ca toţi Cuţovlachii Români din Ma- 
cedonia, s'a bătut ca un vitez pentru indepen- 
denţa Greciei; a fost guvernator al Cicladelor 
orientale cu titlul de : 

"Extourog urii; 1âv Gvarolixăv Kuxiddov 
(Guvernator extraordinar ale Cicladelor orientale). 

El a lăsat un nume nemuritor în insule, şi dobândise o forte mare influenţă în tot Au- chipelul, ceea ce nu prea plăcea comitelui Ar- mansberg nici regelui Oton ; trimiterea, lui ca, ambasador la Paris a fost ca un fel de esil de- 
ghizat. 

Ce eram noi Românii pe atunci? cine ne băga în s6mă? care diar, care revistă sai care Scriitor se ocupa de noi? De la Del Chiaro şi de la, Wilkinson nu se scrisese nici măcar 0
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linie despre Români. La 1836 a fost un adeve- rat eveniment, cănd r&posatul Chochelet, con- sulul francez, se duse să anunţe lui Alexandru 
Ghica Vodă că era .să trecă prin Bucuresel un înveţat francez, un profesor de la Sorbona, a- 
nume St. Marc de Girardin. Spuind Domnito- 
rului că acest turist avea să scrie impresiunile. 
lui de călătorie, că venea să, visiteze- malurile 
Dunării pentru cercetări archeologice, consulul 
Franciei cerea, pentru călător înlesniri de trans- 
port prin ţară, 

Indată ordine straşnice în tâte părţile pen-: 
tru caleaşcă, cai de poştă şi conace, puind pe 
toţi prefecţii şi ofiţerii de pe graniţa Dunării la. 
disposiţiunea, ilustrului turist, 

Pe atunci forte puţini ofiţeri, fârte puţini 
ispravnici saii ocârmuitori vorbiati franţuzesce. . 

Ajungend la Islas, St. Marc de Girardin 
găsesce un locotenent Gcheş şi mărunţel carei 
dice în bună franţuzâscă : 

— Escelenţă, am ordin de la şeful mei să 
fii la disposiţiunea d-vstre. 

Călătorul, încântat că a, găsit un om cu. 
Care să se potă înţelege, îi dice cu glasul ce] 
subţire şi pătrungător pe care toți lam audit 
în tinereţea nostră, la Sorbona, de pe catedră, 
Sail la esamenele de bacalaureat : 

Ghica, Scrisori, 24,014. Il 
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— Vous parlez trăs bien le fiancais; vous 
Pavez appris au collăge, n'est-ce pas? 

— Non, monsieur, îi respunde ofiţerul, je 
Vai appris tout seul. 

— Ah! je vous en fait mon compliment. 
Ei călătoresc, îi dice voiajorul, pentru cer: 

cetarea de antichităţi romane. Nu cum-va cu- 
nosci pe-aici pe aprâpe ceva înscripţiuni vechi? 
Aş vrea să sciii cum se numea acest loc in 
vechime. 

Ofiţerul îi răspunse că se află în drept cu 
anticul Anasamum astă-di Nicopoli, aprâpe de 
Utus, şi că pe malul celalalt al Oltului putea 
să visiteze valul lui Traian. 

Căl&torul încântat îi dice : 
— "Te-ai ocupat cu istoria şi cu geografia, 

antică, domnule, negreşit că le-ai studiat la co- 
legi. ? 

— Nu, domnule, le-am studiat singur, res- 
punde ofiţerul. 

— Ah! Je vous en fait mon compli- 
ment. 

— La 0 mică! depărtare, adaugă, ofiţe- 
rul, la Grosdipod, unde era antica, Sigibida , 
Sai găsit tablele de aramă pe care este in- scripţiunea, : 

IMP. CAESAR. DIVI, TRAIANI, PARTICI, etc.
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şi pe care se află mai multe nume de soldaţi, 
cărora li se acorda dreptul de cetăţenie. 

Aceste table se citesc ast-fel : | 
Imperator Caesar Divi Traiani Parthici. fi- 

lius Divi Nervae nepos etc. 
Și dincolo, peste Olt, la Turnu, vechia Turris, 

sa găsit o pâtră cu inscripţiunea, : 

IVL. CAZITOWI. C. 2. P. ILLYRICI 

TR. T. OMNIB. AB. ORD. 

FL. SIRMIATIVMHONORATO ET. etc. 

care se citesce : 

Iulio Capitoni Consulari Praefecto Provin- 
ciae Illyrici 

Tribuni titulo, omnibus honoribus ab or- 
dine, etc. 

— Cum? scii latinesce, domnule? ai studiat. 
negreşit acâstă limbă la colegii? 

— Nu, domnule, îi răspunse ofițerul, je 
lai appris tout seul. 

— Ah! je vous en fait compliment. | 
Ofiţerul îi mai recomandă tot ast-fel o p6- 

tră cu inscripţiune grecâscă,. 
— Vous savez le grec ancien, monsieur ? 

vous l'avez 'sans doute appris au collăge? 
Și ofițerul îi răspunde :
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— Non, monsieur, je Pai 6tudi6 tout seul. 
— Ah! je vous en fait compliment. 
Ilustrul areheolog s'a, folosit forte mult de 

indicaţiunile date de tinărul ofiţer, căruia atuncă 
i s'a mai îngroşat epoleta. 

“St. Mare Girardin avea bună memorie. 
Intr'o di, fiind de rând la esamenele de 

bacalaureat, vede numele familiei ofițerului de 
la Islas pe lista, candidaților, şi când se înfăţi- 
şeză recipiendarul, îl într6bă dacă cunâsce un 
ofiţer cu acelaşi nume pe care îl cunoscuse la 
Islas. Respundendu-i-se că-i era frate, profeso- 
rul esaminator crede ocasiunea bună de a-şi a- 
răta „Yecunoscinţa, ajutând pe frate să strălucescă 
înaintea auditorului şi a celor-lalţi esaminatori, 
ŞI începe : 

—  Binevoesce tinere a spune ce scii de- 
spre un rege barbar, care domnia peste un po- por vit6z, care locuia în părţile Dunării de jos? 

— Regele se numia, Tisafern, îi răspunde 
tinărul, şi poporul era, Pailagoni, iar țara aceea 
se numia pa atunci Capadosia. 

— Ce n'est pas tout-a-fait cela, "i diee pro- fesorul, dar voii Să-ţi arăt mai lămurit cestiu- nea; ascultă-mă bine: Cum se numia împăratul roman care n'a mai voit să sufere umilirea de a plăti un tribut ruşinos lui Decebal, regelui 

9 
ț +
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Dacilor, care ocupa locul unde se află astădi 
Principatele Valachiei şi Moldovei? EI îmi pare 
că a făcut o espediţiune în contra acelui popor 
barbar şi la supus puterii Romei, colonisând 
țara cu legiuni aduse din deosebite părţi ale 
marelui Imperiu. Ce lucrare însemnată a esecu- 
iat acest, împărat peste Dunăre? 

—  Imp&ratul roman se numea Tigran, res- 
punde esaminatul, şi lucrarea pe Dunăre a fost 
un far. 

— C'est assez, monsieur, îi dice profesorul, 
Şi-i dă o bilă albă, gicendu-i : 

Ce n'est pas tout-ă-fait cela, mais vous 
pourrez le demander ă Mr. votre frere, il vous 
le dira, il l'a appris tout seul, lui. 

ZOW GHICA.



  

      

  

IX. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

DAVID URQUHARD 

Bucuresci, Martie, 1881. 

Iubite amice, 

Incepusem mai deunădi urmarea unei epi- 
stole din Convorbiri, când îmi cădură în mâni 
d6uă diare, din cele mai mari, în cari redacto- 
rii de tot soiul şi de tot n6mul, scrii de mai 
multe ori pe săptămână politică, literatură, artă, 
şi de tote, cu o cutezare şi cu o siguranţă care 
face pe mulţi gură-cască să crâză că lucrurile 
sunt aşa cum le spun ei. 

Vegend numele mei şi al tăi tipărite cu
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litere distinse, am avut curiositatea să, citesc. 
Când ce să veqr.... mie-mi spunea verde în ochi că sunt un prost, par'că eă aş fi pretins să fii om de spirit; îmi may spunea, că, nu sciii să scrii, ca şi cum aş fi avut vre-o dată pre- tenţiunea a trece de Scriitor, sai să cer de la cine-va vre-un bene-merenţi, astea, trecă mergă, de şi nu prea e politicos a spune omului în faţă asemenea adevăruri, dar nu se opria aci; îmi găsia fel de fel de alte defecte pe cari le cita. anume, negreşit ca să dovedâzcă respectul Şi consideraţiunea ce at ei pentru acei cari îi citesc. Şi ca să nu crâdă nimeni că sunt aceia pe cari toţi îi scii, iscălesc cu nume cari nu Sunt nici în călindar nică în condicile stării civile. 

Bine, pe mine ca, pe mine, că sunt un biet muritor ca toți muritorii, dar pe tine! Acestea tote pentru că nu le-a plăcut, Pe- Pelea ! D'apoi a cui e vina? ai — Era să mă due Şi ei să văd piesa cea n6uă a domnului Alecsandri, îmi dicea un fel de Kir Mistocli, dar aud că e o nimica toţă, — Cine ţi-a spus asta, domnule? — Am citit în diare că e o secătură golă, 9 copilărie. 

— Ia Spune-mi, rogu-te, cum te chiamă?  
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— Ce, nu scii cum mă chiamă? şi-mi 
trânti scumpul s&i nume, tot de acele cari nu 
se află în călindarul românesc. 

— Apoi cum vrei, domnule c'un ast-fel de 
nume, să-ţi placă băiatul cu fluerul de dor, ŞI 
forte bine ai făcut de nu te-ai dus să-l vedi, că 
n'ai fi ales nimica de dinsul; aj fi pățit şi dum- 
niata ca domnul Ovreiescu şi ca domnul Eli- 
nescu, redactorii articulilor după cari îţi regulezi 
ideile şi petrecerile; te-ar fi apucat căscatul de 
care pătimia Murgilă şi Papură. Ca să-ți placă, 
Pârlea şi Lăcustă, trebue să fi fost crescut Şi 
trăit cu Românii, să vorbescă şi să cugeţi ro- 
mânesce. 

Cum să cerem dela, nisce bieţi venetici, ve- 
Diţă în ţara asta bună şi măn6să după un codru 
de pâne, să fie ei mişcaţi de legendele românesci, 

“de suvenirile copilăriei nostre; să le placă doi- 
nele dise cu fluerul ciobanului, să se înfioreze 
de muma pădurii, să se tâmă de smei, să guste 
basmele cu cari ne împăca mama Ilinca, când 
începea cu : a fost odată ca nici o dată, că de 
mar fi nu sar povesti, pe când se potcovia pu- 
vicele cu nouădeci și nouă de oca de fer la un 
picior şi călcâiul e tot gol; şi termina cu: după 
ce am jucat la nuntă şi am mâncat cu împăratul
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la masă, am încălicat p'o şea şi vă spusei dum- 
niavostră. aşa. 

Cum vrei ca nisce nenorociţi, crescuţi în 
reutate . şi hrăniţi cu invidie, să p6tă aprecia 
legendele din viaţa plină de iubire a unui po- 
por poetic, cu care ei nu ati avut nică în elin 
nici în mânecă? Nu poţi aştepta de la nisce ne- 
norociţi, goniţi de vicisitudinile din ţara lor, să 
pOtă înţelege şi gusta idiomele limbei nostre; 
nu esci în drept să ceri de la orb să judece co- 
lorile, nici de la sura să apreciese musica. 

Imi aduc aminte că, aflându-m& acum câţi- 
va ani la o masă la Constantinopol, Beizadea 
Grigorie Sturza avea ziafet de diua lui, şi ne poftise pe toți Românii proscrişi; adusese pe cel mai vestit tacâm de lăutari, tot meşteri a- leşi dintre cei mai buni, scripcari, cobzari şi neisani din scaune din București. 'Trăgea, Dinică: cu arcușul de te ardea la inimă, şi cobzarul dicea din gură pe Alimoş; noi ascultam cu au- dul şi cu Sufletul; la masă era Şi un străin, un Perot care Vedendu-ne înduioşaţi, ne dice cu un ton de dispreţ. 

— Nu înţeleg ce găsiți în cântările astea de vă fac atâta impresie ! 
Iar Marin Serghiescu (Naţionalu) se uita cu milă la densul, dicend :
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—  Perotule,  Perotule! Săracule! tu nu ai 
patrie, tu nu scă ce e cântecul naţional. 

Aceste puţine cuvinte, dise. cum ai putut 
fi gise, ne-ai făcut pe toţi să ne podidâscă la- 
crimile. 

Aceşti Gmeni nu simt românesce, nu le 

place nimica românesce. Noi ăştia get beget 
coda vacii, născuţi, crescuţi și imbătrâniţi în ţara 

asta, care am vădut'o fărimicată şi umilită, pe 
când Paşa pe la Diu şi Silistra Valesi făcea să, 

tremure domnii noştri; pe când un Zaltukin 

asvîrlea pe boeri cu brânci pe scară şi surghiu- 
nea mitropoliţii; pe când un Bezak şun Ruk- 
man insulta pe domni pe tronul lor şi dictat 

legi ţării; pe când, ca să ne ducem cu lână, cu 

pei, cu miere sai cu unt peste graniţă sai 

peste Dunăre, ne trebuia paşuş nemţesc sai teş- 
cherea turcâscă, — noi dăm slavă cerului că 

ne bucurăm astă-di de cea mai absolută liber- 
tate de cugetare .şi de scriere, că am ajuns a 

ave un stat mare, puternic şi independent, res- 

pectat şi considerat. Noi, cari am trăit cale de 

doi seculi, ne mulţumim cu ceea ce ne pot da 

pe teatru de-al de Alecsandri şi de-al de Millo; 
putem fi toleranţi chiar pentru acei cari, după 
ce critică cu necuviinţă, apoi când s'apucă să 

facă, şi ei câte ceva, nu produc decât inepţii, pe
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cari apoi voesc cu sila ca lumea să le primâscă 
drept cap d'opere; noi putem fi iertători chiar 
către acei cari merg cu neruşinarea până a-şi ride de gloriile nâstre naționale şi a asvârli cu Noroiu în străbunii noştri, în acei cari ai lup- tat seculi întregi pentru apărarea, drepturilor a- cestei patrii în care e găsesc o primire frăţescă şi milostivă, 

Să-i recunscem maistri în linguşiri, în în- jurii şi în calomnii, şi să trecem. 
Când am vegut că aceşti Gmeni te critică şi te sfaşie chiar pe tine, mi-am ridicat conde- iul, dicendu-mi că nu sciii ce dic şi că deşi nu le-o plăcea lor cele ce am a-ţi spune, dar pote ca să intereseze pe unii din Români, şi iată, că-mi urmez epistola de unde am lăsat-o. 
Pe când ne apropiam de teribilul an 1840, despre care se prorocia fel de fel de grozăvii, ba. c'o să ne frigă, giceau unii, ba c'o să ne ferbă, giceaii alţii, c'o să ne arunce în fundul văzduhului, credeai unii astrologi, c:o să ne ri- dice în slava cerului, cum credeai mulţi pro- roci. Lumea era îngrijată, şi posomorită, nimeni nu mai ridea, numai noi Românii studenţii din Paris, eram veseli Şi voioşi; pe tâtă diua dili- senţa de la Strasburg Sporia numărul tinerilor
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veniţi la învăţătură. În tomna anului 1837 Mol- 

dova a dat un contingent însemnat, ajunserăm: 

a număra, cu mică cu mari, la d6u&-deci, şi le- 
găturile de amicie dintre Munteni şi Moldoveni 
deveniaii din ce în ce mai strinse şi mai pa- 

triotice. Ne intâlniam la Cafe Corneille, unde 

domnia glasul învățatului student Bermudez, sau 
la Cafe Procope, unde cuvintul era al unui alt 

student devenit ilustru, a lui Jules Simon; ne 

comunicam unii altora scrisorile ce primiam din 

laşi şi din Bucuresci, le comentam, le discutam. 
şi incepusem a judeca pe Domni şi pe Impărați. 

Epistolele lui Niculae Bălcescu, lui lancu Voi- 

nescu şi lui Grigorie Alexandrescu erai forte a- 

preciate, mai ales pentru noutăţile ce ne dau 

despre cele ce se petreceaii cu ocasiunea revi- 

suirii Regulamentului organic, în care Baronul 

Rukman cerea suprimarea autonomiei ţării prin 

supunerea legilor nâstre la sancţionarea curților 
suzerane şi protectrice. Colonelul Câmpinenu lu- 

ase în mână apărarea drepturilor României. Cu- 

vintele acestui deputat ai fost toxinul care a. 

deşteptat pe Români din letargia în care se a- 
flaii. Mulţi tineri, cari petreceaii o viaţă de trân- 

dăvie şi de disoluţiune, şi aş pute cita nume 
ilustre astă-di, ai părăsit petrecerile şi cărţile , 
au alergat sub baniera Câmpin6nului, s'au pus.
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serios pe studii şi au adus maj în urmă, ţării servicii însemnate. 
Cu căţiva ani may înainte, cam pe la 1835, poftit fiind la o venătere de amicu] ŞI Conşco- larul mei Faugeroux, mă întâlnisem cu Ar- mand Carrel, redactorul , capul diarului Ze Na- tional, Şi cu un polonez Mihail Czaika Ozaikow- Ski, cazac din Ukraina refugit din 183] » unul din secretarii Principelui Czartoriski. Sâra după ve- nătâre am prângit la Hotel des trois Ecus la Avalon Şi am petrecut sera impreună până la miegul nopţii, așteptând trecerea diligenţii Mes- sageriei Lafite-Gailara la care reţinusem locuri pentru Paris. 

Trei gile după aceea, în marea, mea mirare, am citit în a ddua colână a diarului »Naţiona- lul“ un articol fârte călduros despre suferinţele Principatelor în timpul războiului turcesc de la 1828, despre Ocupaţiunea rusescă de şapte ani Şi despre Scopurile ambiţiose ale Rusiei. In acel articul am vecunoscut multe din cele ce poves- tisem ei la otelul de la Avalon, Intr'un alt ar- 

Tunsu cu potera, Sspătăriei, Şi m6rtea, voinicâscă, „a haiducului întocmai cum le. descrisesem. 'Toţ cam pe la anu] 1885 publicasem o broșură, . în-
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titulată Coup d'oeil sur V'Etat actuel de la Va. 
lachie, scrisă cu ajutorul profesorului meit Sa- 

tur, după nisce note trimise de unchiul met 

Câmpin6nu. | 
Armand Carrel îmi admitea în diarul săi 

ori ce articul îi duceam sub titlul correspondance 

de Bucarest. M& recomandase amicilor şi cola- 

boratorilor săi, Bastide şi Maillefer, însărcinaţi 

cu politica din afară; şeful işi reservase cestiu- 
nile interidre şi afacerile Spaniei, care pe atunci 

interesa. mai cu deosebire politica francesă. După 

m6rtea atât de regretată a lui Carrel am ur- 

mat relaţiunile mele cu redacţiunea, „Naţiona- 

lului“, şi în tot timpul cât am stat în Paris co- 
ISnele giarului din rue Lepelletier mi-ai fost 

deschise. 

Corespondenţa din Bucuresci, publicată re- 

gulat mai în tâtă s&ptămâna în unul din cele 

mai importante diare din Paris, intriga forte 

pe unii din compatrioţii noştri, precum era fraţii 
Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbei, Barbu Ca- 
targiu, Anagnosti, fraţii Nicolae şi Stavrache 

Niculescu etc., aflători pe-atunci în Paris; ei a- 

lergaii în tâte părţile căutând să descopere pe 

autorul acelor articule şi acelor broşuri, căci i- 
deile esprimate într'insele difera cu totul de 

modul de a vede şi de a vorbi al acestor domni.
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Eraii mulţi Români pe-atunci cari vedeai salva- rea țării în întărirea protectoratului rusesc. Ozaica (mai tărdiă Sadyk Paşa) m& presen- tase Principelui Ozartoriski, care avea, O mare influenţă, asupra Omenilor politicei aj Europei şi mai cu deosebire asupra guvernelor Franciei Şi Engliterei ; acestui bărbat era mai tot-deauna, con- Sultat la Paris şi la Londra în tâte afacerile privitore la Orient, ca unu] care jucase un rol mare în timpul imperatului Alexanâru I, şi cu- noscea mai bine decat ori-cine scopurile ascunse ale Rusiei. 
„In faţa celor ce se petrecea, în ţara nâstră cu ocasiunea revisuiriă Regulamentului, Princi- pele Czartoriski trimisese la, Bucuresci pe un se- Gretar al său, pe contele Voronici sub numele de Verner, ca, să, se pue în relaţiune cu Cam: binenu şi cu parţidul opus Rusiei. B&trânu] Centra, din ministerul trebilor din afară, încu- raja şi proteja, acestă acţiune pe sub mână, deşi în aparenţă politica Franciei în Principate era, o 

culesci, neţinând nici o semă de instrucţiunile şefului s&u, lucra pe faţă cu Câmpinânu Şi cu tinerii patrioţi români; zelul tenărului secretar mergea până a-şi compromite cariera, publicâna
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în anul 1839 una din cele mai bune cărţi care 
Sail scris despre Principate, o diagramă bine fă- 
cută şi o esplicaţiune asupra tratatelor Domni: 
lor Români cu Porta, basată pe principiele cele 
mai raţionale ale dreptului ginţilor. In 1839 
am dat un estract din acestă carte sub titlu de 
Precis des droits des Moldaves et des Valaques 
fonde sur le droit des gens et sur les traites. 

Cu venirea Câmpinânului la Paris la 1839, 
noi studenţii Munteni şi Moldoveni ne-am apro- 
piat şi mai mult între noi; am organisat întru- 
nirile n6stre într'un mod maj sistematic; ne a- 
dunam regulat duminecile la Mavrocordat Ursu, 
la Dumitru Brăţianu, la Sandulache Miclescu sai 
la Ion Docan; discutam interesele țării şi viito- 
rul ei, luam angagiamentul de-a fi totdeauna 
uniţi în apărarea drepturilor nâstre de autono- 
mie; ne învoisem ca, la. întorcerea nâstră în ţară 
să înfiinţăm un giar pentru propagarea, ideilor 
liberale şi patriotice; hotărisem ca unii din Mol- 
doveni să vie să se stabilâscă în Bucuresci şi 
unii din Munteni să mârgă la laşi ca să propa- 
găm unirea. 

Într'o sâră, aflându-mă la principele Czar- 
toriski, apare în salon un tânăr mic de talie de 
0 complecţiune delicată, alb şi sarbăd la faţă, 
per galben auriu lung, dat pe spate, ochii al- 

Ghica, Scrisori. 24,014. - 19
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bastri vii şi pătrundători; toţi câţi erai 6meni 
politici în salon îl înconjurară; Thiers, pe atunci 

ministru se apropie de dinsul, îi strânge mâ- 

nile cu efusiune şi se aşâză un câs la vorbă cu 
dînsul. Acesta era David Urguhard. La Eton Şi 
la universitatea din Edinburg făcuse admiraţi- 
unea tuturor profesorilor; copil incă, se luptase 

alături cu amicul săi Byron pentru indepen- 
denţa Grecilor; la întârcere câştigase afecțiunea 
regelui William şi a fost numit de-odată prim- 
secretar la, ambasada din Constantinopole. Acolo 
în puţin timp el dobândise o mare influenţă a- 
supra, Turcilor, devenise amicul şi consilierul 
Sultanului Mahmud, şi purta costum turcesc; s'a 
bănuit chiar că îmbrăţişase Islamismul. 

În cestiunea Vixenului, capturat de Ruși 
pe costa Circasiei, pentru că ducea arme şi mu- 
nițiuni de resbel lui Abi Melek şi lui Şamil, el 
luase partea fraţilor John şi Georges Bell, pro- 
prietarii corăbiei, şi duse lucrurile până la o 
ruptură între Rusia şi Englitera, trecenă peste 
voința şi instrucţiunile şefului său. 

Conflictul dintre secretar şi ambasador sa 
terminat cu rechemarea, celui maj tenăr, care, 
părăsind atunci cariera diplomatică în care de- 
butase întrun mod aşa de strălucit, intră în 
camera comunelor unde denunța, de venduţi Ru-
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siei şi pe ambasadorul Ponsomby şi pe minis- 
trul Palmerston. 

Deşi Urquhard a fost desaprobat de guver- 
nul săi, însă el a făcut să se inaugureze 0 po- 
litică de rivalitate şi de ostilitate între Engli- 
tera şi Rusia. El era omul care studiase mai 
bine Orientul şi politica rusâscă, scrisese o carte 
importantă La Turquie et ses ressources şi pu- 
blica vestitul Portofolio , în care tipăria docu- 
mente secrete de o forte mare importanţă po- 
litică; era amic intim al lui Prokesch Osten şi 
al Francesului Bugene Poujade, pe atunci secre- 
tar al lui Drouyn de Lhuys, şi mai tardiu, de 
la 1849 până la 1856, consul general la Bucu- 
Test; era în relaţie cu Urquharăd şi m& face cu- 
noscut cu dînsul. Intrând în vorbă cu dinsul, 
după ce el m'a, ascultat cu cea maă mare aten- 
jiune şi interes în tot timpul cât i-am vorbit de 
purtarea Rusiei în Principate, de drepturile ce 

căuta să-şi atribue şi de scopurile ei ambiţicse, 
când am trecut a-i spune şi despre abaterile 
Turciei de la tractatele ce avea cu Domnii NOş- 
tri cei vechi şi de purtarea paşilor de pe margi- 
nea drâptă a Dunării, mă pomenesc că se înfu- 
Ti6ză, chipul săi dulce şi plăcut iea, o espresiune 
Sălbatecă şi înspăimântătore, figura sa se des- 
compusese în cât nu-l mai cunosceai, mânile i
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se crispase, pumnii se închisese şi braţele luase 
posiţiunea unui atlet de box. Dac'am v&dut aşa, 
lam lăsat în voia lui Dumnedei, şi ori de câte 
ori îl întâlniam, îl evitam. | 

Urquhară câştigase o atât, de mare influenţă 
în Franţa, încât conducea politica lui 'Thiers 
până a hotărî pe acest ministru a rupe cu tote 
puterile cari se uniseră în contra lui Mehmet-Ali, 
Prin influenţa sa asupra, presei şi asupra opini- 
unii publice în Englitera, combătea politica lui 
Palmerston denunţând:o ca favorabilă Rusiei, 
susţinea politica, lui Thiers, care era de a lăsa 
pe Mehmet-Ali să mârgă la Constantinopole, 
credend că acest organisator ar pute să regene.: 
reze imperiul otoman. Urquhard căuta să desli- 
pescă pe Anglia de Rusia, de Austria, şi de Pru- 
sia și s'o facă să coopereze cu Franţa la susţi- 
nerea lui Mehmet-Ali. Războiul devenise atât 
de iminent încât regele Ludovic Filip nu Pa pu- 
tut înlătura de cât depărtâna pe Thiers de la 
guvern. 

Trecuse vi'o trei luni de la, furtundsa mea 
convorbire cu Urquha:d, când, invitat de Bastide 
la un prânz, Pam găsit între Ospeți. Conversa- 
țiunea. venind asupra felului de a se hrăni popu- 
laţiunile din Orient Şi făcend ei descrierea lap- telui nostru de Oi, sus la munte vara între Sânte
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Mării, Şi spunându-le că este gros ca mierea, in- 

căt cuțitul lasă dungă când îl treci pe taler, 

spunend cum este iarba de dâsă şi de supţire 

în păşunile Carpaţilor şi povestind despre vi- 

&a originală a. păstorilor noştri, m'am pome- 

nit deodată cu englezul că sare de pe scaun şi 

că mă iea în braţe, plângend şi dicendu-mi: 

— Bu te înţeleg! ai o patrie, iubesce-o 

și nu lăsa pe nimeni să facă dintr'insa ceea 

ce Anglia a făcut cu Scoţia! — Urgubard era 

Scoţian. 

Dintracea sâră el a devenit cel mai bun şi 

maj călduros amic al României, pe cât timp nu 

ar fi voit să se despartă de imperiul otoman. 

Lam întâlnit adesea în arun.ul mei în Franța, 

în Anglia, în Sviţera, în Turcia; devenise un a- 

postol al autonomiei şi al unirii Principatelor. 

El avea cea mai mare stimă şi admiraţiune 

pentru caracterul franc şi lea] al Turcului ade- 

vărat, era un vrăjmaş aprig ş şi neîmpăcat al Ru- 

sieă, şi credea, că Turcii, era singura stavilă ce 

putea esista în contra ambiţiunii Ţarilor. Acest 

om ar fi jucat un mare rol politie, dacă nu ar 

fi fost absolut în ideile sale. El a murit sunt 

acum 4 ani; amicii săi în Englitere se intituleză 

Urqubardisti şi vener6ză memoria lui ca a unui 

sfânt,
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La, anul 1841 terminasem studiile mele, do- 
bândisem titlul de inginer de la scâla de mine 
din Paris şi mă întorceam în ţară cu speranţa 
de a fi întrebuințat la esploatarea salinelor n6- 
stre, sai să dobândesc o catedră în Sfântu- 
Sava. După povaţa unui văr al meu, lancu 
Manu, atunci director la vornicie, am prelucrat 
un proiect de esploatarea sării după o metodă 
care s'a adoptat mai târdiă de inginerul Cara- 
cioni la Slănic; acel proiect dat lui Iancu Ote- 
jeleşanu, care-mi era unchii, unul din concesio- 
narii salinelor, a fost respins de coasociaţii săi 
ca, costisitor; după aceea, adresânăd o cerere de 
catedră, m'am pomenit chiemat de Nenea-mare 
(aşa-i diceam în familie lui Mihalache Ghica, fra- 
telui celui mare al lui Vodă) care-mi propune 
să-mi aleg o prefectură ori Şi care, afară de cea 
de Craiova şi de Focşani; în marea neplăcere 
a tatălui meii, am declinatţ onorul ce mi se 
făcea, gicend că nu mă Simțiam în stare să 
îndeplinesc o funcţiune atât ae importantă , 
neavend nici esperienţa, nici cunoscinţele ne- 
cesare pentru îndeplinirea unor asemenea în- 
datoriri. 

Bănuelile că aş fi fost autorul scrierii . a 

pu 

țin favorabile guvernului de atunci şi domina»
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țiunii străinului, precum şi stăruința de a vi- 

sita pe unchiul mei Câmpinenu în închisârea 

de la Mărgineni şi de la Plumbuita, făcea că 

eram răi notat şi la Palat şi la Consulat. Ma- 

rele vornic Mihalache Ghica şi Consulul Daşkof 

în mai multe rânduri făcuse observaţiuni tată- 
mei, prevenindu-l că, de nu voiii schimba mMo- 

dul mei de a cugeta şi de a mă esprima, ai 

să fie siliți să iea m&suri în contra mea. Cu 

puţin înainte se isgonise Vaillant din eră, se 

arestase şi se surghiunise la Snagov şi la Ocnă 
Mitică Filipescu, Niculae Bălcescu, Marin Ser- 

ghiescu şi 'Telegescu. 

In posiţiunea în care mă găsiam, sfătumn- 

du-mă cu unchiul meă Câmpinânu, m'am hotă- 

it să mă duc la Iaşi. 

Unii din boeri, aflând despre decisiunea, ce 

luasem şi cunoscend ideile cari domniai între 

tinerii Români de la Paris, din care unii se în- 

târseră în Moldova ȘI ocupaii posiţiuni însem- 

nate, mai însărcinat să duc lui Mihaiăi Vodă, 

Sturza o epistolă, în care espunea Domnului 
Moldovei starea, 'Ţării-Rowmânesci, arătândui că 

Domnia lui Alexandru Ghica era pe sfărşite Şi 

propuindu-i să-l alâgă Domn al Valachiei ca ast- 

fel să realiseze scopul dorit de toţi Românii, 

Unirea, Principatelor.
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Epistola acâsta, era iscălită de Câmpinenu, 
de Villara şi de Filipescu Vulpe. 

Primesce frăţescile mele salutări Şi urma- 
rea pe curend. 

ZOW GHICA.



  

X. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

LIBERTATEA 

Ghergani, lunie, 1881. 

Iubite amice, 

După promisiunea ce ţi-am dat, urmez as- 

tădi epistola mea precedentă cu câte-va conside- 

Taţiuni asupra libertăţii, asupra acestui cuvint 

magic, a acestei geităţi in numele căreia de trei 

mil de ani tote se fac şi se desfac. Nu este pu- 

blicist, economist sait moralist, care să nu dică 

că vorbesce, serie Şi luptă pentru libertate ; 

nu este cap încoronat, nu este un singur om 

de stat, ministru, cancelar sai vizir, care să
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nu-şi dea, cu drept sau fără drept, titlul de li- 
beral. 

„O patrie, câte crime nu se comit în nu- 
mele tă&ii“! striga un filosof al antichităţii. 

Acest cuvint s'ar aplica încă şi mai bine 
libertăţii. 

Istoria este plină de crugimile comise in 
revendicarea, libertăţilor publice şi private. Ate- 
nianii se făliau cu libertăţile lor, pe când înhă- 
ma, pe iloţi la pietre de moră şi-i învârtiaii cu 
biciul la tescurile de unt-de-lemn; pe când dai 
lui Socrate să bea otravă, ca să nu se mai vor- 
b6scă, de unitatea dumnedeirii. Romanii vorbiai 
în forum libertate, pe când mânai sute de mil 
de robi cu biciul, ca pe turme de vite, la lu- 
crarea edificiilor colosale cu cari împodobiai ce- 
tatea eternă, şi pe când aruncau pradă fiarelor 
sElbatice pe acei cari indrăsniaii să, mărturisâscă 
în Christ. Impă&raţii, baronii, tote revoluţiunile 
şi tote conjuraţiunile , pronunciamentele , lo- 
virile de stat, toți şi tote au jurat şi jură 
în numele sacru al libertăţii, pretindend că tot 
ce fac şi aii făcut ar fi pentru glorificarea, li- 
bertăţii. 

Ne putem întreba : 
tenţa şi dobândirea acestu 
fie încă disputată, şi conte 

cum se face că exis 
i drept al omului să 
stată, de vreme ce toţi
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0 voesce şi toţi o cer cerului şi pămintului, de 
Gre-ce fie-care se dice gata a face pentru dobân- 
direa ei tote sacrificiile de vi6ţă şi de avere? 

Causa este că, fie-care o voesce mai mult 
pentru sine şi aşa cum crede el că i-ar veni 
mai bine la socotâlă, fără a se preocupa dacă 
acţiunile sale nu ating şi nu jignesc libertăţile 
altora. Lumea nu este încă pătrunsă de adevt- 
tatul sens al acestei prerogative. De aici co- 
lisiuni, luptă, pentru deosebitele moduri de a în- 
țelege, de a voi şi de a practica libertatea : o 
încălcâlă, care nu se pote descurca de seculi, un 
adevărat antagonism, de unde autoritatea trage 
mijloce de a oprima împingând pe unil în con- 
tra altora, şi unde demagogii găsesc un mijloc 
de a se face populari, preconisând libertăţi stra- 
vagante, cari nu se pot realisa, dar cari adesea 
uimesc spiritele slabe şi inculte. 

Mulțimea nu este incă pătrunsă de idea 
că libertatea unora nu trebue să împedice |i- 
bertatea celoralalţi. 

O cucână, care plătise ştraf la Viena pen- 
îru-că, îşi bătea servitorea, o biată țigancă pe 
care o luase cu dinsa în călătorie, când se în- 
torcea în ţâră, după câte-va luni, îndată ce a 
pus piciorul pe pămîntul românesc la Turnu-



188 
LIBERTATEA 

  

Severin, a salutat patria cu o păreche de palme 
pe obrazul bietei Oprichi, esclamând : 

„Te salut o patrie de libertate, unde pot 
bate când voii!“ 

Sunt încă, puţini acei cari înţeleg că ferici- 
rea unui popor stă în libertatea, tuturor, iar nu 
în prefecţiunea unora, Şi în apăsarea altora; şi 
sunt numeroşi acei cari cer libertatea astfel cum 
le-ar plăcâ lor, fără a le păsa de ceialalţi, de a- 
ceea, vedem că ceea ce numesc unii libertate iea 
fel de fel de forme, şi că, în loc de a fi toţi 
mulțămiți, strigă unii în contra altora, simţin- 
du-se loviți şi împedicaţi în interesele Şi în des- 
voltarea, lor. 

Pentru unii, supremul libertăţii ar fi qe a se obliga toți Românii mari Şi mici să nu cum- pere marfă de cât de la dinşii; alţii mai. puţin esigenți sar mulţămi ca să nu'se aducă mâr- furi străine în țeră, ca să nu concure cu cele confecţionate de Gînşii; pentru alţii ar fi destul să se restringă cât sar putea mai mult numă- rul acelora cari produc aceleaşi obiecte ce pro- duc şi ei, şi forte puţini înţeleg că a protege în contra, concurenţei, fie din lăuntru fie din afară, este a persecuta pe cei mulţi în folosul unora, că este a supune pe fie care la nisce dări ne- drepte Şi fără folos pentru ţâră; căci ori-ce
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„măsură s'ar lua în favorea unui individ, unei 

meserii, şi ori-ce formă ar lua, acea măsură, ea 

se traduce într'o contribuţiune bănâscă, care a- 

pasă asupra tuturora şi devine un adevărat im- 

poșit, care, de cele mai multe ori, nu profită 

nici măcar acelui pe care a căutat să-l favo- 

Tiseze. 

Un patriotism r&ă înţeles face pe mulţi să 
cregă că a opri concurenţa, a acorda scutiri saii 
privilegiuri şi a împedeca libertatea schimbului 

de la un oraş la altul, de la o ţâră la alta, ar 
fi a îmbogăţi națiunea. Er6re! căci nu se pote 
admite că legile cele mari şi providenţiale să 

potă aduce vre-odată sărăcie Şi peire; nu se 

_pâte admite că transacţiunile libere, cari sunt 
schimbul de servicii între Gmeni, să pâtă fi vre- 

odată vătămătbre şi păgubitore; din contra ele 

vor îmbogăţi cu atât mai mult cu cât vor fi 

mai active, ele se micşorâză cu cât li se aduc 
mai multe restricţiuni şi piedici. 

Atat raţiunea cât şi datele statistice dove- 

desc in mod netăgăduit că prin libertatea pro- 

ducţiunii şi a schimbului valdrea obiectelor merge 

scăgend şi utilitatea lor merge crescend. Cu cât 

val6rea. obiectelor scade, cu atât rămâne un capi- 

tal maj mare disponibil, capital care pote fi pus 

în serviciul producţiunei ca să 0 sporâscă; şi
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vice-versa, cu cât valorea obiectelor va fi mai 
mare, cu atât capitalul rămas disponibil va, fi 
mai mic şi cu atât producţiunea va scăde. 

T&rile despotice, unde sa practicat cu mai 
multă asprime sistemul vamal, sistemul protec- 
şionist și sistemul prohibitiv, este dovedit astădi 
că au fost şi sunt cele mai sărace Şi cele mai 
puţin locuite, Şi totodată, cele mai turburate şi 
mai băntuite de conspiraţiuni, de răsvrătiri, de fomete şi de fel de fe] de epidemii; Şi ait mare dreptate economiştii când răspund toţi într”o glăsuire fisiocraţilor şi Malthusianilor, că liber- tatea transacţiunilor Şi crescerea densităţii po- pulaţiunii înlesnesce sporirea producţiunii şi a bogăției. 

Nu este esact a crede că, interesele se îm- pung unele cu altele; tot ce se pote dice într'a- cestă privinţă este că omul, ca finţă activă, caută să depărteze sati cel puţin să micşoreze cât pote, să împuţineze sensaţiunile ostenitâre şi neplăcute Şi să mărâscă şi să îmmulţescă pe cele plăcute Şi mulţumitore; ceea ce vine a dice, a încunjura şi a împuţina munca şi ostenela şi a spori mulţămirile, sau a produce puţin Şi a consuma mult. Pentru ca să dobândâscăa însă, pe cele plăcute, nu o pote face de caţ prin schimb
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cu ceea ce a produs el; munca e dar condiţiune 
fatală existenţei societăţilor omenesci. 

Schimbul între producte constitue tâtă sci- 

inţa politică şi socială, care reguleză relaţiunile 

ce trebue să existe intre Gmeni şi face că ei 
nu pot fi absolut liberi, ci trebue să-şi reguleze 
acele relaţiuni ast-fel, ca libertatea să nu fie 
jiznită decât întru cât acea a unora ar put 

vătăma pe a altora. 

Că omul se nasce liber, nu avem decât să, 

observăm acâstă ființă atunci când încă socie- 
tatea, obiceiurile şi legile nu ai putut să fi a- 

vut nici. o acţiune asupra lui, să-l observăm în 
stare de pruncie. Copiii plâng când sunt lăsaţi 

singuri, nu le place nici singurătatea nică întu- 

nericul, le place să fie în societatea semenilor 

lor, preferind pe cei de aceiași etate cu dinşii; 

tot, de odată sunt egoişti şi voluntari, şi cu atât 

mai voluntari cu cât sunt mai prună, cu cât nu 

sau frecat cu resistenţa celoralalță, se mânie şi se 
revoltă cand li se împotrivesce cine-va la voinţa 

lor. Aceste d6uă instincte naturale, cari amândouă 

cer a, fi satisfăcute şi cari lăsate fără fr&i ar face 
din fie-care om un despot saii un sclav, ele cer 

a fi temperate şi regulate prin concesiuni inutuale 

de la, unii la alţii, făcend pe fie-care să înțelegă 

respectul ce datoresce drepturilor celoralalți cu
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condiţiunea, se înțelege, ca unii să nu aibă mal 
multe drepturi decât alţii, ci să sacrifice fie-care 
o părticică din libertatea sa pentru posibilitatea 
de a trăi în societate cu alţii. 

Omul nu pâte trăi în isolare, fiind-că, orga- 
nismul săi fisic şi intelectual îl pune în nece- Sitate de a ave irebuinţă de ajutorul semenilor 
sei, nu numai a, celora cari îl înconjâră dar a celor de departe; lucrăm unii pentru alţii, fiind- 
că în starea socială ne procurăm mulțumiri pe cari nu le am put6 dobânăi prin noi înşine. Ca să ne convingem de acest adevăr, nu avem de cât să considerăm ceea ce mâncăm, ce bem şi ce îmbrăcăm. intrun an, pentru a ne încredința că munca nstră, proprie şi individuală nu ne- ar put procura, acele obiecte nici cu o lucrăre Stăruitâre de mai multe secule. 

In starea de isolare trebuinţele COVÂrşesc putinţele nostre, mijlâcele nostre de producţiune, pe când în starea, socială din contră, mijl6cele nostre egaleză şi covârşesc trebuinţele. 
Mulţămirile omuluj depind de repartiţiunea productelor, şi acea, repartițiune dă loc uneori la o mulțime de regulări nedrepte, egoiste Şi r&u chibsuite, cari nemulțămesc şi turbură, societă- ţile, neliniştese guvernele. 
In fie-care societate individul luptă pentru
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libertate şi pentru apropriare, pe când statul 
sai guvernul luptă pentru autoritate, şi ast-fel 
se formeză d6u& curente opuse. 

Omul slab vorbesce totdeauna în numele 
libertăţii, dar, îndată ce devine tare, începe a 
vorbi în numele autorităţii, a forţei. 

„Părinţii bisericei, dice Cantă, proclama 
„libertatea, credințelor în tot timpul persecuţiu- 
„ii religiei creştine, îndată însă ce a încetat 
păcea persecuţiune şi biserica a devenit autori- 
„tate, aii început la rândul lor a vorbi în numele 
„puterii.“ Aceste dâu& curente ale libertăţii şi 
al autorităţii le găsim în luptă în tâte societă- 
ile; şi chiar în cele mai înaintate în civilisaţi- 
une găsim o luptă neîncetată între justiţie şi 
butere, fie-care posedând o acţiune puternică 
asupra societăţii lor şi biruind când una când 
alta, 

| Lumea occidentală se svârcolesce de secule 
între autoritate şi libertate, luptă, necontenit cu 
principiul autoritar, inimicul jurat; al societăţilor 
libere. 

Să nu se înțel6gă iar că a fi liber va să 
dică a nu face nimic, de tâmă să nu aducem 
Supărare semenului nostru, ci din contră a fi 
liber însemneză a munci, a fi singurul săi ar. 
bitru de ceea ce face şi de ceea ce nu face; 

Ghica, Scrisori. 24,014. 13
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căci libertatea, este activitate, este dreptul de 
întrebuințare liberă a timpului, alegerea liberă 
a lucrării şi a muncei nostre; nu este cum cred 
unii trândăvia, sai dreptul de a înjura Și a ca- 
lomnia, saii dreptul de a chiema ura şi dispre- 
țul asupra celoralalți sai asupra guvernului, şi 
a provoca ură şi resvrătiri. Nimic nu garantâză 
mai bine propriele drepturi ale fiecăruia ca res- 
pectul ce trebue să avem noi înşine pentru 
drepturile cari le ţin în cumpănă. 

Numai cu acestă condiţiune libertatea, se 
pote stabili la un popor; ea este exigentă şi 
caprici6să, voesce să fie înţelesă, apreciată şi 
iubită până la mârte. Şi când dinti'un concurs 
ore-caxe de circumstanţe, libertatea se cobsră a- 
supra, unei societăţi, care nu scie să o preţuescă 
şi să o practice, ea se opresce puţin şi dacă 
vede că nu este respectată şi adorată, sbâră, 
fuge, lăsând un regret, lung şi amar, căci nimeni 
nu simte mai bine lipsa ei decât acei cari ai 
avut-o şi aii perdut-o, nesciind să o păstreze. 
Voltaire dicea, că pentru a scrie despre liber- 
tate, ar voi să fie închis la Bastilie. 

Libertatea răi înţelâsă, face afacerile despo- 
tismului, precum şi despotismul nasce mai cu- 
rend sati mai târdiii libertatea. Sa. dis că Bas-
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tilia a făcut mai mult pentru libertate decât 
Voltaire şi Rousseau. 

Cu cât înta”o societate există, mai multă 
ignoranță şi mai puţină educaţiune, cu cât sim- 
ţul justiţiei şi arâpta apreciare a intereselor sunt 
mai puţin desvoltate; Şi cu cât puterea morală, 
care înfrân6ză, patimele şi desvoltă raţiunea, va, 
îi mai slabă, cu atât libertatea va fi mai pu- 
țin înţelssă şi practicarea ei va fi mai anevoe, 
și prin urmare pericolul de a se pierde va fi 
mai iminent. 

Una din condiţiunile cele mai importante 
pentru libertatea unui popor este, ca în clasele 
de jos să existe spiritul de conservaţiune şi în 
cele de sus să existe spiritul de innovaţiune şi 
de progres. Acâstă, condiţiune a făcut, că în En- 
glitera, libertatea a putut înflori mai bine decât 
in ori ce altă ţară. 

Aboliţiunea robiei, desființarea, glebei şi a 
clăcei, abolițiunea drepturilor de nascere, pro- 
clamarea egalităţii, libertatea, exerciţiului mese- 
riilor, desființarea monopolurilor, libertatea, pre- 
sei şi a întrunirilor, libertatea individuală habeas 
corpus, sunt victorii ale libertăţii; ele însă nu 
dai acelora cari ai scăpat de nedreptate şi de 
apăsare dreptul să cr6dă şi să pretindă că la 
rândul lor pot oprima pe acei cari i-au năpăs-
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tuit, căcă acâsta nu ar fi decât o intervertire de 
roluri, iar nu o biruinţă a, principiului libertăţii; 
reul ar rămânea, acelaşi, ar fi pote chiar Şi mai 
mare, pentru că nimic nu este mai grozav de 
cât apăsarea mulţimii. 

Pe cât timp nu vom căuta decât ceea ce 
ne convine personal, fără a ţine s6mă de tre- 
buinţele şi de interesele celoralalţi, să, tot dorim 
libertatea, să o tot chiemăm toţi cu toţii, buni 
şi rei, bătrăni şi tineri, ea va remăn6 surdă la 

glasul nostru, va remâns suspendată în aer ca 
o simplă aspiraţiune şi va, dispăr6 ca o nălucă, 
tocmai atunci când am crede că o ţinem maj 
bine. Pe cât timp nu vom înţelege că, ea este 
dreptul de a face ceea ce voim sub propria res- 
pundere a consciinţei, recunoscând celoralalţi un 
drept egal, nu putem fi liberi, 

Cată, vreme însă pentru brutar idealul li- 
bertăţii ar fi dreptul de a impune consumatori- 
lor pâne lipsă la, dram, necâptă şi din făină 
stricată, şi pe cât timp măcelarul va striga în 
contra autorităţii care-l opresce de a vinde carne 
de mortăciune, şi cărciumarul va, dori ca salo- 
nul sei! să fie local de întâlnire a făcătorilor de 
vele, cari se mulţumesc a bea rachiul fabricat 
cu vitriol şi cu ardeii Şi a-l plăţi cât de scump 
din beneficiile meseriei lor, pe strade după mie-
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dul nopţii; pe câtă vreme tabacii, cavafii şi croi- 
torii vor crede că libertatea, constă în a nu se 
permite concetăţenilor lor: să cumpere pei, cis- 
me și haine de la alţii din ţâră saii din afară, 
Și a obliga, în numele patriei şi al patriotismu- 
lui, pe toţi locuitorii să se îmbrace şi să se în- 
calţe cu haine şi cu încălțăminte făcute de dom- 
nia lor, gicerea libertate va fi o ilusiune, şi pe 
(6tă giua ar fi un pas către apăsare şi des- 
potism. 

Autoritatea şi politica nu sunt; numai decât 
metoda, de a, realisa libertatea şi de a o garanta, 
Intro societate civilisată numai legea scrisă tre- 
bue să ţie locul voinţei arbitrare şi a bunului 
plac, ea. trebue să consacre şi să facă să se re- 
specte drepturile naturale şi imprescriptibile ale 
fie-căruia. Guvernele nu ai dreptul să se con- 
sidere pe dînsele ca avenăd prerogative şi inte- 
rese proprii, ci trebue să înțelegă şi să scie că 
nu sunt nimic alta decât puterea care se între- 
pune între acel care încercă să nedreptățâscă 
şi acel asupra căruia caută să se năpustâscă ne- 
dreptatea. 

Omul, ca să fie liber, trebue să înţelâgă 
Şi să scie, că ceea ce dă libertate, consideraţiune 
şi avere este munca, că ele sunt singurul drum 
care duce la civilisaţiune şi la progres; până
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când nu “vom învăţa, lovindu-ne cu capul de 
pragul şi de sus şi de jos, a nu mai crede pe 
acei cari, ca să ne esploateze, ne făgăduesc 
câte în lume şi în sore, cai pe pă&reţi : libertate 
absolută, împuţinare de dări, instrucţiune cu 
chila, guvern eftin, — până atunci n'o să ve- 
dem altă decât adu sau trei partide politice 
vrăjmăşindu-se între dînsele şi strigând fie-care, 
la rânâul lor: „Sculați voi ca să ne punem noi“; 
partide egoiste Şi ambiţi6se, care pismuind pe 
cei ajunşi la, putere, cari, de bine de rău, se 
silesc cât pot şi pe cât se pricep, să facă cum 
cred că e mai bine, se muncesc să-i dea jos și 
să se pue în locul lor ca să facă tot ca ei. 
Strigă,, deşi sciii că îndată ce se vor pune pe 
lucru la rândul lor, are să se sc6le oposiţiunea 
„celoralalţi în contra lor; că acei cari la rândul 
lor ar vroi săi înlocuiască, ai să-i atace pentru 
tâte câte vor face, precum şi pentru cele ce nu 
vor face, ai să-i denigreze, să-i calomnieze, să-i 
gratifice cu titlurile obicinuite de instrumente 
ale neamicului şi ale Străinului, de călcători de legi, de violatori de constituțiune; că ai săi a- cuse de rea, voinţă, de nesciinţă, să-i impiedece 
la ori-ce ar voi să facă, să-i insulte nu numai în visţa lor publică dar chiar Şi în cea privată, 
să se lege de nâmurile şi de amicii lor; alâreă
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pe la consuli, pe la gazetele străine; întrun cu- 
vint, întrebuinţeză tote mijlocele pentru a-i dis- 
credita în ochii poporului şi ai străinilor. Gu- 
vernul amărit îşi pierde cumpătul şi, ca omul 

necăjit, când nu este înzestrat cu o mare dosă, 

de filosofie, alunecă pe povârnişiul măniei, iea 
m&suri aspre, lovesce, şi cade printr'un esces de 

vigore, sati prin descurajare şi desgust se lasă 

în voia intîmplărilor, şi atunci cade prin apatie. 

Oposiţiunea. profită şi de una şi de alta ca să 
se sue pe ruinele celor căduţi, cugetând puţin 
la ceea, -ce are să fie. Dar a făgăduit cai pe pă- 

reţi, sănătate în vite, plâie la sordce, siguritate 

în case şi pe drumuri, la oraşe şi la ţâră, ster- 

pirea abusurilor, a dărilor de foc şi a hoţiilor 
de vite, micşorarea dărilor, satisfacerea aspira 

țiunilor naţionale, lăţirea, teritoriului în drâpta şi 
în stinga, participarea statului român la desle- 

gavea tuturor cestiunilor celor mari ale diplo- 

maţiei, şi mii şi mii de alte frumuseți, — le 
uită pe tâte, puţin le pasă de cele ce aii făgă- 

duit. Atunci o altă oposiţiune se formeză cu 
alte făgădueli, şi danţul se învirtesce de atâţia 
ani, reîncepând tot-deauna d'a capo, joc vătă- 

mător şi periculos. 

Cu tâte acestea sub ministerul de eri, ca 

şi sub cel de adi, ca şi sub cel de mâne, lu-
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mea merge înainte pe calea progresului, do- 
vadă învederată că el nu emană de la partide 
ci de la naţiane şi de la condiţiunile în cari se 
află ţera. 

Nu voii să gic că în ori-ce minister, ca şi 
in ori-ce oposiţiune, nu se găsesc Gmeni desin- 
teresați; sunt departe de a crede că unii nu a- 
tacă, decât: ca să pue mâna pe putere, şi că cet- 
alalţi nu se apără decât ca să tragă, folose, dar 
este învederat că înfocarea luptei nu-i lasă nici 
pe unii nici pe alţii să se ocupe cu ceea ce 
trebue ţării. 

Orbirea, partidelor merge până a refusa şi 
a combate binele, când ar veni de la partidul 
opus, deşi raţiunea ne dice să-l primim ori de 
unde ne-ar veni, şi să fim recunoscători acelor 
cari în timpuri grele au apărat drepturile ţării. 
Trecutul de ori-ce dată, ca Şi presentul, îşi are pecatele sale; dar tot-odată şi unul şi altul ai drepturi netăgăduite la recunoscința urmaşilor, când ai sciut să le păstreze o patrie; cu tote acestea se găsesc mulţi care-l defaimă, îl des- prețuesc şi-l insultă. Acestă ingratitudine şi lipsă de respect către Gmeni vine din patimă, din nesciinţă, Şi din orbire. Mai târgdiu,, când timpul va, potoli patimile, atunci vom put6 ju- deca Gmenii cu imparţialitate , și pote că drep-
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tatea va apăr6 la mulţi ca o mustrare, că n'aii 

sciut să preţusscă, şi să judece în deplină libe- 

tate. Până atunci, ceea ce ne pote servi de 

normă în aprecierile n6stre asupra 6menilor este 

să scim, că acel care nu face alta decât se sa- 

mene ura, şi vrajba, zavistuind şi calomniind, 

nu este bun român, şi că acel care muncesce, 
produce, scrie, traduce, ridică o fabrică, o casă 

de comertiii, zidesce o scolă, o biserică, fie el 

creştin, mahometan saii israelit, ortodox sait pa- 
pist, liberal, democrat sau aristocrat, este bun 

român, fiind-că prin faptele 'sale contribue la 

înaintarea, şi la desvoltarea României şi pentru 
acesta merită stima şi consideraţiunea ţării. 

Legea ne-a dat tot ce ne putea da, nu mai 

avem nimica să-i cerem : suntem toți egali, 
înaintea drepturilor şi a datoriilor nu depindem 
nică de voinţa nici de capriciul nimărui. Acesta 

este un mare bine negreşit, dar ne impune şi 
o respundere mare, forte mare, căci ne-a 

creat o ordine nduă de datorii, ne-a dat o in- 

dependență care nu se pâte păstra de cât su- 

puindu-ne la legile cari ne garanteză pe unii în 

contra altora. 

Am arătat, că un mod de a înţelege liber- 
tatea este de a o considera ca o tendință abso- 
lută a, individului, fără altă regulă decât voinţa
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proprie a, fie-căruia,, fără nici o consideraţiune 
pentru ceialalți membri ai societăţii : libertatea 
egoistului, cum sar gice. Un alt mod de ao 
înţelege este de a o privi ca absolută numai 
până, acolo, unde ar lovi raţiunea şi justiţia. 
Una este libertatea tirăniei, cealaltă este liber: 
tatea cea adevărată, 

Libertatea este un drept natural al omului, 
căci fiecare are consciinţa liberei sale acțiuni, a acelei libertăţi care nasce din noţiunea binelui 
şi a răului, pe care o numim libertate morală; 
pe dinsa se razămă tot ediiiciul social al res- ponsabilităţii omului, cu ttă teoria pedepselor ŞI recompenselor; fără, dinsa, nu esistă nică vir- tute, nici viii, nici fapte bune, nici fapte rele. 

Dar dacă omul se simte pe dinsul liber, nu este el re printr'acâsta chiar constrins a nu nega celoralalţi Gmeni aceeaşi prerogativă? Și prin urmare nu a luaţ el, prin faptul acesta chiar, obligaţiunea de a-şi mărgini libertatea sa acolo unde ea începe a. lovi libertatea, celoralalți, cerend şi el acelaşi sacrificii in partea celor alalți, ca ast-tel societatea să devie garanția drepturilor mutuale ? De aci necesitatea de a re- cunosce o autoriţate care să, potă, judeca, după rațiune întinderea cercului libertăţii fie-căruia, cerc a cărui întindere trebue să, fie aceeaşi



LIBERTATEA 203 

pentru toţi, ca să potă fi respectat, ca să fie 

necontestat. Aşa dar libertatea, egalitatea şi 

autoritatea sunt elementele primordiale ale vieţii 
sociale. 

Incât privesce libertatea individuală fie-care 

om este stăpân absolut, suveran, are dreptul 

netăgăduit de a dispune de persona şi de ave- 
rea sa; avem fie-care liberul joc al activităţii 

n6stre fisice şi intelectuale; iar încât privesce 

libertatea socială pe care Englezii o numesc 

principiul voluntar, pe care Dupont White o nu- 

mesce individualism, se cuvine a ţin6 semă de 

respectul libertăţii celoralalţi; cu alte cuvinte că 

trebue să se respecte prescripţiunile autorităţii, 

adică ale legii. 

Libertatea, şi autoritatea trebue să se com- 

bine în folosul fiecărui membru al societăţii, 

iar nu să se combată, căci, de va fi luptă între a- 

ceste două elemente, societatea se pericliteză, şi 

o libertate, care nu recundsce autoritate, cade 

de sine prin anarchie, precum autoritatea cade 

prin abusul puterii cu care a călcat libertatea. 

Societăţile, ai căror membri nu-și înţeleg 

datoriile ce au unii către alţii, îşi dau mai tot- 
deauna libertăţi esagerate şi rău înţelese, cari, 
mai curând sai mai târdii, produc ciocniri în- 
tre interesele comune şi particulare; degenereză
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într'o anarchie, al cărei Singur remediii este des- 
potismul. 

Acel cerc viţios în care se învertesc unele 
societăți de secule, provine din imperfecţiunea 
morală a membrilor cari le compun şi din pu- 
țina, desvoltare intelectuală în care sunt lăsaţi, 
căci libertatea trebuie să găs6scă în fie-care vo- 
inţa şi puterea de a se supune adevărului şi 
dreptăţii, altfel societatea este în tot minutul 
în pericul de a, fi spulberată. 

„Legea veghiâză la, uşa cetăţânului englez, 
„Numai justiţia, pote păşi pragul, dice Laboulaye; 
„liber în casă, numai afară, din casă este supus „autorităţii; este inocent până în momentul pro- „nunţăriă condemnării , este judecat de magi- „Strați inamovibili sai de juriu, în virtutea le- „Silor cari ai definit crima maj dinainte Şi ai „regulat procedura Şi pedâpsa.“ 

Libertatea omului nu trebue să fie şi nu pote fi absolută; sunt însă autorități mari, cari în seculul trecut, pe când se punea piedici cu- getării şi desvolţării, năbuşind şi oprimând, aii propagat idea de o libertate absolută Şi ai voit să ridice acestă, idee la înălțimea, unui prin- cipii, să facă dintr'insa o dogmă, socială. Dacă
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ceea ce se atinge de relaţiunile cu ceialalți 6- 
meni, şi consecinţa ei ar fi, ca nimeni să nu se 
abţie decât de la faptele cari nu-i convin sai 
pe cari nu voesce a le face, a nu recundsce nici 

o lege alta decât voinţa sa proprie, saii cel 

mult a nu se supune decât numai la legile a- 

celea, pe cari el a binevoit să le admită; se în- 

țelege că, acâsta ar pune pe fie-care la voia în- 

timplărilor, adică la discreţiunea celui mai tare. 

In fapt nu există un principii! recunoscut 

şi netăgăduit, prin care să se preciseze şi să se 
stabilescă marginile intervenirii autorităţii în vi- 

Sța omului. Fie-care opinâză şi hotăresce cum 

îl vine mai bine; unii merg până a crede că gu- 

vernul ar av6 dreptul şi datoria de a interveni 

şi a întreprinde lucrări şi acţiuni, ori unde i 

Sar păr că ar fi ceva de făcut, un răi de în- 

dreptat; merg până a voi să fie în stat o uni- 
tate de putere care să facă binele cu sila, să-l 
impue. Aceia ar voi o societate omogenă, o sin- 
gură putere la centru, ducând acţiunea sa bine- 

făcătâre, prin agenţi subordinaţi şi disciplinaţ, 
până la punctele cele mai depărtate. Aceste i- 
dei autoritare se apropie fârte mult în pro- 

cedere de organisaţiunile dorite de socialişti, 
căci şi ele, pornind de la un principii fals, caută, 

„să înlocu6scă libertatea prin silă, impunând nisce
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moduri de traii artificiale în locul celor natu- 
rale. Sunt alți cugetători, ca Bukle de esemplu, 
cari trecend în cealaltă, estremă, sunt până în- 
ir'atâta de geloşi de respectul libertăţii, maj a- 
les când e vorba de cea intelectuală, în cât nu 
admit să, se atingă nimeni de dînsa, nici în bine 
nici în răi, nu admit nici măcar amestecul au- 
torităţii pentru a încuraja, literatura, artele sai 
sciinţele, n&gă, ori-ce acţiune alta decât aceea a 
justiţiei. 

Tendinţa autorităţii este de a se întinde 
cât pâte peste ceea ce trebue şi de a, călca li- 
bertatea individului atat prin acţiunea opiniunii 
cât şi prin acea a legislaţiunii. La tote guver- nele găsim tendinţa de a se întinde peste limi- tele dreptului natura], 

In luptele partidelor politice, totdeauna mi- norităţile luptă în contra tendinței autorităţii, în numele respectului libertăţii, dar lipsite de mijloce suficiente prin ele înseși, sunt fatalmente conduse a-şi căuta de multe ori puterea de ac- ţiune în întrebuinţarea, de mijlGce culpabile. Sa Vădut timpi când -un partid, ameninţat în ere- dinţele sale politice, a mers până a uita senti- mentul de patrie şi de naţionalitate pentru fa- Vorul realisării ideei căreia s'a devotat; atât, de- vin de păsionate în cât uită ori ce rațiune, în
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cât, ceea, ce partidele politice numesc toleranţă, 
nu este decât dreptul de a face tot ce vor şi 
ceea ce împodobesc cu numele de libertate, nu 
este decât triumful ideei lor. 

Este peste putinţă a se adopta un sistem 
esclusiv, mai ales când este vorba de o socie- 
tate “puţin desvoltată, ai cărei membri nu sunt 
incă în stare să judece şi să preţusscă, ceea, ce 

se pote face în folosul tuturor; de aci vine, că 

cu cât o societate este mai puţin dosvoltată, cu 
atât guvernul are o mai mare acţiune asupra 
membrilor ei, şi respunderea lui devine cu atât 
mai mare cu cât pâte intra mai adânc pe t&- 

râmurile libertăţii fie-căruia, şi cu atât este mai 
obligat a forma raţiunea, a implanta credinţe a- 
devărate, a calma pasiunile, a combate ideile 

greşite și a desrădăcina prejudiţiile. 

Tendinţa mai tuturor autorităţilor de a in- 
terveni în vi6ţa cetăţenilor mai mult de cât se 
cuvine, a determinat pe mai mulţi publicişti 
moderni a se ocupa să afle natura acţiunii ce 

se cuvine autorităţii; şi să determine într'un 

mod precis cercul acelei acţiuni; aii căutat să 
însemneze până unde trebue să se intindă su- 

veranitatea, individului şi până unde trebue să 
se înfigă puterea autorităţii, câtă parte din vi- 

Sță se cuvine individului şi câtă societăţii.
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John Stuart Mill proclamă, că principiul 
care trebuă să dirigă raporturile societăţii cu 
iadividul, fie ca forță materială sub formă, de 
penalitate legală, fie ca coacţiune morală a opi- 
niunii publice, este „de a opri pe individ de a 
vătima pe alţii“, şi că acesta este singura, raţi- 
une legitimă ce pote avea o. societate de a se 
servi de putere în conta, membrilor săi. Acest mare publicist, după ce arată că, asociaţiunea este un drept individual, inviolabil Şi sacru, că ea, residă în raporturile carţ unesc pe Gmeni în- tre dinşii şi în legăturile cari constitue aceste raporturi, susține într'un mod general, că jtot ce este de dorit a, se face în interesul umanităţii, al generaţiunilor viităre saii în interesul membri. lor cari asi trebuință de ajutor, întră în atribu- țiunile autorităților, afară de a remunera, pe par- ticulari sai pe societăţi la întreprinderile lore. El consideră pe ori-ce individ ca respung&- tor cătră ceialalți membri ai societăţii pentru Ori-ce r&i pricinuesce, nu numai prin faptele Sale, dar chiar ŞI prin inacţiunea sa, şi con- chide gicend că „fiecare trebue să iea parte la lu- crările şi la sacrificiile trebuincigse peniru apăra- "ea societăţii şi a membrilor e; în contra amenin- lărilor şi a, vătămărilor. “ 

Laboulaye are şi el aceleaşi idei asupra |i-
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bertăţii. “ Amândoi aceşti publicişti mari apără 
principiul libertăţii economice al lui Adam Smith : 
lasă să se facă, lasă să trecă (laissez faire, lais- 
sez passer). 

Baronul Wilhelm de Humbold consideră 
libertatea individuală ca o condiţiune neapărat 
trebuinci6să desvoltării şi progresului societăţii, 
„Scopul omului, dice el, nu scopul acela pe care 
ni-l arată nisce pofte trecătore, dar acela care ne 
este prescris de decrelele eterne şi nestrămutate 
ale raţiunii, este desvoltarea întinsă şi armoniosă 
a tuturor facultăţilor într'un tot complet şi con- 
Slant; aşa dar scopul cătră care trebue să tindă 
Hecontenit ori-ce fiinţă omenescă, şi mai cu semă 
aceea care voesce să influinţeze asupra semenilor 
să, este individualitatea puterii şi a desvoltării ; 
Pentru aceste două lucruri sunt necesare hbertatea, 
şi varietatea de situaţiană, unirea lor produce vi- 
gorea, individuală şi diversitatea multiplă care se 
contopesc în originalitate.“ 

Basa, societăţilor celor mai libere, a socie- 
tăţii engleze şi americane, este guvernul prin 
sine însuși, ceea ce ei numesc Self-government. 
Să nu credem însă că înţelesul acestui cuvint 
ar fi a se guverna fie-care pe sine, căci acesta ar 
fi negarea, ori cărei autorităţi. Adevăratul înţe- 

Ghica, Scrisori, 24,014, 14
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les este ca fie-care să fie guvernat de toţi ceial- 

alți cetăţeni. | 

Englezii, prin proclamarea principiului liber 

tăţii individuale, aii luat tote precauţiunile în 

contra opresiunii, pe care mulţimea sai numă- 

rul ar voi să exerciteze în contra unei părți a 

societăţii sai în contra vre-unuia dintr” înşii. 

„Este de neaperată trebuinţă, dice Mill, a pune 

o îngrădire acţiunii legitime a opiniuniă colective 

asupra independenţei individuale“ ; acâstă, precau- 

țiune este tot atât de necesară ca şi aceea care 

sar lua în contra ori-cărui abus de putere. Ti- 

rania, majorităţii trebue pusă în numărul relelor 

de cari societatea, să se ferâscă; ea pătrunde în 

amănuntele vieţii mai adânc decât tote tiraniile. 

Ideea, că legitimitatea puterii constă în număr, 

este o idee eronată, destructivă a libertăţilor şi 

a adevărului. 

Se vorbesce mult de opiniunea publică, 

dar mai niciodată ea nu este resultanta credin- 

ţelor tuturor membrilor unei societăți asupra 

unei cestiuni; de cele mai multe ori este nu- 

mai credinţa guvernului sati a unui partid care 

impune glâtelor credințele şi voinţele sale, şi 

încă mai adese şi guvernul şi partidele devin 

instrumente şi organe ale tendinţelor greşite ale 

mulţimii, ca să o potă domina,
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Partidul care impune credinţele şi voinţele 
sale este de cele mai multe ori o clasă, o cor- 
poraţiune, un oraş, o mahala, o facțiune, un 
Ciceronache, un Luminărică, un diarist, un am- 
biţios, un Catilina, care pune mâna pe glâte 
saii pe acei cari le conduc, se proclamă opiniu- 
nea publică, voinţa naţională, şi conduce socie- 
tatea după ambiţiunea, sa, fără a, ţin6 s6mă de 
adevăratele sale interese; face şi desface, şi gl6- 
tele primesc ori ce gic ei cu aplause, cu mul- 
țămire şi cu recunoscinţă, | 

Mulțimea judecă mai mult cu inima de cât 
cu raţiunea; poporul iubesce sai urasce Şi nu 
are încredere decât într'acei pe cari-i iubesce. 
Binele ce resultă este mare, când acel preferit, 
ace] idol, este la înălţimea, aşteptări! sale, pre- 
cum este şi nenorocirea de mare, când acea a- 
fecţiune se abate pe capul unui ambițios de 
rând, sai al unui incapabil care nu o merită. 
Guvernele sai partidele, cari pun ghiara astfel 
pe voinţa glâtelor, pot ave o aparenţă, de tărie; 
dar acesta nu face pe un popor nici ferice nici 
liber, pentrucă nici puterea absolută nu face 
tăria şi stabilitatea guvernului, nică voinţa mul- 
ţimii nu constitue libertatea. Şi una şi alta, ca, 
să, se pâtă susține, aii trebuinţă să fie sprijinite 
de rațiune şi de dreptate.
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In cât privesce libertatea intelectuală, adică 
libertatea cugetării, a consciinței şi a scrierii, 
publiciştii cei moderni nu recunosc autorităţii 
nică un drept de ingerinţă altul decât de a o- 
pri calomnia şi apelul la violenţă; libertatea in- 
telectuală este cerută de toţi în general ca un 
drept inalienabil ai omului, drept care trebue 
să fie absolut. „Libertatea opiniunilor şi a dis- 
cuţiunii, dice Mill, este o necesitate pentru desvol- 
tarea intelectuală, desvoltare de la care depinde 
bună starea morală şi materială a nemului ome- 
nesc.“ Sieyes gicea că, presa este um al şeselea, 
simi dat poporelor moderne, şi Georges Canning 
O punea aşa de sus, că o considera ca oa patra 
putere în stat, putere cu care guverna pe tim- 
pul cât parlamentele nu erai deschise. 

„holul presei, dice Mill, este de a ajuta pro- 
gresul regulat şi pacinic în care mişcarea, se face 
prin inteligență, socialitatea, se perfectioneză, la, fla- 
căra artelor, a sciinţelor şi la humina tuturor ta- 
lentelor.“ Un stat nu pote exista liber fără, presă 
şi presă liberă. 

Inti”un eadru restrins, ca al unei epistole, 
ar fi fastidios a mă întinde mai mult asupra a- 
cestui subiect; tot ce am voiţ este ca, într'un 
mod fOrte sumar, să dai o idee despre libertate 
în esenţa libertăţii. Voiti urma cu cele cinci ]i-
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bertăţi primordiale, enumerate de Thiers, pe 
cari el le numesce : securitatea, bhbertatea electo- 
rală, libertatea, representaţiunii naţionale, libertatea 
presei şi preponderanţa representațiuniă naţionale 
în direcțiunea afacerilor statului. 

ZOW GHICA.



  

XI. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

EGALITATEA 

Ghergani, Iulie, 1881. 

Iubite amice, 

O lună ca diua, dame şi cavaleri mulţime 
işi îndreptaii paşii spre grădinile din strada A- 
cademiei. Două tinere elegante mergeaii înaintea 

mea, târând de mână un băeţel ca de vre-o 
patru anişori, în costum de mic dorobanţ, cu 
căciulă, ţurcănescă de die pe cap şi cu puşcă de 
lemn 'de teii, sistem Davila. 

Ele îşi comunicai astfel una alteia ideile 
lor sociale şi faşionabile :
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— Puneţi în gând, soro, Mişu mei, una 
şi bună, vrea să mă ducă-să văd pe Mateescu 
jucând pe Millo Director ! Quelle idee, ma chere! 
Cu mitocancele! Apoi nu e smintit? Atunci să 
mai vadă el! Audi, să nu vrea să mârgă la 
Stavri? unde merge nobleţa mare, unde găsesci 
societatea cea bună, pe toţi tinerii & lu mode! 
Lume chic, ma chere! nu-i. P6te intra prostului 
în cap că astădi nu mai sunt boeri şi negustori, 
suntem toţi egali, tot o apă! Ce s'audi la Millo, 
ma chere ? românesce şi iar românesce. C'est 
vous faire degobiller, cum dice Zizica mea. Unde 
mai e libertatea, soro? 'Te întreb. 

— Stăi să ne uităm la afiş, întrerupse to- 
varăşa, să vedem dacă se cântă La chose. Ce 
vomanţă delici6să! e de nebunie, cella vous trans- 
portie. | 

— Mi-a spus vara ministrului, 'Tincuţa, ca 
marada mea de pension, că Stavri a adus una, 
nare aface Gandon; gice că are nisce costume 
numai fluturi, şi că în opera: on demande des 
ingenues 0 să joce cancan franţozesce numai în 
trico. Să-i spui bărbatu-tăi că dacă vrea să fii 
în societatea mea, ei nu merg la teatru româ- 
nesc; am fost într'o sâră şi am adormit, j'ai 
piqu€ le chien toute la soirde, ma, chere. 

Discutând astfel între dînsele, tinerele dame
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ai trecut pe sub literele de foc ale grădinei, 

unde se jâcă şi se cântă franţozesce. 

Ei am urmat înainte şi am întrat în gră- 

dina unde jocă Millo cu trupa românsâscă, îna- 

intea unui public puţin numeros în adevăr, dar 
care făcea un haz nespus, ridea de se prăpădia. 

M& aşezasem la o masă, când iată că vin 

de se pun în vecinătate doi tineri parfumaţi, cu 

părul pe frunte despărţit pe sprincână, d la co- 

codes. Veniaii discutând. 
Cum vrei să progreseze o ţară unde nu 

este egalitate? Imagines-toi, mon ami, că sunt 

de doi ani supleant de tribunal! Cela tue le 
merite. Să trăesc ei cu d6uă sute cinci deci lei 

pe lună! Ce să mănânci şi ce să îmbraci? Apoi 

nu-ţi mai trebue mănuşi, birjă, mai o îngheţată 

s6ra, un ferber? Om esci! Dacă am cerut mi- 

Distrului să m& numâscă în locul vacant de di- 

lector la Cassa de depuneri şi consemnaţiuni, 

scii ce mi-a r&spuns? „Acolo, domnule, trebuie 

un om care să cundscă serviciul, un om cu 

Sciință şi cu experienţă.“ C'est triste, mon ami, 
i n'y a pas de carritre chez nous, 

—— Când dic că nu le place egalitatea, sciii 
ce dic, replică celalalt; nu vor să înţelâgă, nene, 

că fără egalitate t6te sunt numai mofturi, des 

faniasmagories. Ce mai aştepţi de la o eră,
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unde se permite lui Licorescu să aibă d6uă-deci 
de mii de galbeni venit. Ce face cu el? „Je vous 
le demande. Adună, la hărtii, dreptate e âsta?... 
Scii că eram ca un frate cu Tilică; să vedi cum 
şi-a ridicat nasul, nici nu mă mai bagă în s6mă; 
are patru mii de galbeni pe an, mon ami, d6uă 
de la tată-săii şi două de la nevastă. Cărnăţescu 
i-a dat fata dicând că e de nem. Şi eii s'aştept 
până, o muri tată-mei, care, Dâmne feresce ! pote 
să mai trăescă încă dece dou&-deci de ani daci 
în colo, et meme alors, tot, tot cinci mii de 
franci venit. Ce mai trebă,! Apoi dreptate e asta, 
egalitate e, libertate e? re întreb! 

— Sujetul pe care lam tratat ei alaltă- 
seră, la puţul cu apă, rece! Le-am dis: „egali- 
tate, libertate şi dreptate, iată ce ne trebuie.“ 
Soil ce de lume era? Gemea, nu mai încăpea. 
Am pus cestiunea pe târâmul subiectivităţii , 
nam voit să o tratez din punctul de vedere 
obiectiv. Que voulez-vouz, mon, ami, 1 faut com- battre les prejugăs. Toţi funcţionarii administrativi, 
judecătoresci şi financiari, generali, coloneli şi locotenenţi, tot o 1&fă. 

— Trebuie numai decât să începem re: vista n6stră Tefelugul, c'est indispensable mon ami, Să iasă măcar de două ori pe lună, ecraser les asptritds sociales ef Egaliser le sol de la patrie;
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să arătăm bietului popor că nu e decât o vic- 

timă, să-i spunem că fără egalitate absolută nu 

pote fi fericit; să-l iniţiăm la ideile cele mari şi 

generdse. Toţi domenii deopotrivă să, île devisa 
nstră, nici mare, nici mic, nici bogat, nici să- 

rac. Să dispară aceste cuvinte din dicţionar. 
Pigurea-vous, că săptămâna trecută mă chiamă, 
preşedintele mei şi-mi dice cu un ton, par'c'ar 

fi fost monsieur Ducoroy când ne preda Pan- 

dectele : „V& previi, domnule, că de veţi mai 

lipsi de la datoriile d-vâstre, precum faceţi, o 

să fii pus în penibila necesitate de a raporta 

Ministrului şi a-i cere înlocuirea d-vâstră.“ C'est 

reoltant, qwen dites-vous ? que devieni la libertă, 

mon ami; dites-le moi, je vous prie! Deşi l&ta, 

mea nu e vre-o tr6bă mare, dar de nu curge 

tot pică; era cât p'aci să-i cârpesc o palmă să-i 

scapere ochii. 

— Lasă, bine ai făcut de nu te-ai potrivit 
lui, e om bătrân, şapoi i s'a cam slăbit bala- 

malele capului. 

— Şi dacă e bătrân, ce! nu suntem toţi 

egali? 

— Aşa e, ai dreptate! uitasem. 

După ce ai golit două halbe de bere, saii 

luat repede după două fetițe, şaiu dispărut
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printre becurile de gaz şi printre salcâmii gră- 
dinei. 

Ideile pronunţate asupra egalităţii şi a li- 
bertăţii de grupurile ce întâlnisem mată pus pe 
gânduri; îmi giceam că sunt aprope două deci 
şi cinci de ani de când s'aii înscris în legile 
nostre fundamentale, că toţi Românii sunt li- 
beri şi egali şi până acum n'am vădut măcar 
d6uă linii în vre-o carte, în vre-un jurnal, care 
să ne esplice ce este egalitatea, ce este liberta- 
tea, cum trebue să le înțelegem şi cum trebue 
să le practicăm. Am lăsaţ pe fie-care să-şi facă 
despre aceste drepturi ale omului ideea carei 
place şi care crede că-i vine mai bine la soco- 
t6lă. Aceste reflexiuni m-ai făcut să-ţi adresez 
acestă epistolă. Mai îndreptâză şi tu pe ici pe 
colea erorile ce am putut comite în cugetările 
şi aprecierile mele şi împlinesce lipsurile cari aii 
remas, 

EGALITATEA 

kgalitatea este o aspiraţiune nobilă şi ge- nerGsă a omului de bine, a omului înzestrat cu simţul dreptăţii şi al echităţii, este îndemnul şi speranța, celui inteligent, celui învățat şi mun-
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citor, a acelui care doresce suirea nivelului so- 

cial, desvoltarea progresului şi a civilisaţiunii. 

Filon gicea că egalitatea aduce cu sine pa- 

cea şi armonia, dă societăţilor o democraţie re- 

gulată şi bine-făcătore şi le apără în contra 

ochlocraţiei aceleia în care mulţimea ignorantă 
şi pasionată voesce să comande. icea că ea 

este înainte-mergătore a libertăţii, care nu pote 

trăi nici esista fără, dînsa. 

Egalitatea, deşi e dorită de toţi, dar forte 
puţini o înţeleg, şi mulţi o înţeleg ca tinerii 

noştri de la Raşca, cum le vine mai bine la 

socotâlă,; mai toţi o voesce, cum dice poetul no- 

stru Alexanarescu, Cu lei iar nu cu căţei, cu 

cei de sus iar nu cu cei de jos. 

Prostul şi nătângul cere egalitatea cu omul 

de genii, leneşul voesce să stee totă diua cu 

fața la sâre, şi în loc de lipsă cere să bea şi 

să mănânce mai mult şi mai bine decat acel 

care muncesce di şi nopte; desfrânatul şi co- 

ruptul voesce să fie considerat deopotrivă cu o- 

mul virtuos. Negrul american de Sud şi al in- 

sulelor oceanice dice că este alb „moi €tre blanc, 

blanc comme vo Massa“ (sunt alb, alb ca dumniata, 

domnule). Parvenitul şi ciocoiul voesce numai de 

cât să fie de viţă; îşi. caută origină nâmului în 

vre-un cronicar, printre Domnii cei mari, sai
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printre boerii cei ilustri; se îmbracă cu câte un 
nume care nu este al săi şi se umflă întinsul 
ca un curcan, şi dacă scie să scrie adoptă un 
stil archaic ca să samene cu strămoşul săi. 

Sunt cari nu se mulţumesc cu o nobleţe 
de trei patru secule şi merg cu originea familiei 
printre negurile timpilor, vor să se tragă, de la 
un Septim Sever saii cel puţin de la vre-un Sa- 
lust,. şi numele lor bulgăresci, armenesci saii 
grecesci iai de o dată o terminaţiune ÎN 48; a- 
poi să te mai ţii patriot înfocat, etimologist la 
Scris, ca să se scie că e viţă de Roman adevt- 
rat. Alţii, de un temperament mai atrabilar, 
şi-au imaginat o nobleță, mai n6uă, mai tare, a- 
ceea a opincei. 

— Nu esci român ca mine, vere, gicea 
un ţăran ciocoit unui fecior qe boer, nu esci 
îi al poporului, eşit din opincă, nepot, stră- nepot de plugar, get beget, c6da vacei; esci cio- Ccoiă, puii de năpârcă, | 

În societăţile omenesci d6u& feluri de ine- galităţi ai ocupat Şi ocupă pe morahşti şi pe legiuitori, acea de clase şi de nascere Şi cea in- dividuală. Cea, dintai este nedrâptă, şi tinde a dispare, pe unele locuri a şi dispărut; cealaltă este inevitabilă, fatală, , căci îşi are originea în natura. omensscă Şi este consecința a o mulţime
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de împrejurări independente de prescripţiunile 

organisării sociale şi a legilor. 
Creştinismul, şi în urmă revoluţiunea fran- 

ceză de la 1789, aii proclamat şi aii realisat e- 

galitatea drepturilor şi a datoriilor, lăsând indi- 

vidului îngrijirea şi putinţa de a-şi lua în socie- 

tate locul ce i se cuvine după munca, talentul 

şi meritele sale. 

Acea, revoluţiune franceză a cărei acţiune 

Sa întins asupra Europei întregi, mai mult saii 

mai- puţin, a garantat pe om în contra opresiu- 

nii făcendu-l egalul tuturor, a proclamat dreptul 

pentru toţi de a nu se supune de cât legii, i-a 

recunoscut, dreptul de a participa la facerea le- 

gilor, de a vota impositele şi de a controla în- 

trebuinţarea, banilor publică, lăsând pe fie-care Ii- 

ber a-şi esprima. ideile şi opiniunile prin scriere 

și prin cuvint; a recunoscut pe toţi egali îna- 

intea legilor şi a sarcinelor, a proclamat pe toți 

admisibili la slujbele statului. 

Dacă cineva s'ar încerca să înlocuâscă ine- 

galităţile naturale printr'o egalitate artificială, 

ar cădea, înti'o greşală şi mai mare decât acea, 

a regimurilor trecute, ar păcătui în sens invers, 

căcă acea, egalitate nu sar pute menţine de 

cât oprimând puterile individuale şi ar suprima
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cu totul mişcătorul cel mai puternic al progre- 
sului social. 
| Egalitatea condiţiunilor este o imposibili: 
tate, o chimeră. Acâsta însă nu va să dică că 
desvoltarea Gmenilor, prin educaţiune şi prin în- 
vă&ţătură, prin îmbunătăţirea, traiului material, a 
stării igienice şi a, salubrităţii, nu micşor6ză de- 
osebirile cele mari dintre 6meni şi că nu face 
ca, distanţele morale şi materiale să devină din 
ce în ce maj puţin simţitre. 

O societate bine organisată trebue să caute 
să înlesnâscă, cât se pote mai mult, mişcarea 
de jos în sus, intervenind în ajutorul celor slabi, 
nu pentru a-i pune deasupra, altora, nici pentru 
a le supune lor pe cei tari, dar pentru ai a- 
juta, să-şi desvolte inteligenţa Şi energia; a face 
acesta nu căutând a. cobori pe cei de sus la ni- 
velul celor de jos, ci căutând a pune pe fie-care 
în posiţiune de a se ridica singur. 

Consecința, acestor îngrijiri ar fi ridicarea 
Stării morale a omului, suirea, nivelului social. 
Să nu uităm însă că esistă tot-d'auna pentru fie-care o limită peste care mijlâcele sale nui permit să trâcă, şi ar fi o erdre a crede că, des- voltarea, ar puts merge până a pune vre-odată pe toţi membrii unei societăţi intruna şi aceiaşi condiţiune.
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Legile ai făcut tot, ce puteaii face pentru 
realisarea egalităţii, şi astăgi în societăţile civi- 
lisate omul nu mai depinde decât de lucrarea 
sa liberă şi stăruitore. | 

Ori unde ne-am arunca, vederile, în Româ- 
nia, în Elveţia sai în Statele-Unite, pretutindeni 
0 să găsim Gmeni de deosebite condițiuni; pe 
unii îi vedem trăind în palate cu îndestulare şi 
lux, pe alţii în case modeste câştigând cu multă 
muncă şi ostenâlă hrana de tote gilele; unii mi- 
lionani şi alţii forte săraci; unii sănătoşi de 
minte şi de corp, alţii slabi şi neputincioşi; u- 
nil esercitând meserii mai comode şi mai bă- 

n6se alături cu alţii supuşi la lucrările cele mai 

ostenitâre şi mai puţin retribuite. Acesta însă 

nu ne pote face a dice că esistă clase, căci nu- 
mirea de clasă este consacrată grupelor celor 

cari se formaseră prin privilegii şi prin nascere, 

prin drepturi recunoscute de legi. Iar acolo unde 

sa, proclamat libertatea cu tote consecinţele ei, 

acolo unde legea recunâsce pe toţi egali, dis- 

tincţiunile ce vedem provin numai din deose- 
birea condiţiunilor înnăscute naturei omenesci. 

Invidioşii şi demagogii, folosindu-se de de- 

osebirile ce esistă în condiţiunile omenesci, es- 

ploateză ienoranța mulţimii presentându-le ca 

distincţiuni de clase şi de nascere; desgrâpă nu- 

Ghica, Scrisori. 24,014. 15
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miri morte cari nu mai at importanţă decât 
în istorie şi le aruncă, asupra acelora în contra 
cărora, îşi esercitâză, invidia şi răutatea, fac pe 
Gmenii creduli şi simpli să cregdă că privilegiile 
nu sunt desființate, că toţi Românii nu sunt e- 
gali dinaintea, legilor Şi isbutesc prin frase su- 
nătdre a face pe mulţime să cr6gă, că tot ar fi 
mai esistând drepturi Şi privilegii. 

La noi, ca şi în celealalte ţări libere, legea 
nu a putut desfiinţa, decât inegalităţile capitale, pe acele de convenţiune şi de nascere; dar n'a Putut şi nu va pute nici odată să desființeze nică inegalităţile de inteligenţă, şi de activitate, nici pe acele de averi, căci ele sunt; o conse- cinţă fatală a naturei omenesc. 

N'a putut desfiinţa decât, inegalităţile au tificiale, lăsând curs liber distincţiunilor naturale, lăsând individului totă libertatea, şi respunderea. Şi nu putea face mai mult, căci de ar fi mers mai departe, precum ar voi să facă unii socia- lişti, şi de ar fi încercat să înlocusscă inegali- tatea naturală printr”'o egalitate artificială, ar fi Cădut într'o erdre de o mie de ori mai mare de- cât aceea a, regimului trecut, o erdre în sens invers a celei d'ințai, O asemenea egalitate nu S'ar putâ mănţine decât numaj comprimând pu-
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ierile individuale şi suprimând cu totul Mişcă- 
torul progresului social. 

Omenii nu au dreptul de a-şi impune unii 
altora, decât un singur lucru, Justiţia, căci ea, 
este casul ce legitimă apărare. Nu se pote im- 
pune unui om nici de a fi religios, nică de ai 
milostiv, învăţat sai laborios; şi oră ce acţiune 
guvernamentală, este o umiliaţiune a inteligenței, 
a consciinței, a muncei, a libertăţii omului. 

Proclamarea. principiilor cară trebue să con- 

ducă societăţile omenesci, a. făcut să dispară 
inegalităţile legale, după cum am constatat-o 
mai sus, La noi, ca şi la tote societăţile cari 
al apucat pe calea civilisaţiunii, remân şi vor 

vemăn6 eteme acele d6uă inegalităţi, cari pro- 

vin din diferinţa, ce esistă în facultăţile fisice şi - 
morale ale indivigilor şi din împrejurările din 

afară cari nu sunt în puterea legiuitorului de a, 

le regula, | 
Acele facultăţi diferă de la un om la altul; 

Patimile, voinţa, şi într'un cuvint tot ce con- 
stitue caracterul, sunt atâtea cause de inegali- 

tăţi. Doi fraţi luaţi dintr'o condiţiune înaltă în- 

cep visţa cu acelaşi capital de învăţătură, de 
educaţiune şi de avere; unul se ridică pe scara 

socială în.avere şi în considerațiune mai sus de- 
cât au fost părinţii sei, pe când celalalt prăpă-



228 . EGALITATEA 

  

desce şi ceea, ce a avut, şi în loc dea se sui 
ca frate-săii, s'a coborit. Iată doi Gmeni născuţi 
egali şi cari, după câţi-va ani, se află despărțiți 
unul de altul prin mai multe trepte ale scării 
condiţiunilor sociale. Din doi fraţi născuţi în- 
tr'una din condiţiunile cele mai modeste, unul 
se sue prin ajutorul facultăţilor sale superidre, 
prin vitejie, prin virtute sat prin activitatea sa, 
până. la treptele cele mai înalte ale societăţii, 
pe când celalalt, cade şi mai jos de condiţiunea 
in care s'a născut.. Nimeni Şi nimic nu pote o- 
pri acest curs natural al lucrurilor şi exemplele 
vor fi cu atât mai multe cu cat instituţiunile 
vor fi mai democratice şi activitatea Gmenilor 
mai mare. 

Tot ce se pâte dori este că acei cari se 
sue să fie mai numeroşi decât acei cari se 
scoboră. Lucrarea socială, trebue să tindă a sui 
pe cei de jos la un nivel maj înalt de capaci- 
tate, de avere şi de moralitate, iar nu să 
caute a scobori pe cei de sus la condiţiunile 
celor de jos, căci. acesta ar fi a scăd6 nivelul 
socia]. 

Mișcarea de jos în sus şi de sus în jos este o condiţiune inevitabilă, fatală a vieţii o- menesci. Ceea ce distinge naţiunile civilisate de cele remase înapoi, este că mișcarea d'întâiii,
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fiind mai mare, nivelul social se ridică necon- 

tenit, condiţiunea individilor se îmbunătăţesce şi 

societatea se înavuţesce. 
Am dis că împrejurările din afară sunt şi 

ele o causă, de inegalităţi. Nu depinde de voinţa 

nimărui, nici de prescripţiunile legilor de a se 

nasce şi de a cresce la stână, la pădure, la sat 

sai la oraş, în colibă saii în palat; a cresce in- 

trun colţ de pămint, unde nu există nici miş 

care, nici viâţă intelectuală, unde nu există nică 

industrie, nici comerciă, — saii a cresce într'un 

oraş centru de lumini şi de activitate : iată o 

întîmplare care pâte av6 o influență forte în- 

semnată asupra viitorului unui om. Unul va 

eşi în lume cu puţine cunoscinţe şi cu mai pu- 

țină esperienţă decât celalalt, şi acesta va face 

pe unul să întrâcă pe celalalt prin luminile şi 

prin esperienţa ce a dobândit din frecarea cu 

Gmenii şi cu lucrurile; dar totodată unul şi-a 

creat şi trebuinţe mai multe, pofte şi aspiraţiuni 

mai mari, şi necunoscute celuialalt, dar i sai 

arătat şi mijlocele de activitate ce pote pune 

în mişcare pentru dobândirea lor. Unul mai car 

pabil, dar mai neastimpărat, mai îngrijat, are 

de multe ori un traii mai greti decât cela- 

alalt : nenorociri şi griji cari-l sue sau îl co- 

b6ră,.
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În lume sunt atâtea condițiuni câţi şi 6- meni, un lanţ de inegalităţi. Ori şi care din noi în ori care condiţiune ne-am afla, avem pe alţii deasupra şi dedesuptul nostru, Şi dacă rivnim la mulţi, sunt alţii atâţia, pote şi mai mulţi, cari rîvnese la noi, 0 infinitate de stări Şi de Situaţiuni cari se incrucişâză şi se superpun. Chiar dacă am lua Aug condițiuni cari ni se par forte depărtate una de alta, găsim că, deşi în unele privinţe una este deasupra celei-alalte, în multe altele înse ea este mai pe jos. 
În societăţi, şi în cele -mai democratice, se află o mulţime de elemente de clasare pentru Omeni : averea, meseria, valdrea, personală, cu- noscințele, moralitatea, ete.; mulţumirile însă cari constitue fericirea, adevărată, nu sunt tot- dauna în raport cu împrejurările; ele sunt mai mult în raport cu caracterul şi mai ales cu vo- ința omului. 
Inegalităţile esistă, şi vor esista tot-d'auna, dar clase nu maj esistă, astădi la noi; fie-care ireptă este atât de aprOpe de trâpta, care pre- cede şi de cea care urmeză, încât ar fi peste butință a trage linii de demarcare între unele şi altele. De vom lua, de esemplu, averea ca ter- men de comparaţiune, găsim că o mulţime de artişti de talent, medici, ilustraţiuni literare Şi
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sciinţifice, Gmeni veneraţi şi admiraţi chiar în 
în viaţă, destinaţi pote a li se ridica într'o di 

statue, dar cari îşi ţin viţa cu greutate, în vreme 

ce Gmeni obscuri au adunat averi mari, trăesc 

în bogăţie şi în lux. De vom lua un alt termin 

de comparaţiune, funcțiunile statului de esemplu, 

cari mai pretutindene sunt o condiţiune rivnită 

de Gmenii vanitoşi, ele sunt accesibile tuturor 
Românilor şi scim că ele nu sunt o condițiune 
sine qua non de bun traiii şi de consideraţiune, 

ca, să fie aşa de rivnită. | 

In arte, meserii, în industrie, în comerciii, 

şi în agricutură este mai multă avere de câş- 

tigat şi cel puţin tot atâta. consideraţiune, dacă 

nu şi mai multă. | 

Dorinţa de a se sui pe treptele sociale este 

o aspiraţiune naturală a omului, ea este mişcă- 

torul cel mai puternic al progresului şi al civi- 

saţiunii; dar nerăbdarea face de multe ori pe 

cel de jos să pârdă curajul şi persistența până 

a căuta aiuria, decât în muncă, mijlocul de a 

ajunge acolo unde ar put€ ajunge prin drumul 

cel drept, şi natural; îi face de multe ori ne- 

drepți în aprecieri şi puţin scrupuloşi în între- 

buinţarea mijlocelor. 

Aceştia, când devin numeroşi, devin un în- 

“strument puternic al ambiţioşilor; intriga se a-
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bate asupra, lor, şi ambiţioşii îşi fac din credu- 
litatea lor un mijloc de popularitate amăgindu-i prin promisiuni care nu se pot realisa. Astfel în loc de a activa, Şi a grăbi îmbunătăţirea, con- diţiunilor, tămăduina suferințele, întârdie mer- sul, abătend atenţiunea mulţimii de la calea care duce la, îmbunătăţirea societăţii şi la des- voltarea ei. 

Tactica, linguşitorilor care esploateză igno- ranța şi patimile populare, constă maj tot-dea- una în a trage o linie despărţitore în mulţimea, condiţiunilor sociale, avenă îngrijirea de a lăsa nume&rul cel mai mare într”o parte sub numirea de Popor, şi calificâna minoritatea de clasă pri- vilegiată, de aristocrație, de boerism, de proprie- tai şi de capitalişti, pe cari îi denunţă, popo- rului ca inamici, ca, esploatatori ai muncei, etc. Grupul numeros, în mijlocul căruia Îşi a- Şeză ambiţioşii bateriile lor, este clasa munci- i6re. La vatra lucrătorului ostenit şi supărat ambițiosul caută, a depreţia, şi a înnegri pe acei cari sai ridicat prin muncă, Şi prin talent. Astăgi munca, Şi activitatea este necesară tuturor 6menilor de ori ce condiţiune ; proprie- tarul, arendaşul, medicul, artistul, inginerul, a- Vocatul, judecătorul, ministrul, toţi muncesc ca ŞI comerciantul, ca, şi artisanul; atât numai că
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felul muncii diferă de la unul la altul, condi- 
(iunile nu mai esistă decât în deosebirea mese- 
iilor, cară tote concură la lucrarea socială Şi 
Tidică naţiunile în avere, în consideraţiune şi 
în putere. 

Lucrarea mânilor pe cari ei voesce s'o de- 
considere, clasând pe cei ce o esercitâză întir'o 
Stare de inferioritate, este de o potrivă nobilă 
că tote celealalte. Sunt lucrări de mâni cari 
Sunt geniale, cari aii imortalisat pe pe acei cari 
le-ati săvârşit, lucruri cari au făcut gloria pa- 
triei care a născut pe cei ce le-ai făcut. Museele 

şi esposiţiunile productelor industriei sunt pline 

de gloria celor ce s'au numit : Fidias, Scopas, 
Rafael, Buonarotti, Benvenuto, Palissy. Dacă 
unele din lucrările mânilor aii mai multă însem- 

Dâtate decât altele, acâsta nu provine nici de 

la legi, nici din impunere, ci numai de la im- 

Drejurări, ceea ce nu constitue nici nu pâte con- 
stitui clase. 

Ori-ce lucrare este susceptibilă de perfecti- 
bilitate. La cea din urmă esposiţiune universală 

din Paris, acei cari ai visitat-o au putut vede 
lucrări de dulgherie, de curelărie, de cismărie, 
de tăbăcărie etc., cari făceau admiraţiunea vi- 
sitatorilor, cari echivalaii cu arta, şi puneaii pe 

lucrătorii cari le-ai produs în cel mai înalt
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grad al meritului industrial, deşi aceste meserii 
trec de forte modeste în ordinul social. 

Graţie desființării maestriselor Şi jurande- 
lor, astădi mai pretutindene în ţările civilisate, 
ori ce om tînăr sai bătrân pote trece liber 
dintr”o condiţiune într'alţa. Arendaşul pote cum- 
păra moşie şi devine proprietar de pămint, 
calfa devine stăpân sati se face comerciant, şi 
nimic nu opresce - pe fiul argatului şi al artisa- 
nului de a ajunge, prin muncă și prin studii, 
profesor, judecător, general şi ministru. 

Dacă printre bogaţi se găsesc Gmeni cari 
nu muncesc şi cari duc o viţă de trândăvie, aceia nu întârdie de a trece curând în condiţiu- nile celor săraci, precum săracii, cari muncesc bine, trec în condiţiunea de bogaţi. Lenea şi desfrânarea, sunt viţiuri cari se găsesc în tote clasele; nici activitatea, nici virtutea nu sunţ un monopol. Şi unele Şi altele sunt condițiuni sociale. 

Dacă ne-am esprimaţ bine, am esplicat până la evidență a în societăţile libere nu esistă altă diferinţă între Gmeni decât aceea a înde- letnicirilor, iar nu de clase; inferioritatea Şi Su- perioritatea în condițiuni nu esistă decat în imaginaţiunile amăgite şi în prejudeţe, iar nu în realitate ; diferinţele cari esistă nu sunt decât ceea ce esistă într'o serie maj restrinsă, precum
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ar fi între cherestegiii, dulgher, tâmplar, strun- 
gar şi ebenist. 

Intro ţsră unde a esistat mai mult timp 

inegalităţi de privilegiuri şi de nascere, unde 
prejudiţiile nu aii avut timp să se ştergă , este 

lesne de înţeles că pote esista invidie şi ură; 
clasele cari ai fost oprimate sunt totdeauna 

dispuse a, se crede apăsate; şi când acea supe- 
ioritate sat acea supremație a încetat, senti- 
mentul demnităţii, deşteptat prin aboliţiunea 
Privilegiului şi prin proclamarea egalităţii, dar 

lăsat fără, mijlâce de îmbunătăţire imediătă a 
stării materiale, a luat un caracter de iritaţiune 
și de sfială, astfel că unii cred că vechiul re- 

gim apare sub alte forme, pe când alţii sunt 
ingrijaţi temându-se ca nu cumva să li se câră, 
şi cea ce nimeni nu este în drept a le lua; şi 

unii şi alţii se cred ameninţaţi, cei d'întâiu de 

teacţiune, ceialalţi de o revoluţiune socială des- 
trugătore. 

Acest răi imaginar nutrit de intrigă şi de 
zavistie este anevoe de vindecat şi-i trebue timp 

până să dispară. Legea a putut distruge inega- 

lităţile cele adevărate, privilegiurile de clase, ro- 
bia, claca, monopolurile, boerismul, dar nu a 

putut ordona înfrăţirea inimilor. 

Respândirea luminilor, instrucţiunea pusă
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cât mai îngrabă, la disposiţiunea, tuturor, învt- 
țătura adevărului, lupta în contra intrigii și a 
minciunii, răspândirea ideilor sănătose şi folosi- 
tore, potolirea, patimilor, a urei şi a invidiei, 
Sunt singurele mijlâce de a înlătura o mare pri- 
mejdie în care ne aruncă vrajba aţiţată, de 6- 
meni fără inimă, şi fără cuget. 

Termin acâstă epistolă dicend Românilor 
de ori-ce condiţiune : „Aveţi încredere unii. în- 
„tr'alţii, nu credeţi pe cei cari vă dic că ar e- 
„sista între noi 6meni cari caută să, oprime sai 
„cari voesce să se întârcă la trecut, — căci lu- 
„Crul este peste putință şi fără esemplu. Chiar 
„dacă în spiritul cuiva ar cloci asemenea nebu- 
„hie, acela ar fi numai vrednic de plâns iar nu 
„de temut. Folosiţi-vă de bine-facerile ce socie- 
„tatea nstră pune la disposiţiunea vâstră,, le- 
„pădaţi ura, lepădaţi invidia şi temerea, recu- 
„NOSceți superioritatea meritului şi a virtuţii, 
„ăpropiaţi-vă unii de alţii şi uniţi lucrările v6- „Stre înt”o acţiune comună. « 

Și die guvernului : „Datoria ta de guvern 
„patriot şi liberal este de a nu-ți face din pre- „jodiţii un mijloc de Suvernare, a nu linguşi 
„ignoranţa, a nu aţița patimile; datoria, ta, este „Să cauţi a potoli urele, ca, concordia să devie 
„drapelul întăririi naţionale. Inlăturarea Şi per-
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„secuțiunea talentului şi a sciinţei, chemarea la 
„onoruri şi la -consideraţiune a ignoranței şi a 
„prejudiţiilor, pot une-ori să ducă pe un guvern 

„a se bucura cât-va timp de o popularitate a- 

„parentă şi trecătore, dar vine mai curend sau 

„mai târdiii o di când va fi tras la mare res- 

„pundere şi judecat cu asprime de istorie, pen- 

„tru tâte nenorocirile în cari ar arunca ţera 

„prin asemenea procedări.“ 

JOW GHICA.



  

    

  

XII. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

)GALATORIE DELA BUCURESCI LA TAȘI INAINTE DE 1848 

Ghergani, 20 Iunie, 1881. 

Iubite amice, 

Adi te pui în tren la 9 sera, după ce ai 

prânzit bine la Hugues sau la Brofit, arăţi ti- 
chetul conductorului care vine şi ţi-l timbreză 

cu cleştele, fumezi o ţigară dou8 până la Plo- 

lesci; acolo îţi bei ceaiul in ticnă, te întorci în 

Vagon, apoi te înfăşuri bine în tartan, iţi pui 

Paltonul căpătâii, te lungesci pe canapeaua de 

catifea roşie saii în vagonul pat, dormi ca acasă 

vre-o nduă ciasuri, şi la opt dimin6ţa te deş-
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tepți la Roman. Aici cafea cu lapte, cu un 
hipfel AGu6, şi 17 ceasuri, minut, cu minut, după 
ce ai plecat din Bucurescă, te găsesci transpor- 
tat pe malul îmbalsamat al Bahluiului în fosta 
capitală a fostului principat al Moldovei, unde 
ajungi dormit, mâncat şi odihnit. Călătoria, 
mâncare cu bacşiș cu tot, te-a costat 80 de franci. 
E vegi acum 40 de ani nu era aşa. 

Îmi aduc aminte că odată plecam din Bu: 
curesci spre Moldova, : 
După mai multe visite pe la Vornicie, la Postelnicie, la Agie, la casa poştei , alergături 

Cari aii dăinuit vre-o dece dile, într'o Vineri în sfirşit, pe la orele 3 q. a., trosc, pleosc, intră în curte opt cai cu doi surugii, precedaţi de un ciauş călare. Cat te ştergi la ochi înşirase caii, câte doi doi la, trăsură, un fel de brişcă uşră, s'o duci cu un cal; într'o clipă eram la capul Podului târgului de-afară , bariera moşilor de astă-di; chiuiai şi plesniait surugiii pe ulițele Bucuresciului de ridicau lumea. în picidre, băr- baţi şi femei alergat la uşi şi la ferestre ca, să vadă cine trece. 
| 

La strâjă un fel de logofăt în scurteică lungă de pambrii verde se arată înaintea ca- iloriăă, 

— Ho, ho! şi opresce. trenul, cine sunteţi
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dumnia-vâstră? m& întrebă, apropiindu-se cu 
$apca în mână de uşa trăsurei. 

— Sunt cutare, îi respună eii, declinânduii 
numele şi pronumele. 

Căpitanul de barieră scosese un petic de 
hârtie din buzunar şi însemna cu creionul di- 
sele mele, muind virful creionului de plumb pe 
limbă la, fie-care literă. 

— Şi unde mergeţi dumnia-vâstră ? 

— La Iaşi. 

— Să nu fie peste graniţă? 
— In Moldova. 

— Dar pasaport aveţi? 

Scot pasaportul şi i-l arăt; căpitanul mi-l 
lea din mână, se uită la dînsul, îl mai întorce, 

şoptesce ceva cu secretarul său, apoi intră a- 

mândoi în cancelarie, de unde es după o jumă- 

tate de cias cu pana după ureche, şi îndoind 

pasaportul pe cute mi-l înapoieză cu cuvintele : 

— Să umbli sănătos, coconaşule. 
La, barieră se isprăvise caldarâmul şi o lu- 

am pe şleaii cu rotele în noroiii până la bucea, 

caii la pas, şi surugiii croindu-le cu bicele la 

dungi beşicate pe spinare. 
După patru ore de răcnete şi înjurături. 

cruci şi r&serucă, sfinți şi evanghelii, pe la opt 

sra intram în curtea poştiei de la Şindrilita; 

Ghica, Scrisori. 24,014. 16
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picirele cailor pocniaii de câte ori eşiau din no- 
roiul gros, cleios şi adânc. Făcusem 16 chi- 
lometri. 

Acolo după ce m'am rugat Şi m'am ce- 
tat vreo două ciasuri cu căpitanul de poşte, 
cu căpitănesa şi cu ciauşul, mi s'a dat de ha- 
tir un surugiii cu şase cal în loc de opt scriși 
în podorojnă; şi pe când se ridica lucâfărul de 
diuă eram la Moviliţa, altă, poştă. Aici refuz 
complet de a mă porni înainte, argumentul 
căpitanului era, convingător. 

— Cum să-ţi dai cai, domnule, păcatele 
mele, că aştept din cias în cias să pice curierul 
rusesc de la Tarigrad; şi cu omul împărătesc 
nu e de glumă, că-i sciu păpara. 

Iată-m& dar oprit în drum, Domnul scie cât. 
Căpitanul, om politicos, m'a. poftit în odaea 

de mosafiri să mă încăldesc şi să m& odihnesc 
pân'or sosi cai din sus sati din jos. 

Pe un pat sofa, de la sobă, până la ferâstră, 
dormia, de-a lungul căpităn6sa cu un copil la, Șin, alături cu culcuşul căpitanului, care la, stri- 
gătul de tenor a] Surugiului meii, sărise din pla- 
pomă numai în papuci Şi în cămaşă de borangic; Piciore la picidre cu căpitănsa dormiai sforăind doi bieţi călători, cari, ca, Şi mine, aşteptau so-
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sea de cai. O căldură amestecată cu duhdrea 
de 6meni adormiţi de nu-ţi puteai trage su- 
letul! 

Sâmbătă, s6ra ajungeam în Urziceni, capitala 
judeţului Ialomiţa, oraş înnecat în mocirlă din- 
iun capăt la altul. 

Peste di începuse un vint rece şi noroiul 
se invertoşa strîngendu-se de frig, în cât încet 
incet se făcuse tare ca ferul, formând o cale 
sdruncinată; râtele săriati din hop în hop, a- 
tuncându-mă la fie-care pas al cailor dintr'un 

colţ întmaltul al trăsuri. Până la jumătatea po- 

Stei Mărgineni am mers cum am mers, dar a- 
colo, dând întrun văgaş adânc îngheţat, m'am 

pomenit cu trăsura într'un peş, se rupsese osia 

Şi rămăsese în trei rote. Surugiii descălecară, 
se uitară, deteră fie-care trei fluere de mirare, 

Ceea ce însemna că era casul grav; unul de- 

hamă, şăuaşul şi porni pe fugă spre poştă să 
caute ajutor. 

Din ce în ce mai mult crivățul -se înteţia 

ȘI frigul mă pătrundea; m'am strîns cât m'am 
srins,, dar dacă am v&dut şam vădut, m'am 
dat jos, imitână pe surugiul care rămăsese cu 

mine, m'am adăpostit la spatele trăsurii, dând 
din man şi din picidre; dar și așa na trecut 
Mult şi n'am mai putut juca, simţiam că amor:
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țiam , m& apucase un fel de pirotslă; atunci 
m'am hotărit să deham şi eii pe celalalt şăuaş, 
şi am luat-o la fugă spre poştă în voia lupilor 
cari începuse a urla. Pe la jumătatea drumului 
venia, rotarul poştiei călare, aducend un drug 
de lemn la spinare, şi despre diuă intra şi tră 
Sura mea în poştă. Am petrecut diua de Du- 
minecă, în fabricarea osiei şi s6ra porniam spre 
Focşani, oraş a d6ut Principate, capitala a d6ub 
judeţe, a Slam-Ramnicului pentru Muntenia și a 
Putnei pentru Moldova. 

Luni pe la amiadi, pe când eram în uliţa 
mare în mijlocul târgului, îmi ese înainte un 
impiegat cu guler roşu şi cu spangă, face semn 
Surugiilor să oprâscă, se apropie de mine cu 
un aer maiestos şi începe cu: 

— De unde vii? unde te duci? cum te 
chiamă ? ce esci? 

ÎĂ respund : 
— Vii de la Bucuresci şi mă duc la lași. 
— Unde ţii pasaportul? 
ÎL caut şi i-l dau. 
Impiegatul autorităţii moldovene îl întâree, 

il observă, uitându-se când la mine când la ca- 
racteristicele insemnate într'însul comparându-le 
din ochi. Se sfătuesce cât-va cu colegul săi de 
pe ţărmul muntenese şi m& într6bă unde trag, .
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ca să&mi aducă pasaportul la gazdă. In zadar 

protestez, cerend să mi-l dea indată ca să-mi 

pot urma drumul, mi se răspunde că nu se pote 

până ce nu l'o visa ispravnicul, şi fără mai 

multă vorbă, adresându-se către surugiul dina- 

inte îi dice : 

— Du-l, mă, la han la Petrea-Bacalu. 

Petrea-Bacalu era pe atunci numele de modă 

a otelurilor din Moldova, cum am dice astădi 
Grand hotel, fie cât de mic. Acest nume fusese 

ilustrat de bogatul Petre-Bacalu din laşi, un 
văr al vestitului Hagi-Petcu Pristanda. 

De abia scăpasem de întrebările păzitoru- 

ui graniţei, când trei paşi mai înainte cad în 

investigaţiunile unui alt funcţionar; acesta era 

omul oteupciului, care după ce mă întrebă, dacă 

am ceva marfă sau ceva haine n6uă, începe 

a-mi scotoci prin trăsură şi prin giamantan. Era 

considerat, ca mare pagubă pentru fericirea, Mol- 

dovei sai pentru a Munteniei dacă o bucată de 

Caşcaval, de postav sai vre-o sticlă de rachiă 

ar fi trecut; nevămuită dintr'o parte întralta 

peste şanţul care despărţia Principatele. AŞ între- 

ba pe protecţioniştii sai pe partisanii sistemului 

vamal dacă, prin faptul că a perii bariera de 

pe acel canal, stabilindu-se liberul schimb dintr'o
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parte într'alta, România a păgubit ceva, Şi dacă 
nu stă mai bine astăgi decât atunci. 

Peste şese ciasuri isprăvisem, se îndeplinise 
tote formalităţile prescrise de legi şi regulamente, 
un slujitor îmi adusese pasaportul cu iscălitura 
ispravnicului. Iordache Pruncu, chehajaua îmi 
adusese podorojna Şi iată-mă iar pe drum trăs- 
nind şi plesnind. 

Caii vestitului privilegiii avea privilegiul de 
a se hrăni cu răbdări prăjite, cum dicea suru- 
giul, mâncare care-i făcea seci la pântece şi u- 
şori la carne, te duceaii într'o gonă de lao 
poştă la alta, alergaii cât puteai bietele dobi- 
toce, negreşit, cu speranța tot-deauna înşelată, 
că dincolo vor căptta, câte-va dramuri de 0- 
v&s. M'aii dus de ] jBetşani la Iaşi ca vin- 
tul. Zăpada, acoperise grunzii, pusesem trăsura 
pe tălpi de sanie Wi,alunecam ca năluca pe şe- 
sul alb. 

A cincea, di după plecarea mea din Bucu- 
resci priviam de la Răpedea încântătorul tabloii 
ce se Svălue dinaintea. ochilor la apărerea Iaşului. ui 8 coboram la otelul de Petersburg, 
în casele lui Beizadea, Petrache Mavrogheni din uliţă. 

Suflam în nişte lemne ude să aprind niţel
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foc în sobă, când aud un glas dicend frumosa 
romanţă, irlandeză : 

Latt sose of somer 

acompaniată de o harpă măeastră. Era frumosa 

şi graţi6sa cântăreţă engleză, d-ra Bishop şi ma- 
rele harpist Boza; repetai concertul ce se gă- 

tiaii să dea a d6ua di în salonul generalului 
Tudoraş Balş. 

Călătoria de la Bucureşti la Iaşi mă cos- 
tase 800 de lei vechi, aprâpe 300 de francă, a- 

fară de cele 5 gile de ostenâlă, de suferințe şi 
de necazuri. : 

Căutam să m& mut de la otel, când bunul 
şi ospătosul mei amic căpitanul Alcaz a venit 

şi m'a luat la dinsul. 
In casa unde şedea, în stradă, sala des- 

părţia due apartamente : la drâpta locuia Ni- 

colae Docan cu vărul său Alecu Cuza, fostul 

Domn de la 1859 până la 1866, şi cu Phila- 
delph Conici; la stânga în d6u& camere şi un 
salon locuiam ei cu stăpânul apartamentului. 

Masa era în comun într'o cameră pe galerie. 

Am petrecut acolo mai 0 iarnă întregă 

până m'am mutat la tine. Avuseseşi nenorocirea
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să piergi pe iubita ta mamă Şi tatăl tăi era 
dus la Viena, cu slujba domnescă, 

Graţie v6u6, amicilor. mei din Paris, în pu- 
ţine gile eram cunoscut şi bine primit în tâte 
casele cu o ospitalitate Şi o bunătate pe care 
n'oii uita-o nici odata, 

Puţin după sosirea mea în Iaşi am fost ad- 
mis în audienţă la Mihai-Voaă, Sturdza, presen- 
tat de secretarul săi, maiorul Cogălnicânu şi de 
adjutantul de servicii căpitanul Alcaz,. După ce 
am r&spuns respectuos la întrebările ce Princi- pele a bine voit a-mi adresa, i-am înmânat, seri- sorea, boerilor din Bucuresci, scrisore despre care iam vorbit intruna din scrisorile mele precedente. Pe când Domnul citia, chipul i se lumina, figura, lui, mai tot-deauna posomorită, dobândise un zimbet de satisfacţiune, luase o espresiune de blândeţă. După ce a isprăvit ci- tirea a rămas câte-va momente gânditor cu 0- chii în jos, într”o stare de reflecţiune melanco- lică, apoi pune Scrisrea pe masă şi, ridicând ochii asupra mea, îmi dise că era forte măgulit de sentimentele de stimă, şi de încredere cei esprimaii boerii munteni, dar că, realisarea, ace- lor dorinți era intempestivă. Lucrul nu era po- Sibil în momentul de faţă, pentru că împăratul nu permitea. Îi r&spuna că principiul era în-
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scris în regulamentul organic şi ieaii îndrăsnela, 
ai dice pe Audaces fortuna juvat, cuvinte la, 
cari întîmpină, că acel care răspunde inaintea 
li Dumnegeii şi a Gmenilor de sârta unui no- 
10d, datoresce să fie prudent. 

După aceste puţine cuvinte schimbă con- 
versațiunea, întrebându-m8 despre studiile ce fă- 
cusem la Paris, mi-a vorbit filosofie, literatură, 
estetică, m'a ţinut mai mult de un cias. Mihai 
Sturdza era, precum scii, un om plin de înv&- 
țătură şi se complăcea forte mult în asemenea, 
convorbiri. 

-Intr'o vară şedeam la via lui Stratulat de 

la Socola, aprâpe de frumâsa vilă a lui vodă. 
Intro di, ducendu-mă la Măria Sa cu hârtii de 

servicii, îmi dise : 
— Am audit că-mi esci vecin, cine-ţi portă 

de grije acolo, cine-ţi face prândul ? 
Ei îi r&spund : 

Nimeni, Măria 'Ta. 

— Şi ce? Trăesci fără a mânca? 

Nu, Măria Ta, mănânc, dar nu prân- 
descă. 

Va, să dică faci deosebire între a mânca 

Și a prândi. Ei bine ei prângesc, vino să mă- 

nânci la mine în tote dilele. 
Domna şi Beizadelele erai duşi în străină-
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tate şi Vodă era singur la Socola numai cu 
verul s&ii generalul Alexanăru Sturdza, mult în- 
VEţatul teolog, care venise să petrecă căte-va 
săptămâni la Socola. Ia, masă erai numai ei 
doi, eii şi iubitul nostru amic, plăcutul colonel 
Guluţă, Leon. 

In tâte gilele după masă treceam în salo- nul cel mare, unde Vodă, fumând din ciubuc, Gonversam şi discutam ciasuri întregi literatură, artă, şi sciințe, ba uneori şi politică, până ce venia logofătul cel mare Niculae Canta, sai Şte- fănică Catargiu cu anaforale de întărit, 
Mihai Sturdza avea, dreptate a crede că timpul Unirij Principatelor nu sosise, dacă ju: decăm după, stăruința, Şi după mijlâcele de tot felul puse în joc la 1842 de consulul general Daşcoff, ca să Scotă pe Campinânu din lista candidaţilor şi să facă să scuseze alegerea lui Gheorghe Bibescu, căruia-i lipsea şi etatea de 40 de ani şi însuşirea de nepot saii fiii de fii de boer, condițiuni cerute de regulament pentru a pute fi ales Domn, 
Aşteptam deschiderea navigaţiunii Dunării în sus saii în jos, Gândurile-mi erai împărţite : să m& duc în Sicilia, unde un camarad al mei Villeroz se afla în capul unei esploatări qe Sul- fur, care-mi scriea că putea să-mi procure o po- .
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siţiune bine plătită, sai să mă întore în Franţa, 
unde eram sigur de protecţiunea lui Elie de 
Beaumont, lui Berthier şi lui Dafiemoz, profe- 
sorii mei de la şcâla de mine din Paris. Când 

într'o di, aflându-mă& la Iorgu Ghica cel bătrân 
de la deal, am fost presentat lui Beizadea Ni- 
culache Suţu, unul din boerii: cei mai învăţaţi, 

atunci Postelnic şi Efor al şedlelor. EI petrecuse 
mai mulți ani în Bucuresci pe la 1818 şi 1821, 

pe când tatăl s&ii Alecu Vodă Suţu domnise 
în țara Românescă. Cunoscuse pe tâtă lumea 

Bucurescână de pe atunci; a stat mai mult la 

Yorbă cu mine intrebându-m& de unul şi de al- 

tul, m'a întrebat despre scopurile ce aveam şi 
ma sfătuit să primesc a rămâne în Moldova, 
oferindu-mi o catedra în Academia Mihailsnă, şi 

iată-mă aşezat înaintea unei table cu creionul 

de cretă în mână, arătând tinerilor diminâţa 
proprietăţile cercului, ale elipsei, ale parabolei 

Şi ale iperbolei şi după amiagi vorbindu-le des- 
he formațiunile munţilor şa straturilor pă- 

mintuluj. 

Grei dar plăcuţi ani am petrecut noi im- 

Preună; mult am luptat noi tinerii de pe atunci 

cu prejudețele şi cu obiceiurile cele ele, mult 

am apropiat noi clasele între dinsele; multe 

idei greşite de ale bătrănilor şi de ale boerilor



252 O CALETORIE LA IAȘI INAINTE DE 1848 
    

am spulberat Şi multe idei moderne am implân- 
tat în spirite; multă, rugină am curăţit de pe 
mulţi. Am făcut?o, respectâna credințele — fie- 
căruia, cinstind perii cel albi, lăudând Şi admi- 
rând fapta bună, ori de unde venia, şi venerând 
pe acei cari iubiaii ţara, şi dreptatea, 

Lucram şi luptam nu împins de setea de 
posturi bine plătite, sai de dorinţa de ranguri 
pe scara archontologiei , dar numai de dorința 
de a desvolta în spirite şi în inimi sentimentul binelui, al frumosului Şi iubirna de ţară. In 
bani eram plătiți cum da Dumnegeii, ei pentru 
d6u& lecţii pe di adică 24 de ciasuri de catedră pe septămână primiam 300 de lei vechi, 8 gal- beni, ceva ca un frane pe lecţiune; dar eram bine resplătit prin Satisfacţiunea, ce simţiam ve 
dend pe totă diua cum se lărgia, cercul ideilor 
celor bune. Lucram fie-care cu cuvîntul şi cu condeiul după, puterile „Mijl6celor n6stre, la des- voltarea, Naţionalităţii romane. ȘI scii că lucru nu era lesne într'un timp pe când chiar cea mai mică, alusiune, era, pedepsită cu închisre 
şi cu esil. 

Ca să aibă urmaşii noştri o idee despre li- bertatea, cugetării de atunci, le voii spune, că marele nostru poet Alexandrescu fusese închis la Agie la Bucuresci, fiindeă consulul general
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Ritof descoperise că în fabula Lebăda şi pui 
corbului, prin Vulpe poetul voise să înţelegă, pe 
Rusia, prin puii corbului pe noi Românii, pe 
cari Vulpea voia să-i amăgescă, şi prin Lebăqă 
pe Franţia care voia să ne scape din labele 
Rusiei. 

Un profesor din Academia Mihail6nă, Lă- 
zărescu, era destituit pe spusa unui călugăr 
muscal din Mănăstirea Nâmţului, care raportase 
Consulatului rusesc că, ascultând la o ferestă, 
audise pe acest profesor enunciând idei liberale. 
Consului Kotzebue ceruse destituirea, lui şi nici 
ministrul instrucţiunei publice Alecu Balş, nică 
Vodă nu îndrăsniaii să-l scape. 

Cuvintul progres era proscris. Vestitul cen- 

sor Florescu s'a spăriat şi s'a scandalisat când 
iam dus No. 1 al revistei ce începusem cu 

tine, cu Cogălnicânu şi cu C. Negruzzi, intitu- 

lată „Propășirea, foe scientifică şi literară“; a, 
şters cu condeiul săi cel aspru cuvintul din 
frunte îndurându-se a lăsa numai /6e scienţifică 

şi literară. Mult resunet a avut acea publicaţi- 
une, deşi fără titlu, până, când forfecele censo- 

rului ai venit şi i-au tăiat; firul vieţii. 
Ti-aduci aminte de impresiunea ce a pro- 

dus cetirea intăelor tale poesii acasă la Alecu 

Balş Lungu, unde începusem a ne aduna în
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t6tă luna, ca să petrecem sâra în convorbire şi 
cetiri literare, serate la cari asistati mulţi din 
boerii cei mari, între cari unul din cei mai re- Sulaţi era Grigorie Ghica -fostul Domn de la 1849 până la 1857. 

Ţi-aduci aminte cu câtă căldură şi devota- ment am susţinut candidatura la scaunul archi- episcopal a episcopului de Roman în contra sta- riţului de Nemţ Neoniil, care era patronat de consulul rusesc, şi cum am convins pe toţi bo- erii să, voteze pentru Meletie, care era un bun român. 
TŢi-aduci aminte cu câtă energie am smuls din mânile poliţiei o damă care avusese impru- denţa de a profesa intr'o s6ră sub mască cu- vinte cu alusiune politică, cum ne-am grupat toți tinerii într'o. gândire, puind în capul nos- tru pe cavalerescul enâz Gheorghe Cantacuzino, Şi cum am resistat soldaţilor cari avea ordin să întrebuințeze baioneta în contra n6stră. Parcă Ved şi acum pe regretatul nostru amic Alecu Moruz tăvălindu-se într'un tercii de noroiii cu trei soldaţi în braţe. 

In Academia Mihailână, Organisasem câte-va cursuri libere. La interesantele lecţii de Istoria țării ţinute de Cogălnicânu, amfiteatrul era tot: deauna Plin, la cursul mei de economie politică
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incepuse a veni mulţi boeri Şi ascultaii cu aten- 
țiune. 

Noi tinerii devenisem simburele împrejurul 
căruia se grupau ideile viitorulul. 

Eram susținuți în societate, în propaganda 
ce făceam în favorul ideilor liberale de Elena, 
Negri sora lui Costache Negri, de amica sa, 
frumâsa, şi graţiosa Emelia Reymon, de fiicele 
dâmnei Maria Rosnovanu, Catinca, şi Zoe Sturdza. 
Ideile egalitare şi democratice începuse a se în- 
troduce chiar în sal6nele elegante şi aristocratice 
ale plăcutei şi spirituosei contese Elena Sturdza. 

Cu câtă părere de răi am părăsit Iaşul şi 
mam despărţit de voi, bunii mei amici; o da- 
torie de familie sacră şi durerdsă m& chema la 
Bucuresci, tatăl mei căduse greii bolnav. 

ZOW GHICA.



  

XIII. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

DASCALI GRECI ȘI DASCALI ROMANI 

22 Octombrie, 1882. 

Iubite amice, 

Iți mai aduci aminte, amice, de 

„„Vremea Gea frumosa 

Chind un dascalos grecos 

Inarmat c'o varga grosa 

Paradosa faneros 

Aritmetichi 

Ke gramatichi” 
Ke istorichi 

Ap'edo 'p echi? 

Ghica, Scrisori. 24,014. 17
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Cu domniile fanarioţilor se întrodusese în 
ţară o mulţime de dascaleci (loghiotati), ca in- 
stitutori prin casele boeresci. Ei învățau pe co- 
conaşi să vorbâscă limba, fanarului cu Vodă şi 
cu marele postelnic, când s'or face mari. 

N'am apucat pe dascălii cei ilustri : pe Lam- 
bru Fotiadi, pe Vardalach, pe Comita, cari pur- 
tati işlic şi ciacşiri, dar am cunoscut pe vestitul 
Kirkirei de soi6să memorie, care crescuse pe 
Banul Manolache Bălsnu şi Pa dădăcit până la 
m6rte; am v&dut pe elegantul Mitilineu cu un 
ochii la făină şi cu altul la Slănină, cu pălăria 
în forma tingirii, largă în fund de d6u& ori cât 
diametrul capului şi pusă pe o ureche; el, după 
ce isprăvise pe Niculache şi pe Ștefan Golescu, 
feciorii lui Dinicu Golescu, trecuse la Creţulesci 
şi la urma, urmei se făcuse neguţitor de ciorbă, 
hrănind cu o deopotrivă îngrijire şi stomacul şi 
Spiritul tinerimii care îi încăpea în mână. Am 
cunoscut pe crudul Coriţa, care bătea pe verii 
mei de-i svânta. Am porastisit pe fiii lui Bru- 
tus cu epicul Aristia, şi am trăit un an: întreg 
la Paris cu blajinul Likeardopolu care cânta din 
Norma, pe psaltichie. 

De la zaveră ei lepădase lebadeaua, şi tom- 
batera şi se îmbrăcase nemţesce; purtau mai toți frac cafenii deschis cu c6dele lungi până la
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glezne şi bumbi de alamă , pantaloni verdi , 
strimţi pe picior, jileteă vărgată, cravată lilia- 
chie şi guler serobit băț, nalt peste urechi. 

Metoda Şi programul lor de învăţătură, era 
acelaşi pentru toți. Incepeai cu Eclogarion de 
la Ale Grigorie (amice Grigore), un fel de cres- 
tomatie ad usum delphini  (delfinul era amicul 
nostru Grigore Caracaş, în oOndrea căruia un 
dascăl Crisorora, scrisese acel 0p). Când ajungeai 
la scârţa din urmă a cărţii, te trecea la Terp- 
silea, aşa se numia, gramatica, compusă de prea 
inv&ţatul dascăl Neofit, Duca; îți da de citiai din 
dialogurile morţilor lui Lucian şi te punea la 
tecnologie. Dacă declinai bine numele şi conju- 
gai verbul, erai scăpat, daca nu, tipto / Loghio- 
tatul nu se turbura de ințelegiai sau nu; de 
Sciai cine era Caron, ce era Stixul şi ce putere 
avea Joe. După trei sati patru ani ajungeai la 
Xenofon sai la Plutarh, cu care te deprindea, 
la sintaxă; potriveai alţi trei sat patru ani nu- 
mele. cu adiectivul, cu adverbul şi cu pronumele; 
de le nimereaj, bine, erai scăpat; de nu fiptol.. 
Nici nu vrea să scie dacă înţelegeai. copilăria 
lui Ciru, de cunosceai saii nu locurile pe unde 
aii trecut cei gece mii, saii să caute să te in. 
teresezi la vi6ţa lui 'Timoleon sai a lui Epami- 
nonda; totul era, tecnologia şi sintaxa să-i fie 
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cu bine, şi te trecea la poeţi începend cu Minin 
aide, şi în gece ani te da gata telios. Fără no- 
ţiuni seri6se de istorie, fără filosofie Şi fără ele- 
mente de matamatică te lua de mână şi te du- 
cea, într'o Duminecă, la părinţi, gicendu-le cu 
îngâmfare : 

„Băiatul a isprăvit cartea 1“ 
Vestea se ducea din dascăl în dascăl, până 

la palat; şi dacă erai de părinţi bogaţi, Vodă 
te îmbrăca cu caftan şi te însura cu fie-sa, cu 
nepotă-sa, ori cu vre-o fată din casă, uitată de 
Dumnegei. Când Dumitrache Buzoianu, fecior 
de boer bogat din Buzei, a isprăvit, cartea, Ca- 
ragea l'a însurat cu vară-sa Sultănica, pe care 
8i fi vă&gut-o şi tu. Când Niculache Ghica a eşit 
telios, Vodă, i-a daţ pe nepotă-sa Smărăndiţa, 
fata Domniței Nastasiicăi şi la făcut Agă. Cand 
tînărul Manolache Bălânu a fost dus la Curte 
de Kirkireu, Vodă Şuţu i-a lăsat barbă şi i-a 
dat de nevastă pe fiică-sa Domnița Catinca, în- 
zestrând-o cu moşia, oraşului Târgoviştea. Vedi, 
atunci s'aii sculat Târgoviştenii cu mic cu mare, 
şa venit la divan la Bucuresci cu rogojini a- 
prinse în cap şi cu jalba, în proţap, s'au dus la 
biserică la sfântul Niculae cel sărac din strada 
Victoriei, şi după liturghie, eşind în curtea bi- sericei toţi cu făclii de câră galbenă aprinse, le
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stingea întrun butoiii cu smâlă aprinsă, stri: 
gând : 

— Afurisit să fie Vornicul... şi aşa să se 
topâscă casa lui! 

Se dice că ţi se făcea părul măciucă. Vor- 
nicul pe care îl afurisia era boerul român care 
iscălise darea, moşiei, 

N'a trecut un an şi Domnița, nevasta Bă- 
lEnului, muria din facere. Vodă tatăl ei muria 
otrăvit de ai lui, şi mal târgiti casa boerului 
care a iscălit in adevăr că, s'a stins. 

De atunci a eşit vorba ',Gură de Târgo- 
vişte. “ 

De acea moşie nimeni nu sa putut apro- 
pia, şi a rămas şi până în dioa de astăgi tota 
oraşului. Se dice însă că s'ar fi cam știrbit pe 
ici pe colea în timpurile din urmă. 

Pe când cu dascălii Greci, giua copiilor în- 
cepea, cu r&săritul s6relui şi se isprăvia pe la 
d6ue ore după apus. Diminsţa dulcâţă şi cafea, 
la ameagă prânz ţapăn cu ceorbă şi cu rasol; 
după, aceea somn un cias, d6uă; după somn iar 
dulceţă, şi iar cafea, s6ra mâncare ş'apoi culcare. 
Ora cea mai aşteptată de copii era. somnul 
după amâdi, dacă Grecul nu-ţi încuia uşa ca să 
nu te poți duce să te joci în curte sai în gră- 
dină. Când te închidea nu-ţi remânea altă scă-
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pare decât de a prinde câte-va muşte, a le agăța, 
bumbac netors şi a le da drumul să se ducă 
să mângâe nasul adormitului;, Grecul se deştepta . 
furios şi, ca să pâtă dormi în pace, îţi deschi- 
dea uşa şi te da afară din odae; atâta pagubă! 
Pe sâră te ducea la plimbare pe dslul Mitro- 
poliei, la grădina Breslei sati a lui Deşliu, unde 
se găsia cu alţi Greci. Apoi acolo se fi audit 
novitale şi mandate, strategii şi filonichiă; aj fi 
gis voinicii voiniciior; mânca jăratic şi beau 
fiacări, 

! 
— Să fi fost eii în locul lui Bozzari, gicea, vitezul Coriţă, nu atacam pe la aripa dreptă, ci trăgeam drept, în mijlocul ordiei şi nu lăsam 

să scape nici picior de Turc. 
Mintosul Mitilineu, ca insular ce era, cu cunoscinţă despre ale mării, striga cât putea: 
— De eram acolo nu lăsam pe Miauli să dea drumul brulotului pe crivă&ţ, aşteptam au- sirul şi ardeam tote corăbiile turcesci. Augi, săi scape Căpitan Paşa! 
De câte ori îmi venia să le die: Bre 6- meni buni, dacă sunteți aşa de viteji, de ce nu vB duceţi să vă bateţi acolo şi să mă lăsaţi pe mine în pace! 
La, ochii lor toţi eroii acelei lupte gigantice: Bozzari, Colocotroni, Coletti, Miauli, Canari,
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Sahturi erait numai Greci, nu voiaii să scie că 
Sulioti, Manioti, Specioti şi Epiroti sunt mai! 
toți Arnăuţi şi Români. De câtă-va vreme ve- 
nise un fel de sălbatec, care când audia, că, trata, 

„pe Bozzari de grec se înfuria, se răstia la ei 
strigând : | 

— Nu Grec, Arvanit bre! 
Acela venia de la bătălie. 
Gheorghe  Şerifu, aşa era numele lui, fu- 

sese crescut de mic copil de Kiciu, tata lui 
Marcu Bozzari, la Suli în munte. De şi Ali-Paşa 
Tebedeleu întrebuinţase tâte espedientele cre- 
diocioşilor săi, Nuţu şi doctorul Voia, cu ajuto- 
rul cărora curăţise mulţi Bei feodali din Alba. 
nia musulmani şi creştini, nu putuse însă, nici 
să prindă nici să birue pe Beiul de la Suli, pe 
Șoimul muntelui, şi în fine, ca să trăiască fră- 
țesce, fusese siliți să-şi dea copiii amanet unul 
altuia. Kiciu Bozzari dedese Paşei pe fiul săi 
Marcu, copil de doi-spre-dece ani.. Şeriful cama. 
radul săi la întovărăşit. După doi ani de răb- 
dare, Marcu se scslă într”o n6pte, deştâptă pe 
Şeriful şi-i dice : 

— Gheorghe, hai să fugim! 
Cum ai gis ai: şi făcut. Copiii pornesc a- 

mendoi peste zidurile şi peste şanţurile Ianinei; 
dar, când să pue piciorul pe pămint liber, iată
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că-i ajung Gmenii lui Tebedeleu, şi-l duc peş- 
cheş îndărăt la Ianina. Pe Marcu la cruțat, Paşa, 
că-i era frică de Kiciu, dar pe bietul Şeriful, 
după câte-va, bastâne, l'a ţinut doi ani în fiare. 
Marcu, cum a, vEdut pe camaradul săi cu pi- 
cidrele uşurate, iar a luat:o Ja, picior, şi cu tâte 
descărcăturile de pusci ale arnăuţilor lui Ali, a 
putut răsbi la Preveza,. Şeriful a trăit de atunci 
tot pe lângă Marcu. La revoluţia grecâscă la întovărăşit în d6u&-spre-gece bătălii, până la Scos mort în braţe din ordia turcâscă, Apoi cu trei gl6nţe în pept s'a târit din vizunie în vi- zunie şi, urmând după, cer calea robilor, nime- rise la Bălteni lângă, Ghergani. Acolo eu câte-va bucăţi de pastramă, covrigi Şi trei patru pă- puşi de smochine ținea băcănie, care băcănie mai în urmă sa făcuţ han şi hanul s'a prefă- cut în moşie cu casă mare boerâscă,, în care a trăit ca un derebeiii până la anul 1874. 

Casa era o adevărată, fortăreță, şi odaea lui un arsenal, trei patru şişanele tot-deauna, încăr- cate până la gură, săbii, iatagane, pistole, suliţi şi topore acoperiaii pareţii de jur împrejurul i- cGnelor. Din pridvor la drepta şi la, stânga por- niată ponciş două meterezuri, prin Zid, care du- ceaii bătaia puscei drept deasupra, uşei, din ca- pul scărei. Nici cu tunul nu puteai răsbi la din-



p
o
 

DASCĂLI GRECI ŞI DASCĂLI ROMÂNI 265 
  

sul. Cea d'întâiti grijă a lui Boer Gheorghe di- 
min6ţa, când se scula din aşternut, era să-şi 
iea pistolele de supt căpătâiti şi să le bage in 
buzunar. Avea bani ascunşi şi se temea de 
hoţi. 

Intr'o di răsădia nisce flori în grădină, 
când iată că intră doi inşi care-l întrâbă dacă 
avea. să le dea de lucru, dicend că sunt dul- 
gheri. Pe când se tocmia cu dînşii pentru nisce 
uluci, unul îi aruncă o legătură de gât şi-l 
stringe. Până să scotă pistolele din buzunar era 
și trântit la pămînt şi luat pe sus. Curtea era 
inconjurată pe din afară de d6u&-geci de 6meni 
înarmaţi cu pusci; era Mihale Bonea, dece ani 
spaima a d6uă judeţe. Sătenii din Bălteni sar 
cu toţii, dar n'aii arme, şi hoţii îi ţin în res- 
pect, împuşcând mereii din portă şi din pria- 
vor. Nevasta primarului, o frumuseţe de femee, 
cade împuşcată. Bietul bătrân, Şeriful, e dus 
sus în odae şi chinuit hoţesce, să mărturisescă 
banii. Inecat în sânge, cade leșinat; hoţii dă- 
râmă sobele, găuresc păreţii, găsesc cină-spre- 
dece mii de lei şi se retrag în bună orâine. 

Gheorghe Şeriful a zăcut, după aceea vre-o 
două luni şi a murit, tot în diua când a fost 
împuşcat Bonea la Obor. 

Pe când cu dascălii greci, feciorii de boer
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învățau românesce numai din întîmplare şi pe 
apucate, şi unii nu învățau nici de cum. Imi 
plăcea să ascult pe Jogof&tul Matache, sera, 
când citea vieţele Sfinţilor sai faptele 1ui A 
lexandru Machedon , călare pe Ducipal, care sa 
bătut cu Por împărat Şi cu pasările cu ciocul 
de fer; de şi nu înţelegeam prea bine povesti- 
rile lui Arghin cel frumos, dar Pam cetit de 
mai multe ori. Petrache Nnescu, un secretar 
al tată-meii, fost elev al lui Lazăr, numai în 
câte-va seri m& învățase să, scriii românesce; 
Citiam slova cea mai ciocoiască Și scriam cu 
trei aruncături pe d'asupra. 

Mama Elenca Dudâsca, sora bunică-mea, 
văduva poetului Alecu Văcărescu Şi muma poe- 
tului Iancu Văcărescu, avea sipeturi pline cu 
sineturi; m& lua acasă de-i citeam, ciasuri în- 
tregi, anaforale de-ale divanurilor de cincă, diva- 
nurilor de şapte Şi de-ale veliţilor boeri; noroc 
că se mulțumia, a le cunosce numai de la deci în 
jos. După ce isprăviam, mă cinstea cu o dul: cEţă şi-mi da şi o bucată de pastă de gutui învă lită în hârtie; iar eă îi sărutan mâna. Nu lipsia niciodată, de a-mi dice : 

— Vino să te sărut ovghenisul mamei, că eu, când mă gândesc la evghenia familiei n6- stre, uite, îmi vine amețelă. Noi cu toţi boerii
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cei mană suntem rudă, şi cu Cândescii, şi cu Băr- 
cănescii şi cu Câmpinenii, şi cu Filipescii, şi cu 
Cantimirescii, şi chiar cu Maria 'Tereza. 

Apoi începea, să-mi povestâscă cum ne-am. 
incuscrit şi ne-am rudit cu fie-care din casele 
boeresci; îmi spunea cum Cândescu şi Dudescu 
eraii Nemeşi, Graf Boer şi Graf Kendefy; cum 
Văcărescii se trăgeau din Făgărescii din Făgă- 
aş, neam cu Radu-Negru, după frate-săi Banul 
Craiovescu; cum o Dudâscă se măritase cu un 
Cantemir, etc.; uita, să-mi spue de unde şi până 
unde era rudă cu Maria Tereza, şi dacă o în- 
trebam îmi răspundea : 

— Vedi, aci nu prea scii bine cum vine 
Spiţa neamului, dar sciii de bună s6mă că ne 
rudim. 

Imi plăcea cu deosebire să aud pe Iancu 
Văcărescu când venia la noi şi recita Păstorul 
întristat, Oiasornicul îndreptat, Oda la marca 
terii. Mai în urmă Eliad îmă da lecţii de gra- 

matica română şi înv&ţam pe din afară tradu- 

cerile din meditaţiunile lui Lamartine. Pe la 

1880 Vaillant deschisese şeolă lângă Stavropo- 
leos şi toţi feciorii de boieri : Filipesci, Grădiş- 
teni, Bălăceni, Ghici, Roseti, Budişteni, Golescă 
părăsiaii dascălii greci şi alergau la şcola fran- 
țuzâscă.
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Transiţiunea de la şcola grecâscă la cea 
franțuzâscă, şi la cea românâscă începuse de 
mult încă, din timpul revoluţiei franceze, cu 
Laurengon Ricordon , Colgon, Mondoville, et, 
tot conți şi marchiză emigraţi, transformați în 
dascăli. Pe la anul 1806, când ai venit Mus- 
calii, mai mulţi tineri şi mai multe fete de boer 
vorbiau franțuzesce, 

Cu Lazăr, cu domnia lui Grigore Ghica, cu 
“Efrosin Poteca, cu Costache Moroii, Simion Mar- 
covici, Petrache Poenaru, şcâla, românescă şi-a 

„luat aventul. Şcolile străine ale lui Lambru, 
Vardalach şi Vaillant sau prefăcut în şcoli na- 
ţionale sistematice, cu sute de profesori de isto- 
rie, de filosofie, de matematici, de limbi străine 
vii şi morte. Gimnasii, licee, colegii, facultăţi 
de litere, de sciinţe, de drept, de medicină, ni- 
mica nu ne lipsesce, şi cu tote acestea nu se 
v&d răsărind luceferi pe orizonul literelor, însă 
posderie de advocaţi şi jurnalişti; o cstă care 
de mai mult de d6uă-geci de ani se tămâe unii 
pe alţii cu cuvintele: 

—  Hoţilor! 'Tălharilor şi trădătorilor! nu 
voi, ci noi am făcut îndoita, Domnie, Unirea 
Principatelor, Domnul străin, Constituţiunea, Ar- 
mata, Independenţa, Financele, Regatul, ete.
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Şi ceialalţi respund cu aceleaşi vorbe fru- 
mose : 

— Ba nu voi, ci noi! 

Ş'o duc hojma, fără a li se uri. Unii s'aă 
exaltat într'atâta, în cât cred sincer ceea ce 
dic şi ceea ce scrii. Sunt convinşi că fără ei 
nar fi existat România şi că, dacă ar lipsi ei, 
țara s'ar cufunda. 

Odată m& duc să văd pe unul dintr'acesti 
exaltaţi. Bra bolnav, îl prindea nisce friguri rele, 
îmi dice : 

— Uite, mi-e r&i de tot, o să mor; nu 

d6r că mi-e frică de morte, scii câte glOnţe am 
în trup; mortea am vădut'o de multe ori în faţă 
şi sunt obicinuit cu dînsa, dar m& gândesc că 
de-oiii muri se prăpădesce ţara! 

Intr'o di mă întorceam de la Cameră şi 
întâlnesc pe un venerabil bătrân străin, căruia 

tocmai în giua, aceea i se votase o pensie via- 
geră de o mie de lei vechi pe lună, pentru 

sentimentele lui filo-române; credeam că-i fac 
plăcere, dându-i o veste plăcută. Când ce să 
m& pomenesc! că, se întorce furios la mine, di- 
cendu-mi : 

— Ce? Atâta ai făcut Americanii pentru 
Lafayette? Şi cum se pâte compara ceea ce a
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făcut Lafayette pentu America cu ceea ce am 
făcut ei pentru România? 

Un turist ne spune in cartea sa că mare 
noroc a căgut pe România cu venirea d-nului 
X...., francez venit acum câți-va ani în urma 
imprăştierii Comunei din Paris, care, gice el, a 
înzestrat limba română, cu gramatică şi cu dic- 
ționar, şi cu fel de fel de cărți sciinţifice şi li- 
terare. 

Un bacalaureat scrie întro gazetă două trei 
rânduri într'o limbă ca vai de ea, şi indată-l 
vedi că se esaltâză până a se crede reformator, 
creator şi salvator. 

Nu se pote tăgădui că şcolile nostre, afară 
de facultatea de drept şi de medicină, aii dat 
slabe resultate până acum. Tinerii care dobân- desc bacalaureatul la noi, nu se pot compara 
nici în limbile vechi, nici în istorie, nici în filo- sofie, nici în sciinţe, cu cei cari es din colegiile 
Franţiei, Germaniei, Italiei, Belgiei sau Elveţiei: inv&ţătura n6stră gimnasială nu este destul de seri6să, profesorii nu sunt destul de exigenţi, nici destul de riguroşi la, esamene; gradul uni- versitar se acordă prea lesne şi a devenit acce- 
sibil inteligenţelor celor mai mediocre. Lipsa de seriositate în învăţătura umanitară face ca pă: "Tinţii, care au mijl6ce, să-şi trimită, copiii lor în
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şcolile străine; astădi avem numai in Paris peste 
o mie de tineri la şcoli. In loc de-a încuraja, in- 
teligenţele siabe, ar fi mult mai bine a deturna, 
curentul şi a împinge tinerimea, şi spre meşte- 
şuguri. şi meserii, şi a pune astfel inteligenţele 
mediocre în stare de a deveni producătore în 
loc de a fi sterile şi de multe ori pernici6se prin 
pretenţiunile şi exigenţele lor. A face omeni 
învățați este un bine, a face numai advocaţi şi 
jurnalişti este un răi. 

Aud dicendu-mi-se că un asemenea, sistem 
ar fi o tendinţă a împedica pe fiii poporului de 
a, pute să aspire la posiţiunile cele înalte ale so- 
cietăţii, făcendu-le accesibile numai acelor cari 
ai mijloce de-a sacrifica gecimi de ani la stu- 
dii. Nu! Inteligenţele alese nu se opresc dina- 
intea nici unui obstacol; ar fi fatal să nu avem 
dulgheri, timplari, zidari, croitori, cismari şi să 
avem numai Gmeni stropiți cu literatură: şi cu 
filosofie; am ajunge la agoraua, Atenei şi în cu- 
rend Filip ar fi în cetate. Dacă Gmenii înve- 
țați sunt folositori, cei meşteri sunt indispen- 
sabili. 

Ceea, ce cred eii că ar conveni României şi 
fiilor ei, ar fi ca învăţătura clasică şi ştiinţifică, 
să devie seri6să, nu numai o spoială; iar ace- 
lor cari nu sunt destul de bine înzestrați, ca
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să p6tă deveni adepţii literaturii şi ai sciinţei, 
să li să deschidă şcoli în cari învăţătura să 
mârgă mână în mână cu atelierul. Să se înfi- 
inţeze în fie-care oraş trei, patru, dece, d6ut- 
deci de ateliere, în cari copiii să înveţe mese- 
ria la care. se destină şi tot-odată să aibă trei 
sai patru lecţii scurte pe fie-care di, în cari să 
potă dobândi cunoscinţe de religie, de limba na- 
țională, de istoria ţării, de calcul, de geometrie 
Şi desemn aplicabil la meseria, lui. Acolo unde 
sa înfiinţat asemenea şcoli cu numele de half 
time aii dat resultatele cele mai norocite, resul- 
tate neaşteptate. Meseria na, oprit geniul lui 
Franclin, lui Eddison Şi lui Watt de a se arăta, 
pentru că geniul pătrunde ori-ce îmbulzălă so- 
cială, cum pătrunde un vulcan c6ja pămintului 
Şi ese la ivelă. 'Tinărul din atelier, când ar 
simţi că are disposiţiuni literare sai sciinţifice 
seri6se; lesne ar găsi drumul colegiului şi al fa- 
cultăţii. 

Strigăm cu toţii industrie; dar pare că am crede că s'ar put înfiinţa industrie fără meşteri, 
Şi că Sar put produce fără producători. Un singur ram de producţiune, pictura, dă, Parisu- 
lui patru-deci de milisne pe an; micile oraşe ale Belgiei : Valenciena,, Malina, Bruxela, trag câte dece miliâne pe an de pe dantele. Dar nici
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tablourile nu se fac fără pictori, nici dante- lele fără mâni dibace. Geneva trăesce în mare parte din ciasornicărie şi cu tâte aceste nică de | Saussure, nică de Candole, nici de Jussieu, nici Lavater n'au fost opriți de a deveni nisce lu- mini ale sciinţei. 

ZOW GHICA. 

Ghica, Scrisori, 24,014. 
18



    

    
  

  

XIV. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

TUNSU ŞI JIANU 

26 Decembre, 1882. 

Iubite amice, 

Uitatu-te-ai vr'odată, printr'un ochian de inginer? Să vegi cum într'însul tote se arată, întorse cu susul în jos. Odată îmi adue aminte, că, ridicam planul unuj petic de moşie; o fetiţă lăsase secerea, şi venise lângă planşetă; se uita la mine, par'că mi-ar fi gis: „lasă-mă să mă uit şi eii odată, donnişorule.“ I-am înţeles pofta, i-am îndreptat ochianul spre un cioban, în depărtare, care şedea in mijlocul oilor cu pi-
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ciorul încrucişat, rezemat în măciucă ; îl potrivii 

bine, şi poftii pe fată să se uite. Ea işi astupă 

un ochii cu mâna, şi pune pe celalalt la sticlă, 

se uită, ş'odată strigă : 

— Aoleo! A întors pe Niţă cu gaibele 
în sus! 

De atunci ori decâte ori îndreptam ochia- 

nul spre tenăra fată, ea îşi stringea rochia cu 

amândouă mânile. 

Iată, efectul ce-mi fac mie unii Gmeni, când 

îi privesc prin consideraţia de care se bucură 

in societate, pe când îi sciam şi-i sciu că nu 

sunt şi n'aii fost decât nişte piemei; ne-am po- 

menit cu dinşii Gmeni mari, ilustraţiuni fără 
scirea, lor şi a lui Dumnegdei, pe când alţii, de 

cari nică nu se pomenesce, ar av6 pâte sta- 

tui şi epitafe, dac'ar fi o dreptate în lumea a 

cesta. 

Istoridra ce voii să-ți povestesc, este un 
esemplu de felul cum se scrie istoria. De o fi 
pentru cine-va o decepţiune, îmi pare 'răi, dar 
cum dice povestea vorbei latine : 

Amicus Plato, sed magis amica veritas, 

sait pe elinesce : 

gilos tv Ilidrov, gilzdey 9 Gia Yua.
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Muscalii adusese ciuma în ţară de peste 
Dunăre. Maidanele Bucurescilor gemeaii de sol- 
daţi, cari zăceaii cu sutele în ploie şi în frig, 
ghemuiţi în noroiă, înveliţi în mantale trans- 
parente de vechitură şi de glânţe turcesei. Era 
oprit de a se vorbi de năprasnica, b6lă, nică 
măcar de a-i pomeni numele, sub pedâpsa pa- 
zarnicului. 

Pazarnicul era un fel de ovreiii muscălit, 
cinovnic de cei citirnatit-clas; bătrân, scurt, ŞI 
Slab, obrazul numai mustăţi şi favorite dese, 
albe şi sbârlite, printre care se zăria numai 
verful nasului, ca o cir6şă vinătă, și un gol în 
bărbie, răsătură ca de o carbâvă. Din desişul 
sprincenelor luciaii doi ochi galbeni căprii, ca de 
pisică s&lbatecă. | 

Intâiaşi dată, când am văgut o hienă la 
Schânbrun am strigat : | 

— Mamă! Uite pazarnicul! 
E] purta surtuc verde cu guler roşu, nas- 

turi cu pajură, pantaloni largi cu piele, ş&pcă 
de muşama, spangă Şi un gârbaciii cu care ne- 
contenit bătea. Călare pe un cal mic, vinăt şi 
urmat de trei cazaci cu suliţele întinse, cutriera 
târgul di şi n6pte. Era spaima orășenilor; când 
se ivea într'un colţ de uliţă, bărbaţi, femei Şi 
copii fugiai făcendu-şi cruce ca, de ucigă-l tâca.



278 
TUNSU ŞI JIIANU N INN ANI 

  

  

Una din operaţiunile pentru care părea că 
avea o deosebită plecare şi pe care am v&dut 
practicând-o în mai multe rânduri, cu un de- 
plin succes, era de a porunci cazacilor să scoță 
nădragii bieţilor negustori şi de a-i pune goi pe 
vine în piramidele de noroiu, grămădite mor- 
man pe lângă uşile prăvăliilor. Acea bae de 
şezut dura când mai mult, când mai puţin, 
după împregiurări; totdeauna insă până ce-i a- 
bătea să cadă pe o altă victimă. 'Tratamentul se 
termina cu trei patru gârbace peste pielea, g6lă 
Şi cu câte un Sukensen, adică puii de câne. 

In totă diminţa câte-va sute de cară, a- 
duse cu biciul de prin sate, pline cu cosciuge de la fabrica lui Buhuricul, ocolia tâte maida- nele şi aduna pe morţi, printre cari se strecura adesea, Şi câte unul saii dot vii. 

Doftorii de pe atunci, nisce doftoraşi Nemi, Ovrei sai Greci: Mesici, Bubuki, Grunau, Spo- rer, Esarcu, Gusi etc., eraii porunciţi să nu cumva să spue cui-va sau unde-va, că bâla de care muriaii cu sutele era ciumă, ci să dică că era aşa ceva, ca un fel de dalae amestecat cu bubă, cu ferbinţelă şi cu morte, Poliţaiul Teremia Pa- vlovici Bărzof îi îmbrăcase în muşama şi le prescrisese să se frece la nas și pe mâni cu usturoii şi cu ladin. Era oprit d'a ţin6 porţile
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închise, de-a arde gunoiul în curte, saii de-a lua, 
vre-o altă măsură profilactică, ca să nu se spe- 
Tie oraşul. 

Acei din locuitori cari aveai moşii, saii 
rude la ţară părăsise capitala, iar ceialalţi se 
lăsa să moră cu miile, nespovediți şi negrijiţi, 
şi se îngropaii fără preot. 

Nol fugisem cu totă familia la ţară. 
Ti-aduci tu aminte de un stejar stufos din 

grădină ? Lângă tulpina acelui arbore aşezasem 
sotfrageria. 

Intro sâră, pe când eram la cină cu două 
luminări de săi în sfeşnice de tinichea, cu bă- 
şici de sticlă, Marin Isprăvnicelul s'apropie în- 
cetişor de tata şi cu un glas jumătate sfios, ju- 
mătate hotărit îi dice : 

— Cocdne, cocâne! te chiamă un om la 
pontiţă lingă gard, gice că are săţi spue o 
vorbă. | 

Tata, fără, să pară câtuşi de puţin atins de 
0 invitaţiune aşa de poruncitore, lasă furculiţa 
în friptură, pune şervetul pe masă şi se îndrep- 
teză cătră locul arătat, unde se augiaii şopte 
de mai multe guri. 

Scurt şi copringător. 
— Cocbne Tache, i-a gisii omul cu vorba, 

nu mai mânca sâra acolo, că ni-e drumul une-
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ori pe aici şi vădendu-te la masă le faci poftă 
băeţilor. Că dă!... 6meni sunt Şi ei, rivnesc. 
Să nu mă pomenesc odaţă că face unul vre-o 
borobâţă. 

Trecătorul era fiorosul Tunsu, fost, paraeli- 
ser şi țircovnic şi candidat de diacon. Nu era 
septămână lăsată de la Dumnedei să nu se 
audă câte o vitejie dou de ale lui, ă& la Fra 
Diavolo. Cu vre-o gece dile înainte, călcase la 
moşie la Cocoşul pe vornicul Tache Ralet, ve- 
cinul şi vărul nostru; îi luase şaluri, scule, ar- 
gintărie, tot. Il lăsase pe dinsul şi pe coednă 
numai în cămaşe. 

Pas de nu asculta, dacă poți, de poveţile 
amicale ale unui astfel de bine-voitor. 

Tata, cum se întorse, porunci să stingă lu- minările şi să ridice masa de acolo. A doua gi 
până'n dioă un dulgher cu câte-va scânduri de 
brad improvisa un fel de pavilion rotund după modelul templului vestei de pe malul Tibrului, 
cu singura, deosebire că avea numai o ferestră 
despre apus, ca să nu se vadă lumina, de la drum şi să .nu inducă pe băeţi in ispită, numai 
aşa am putut urma a ne folosi de umbra, şi de r&corea bătrânului stejar. 

Eram încă sub impresiunea povețeior ban- ditului, când într'o di intră în curte o căruţă
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cu patru cai şi trage la grajd. Tată-mei trimite 
să întrebe cine a venit; feciorul se întârce fuga, 
spăriat, 

— Cocâne, Jianu! 
Mama şi noi copiii îngălbenisem, iar tata, 

uitându-se zimbind către fecior, îi dice : 
— Du-te de-i spune să poftâscă, că chiar 

acum ne-am pus la masă. 
Prin grădină se vedea venind un om scurt, 

îndesat, rumen la faţă, ras şi cu mustaţa desă 
şi scurtă; imbrăcămintea lui : dulamă, pantaloni 
Și scurteică, pe cap ş6pcă peste fes, la brâii 
pistele şi un cuţit cu plăsele de os, şi puşea în 
cumpănă în mâna dreptă. 

Tata, îl primesce vesel şi prietenesce, dân- 
du-i mâna să i-o sărute. | 

| — Ce mai faci, Iancule! Bine-ai venit! 
Şegi de mănâncă. — Bre! să-i aducă ciorbă; 
vedi să fiă caldă. 

Când am audit gicendu-i şi Iancule, mi-am 
gis : nu mai încape îndoială, ele! Mi-a venit în 
minte cântecul : 

Iancule, Jianule! 
Îţi e murgul cam nebun, 
Trece Oltul ca pe drum. 

Cum să şedem la masă cu un hoţ de co-
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dru şi să cioenim cu el pahară de pelin ?: Tot 
îmi părea că-l audiam dicend : 

Ţine gazdă nu mă da, 
Că, ţi-oii face-o malotea 
Cu samurul cât palma. 

Polcovnicul Ioniţă cum la v&dut de departe, 
a dat fuga la cornu de venătore : cânii alergai 
din tâte părţile chelălăind, cu botul plin de mă- 
măligă. Intr'o clipă Braica, Dudaş, 'Jica şi Neam- 
țul, săriaii şi jucau cu bucurie împrejurul cor- 
nului de venătâre. 

— Audi, Iancule, nici să imbucăm nu ne lasă Polcovnicul, cum te-a zărit numai de căt 
hai la. venătâre! 

— Bine face, că e târdiii, deabia, o să a- vem vreme până disâră să întârcem doi, trei vătui, 

Se sculară de la masă, sorbiră din cafea, 
îraseră de d6uă trei ori din ciubuc. Pletea, Manta, Şută, Dobre, puneaii lănţugurile de gâtul copoilor, câte doi doj şi pornia, fie care cu păre- chea lui. 

Tata da ordine şi instrucţiuni pe adoua di, căci asta era numai un preludii de vi nătore.
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— Maneo, mâne în diori să fii aici cu Co- 
jeştenii, şi vegi dacă cum-va vărul Costache 
o fi la Cornesci, spune-i să ne găsescă mâne 
pe Crevedia, doar om încolţi lupâicele cele 
fătate. | 

Când r&săria luna, de era dou ciasuri pân” 
a se crăpa de diuă, curtea era, plină de vânători 
de prin cătunele vecine. 

Polcovnicul Ioniţă în mijlocul lor cu o ladă 
plină de cutii dinainte le împărţia iarbă şi alice, 
câte patru umpluturi de puşcă, desemnând fie- 
căruia locul unde să se ție, când să dea gură 
şi încotro s'apuce. 

— Voi Săbiescenilor să vă ţineţi la mărul 
roşu. Tu Dobre, să-mi pui pe colăceni pe Ba. 
ranga şi pe Gămănesceni să mi-i aşezi cu Co- 
jăscenii la lacurile din Mariuţa; Pletea să se 
ducă să caute la Bolobâce; să nu cum-va să vă 
aud gura că vă iea dracul! 'Ţineţi cânii legaţi 
lângă voi. Manto, când îi simţi că a sărit lu- 
poica, dă drumul lui Samson, că ala, când o da 
de urma ei odată, n'o mai slăbesce; lăsaţi pe 
Ovreica acasă că minte şi ne înşală. Na Şi ţie 
băeţică, dicea unui bătrân bondoe vărsându-i 
iarbă în corn şi alice în basma. Vegi să m& 
dai iar de ruşine ca mai dăunădi, de-ai lăsat
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bunătate de lup să trecă pe lângă tine ŞI să, se 

ducă sănătos. 

— Da lasă, dei, cucone Ioniţă, nu mal 
dice, că, ţi-am adus alaltăeri doi lupi în loc de 
unul. De necaz m'am dus de am stat trei nopţi 
la pândă lângă scorbura fagului celui mare; 
i-am adus pe amândoi în spinare tocmai de la 
ogrăgile ciobanului. Uite atunci parc'a fost un 
făcut. Când era să trâcă spurcăciunea, îmi răze- 
măsem puşca de un copac şi scăpăram să-mi 
aprind lul6ua, şi până să-i ieaii de veste, sa 
făcut nevădut prin hăţiş, parcă avea tichiuța 
dracului în cap. 

Sâra în aprinsul lumînărilor, un car plin 
cu lupi tineri şi bătrâni, cu vulpi şi cu epuri, 
venia cu vânătorii după, dinsul. In mijlocul cur: 
ţii jupân6sa Ilinca, aşezase de cu diuă o bute 
cu vin, împrejurul căreia aprinsese patru butoe 
cu câlți mueţi în păcură; dece fete, fie-care la 
vatra, ei, unde se frigeaii berbeci şi se ferbiail 
mămăligi, un ţigan dicea din gură şi din cobză 
istoria, lui Alimoş, 

Pletea şi cu Manta descăreaii căruţa cu 
venat. 

Pusese pe bute un pat de mărăcini, pe 
care aşezase epurii cu botul şi cu urechile a
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fară, şi cu piciorele la centru; la patru colţuri 

ale basei eşiaii de un cot codele bine îmblănite 
a patru vulpi legate împreună de gât, de un 

par înfipt în mijlocul grămedii de epuri şi ţinute 
în picidre pe par deasupra capetelor vulpilor. 

Pe o mescidră rotundă şedeaii în patru picidre 

cinci pui de lup cu gurile căscate către vână- 

tori, şi deasupra lor d6uă lupice năprasnice, 

legate spate la spate de parul înfipt în masă; 

forma astfel un fel de monument cinegetic, cam 

în forma făntănilor moderne, adoptate în capi- 
talele ţărilor civilisate. 

Chelărâsa umplea 6le cu vin din bute şi fe- 

tele ajutâre cinstiai pe vânători, dându-le îm- 

preună cu la de vin şi câte un hartan de frip- 

tură, o bucată de pastramă, un codru de mă- 

măligă, tăiată cu sforă, şo vorbă, bună. 

— Căutat-o-ai în pântece, nea Gheorghe, 

să vedi dacă nu cum-va avea pe văcşora n6s- 

tră? agi e o săptămână de când ne-a mâncat'o 

din coşar. 

— Bea, Gămănescule, că o să-mi dea mie 

coconul vuipea cea împuşcată de tine, să-mi fac 

de iarnă o scurteică cu care o săţi joc la 
nuntă, că văd eii, că de câșlegi îţi pui pirostriile 

în cap. 

— "Ţie, Comane, mi-a dis jupânesa să-ţi
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mai dati o 6lă, că tu ai dat întâi în iup6ica, cea 
mare, care i-a mâncat scrâfa cu purcei cu tot, 
i-a luat-o chiar din bătătură, . 

— De ce n'ai împuşcat bine puiul de lup, 
mei Sgaberciu, şi Pai trântit vii în căruţă, de 
era să rupă mâna, cu colții, lui nea Dumitru 
Ciuruian? Ia uite, colți ca nisce brice. 

Patru dile, cât a şezut Jianul, a fost nu- mai veselie şi petrecere; ttă noptea cântaii 
lăutarii şi fetele întindea hora şi bătuta cu 
flăcăii. 

M& obicinuisem să mă uit la dinsul fără 
să-mi fie frică, ba încă aveam şi un fel de respect, de când îl vădusem nimerind cu glon- tele, de trei ori de-a, rândul, în piatra din mar- ginea pădurii, care de abia, se vedea din foişor; și de când sărise peste şanţul din coda eleşte- ului mai bine decât cai de la ipodrom. Ori cum însă, când mă uitam în Ochii lui, tot îmi părea că avea în mâni tigaia, cu câră fârtă,, cu care făcea pe ciocoi ŞI pe negustori să-i spue unde aveaii bani ascunşi. | Dar apoi iar îmi diceam : „Cum se pote, tata să fie prieten cu unul 

Din cei cu puşca lungă, 
Care dai chioriş la pungă.
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Peciori de lele nebună, 
Care n6ptea *n frundă sună? 

Iancu Jianul era de peste Olt, din judeţul 
Romanați, de pe valea Tasluiului. El a lăsat un 
nume de haiduc, dar nici n'a fost, nici gând 
na avut să se facă vreodată hoţ de codru. 
Insă o poveste, dacă ajunge a deveni legendă, 
adevărul n'o 'mai pote scâte din capul popo- 
rului. 

Tată-său, boer de ţară, îşi crescuse băiatul 
la moșie, fără carte grecâscă şi fără ambiţiunea, 
de-al face un concurent feciorilor de boeri mari 
la isprăvnicii şi la divanuri. Îl obicinuise lângă 
pluguri, cu cai şi cu puşca; vara, la munca câm- 
pului, iarna la urşi şi la capre negre; ajunsese 
de o dibăcie vestită în călărie şi în vânătore; 
încăleca fără a pune piciorul în scară, nici 

mâna pe coma calului şi băga glonţul prin ve- 

rigă de inel. 

Se îndrăgise cu o fată de ţăran, şi vrea 
so iea de nevastă. Jianul bătrânul, deşi habar 
n'avea că era strănepot al lui Cesianus, secre- 

tarul lui Traian, văr cu Salust şi mai în urmă, 
proconsul în Dacia; deşi nu se potrivea cu Ba- 

nii Filipesci, cu Vornicii Creţulesci şi cu Logo- 
feţii Bărcănesci, dar purta, ciacşiri roşii cu meşi
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galbeni şi işlic cu perna verde, în patru colţuri. 
Boerul tot boer! Cum să lase pe fiul săi să 
iea o mojică, să se incuserescă el cu un clăcaş. 
Vegend că se îngrâşă gluma şi că dragostea, se 
inteţea, a hotărit să-şi ducă băiatul la Caracal. 
Te&nărul, a a6ua di după ce a ajuns în oraş, a 
încălecat pe murgul şi fuga înapoi; tată-seii iar 
Va, luat, el iar a fugit; Pa. închis în casă, ela 
sărit pe ferestră; l'a închis în pivniţă, el a 
spart uşa. Tată-său dac a V&dut şi-a vădut că 
nu-i vine de hac, s'a adresat la stăpânire, ce: 
rend să-l surghiunâscă. Caimacanul a, Şi porun- 
cit ispravnicului să-l închidă la Strehaia; băiatul 
țepăn, a trântit slujitorii şi egumenul, şi a scă- 
pat: slujitorii s'a, luat după dînsul; el dacă s'a 
VEgut strimtorat, sa înhăitat cu vre-o câțiva 
flăcăi, cu cari copilărise, 

Tot ca dinsul de bărbaţi 
Şi pe cai încălecaţi 

Şi ai apucat câmpii. 
Ş6pte ani a pribegit prin păduri şi prin munţi, hrănindu-se cu carne necântărită de pe la ciobani şi desfidând potira. Nici nu omora, Nică nu Schingiuia, nici nu jăfuia, ci numai se
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găzduia; fugia de potiră şi de panduri, cât pu: tea; dar când îl încolţea, apoi se apăra, 

Căci nu vrea 
Viii să se dea, 

Gl6nţele lui mergeaii mar drept decât ale arnăuţilor domnesci. Caragea perduse doi cârc- serdari ş'un tufeccii, loviți de glânţele Jianului 
drept în piept. 

Nu văduse pe Stăncuţa de doi ani, Şi-i era 
dor de se topia. Intr'o nâpte de plâie şi de vi- 
jelie lasă pe tovarăşi la gazda âin Valea-Rea, 
îşi încalecă, murgul şi sboră, după dor. In sat 
întuneric beznă, numai o zare de lumină la o 
casă. Se apropie, dă cu degetul în hârtia lumi. 
nată, pune ochiul şi ce vede? Stăncuţa, gătită 
ca mir6să, lungită pe pat, cu o luminărică de 
cără galbenă în mână. Dă cu piciorul în uşă şi 
intră, cade in genuchi pune iataganul Şi pisto- 
lele lângă mortă, îi dă cea de pe urmă săru- 
tare, încalecă, calul, şi drept la zapeiii. 

— Sunt Jianul! Capul mei este pus la 
preţ; du-mă& la Vodă, şi-ţi iea, mia de lei. 

Bălbăia zapciul somnoros şi speriat, nu scia 
unde să se ascungă de frică. 

Peste trei gile ciocoiul intra în curtea dom.- 
Ghica, Scrisori. 21,014. 19
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nâscă glorios, cu vitâzul legat cot la cot; ti 

năr, frumos, cu pletele iungi, cu poturi şi cu 

cepchen, la cap legat cu un tarabulus. 

Caragea se dăduse în capul scărei, ca săl 

vadă; ferestrele eraii împănate cu femeile curţii 

domnescă. 

Jianul împuşcase Gmeni domnesci, şi eră 
osindit la spânzurătore. 

| Caragea ridică ochii în sus la ferâstră, unde 

sta Domna, dicend : 

—  Kowua ro maluxdgu! (păcat de voinic!) 

Augind aceste cuvinte, una din fetele ca- 
sei cade la picidrelv Dâmnei. Caragea o vede, 

se îmblândesce şi dice fetei: 

— Av Tov Stlqs ce rov yagite (dacă-l vrei, ţil 
dăruesc). , 

Jianul n'a vrut să se însore, şi a petrecut 
restul gilelor flăcăi, lângă plugul ce iubia şi pe 
care în viaţa sa aventurosă îl cânta merei 

cu dor: 

Dare-ar bunul Dumnegeii 

Să umble şi plugul mei, 

Din baltag să-mi fac un plug 

Pist6lele să le 'njug 

Ca să brăzduese piezeş, 
unde a fi crângul mai des
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Să trag brazda dracului 
In calea bogatului. 

Tata fusese isprăvnicel de Curte, când zap- ciul a adus pe Jianul la Vodă. Acolo s'a cu- noscut amândoi şi făceaii adeseori venători îm- 
preună, 

ZOW GHICA,



  

XV. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

TEODOR OS 

Londra, 27 lulie, 1883. 

Jubite amice, 

In mai multe rânduri am apucat condeiul , 
cu gândul să-ţi spuiii o istorie; dar m'am tot 
oprit dinaintea temeri, că ai obiceiul de arăţă 
scrisorile mele lui Negruzzi; şi el, ca unul ce se 
află în capul unei publicaţiuni, când pune mâna 
pe ceva scris şi trămis de tine, îl şi tipăresce. 
M'am tot oprit, cum vedi, dinaintea temerii de 
a nu intra în gura lumii, care găsesce pete 
chiar în sdre.
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Am mai esitat şi pentru că-mi giceam că 
pâte n'oiă fi cregut, chiar “nici de tine, în spu- 
sele mele, şi să nu m& pomenese tractat de om 
cu stafii şi cu strigoi. Am însă convicţiunea 
că, ceea ce voiii să-ți spun, este curatul adevăr 
şi că o să vie o gi, când disele mele să se 
p6tă întemeia pe documente şi pe dovedi. 

Câte din povestirile lui Herodot nau fost, 
sute şi mii de ani, tratate de fabule, până ce 
ai venit împrejurări cari aii dovedit, limpede ca 
lumina dilei, veracitatea. spuselor Şi observaţiu- 
nilor sale; şi ai făcut ca marele istoric să nu 
maj fie tratat de băsnar! 

In timpurile domnilor fanarioți, boerii ţărei 
ajunsese a nu mai avâ glas în stat; îi năpădise 
Grecii cu totul. Rar se mai pomenia, pe ici pe 
colea, de câte un Cantemir, un Dabija, saii de 
un Berendeiii; numai câte-va boerii : Logofeţiile 
şi Vorniciile cele mari, de Tara-de-sus şi de 
TŢara-de-jos, cu vistieriile, se mai dau păminte- 
nilor, şi acesta pentru că nu se putea, altfel; 
dar şi acele puţine slujbe devenise apanajul a 
trei patru familii, cari fiind forte avute în dia- 
manturi, argintării, şaluri şi moşii, domnii greci 
işi recrutaui în casele lor ginerii şi nurorile pen- 
tru domniţe şi beizadele. 

Totuşi însă la, mir trebuia să lase să le
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trecă înainte plăcintarii, lăptarii, şi bucătarii fa- 
narului. Un postelnic Vlăhuţi, un logofăt Arghi- 
ropulo, saii un armaş Mano erai puşi în archon- 
tologie mai sus decât un Bărcănescu, un Cân- 
descu, un Câmpin6nu, sai un Dudescu. Tăutesci, 
Calonfirescă, Movilesci şi Buzesci trăiaii uitaţi pe 
la moşiile lor, fără a îndrăsni să aspire la slujbe 
mai înalte decât un zapeilic, o vătăşie de plaii, 
sai o sămeşie; caftanele la cari le era iertat să 
se urce cu gândul, era mult, mult, acele de 
Şătrar sai de sluger, şi acestea dacă se învrea- 
Diciai să câştige protecţiunea vre-unui medel- 
hicer Costacopulo, a unui căminar Rasti, sai a 
unui becer Manolache. 

Cu tâtă decadența, lor, boerii indigeni ţot 
işi păstrase multe din obiceiurile şi tradiţiunile 
cele vechi ale ţării, mai ales acea de patroni şi 
clienţi. În fie-care casă boerâscă se cresceait co-. 
piii de mazili, de boeri de n6m şi de posluş- 
nică. Băeţii înv&ţaii carte românescă unul de la 
altul, sub direcţiunea vătafului sai a vre-unui 
logofăt, din curte; şi fetele se dădea pe mâna 
unei mame Sande, saii a unei jupănese Cristina, 
de le mustruluia şi le învăţa cusături de vape- 
luri, de gevrele şi de sangulii, împletituri de 
bibiluri, fierturi de fel de fel de dulceţuri : _ro- 
dozahar, şerbeturi de trandafir şi de vişine ,
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peltele de gutui şi de mere, tetrea de chitră şi 
deosebite vutci. 

Când un boer îşi căsătoria copiii, să da cu- 
conaşului un băiat; crescut în casă, ca să-l slu- 
jescă pe procopsâlă,; şi fetei i se dădea copila 
cea mai cu minte şi mai învățată, ca s'o îm- 
brace şi să-i cosă; cu condiţiunea de-a o mărita 
dupe vre-un logofăt, când şi-o veni în verstă, 

La însurătbrea căminarului Tachi Ghica, i 
sa dat din casa banului Scarlat Ghica un flă- 
căii anume Grigorie, fiul işlicarului posluşnic , 
care dregea gugiumanele Şi işlicele casei banu: 
lui; iar Mariţei, fetei vornicului Scarlat Câmpi- 
nenu, i s'a dat Sofiana, fata, Aspasiei, grâcă a- 
dusă din Țarigrad de cucsna Luxandra Câmpi- 
n6nca, când sa întors din Surghiun din ţara 
turcâscă. 

Grigorie ișlicarul, tinăr, nalt, rumen Şi plă 
cut; Sofiana, fată numai de Ş6se-spre-dece ani, 
Gcheşă, spriîncenată, Şi frumosă; tot îmbrăcând 
şi desbrăcând diminâța, şi s6ra, Grigorie pe cu- 
conu şi Sofiana pe cuconiţa , de şi nu sciaii 
nici unul limba celuialalt; dar tot şoptindu-şi 
din ochi şi din Sprincene, s'au înțeles la vorbă 
aşa, de bine, în cât a resultat un copil, care, de şi conceput din flori, dar graţie binecuvintării 
părintelui Lesviodax, mai târdiu : Kir Neofit ,
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lait Pra Sfinţit Mitropolit al Ungro- Vlachiei, s'a 
născut fii legitim şi s'a botezat în Christos, 
după legea ortodoxă a răsăritului, cu numele 
de Teodor, fiind că venise în lume în întâia 
Sâmbătă a postului celui mare. 

Grigorie îi gicea Tudor şi Tudorache, pe 
românesce; iar Sofiana, ca o greâcă ce era, îi 

dicea, Theodoros (9s6dwgos), nume cu care ne o- 

bicinuisem mai toţi în casă, atât pentru că ni 
se părea mai original, cât şi pentru că eram, 

ca copii, în contact mai des cu kera Sofiţa, de- 
cât cu logofătul Grigorie. 

In vremea molevmii feciorul care ne slujia 

în odae la dascăl, murind de ciumă la Mărcuţa, 
tata ni Va înlocuit cu Teodoros care vorbia 

grecesce, citea şi scria românesce, slovă de ti- 

par, slovă popâscă şi slovă ciocoiască, după is- 

vodul dat de logofătul Matache; era deştept şi-i 

prindea mâna la tâte. Am auzit mai târdiii că 

avea unghiile cam lungi. 

Sofiana, care era din insula Tinos şi căl&- 
torise prin Tesalia cu mama €i Aspasia, ce fu- 

sese dece ani chelărâsă la mitropolitul de la 

Larisa, ne povestia sâra despre minunile şi fru- 
museţele mănăstirilor de la Muntele Athos, ne 
spunea de sfinţenia călugărilor de la Stavros, de 

la Simopetra şi de la Vatopedi, unde nu călca
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picior de parte femeească, unde nici în sbor nu 
putea să intre decât cocoşii. Cu câtă, evlavie ne 
istorisea scandalul ce fusese la, Nimfios, când o 
barză obrasnică a îndrăsnit să-şi aşeze cuibul 
lângă coşul bucătăriei, cum sfinţii părinţi at 
stat trei gile şi trei nopţi în rugăciuni Şi pri- 
vigheri, cum ai dărâmat cuhnea cu ogeac cu 
tot şi ai zidit alta nduă din temelie pe care 
aii stropit'o cu aiasmă, de sus până jos; r&mâ- 
nend trei săptămâni întregi, bieţii călugări fără 
fiertură, de fasole, în cât slăbise de gândiai că 
erai sfinte moşte. 

Teodoros asculta în estas acele povestiri 
ale Sofianei, şi acum visul lui era să potă să 
mergă, când so face mare, să visiteze acele lo- 
curi sfinte, să se repâdă până la mănăstirea 
Sfântului Sava şi la Sfânta Ecaterina, şi chiar 
până la Ierusalim. 

Nu sciă, din sfințenie sai din ce, dar 'Teo- 
doros nu putea să sufere pe Ovrei. Când audia 
strigând pe uliţă : Marfă! Marfă ! lăsa tot şi a: 
lerga după jupânul cu boceâoa la spinare, răze- 
mată de cot, miorlăindu-i ca pisicele, şi-i arunca 
raci vii în boccea, strigându-i : 

Şspte rațe gun boboc 
Hai jidan la loc,
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Şepte rațe şuna mârtă, 

Hăis târtan la rotă. 

Când duceaii Ovreii pe câte un mort la 
gr6pă, el, cu tâtă paza de arnăuți ai agăi cari 
intovărăşiaii totdeauna, cortegiul, făcea ce făcea 
şi trecea fuga pe sub cosciug strigând „Cruce!“ 
Ovreii spărieţi şi disperaţi arunca mortul jos Şi 
cădeau cu rugăciuni, cerându-i să trâcă înapoi 
ca. să nu se facă mortul strigoii. Acestă, com- 
plesenţă, le-o vindea uneori forte scump : pe un 
pepene, saii cel puţin pe o oca de mere. 

Într'o vreme tata, de jeluirile Ovreilor, îl 
oprise de a mai eşi în portă, atunci găsise alt 
marafet de a-i necăji : Casa unde şedeam era 
lângă podul gârlei din Beilic, astă-di strada, Şer- 
ban-Vodă, avea un sacnasili scos la uliţă, pe 
sub care treceaii Ovreii, când se plimbau gătiţi 
Sâmbăta. Plăcerea lui Teodoros era să stea ple- 
cat pe ferestră, cu undiţa de prins pesce în 
mână, o potrivia aşa de bine în cât apuca gu- 
giumanul ovreiului de fund şi-l ținea spânzurat 
de nu putea să-l ajungă judanul cu mânile ridi- 
cate în sus. | 

Una iar din petrecerile lui favorite era să 
lege sâra o sforă, de parul de la casa de peste 
drum şi el, ascuns sub gang, o trăgea de căpă-
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tăiul celalalt tocmai când da, târtanul să păşescă 
peste sforă, şi-l trântia în bot. 

Îmi aduc aminte că într'o s6ră, pe când 
era odaia cea mare plină de boeri şi de cucâne, 
intră un biet jidan cu falca, umflată şi cu barba 
încălcită de nu putea să vorbâscă. 'Teodoros îl 
aruncase sfărlâza în barbă, după ce-l spoise pe 
obraz mască, cu un pumn de mazăre făcăluită, 
Tata, drept satisfacere, a chemat pe vătaf şi 
i-a poruncit să lege pe 'Teodoros de piciorul 
patului, totdeauna de cu seră, ca să nu mai 
potă eşi la portă, 

Teodoros era, meşter de frunte în tte jo- 
curile de copii. Reputația lui de giolar era mare 
de la Antim până în Lucaci, averea nstră în 
arşice se suia într:0 vreme până la două mii, 
tot capre curățite în var şi îngropate în pă mint în doniţe. EI dicea totdeauna, pe 

Opus pocus imperator, 
Ţangăr mangăr nacaftă, 
Tacaftă melengher Buf! 

Şi le potrivia așa de bine, că Buful cădea tot; deauna pe ceialalți jucători, şi r&mânea tot el Baciul. Apoi dacă intra o-dată cu ichiul în ar



TEODOROS 301 
  

men se punea pe lenghiii, de nu mai lăsa oscior 
pentru ceialalţi băeţi. 

Nimeni nu scia să dea puii de giol ca dîn- 
sul, nici să potrivâscă spetezele la smeii; făcea 
nisce părăitori, de gândiai că bate toba, în cer, 
aşa urla de tare smeul nostru. Când trecea, sfOra, 
vre-unui smeu strein peste grădină, saii peste 
casele n6stre, îl prindea de guşă cu glonţul cu 
storă, sai îl încurca cu al nostru, îl da peste 
cap şi-l trăgeam în curte. 

Teodoros crescea sub pat şi in podul casei 
porumbei de tot nâmul şi de totă pana : şi de 
cei moţaţi şi de cei încălţaţi, dar mai cu deo- 
sebire de cei jucători şi de cei şoptitori şi hoţi. 
Cand zăria unul strein pe sus, îndată înălța un 
jucător, care prin învertiturile lui îl atrăgea , ŞI 
când îl aducea bine în orizonul nostru, îi tri 

metea doi trei şoptitori care-l lua între dinşii 

şi-l aducea, vrend nevrend, drept în porum- 

bărie la noi; atunci alergam de-l închideam 

până se obicinuia cu ceialalţi porumbei şi-l fă- 
ceam rob. 

Teodoros era ceea ce Francezii numesc un 

gamin, iar pe românesce un ştrengar. 

Când m'a trămis tata în străinătate, lam 

lăsat, la Ghergani. pe lângă kir Ianuş Cioba- 

noglu, arendaşul moşiei; îi servia de isprăvnicel;
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păstra viii dorul de a se face hagi. Când m'am 
întors, lam găsit ajutor logofătului Marinică, 
epistatul unei moşii ce aveam în 'Teleorman. 
Cunoscea hotarele tuturor proprietăţilor de pe- 
"mprejur Şi scia pe dinafară claca, şi dijma 
datorită de fie-care sătân din plasa Vedei. IȘi 
făcuse un nume aşa de bun, în specialitatea de | căutare de moşie, în cât trecea epistat de la o moşie la alta, ori de câte ori tată-meu sati Cos- 
tache Cantacuzin, Barbu Catargiu sai Iancu Slă 
tin6nu nu găsiaii să-şi de în arendă, moşiile lor 
Secara, Pâtra, Voevoda, sau Lisa. Uneori căuta câte d6uă şi trei deodată, 

In contact de afaceri cu Șiştovul, vorbia bulgăresce ca apa, şi legase cunoscinţe cu ne- Suţători de peste Dunăre. Into di, saii că nu „Putuse să închee socoteli bune cu Iancu Slăti- 
n6nu pentru gestiunea moşiei Lisa, sait că iari se făcuse poftă de hagialic, s'a pus într'o Şaică să trecă la Nicopoli, dicend că să, duce să cum- pere vite; nu s'a maj întors nici până în diua de astădi. S'a tăcut nevedut, afantos, cum qi- cea, biată mă-sa, . 

| Mult l'a mai jălit sermana Sofiana, mult a mai alergat cu acatiste şi paraclise pe la bise- Tic şi pe la icâne făcătore de minuni; mult a mai umblat pe la Vrăjitori şi cărturărese să-l
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ghicescă, să-i dea cu bobii şi să-i cate la stele. 
Nimic şi iar nimic; parcă Par fi înghiţit pă- 
mâîntul ! 

Fel de fel de 6meni veniaii de-i spuneai 

bietei mume tot felul de poveşti : unii că ar f 
aflat de bună s6mă de la un corăbier că caic- 

ciul care-l luase să-l trâcă Dunărea, simţindu-l 
cu parale în chimir, Var fi omorit ca să-l jefu- 
iască. Alţii îi spuneai că Par fi vădut în Tatar- 
Bazargic, unde se turcise de dragostea fetei 

unui Muftii, ca s'o potă lua de nevastă. Alţii 
iar îi spuneai, că pringendu-l un Imam la ca- 

dâna lui, lar fi legat într'un sac co pâtră de 

gât şi lar fi aruncat în Dunăre. 

Sofiana, şpte ani de-arândul îi făcuse tte 
sorâcele cu colivă -şi cu colaci, ca la morţi. 
Când într'o gi vine veselă la mama, cu 0 scri- 
sore în mână. Fra de la Teodoros care trăia 

şi-i scriea : 

„Să nu spui la nimeni că sunt în viaţă. 

„Voiu să scii numai tu că trăesc, sunt sănătos, 

„tare şi mare, şi de-o vrea Dumnegei am să 

„m& fac şi mai mare. O să trimet să te aducă, 

„Şi pe tine aici, pentru că-mi eşti mamă şi b&- 

„trână. “, 

Nici dată, nică nume de loc! Scrisdrea i-o 

dăduse jupân Stoian, băcan din hanul Gabrove-
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nilor, căruia i-o trămisese frate-săi din Uzun- 
giova, căruia, şi lui i-o dăduse Tătar-Mizilul, care trecea cu iasacciul unui elcii. 

Un an după aceea, altă, scrisâre în care iar Îi gicea că în curând o să trimită s'0 iea. Iscă- lit Teodoros şi dedesubt, Magdala,. 
Imaginaţiunea, bietei bătrâne se rătăcia în tot felul de gânduri, Aci i se părea că, Magdala era fata Muftiului de dragostea, căreia, se turcise, căci acum nu mai avea îndoială, că-şi schimbase legea, de vreme ce în scris6rea lui nu pomenia nici de Maica, Domnului, nici de vr'o mănăstire; aci iar credea, după esplicaţiunile unui Manaf bătrân din curte, că nu era scris Magdala, ci Abdula, numele lui cel noi în Mahomed. Intr'o di vine veselă la mama, că-i spusese Archiman- dritul grec de la Stavropoleos că Magdala era nume de Creştină, de la Maria Magdalina, din Evanghelie, Şi că trebue să fie numele nevestei ce luase. 

Pe la 1848, când am plecat din ţară, So- fiana se lipise pe lângă fosta mea, doică, maica Eudoxia , călugăriță, la, Ţisănesci, hotărită să se călugărâscă şi ea. Cang m'am întors în ţară la 1859, biata maica, Eudoxia, bătrână Şi. cădută la, aşternut, n'a, sciuţ să-mi spue alta despre Sofiana, decât că, plecase de la schit de vre-o
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opt ani, cu gând să-şi iea, metania, sai la mă- 
năstirea dintr'un lemn, sai la vre-un schit din 
țara grecâscă. Clucerul Scarlaţ larea mi-a spus 
că 0 văduse cu vre-o cinci ani în urmă prin 
Bucuresci, şi că întrebând-o de scie ceva despre 
fiu-săi, i sa părut că nu prea ţinea şir la 
vorbă. 

Pe la 1864 eram mai mulţi adunaţi la ciaiti 
la reposatul Tillos, consulul general al Franţiei; 
gazdele erai pline de peripeţiile espediţiunei En- 
glezilor în” Abisinia şi de marşul lor spre Mag- 
dala; nu mai era pe-atunci alţă vorbă decât de 
vitejia Negoşului. Numele de Magdala din seri- 
sorea Sofianei mi-a adus aminte pe 'Teodorosul 
nostru, şi adresându-mă către Slătinânu îi di : 

„Ţi-aducă aminte, cucâne Iancule, de epista- 
tul tată-meii de la Secara, pe cari Vai avut şi 
dumniata la moşia Lisa?“ | 

Nu isprăvisem vorba, şi răposatul Slătinenu, 
bătendu-se pe frunte, îmi răspunde : 

— Ai dreptate, el trebue să, fie, să scii 
că el e, numai el avea tot-deauna vorba de îm- 
părăt în gură : „Scii că n'o să mă facă împă&- 
„rat, d6r nu mi-o lua împărăţia. Nu-ţi fie frică 
„de mine, că dr nu sunt împărat“. Una d6ut 
şi împărat. 

Negoșul, după tâte deseripţiunile lui Beil şi 
Ghica, Scisrori. 24,014, 20
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ai altor călători englezi, cu cari ati fost în 
mare intimitate pe la 1861, câna era cu oștirea 
lui la lagărul de la Dobra, Tabor, unde adunase 
150 mii de 6meni, s6mănă cu totul cu Teodo- 
rosul nostru. Îl deseriă 6cheş, dar nu de o co- 
IGre etiopică, nasul pronunțat şi încovăiat, bu- 
zele subţiri, fără nici o asemănare cu a soiurilor 
africane; părul creţ şi despărţit în trei codițe 
împletite, obrazul mai mult rotund decât Oval, 
multe fire de păr albe în barbă şi în mustăţe, 
talia de mijloc, dar legat şi ţ6păn. 

La 1864, când ai intrat Englezii cu asalt 
în Magdala, Teodoros, după ce s'a luptat vite: 
jesce ca un leii, nelipsit din mijlocul soldaţilor 
lui, oră unde era, primejdia mai mare, apoi s'a 
inchis întrun turn cu vre-o câţi-va ofiţeri, gece 
la număr cu dinsul împreună, şi de-acolo trăgea 
în Englezi. Când Sir Charles Staveley a spart 
turnul şi a, intrat înăuntru, Teodoros, întorcen- 
du-se către servitorul stii Valde Gabir, singurul 
luptător care mai remăsese în viaţă, îi gise : 
„Sa sfârşit! fugi, te desleg de jurămiînt, cât 
„pentru mine, eii nu pot căd6 viii în mânile 
„inamicilor“, şi punenă ţ6va pistolului în gură 
şi-a sburat creerii. | 

Nimeni nu scia că unul dintr'acele dece ca 
davre era al Negoşului, când un prisonier abi-
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sinian zărind inelul din deget, a strigat : 'Teo- 
doros! 

| Patru gile mai inainte de lupta. de la Mag- 
dala. postise şi se impărtăşise. Markham spune 
că era fârte pios şi cumpătat, dar că de vI”o 
câţi-va ani căduse la patima femeilor şi Ja bău- 
tura de rachiii, se insurase cu o a d6ua, femee, 
căreia, îi dăduse numele de Dedjatsh Vobys (aur 
curat), ceia ce nu-l oprea de-a av6 mai multe 
țiitori, dintre care cea mai favorită era, o Gallas, 
anume Yatamanya. 

Un om, care din soldat aventurier ajunsese 
împerat, nu pote să fi fost un om ordinar, şi cu 
drept, cuvint Plowder îl considera ca pe un om 
cum de multe vâcuri nu s'a mai v&dut în A- 
frica. Venit în Abisinia pe la Anul 1854, pe 
când acestă ţară era într'o adevărată anarchie 
militară, a luat partea episcopului catolic (Abuna, 
Salamah) Andreiii în contra lui Kăşa, un pribeg, 
cap al unei bande de tâlhari, care ajunsese stă- 
pân pe tâte posesiunile lui Ras-Ali, pe care-l 
detronase. Kăşa nu voise să se supuie bisericei 
romane iacobite şi favorisa, biserica, coptă. An- 
dreiu, când a vădut pe Kăşa învins la Dobra, 
Va afurisit şi a proclamat, în mijlocul oştirii, pe 
Teodoros rege al regilor Etiopiei, şi i-a pus co- 
rGna pe cap.
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Bell dice că avea concepţiuni mari, că cu- 
geta. la isgonirea tutulor Musulmanilor din Abi- 
sinia, şi întinderea creştinismului în totă Etiopia, 
şi căuta sprijinul Engliterei la realisarea Scopu- 
rilor lui; în archivele engleze se păstreză, o scri- 
s6re a, lui cătră regină, cu data de 12 Februa: 
rie 1862, prin care cere să-i trimită un amba 
sador. 

„In numele Sfintei Troiţe, Ri Alesul lui 
„Dumnedeii, Regele Regilor, 'Teodoros al Etio- 
„piei, cătră M. 3. Victoria, Regina Engliterei.* 

Şi începe ast-fel : 
„Sper că M. V. este sănătosă, că şi eil cu 

„Mila Domnului sunt sănătos ...... “ 
Apoi să nu dicem că e după modelul ro- 

mânesc ai logofătului Matache, de la care 'Teo- 
dorosul nostru a, învăţat carte; şi începea cu: 

„Mai întâi cercetez de fericita sănătatea 
„dumniavâstră, ca aflându-se pe deplin, forte să 
„M6 bucur, că, Şi noi cu mila -proniei ceresti 
„Suntem cu toţii sănătoşi... .« 

Causa, de căpetenie, pentru care s'a certat 
întâia dată cu consulul Cameron, a, fost specu- 
laţiunea, ce făceai bunii Abisiniani cu bieţii copil 
din Cordofan, pe care-i prindeaii, v&nându-i ca 
pe nisce dobitce selbatice, îi scopiati şi pe cel 
cari Supraviețuiaii, după acâstă barbară şi peri:
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cul6să operaţiune îi vindeaii la Turci, pentru 
paza haremurilor. Se făcuse bănuitor, răă şi 
crud, şi când era, prins de băutură, ori ce nemul- 
țămire a poporului, ori ce răscâlă, o atribuia 
intrigilor lui Cameron; într*o di a mers până 
a-l aresta şi a-l închide; de aci espedițiunea, 
Englezilor din 1864. | 

Nu scii dacă, în intervalul de la fugirea, 
lui din ţară până la 1854, 'Teodorosul nostru 
s'o fi frecat cu fruntea de piatra, cea nâgră de 
la Kaaba, sai de s'o fi scăldat în Iordan, dar 
nu me îndoiesc că îmbrăţişase catolicismul Şi că 
sa luptat şi a murit ca un vitez, Işlicarii pot 
fi măndri de un fii al isnafului lor. 

Oportet; Imperatorem stantem mori. 

ZOW GHICA.



  

XVI. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

TEODOR DIAMANT 

Brighton, Octombre, 1883. 

Scumpul mei, amic, 

Indeobsce Englezii, precum scii, sunt cu 
noscuți de Gmenii cei mai activi şi mai ocupați 
din lume. Nu perd un minut din viaţa lor. 
Dic că : 

— Time is money. 

Dacă, întâlnesci pe drum vre-un cunoscut 

Şi vrei să stai la vorbă cu dînsul : 

— How do you do? 

ŞI întrebi :
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— Da ce mai faci, Domnule? Decând nu 
te-am vă&gut! Ce-ţi face cucona, copilaşii să- 
nătoşi ?... 

Saii îi spui că e vreme frumbsă. 
— Fine wether. 
EI trece fără să-ţi respundă, fără să te 

vadă măcar. 
Dacă ai să-i vorbesc ceva, e trâbă lungă; 

trebue să-i scrii, să-ţi respundă, Şapoi să vă în: 
țelegeți bine prin corespondență, despre locul 
întălnirii, acasă la tine sati Ja, dînsul, la club 
sai la ofice, e afacere : 

— Business. . 
Nu este tot ast-fel cu Englezii de aici. 

Aştia staii tâtă diua pe malul mării la, s6re saii 
la lună, pe Deck sau pe Pier ca, farnienti napo- 
litani, cu deosebirea ca Napolitanul se trântesce 
orizontal pe nisip, cu pântecele în sus, şi nu se mai mișcă t6tă diua; pe câna Englezul din. 
Brighton se ţine ţapăn vertical, alergând de colo 
până colo, când pe jos, când călare, când în tră 
sură, când cu velocipedul, când în perambulen- 
ter; sai se aruncă în mare, face Match, înotând 
ca un pesce, aspirând să egaleze într'o gi pe nemuritorul Boyxton. Apoi fie s6re, ploie, vent, cald sati frig, puţin îi pasă, 

Dacă sunt ei aică, înţelegi bine că lenea
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şi marea m'aii adus, dar eii sunt din cel plă- 
pângi şi agi bate un vânt de nu te poți ţine 
pe picidre, ba nici de ferestră să m'apropii nu 
me lasă; m& ţine închis în casă. De necaz am 
luat condeiul să stai cu tine la vorbă. De 
d6uă ori lam aruncat din mănă, dicondu-mi : 

— Dar de m'oiit pomeni cu scrisrea mea, 
în Convorbiri! ce-o să gică publicul? nu este 
aşa că, are să dojănâscă pe bietul Negruzzi, care 
le dă, să citâscă ce-i trece prin minte unui om 
fără titlu universitar, fie măcar de la Salamanca 
Sail cel puţin de la Sadagura. 

Ast-fel cugetam şi mă smeriam. Când mi-a- 
dusei aminte că nu suni fără titlu. Şi să vedi 
că n'o sciam nici ei până mai deunădi. Ba ce 
încă? m& credeam un prost, trăiam cufundat în 

viaţa. câmpenescă cu oile şi cu vacile; stam cu 

ochii sticliţi pe cer, d6r oii vedea vre-un semn 
de plâie; ascuţiam secerile şi câsele, cărpiam 

saci, dregeam şuruburile maşinelor şi oftam me- 
re după o recoltă bună, care de la o vreme 

încce, nici din şâpte în şâpte ani, după scrip- 

tură nu se mai vede. 

Scii ce s'a întimplat acum un an amicului 

nostru Hiacynthe de la Vaudeville! Bietul om, 

burghezul cel mai liniştit şi mai pacinic din 
tot Parisul, bun îiă, bun soţ şi bun părinte;
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face şi el odată un chef la birt cu câţi-va a mici; dar tot golind la pahare, când în sănă tatea unuia, când a altuia, se scâlă de la masă cam ameţit, încât întorcendu-se nGptea, târgiii a câsă mergea pe dou cărări şi în colțul uliţei Jeitroy Marie, „Mi-e frig Marghiolă“ cum dicea Kiriţa, se împiedecă de o femee bătrănă, că- dută în noroii pe petre. Milosul de Hiacynthe nu-şi caută de drum, ci temându-se să no calce vre-o trăsură, dă s:0 ajute să se scâle. Femeea se deşteptă din somn şi începe să strige : — Săriţi, săriţi! hoţi, asasini |... 
El speriat o iea la fugă, ajunge întrun su- flet acasă, ostenit; se trântesce pe pat, încălţat, îmbrăcat cum era, şi adorme ca un prea, fericit. Addua di de 2 Maii se trezesce cu capul-cam sreii. Nu-şi prea da sema, bine despre cele pe- trecute. Cand pune măna, pe jurnalul care era pe toaleta, nevestei, citesce chiar pe pagina în- tâia, jalnica, povestire a unui grozav omor co- mis în nâptea ae | spre 2. Mai, asupra unei sermane bătrâne în colțul uliţei Jeffroy Marie;
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de sânge : se sgâriase opintind să ridice pe fe- 

meea adormită; se uită la haine, hainele pline 

de noroiii. Cu cât citea şi se gândia, cu atât 

se convingea că ucigaşul nenorocitei bătrâne din 
jurnal, era el. O sfeclesce, îngălbenesce, îl apucă 

fiori de morte, tremură ca varga. Îşi închipu- 
esce că-l caută poliţia, că-l urmăresce, că i-a dat 

de urmă; se vede arestat, acusat, judecat, con- 

damnat şi cu capul tăiat. Zăpăcit şi desperat 

se hotăresce să fugă; părăsesce casă, masă, ne- 

vastă, copii, tot, şi se duce de s'ascunde sub 

pămint în catacombe. 

Inchipuesce-ţi starea spiritului unui negu- 

ţător cinstit, blând ca o die, milos ca un copil, 

bun ca pânea caldă, care ajunge a se convinge, 

el pe sine însuşi, că este un hoţ, un scelerat, 
un ucigaş...... Norocire că în pripa de-a pă- 

răsi casa îi rămăsese jurnalul agăţat, de căptu- 

şala surtucului, şi când aruncă ochii în capul 

foii citesce : 

— „Anul 1880, Maiiu 2.“ 
Era, descripţiunea unei crime întîmplate a- 

cum cinci-deci şi trei de ani, pe când amicul 

nostru nici nu era născut. 

Jurnalul făcea parte din: bogata colecţiune, 

consacrată zulufilor madamei Hiacynthe. 

Cam aşa am păţito şi eii mai deunăgi:
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Căutând într'o ladă uitată, daii peste o ga- 
zetă de cele mari, şi ce să văd: numele mei strălucia, de-o sută de ori pe patru colâne, îm- 
podobit cu fel de fel de epitete, care mai de 
care. Citiam şi tot îmi puneam mâna când pe inimă, când pe cuget, chiar şi prin buzunare, intrebându-mă nu cum-va, din sciință, sai din ne- Sciință, în vis sati de diavol ispitit, oiu fi comis crimele ce mi se imputa ; violaţiuni de legi, pre- varicaţiuni, trădări etc. Şi dacă, îmi mai rema- nea alta de făcut, decât să-mi puiii sacul cu ce- nușă pe cap şi a o pleca pe ulițe, strigând : 

— Iertare, 6menj buni, pentru un păcătos! tinerilor, bătrânilor, viilor şi morţilor, iertare ! Acele patru colâne erai răzemate pe umerii puternici a unui U. cu mai multe puncte (U...) Urus, Ursus, Urechiatus sait Urbanus. Ba, nu! Urbanus nu putea fi, căci nu conţinea nici mă- Car un dram de urbanitate,. 
După ce mă făcea cu oii şi cu oţet, îmi mai trăgea vre-o câte-va, sfichiituri cu Muscal, Turc, Englez, Aristocrat... Aristocrat ! e cuvin- tul cel mare a] democraţilor de Ocasiune. Scii că nimica nu le place mai mult decât să se tragă dinti”un nume mare, şi să, fie decoraţi. Aveam la noi în sa un notar, secretarul ț
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primăriei, cum se dice; de câte ori mă întâlnia, 
imi repeta : 

— Bă, domnule, nu sunt numai democrat, 
sunt chiar demagog. Îmi place egalitatea. Nu 
admit ei deosebiri şi distincţiuni d'alea între 
făpturile lui Dumnegei. Cer să fim toţi o apă.... 

ÎI chema Gheorghe Bulamac, dar de la o 
vreme iscălia scurt Burlamache; dicea că aşa, îl 
povățuise un amic din Bucuresci, om învăţat, 
democrat şi demagog, ca şi dinsul; Burlamache 
fiind un nume mai cunoscut şi mai potrivit cu 
posițiunea sa de depositar al legilor. 

Odată, vegendu-l cu un inel de alamă în 
deget, pe care era săpată o ederă încolăcită pe 

un arbore, cu devisa, „Je tiens ferme“, i-am Qis 
în glumă că, acea verigă părea a fi ceva pre 

țios, un fel de monument istoric, şi că acel je 

tiens ferme, trebue să fie o alteraţiune a cuvin- 
telor : 

„Je Etienne ferme.“ 
(Eu Ştefan cel tare). 

De atunci îl dedese de-l suflase cu aur; şi 

când m'a rugat să-i botez un copil şi lam în- 

trebat ce nume să-i puiu, mi-a respuns : 

— Apoi Ştefan, tot îi am eă inelul. 

Ori când m& vedea, mă întreba ce s'a mai 

făcut cu Statua lui Ştefan cel tare? Umbla
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când cu barbă, când fără barbă, după cum era 
curentul s&ptămânei la şedinţa, din urmă a Aca- 
demiei. 

„A făcut ce-a făcut, şi mai an Pam vădut 
cu serviciul credincios, cu independenţa, şi cu 
trecerea Dunării pe pept, ca unul ce întovără- 
şise până la Zimnicea carăle cu făină din sate; 
mai avea şi la gât o medalie mare, dobândită 
nu sciă Ja ce esposiţiune, pentru lemne din pă- 
durea, statului. 

Mi se jeluia că era, persecutat de guvern, 
care nu scie să-şi cinstâscă adevărații amici. 

— De! judecă şi dumniata, îmi gicea, nu 
mi se cuvenia şi mie măcar Cor6na României. 

Dar să venim la diploma mea, : 
Domnul U...,, după ce mă spinteca de 

Sus până -jos, citea în inima, mea ca într'o bu- cOvnă şi-o denunța nâgră ca un bulgăre de sm6lă, îmi cerceta mațele unul câte unul şi le declara, pestrițe ca, pelea de năpârcă; apoi se Suia la cap, ş'acolo îmi resfira creerii cutiuţă, cu cutiuță şi-i proclama buni, forte buni, şi în sfâr- Şit încheia diagnosul săi psichofisiologie prin sentinţa, : 
„Om r&ă, dar inteligent. « 
Cum vegi dar, am titlu, şi încă, de la un mare diarist.... şi scii că, diarele fac şi desfac
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veputaţiunile; ele l6gă şi deslegă cum vor şi 
cum le vine. Te pot face patriot, onorabil, ca- 
pabil, învăţat, ba şi frumos, numai să vrea. 

Aşa ! 

Am trecut buretele peste om răi şi m'am 
oprit la inteligent, salutând acest titlu cu recu- 
noscinţă, îmi venia să strig : 

„Anch” io son” pittore!“ 
Imi venia să parodiez pe marele Corneille 

şi să dic: 

„La haine d'un grand homme, est une re- 

commandation des cieux.“ 
Sunt om inteligent de par Mr. U.. 
Acâstă aducere aminte m'a făcut să ridic 

condeiul de jos şi să dic: 
„All right!“ şi să m'apuc să-ţi vorbesc de 

un biet original, de un nebun, cum îi dicea u- 
nii, de un entusiast, Român cu inimă, despre 
care nu am vădut să se fi scris un rând măcar. 

Un om uitat, deşi pote a contribuit mai mult 

decât, s'ar crede, la starea de astăgi, cu tote că 

nu trăia la 48. 

Mulţi din Gmenii cei mari ai secolului, 

Fourrier, Michel Chevalier şi alţii, mi-ai vorbit 
de diînsul cu cel mai mare respect şi considera- 
ţiune, întrebându-mă& „ce face, cu ce se ocupă?“ 

„A murit“, le respundeam cu lacrimile în ochi,
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căci îl iubiam ca pe un frate ; mi-a fost amic, 
mi-a fost dascăl, mie şi la mai mulţi alţii din 
generaţiunea n6stră. 

Intrasem în anul 1828, pe când se lupta 
primăvara cu iarna. 

De vre-o doi ani se arătase pe.cer, despre 
miagă-nâpte o. stea cu coqă ş'o sabie de foc; 
impăratul Alexandru murise Şi frate-seii, Nico- 
lae, se suise pe tron ; lăcustele se îngropaseră 
în Bărăgan; s'audia de ciumă Şi se vorbia, de 
Cârjalii, de Zaporojeni ŞI de Zaveră. : 

Deşi Ribeaupierre iscălise de curând pace şi prieteşug cu 'Turcul la Cetatea Albă, Aker- man; deşi Meternich era mândru că asigurase prin dibăcia sa pacea în Europa, dar după ere- sul de la noi că fie-care Țar este dator, ca cel Puțin odată în cursul domniei lui, să, încerce să iea Țarigradul cu sabia, tâtă, lumea dicea că vin Muscalii. 
Intr'o diminsţă un fustaş de ai curţii dom- nescă intră întrun suflet dicend : 
— Cucâne Tache, te poftesce Măria Sa. 
Tată-mei, care pe atunci era hatman, se l6gă în grabă cu şalul la cap, işi pune capotul cel roșu şi încalecă calul, Îi plăcea să umble mai mult călare. Avea un armăsar arăpesc, cum n'am văgut mai frumos, Şi un Manaf Kurd,
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muchelef, numai fir de sus până jos, Hagi Ab- 
dullah ; îl avea numai şi numai pentru a, îngriji 
de mândrul dobitoc. EI trăia diua şi nptea a- 
lături cu Nejdiu. 

Hagiului, fie dis în trâcăt, îi cam plăcea 
vinul, şi Ilie Arnăutul, Bosniac fanatic, profitând 
de acea slăbiciune, îl făcuse să cregdă că pentru 
Mahometani apa e apă, şi pânea, pâne, băutură, 
şi mâncare prostă Şi fără gust; în vreme ce 
pentru Creştini apa are gustul vinului de Dră- 
găşani și pânea este întocmai ca curcanul um- 
plut cu castane Şi fript la cuptor. Apucându-l 
ast-fel de stomach şi de cerul gurei, din Abâul- 
lah făcuse un Grigorie, drept credincios, deşi 
găsia că, linguriţa popei era prea de tot mică. 

Tata călare cu hagi Grigorie Manafu pe 
lângă cal, cu mâna pe harşa, după şart, pornesce 
la Curte. Dar nu trece mult şi-l vedem venind 
în fuga calului, semn de grabă mare. Descalecă, 
vorbesce ce vorbesce cu mama, şi îndată ne po- 
menim aruncaţi toţi copiii într'o trăsură, clae 
peste grămadă, cu mama dimpreună, cu o mul: 
țime de boccele; şi în trepădul cel mare al ca- 
ilor ne duce la Câmpinânca, în casele unde este 
astădi Eforia, spitalelor. | 

Ş'acolo spaimă şi pregătiri de drum. Unchii 
mei Câmpineni, Costache, Dumitrache şi Iancu, 

21 Ghica, Scrisori. 24,014.
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se întorseseră şi ei de la Curte forte îngrijiţi. 
Vodă adunase pe boerii alea şi paeu, ca să le 

-spue că Cazacii trecuseră Prutul, c'aii arestat pe 

Ioniţă Sturdza şi că el plâcă-la Braşov. 

Şeful garnis6nei turcesci din Bucuresci a- 
vea, poruncă de la Seraskierul, ca îndată ce-a 

afla că Muscalii ai păşit peste hotar, să pără- 
s6scă Bucurescii cu totă ordia, Şi să se tragă în 

cetate la Giurgiu. 

Casa nstră era. în drumul pe unde era să 
trecă Turcii, în căpătâiul despre apus al podu- 
lui de peste Dâmboviţă, în uliţa Beilicului, as 
tădi Şerban-Vodă. Dincolo. de apă era Caslava 
(Casarma Beilicului). Deşi Miralaiul Iusuf Beg, 

comandantul, ne era prietin, şi ca vecin venia 
des în casă la noi; dar tata voia să fim la a: 
dăpost, temându-se nu cum-va neferii plecând 
să facă neorânduieli, şi de aceea ne trimisese 
într'o casă depărtată. 

Nu am v&gut oştirea tureâscă când a tre: 
cub pe sub ferestrele nostre, dar ni s'a spus că 
au pornit pe la amiagi, soitarii înainte îmbră 
cați în haine pestriţe, cu e6de de vulpi la că 
ciulă, jucând chiocecurile, strâmbându-se la, lume 
pe uliţă, şi făcend fel de fel de caraghiosliculi; | 
după dinşii veniaii meterhansoa şi tumbechiurile 
în sunetul surlelor şi tobelor, şi în urmă 6stea. |
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Pie-care ture avena pe umeri saii pe cialma câte 
0 pisică, o maimuţă, sait un coroiii. Răutăţi n'aii 
făcut, dar speria, lumea, dând desghinuri cailor 
şi trăgend la pistole, în semn de bucurie. 

Am petrecut nptea la bunica şi a d6ua, 
di, în gori de diuă, eram pe drumul Cam.- 
pinei. , 

Când treceam pe podul Mogoşsei, de prin 
tite curţile eşeaii cară, căruţe şi calesci încăr- 
cate cu lume şi cu calabalicuri. Când am ajuns 
la pod la Bănesa, Kervanul se ţinea, lanţ; sute 
de trăsuri mergeau lin pe şleaii, una, după alta. 
Deabia. se mişcai în pasul cel grei al cailor. Se 
ingropai râtele în noroi până, la bucşă. De în- 
cet, ce mergeam, primiam pe tot ciasul sciri din 
Bucuresci, cu călăraşi de-al Hătmăniei. 

— Bine, pace. 
— Filipescu a plecat, apucânăd spre Foc- 

Şani, 

— Vilara cu Nenciulescu se certă de-acu 
pe visterie. 

— Cumnatul Scarlat Grădiştânu remâne în 
Bucuresci. 

— Brâncovânu a ajuns la Pesta... 
Când era sorele de-o suliță, ajunsesem la 

Pociovalişte ; făcusem aprâpe o poştă. Poposi- 
sem dinaintea hanului. Cât vedeai cu ochii, câm-
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pul era, acoperit cu trăsuri; în mijlocul fie-căruia 

pâlc se ridica câte un foc mare, cu flacăra până 

la cer, ocolit, de feciori, de vizitii, de rândaşi 
şi de chirigii stând pe vine, pe lângă căldările 

de mămăligă. Boerii şi cocânele dormiai prin 

calescă şi prin căruţe. Dimin6ţa ne urmam dru- 
mul, care mai de care s'apuce înainte. Am a- 

flat că peste nopte trecuse şi Vodă cu î6tebei 

zadelele, mergând spre Braşov. 

Mai mulţi tineri cuconaşi şi negustori im- 
brăcaţi care turcesce, care nemţesce, urmaii că 

ravana, călări, încurând şi jucând caii pe lângă 

calesci. Intre cei mai dichisițţi şi mai sprinteni, 

doi mai cu s6mă trăgeau atenţiunea sexului: 

frații Mehtupciu. Unchiu-mei Creţulescu, care 

dibuia forte bine poreclele, unuia îi dicea gămă 

lie, căci în adevăr, modul cum își umfla părul 
şi favoriţii îi da aparenţa unei gămălii de ac, 
pe celalalt îl poreclise Zlatauz, pentru că vorbia 
tot în sentinţe : 

— Bogatul să nu asuprâscă pe cel sărac. 

— Legea e de la Omeni, iar dreptatea de 

la Dumnedeii. 

— Iubesce pe vrăjmaşul tăi, ca pe un frate 
rătăcit, : 

— Sal în ajutorul celui ce se găsesce în! 
nevoe.
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— Jertfesce interesul tău pentru fericirea 

aprâpelui. 

—  Folosul dobândit prin viclenie ți se  stre- 
coră printre degete... 

Și o mie de altele din scriptură şi din filo- 

sofie, şi sfârşia, omeliile sale cu : 

— Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face. 
Pe cel d'întâiu îl chema Barbu şi-i gicea 

Bărbucică, pe celalalt Teodor, Tudorachi. Tatăl 

lor era unul Diamandi Mehtupciu, nepot sai 

strănepot de-ai sfântului Dimitrie de la Mitro- 

polia. din “Bucuresci. Era sai nu era rudă cu 

cuviosul, Dumnegei scie; adevărul însă este că 

tatăl, moşul sau strămoşul lui Iamandi venise 

în ţară de peste Dunare cu mâştele făcătorului 
de minuni; îi dicea Mehtupeiu, pentru că fusese 

scriitor de limba turcâscă la Postelnicie. Fiul 

săi 'Tudorache adoptase numele de Teodor Dia- 

mant, saii mai scurt Diamant. 
Pe Bărbucică lPam cunoscut. Scii că nici 

natura, nică apucăturile nu-l împingeau la carte; 

wa învăţat nici să scrie, nică să citescă, era, 

cam idiot. Îi gicea Bălbuitu, din causa anevoin- 

ței ce avea la vorbire; nu era cu desăvirşire 

surd, dar era tare de ureche, forte tare, într'a- 

tât de tare, încât glumeţii mişcând din buze, 
fără a scote glas, îl făceaii să crâde că-i spunea
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ceva, şi el asculta şi-i răspundea ce-i venia,, ca 
să nu lase să crâgă că n'a audit. Devenise ju- 
căria, celor fără de ocupăţiune. Se credea omul 
cel mai frumos din lume şi era convins că tote 
damele cele mari erati înamorate de dinsul. 
Trăia, din munificenţa celor ce petreceaii cu pro- 
stia lui. In urmă, închiriase un apartament în 

“strada Victoriei; îl mobilase; aşezase în mijlocul 
salonului o masă mare aşternută cu postav 
verde, împrejurul căreia, Veniai de se adunai ju- cătorii de cărţi, diua şi noptea, liberi de ori-ce 
priveghere şi fără tâmă ae poliţie saii de pro- curor. El plătia luminatul, încălditul şi serviciul 
şi-şi scotea chiria şi tâte cheltuelile, cu prisos, 
din monopolul cărților, şi trăia bine. 

După mârtea lui, stabilimentul s'a continuat 
de domnii : 

Ciocârlan, 
Puică, şi 
Cucu 

in tovărăşie. Sub firma : 
„La trei păsări“ (aux trois Oiseaux). 
Cealalt frate, Teodor, era un om de frunte, inteligent, muncitor , stăruitor, şi plin de devo- tament. Cel dintâi elev în şeola grecâscă, cel d'intâiu la dascălul Lazăr, cel dintâi la Santul Sava, sub Efrosin Poteca, inimă curată şi sen-
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timente nobile. Vorbia şi seria mai multe limbi 
străine, franțuzesce, nemţesce, grecesce şi itali- 
enesce; sciea bine limba latinâscă şi elin6scă, 
Băiat sărac, el se destină la cariera didactică. 

Când lam întâlnit călare, pe drumul Câm- 
pinei, el se ducea la Minich prin Braşov şi 
Viena; dobândise o bursă din fondul Mitropoli- 
tului Nectarie. 

Cat, timp a ţinut acel ajutor, el a urmat 
regulat şi cu cel mai mare succes în şela ca- 

deţilor; dar a venit o gi când acea bursă. a în- 
cetat, atunci orfanul a trăit cât-va din genero- 

sitatea lui Dinicu Golescu; îngrijia de băeţii lui 

cei mai tineri, de Radu şi de Alecu (Albu); dar 
în urmă fraţii Golesci mutându-se lă Geneva şi 
la Paris, şi ceialalţi tineri părăsind unul câte 
unul capitala Bavariei, unde începuseră a trăi 

râu cu studenţii Germani şi făceau pe totă diua 
gâlcevuri şi dueluri, Diamant s'a hotărit să se 

ducă şi el la Paris, unde cunoscea pe toţi Ro- 
mânii de acolo, cu speranţă că-i vor veni în 
ajutor, pentru a-şi putea complecta studiele în- 

cepute. 

In urma, revoluţiunei franceze de la 1830, 
ideile de inovaţiuni sociale, luaseră un avânt 

aşa de mare, incât cuprinseră tote spiritele, şi 
tinerimea, de pe atunci se aruncsse mai tâtă în
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vârtejul reformelor celor mai estravagante şi mai 
chimerice. Prietinii şi camaradii pe cari i-a găsit 
in Paris : Iancu Vlădoianu , Costică, Brăiloiu , 
Iancu Bălăcânu, Niculache Niculescu, Barbu Ca 
targiu, Stavrache Niculescu Şi alţii, erai pe a- 
tunci, care mai mult, care mai puţin, adepţi ai 
Sainsimonismului , şi încetul cu încetul s'a po- 
menit şi el distras de la învăţătură, şi învăluit 
în cercul ideilor comuniste, cu deosebirea, că fi- 
ind dotat cu un temperament entusiast, când 
îmbrăţişa o idee, o Strângea, cu t6tă căldura ti- 
nereţei şi se consacra ei cu trupul şi cu sufletul. 
Şi iată-l devenit unul din cei mai înfocaţi. şi 
mai aprigi adepţi ai ŞcOlei de la Menilmontant, 
apostol şi portar. Păre Enfantin îmi dicea, vor: 
bindu-mi de dînsul: 

— Diamant stait un homme precieux ; per- 
sonne n'a fait autant de pros6lytes qui lui; pre- 
Cher et convertir, c'6tait sa vie. 

Dar vine catastrofa... Guvernul lui Ludo- 
vic Filip, îngrijat de lăţirea propagandei comu- 
niste, decretâză isgonirea, Sfinţilor părinţi de la Menilmontant şi atunci Sainsimonienii cei mai însemnați : Michel Chevalier, Felicien David şi alţii se risipesc, care cum apucă, în Orient, în America, în Africa... Şi Diamant al nostru, dat afară din cuib, remâne pe drumuri fără adăpost
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şi peritor de fome. Atunci a trăit mai multe 
săptămâni alergând din spital în spital, dându-se 

de bolnav, dar era dat afară indată ce medicul 

constata că starea sănătăţii sale nu avea trebu- 

ință de îngrijire medicală, ceea ce i se întimpla 

din trei în trei gile; atunci pleca şi se ducea, 
de bătea la uşa altui spital, până ce le-a colin- 

dat pe tâte. 

El se afla în cea mai mare nedumerire, 

când într'o di întâlnesce pe un frate iubit de la 

Menilmontant, pe Considârant, un entusiast şi 

un visionar ca, şi dinsul. — Considgrant găsise 

pe Fouwrier şi adoptase sistemul Falansterian, 

despre care îi face o descriere încântătore. Di- 

amant îl urmeză la conferințele lui Fourrier şi 

se pomenesce falansterian, de o mie de ori mai 

fanatic decât fusese pentru sistemul lui Saint 

Simon. El nu cunoscea termin de mijloc în a- 

pucăturile lui; dicea, că apoftegma <umdev av» 

a lui Socrat, era o eresie filosofică antisocială, 

şi antiumanitară. 

Intro Duminecă, ducendu-m& la un curs ce 
urmam la Grădina plantelor, zăresc într'o res- 

pântie din stada Mosstar o figură care mi se 

părea cunoscută. Era el, încunjurat de câţi-va 

lucrători, bărbăţi şi femei, destul de râu îmbră- 

caţi, nespălați şi nepeptenaţi, cărora le esplica
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frumuseţele şi mulţumirile atracţiunii pasionate 
în societatea armonică şi le descria miseriile 6- 
menilor din societățile civilisațiunii, dându-le de 
esemplu, despre acesta, starea nenorocită a, ce- 
lor. ce avea, dinaintea lui. Cat Pam cunoscut i-am 
sărit în braţe, srigându-i : Nene Tudorache! 

Din momentul acela n'a lipsit o di dea 
veni să mă vadă, de-a ms cerceta despre stu- 
diile mele, despre viaţa mea; mă punea, de re- 
petam cu dînsul lecţiile, îmi esplica, nedumeririle 
ce aveam în geometria descriptivă, în' analitică, 
în teoria seriilor şi mă pregătia pentru esamene. 
Era fârte tare în sciinţele matematice şi fisice; 
avea 0 aptitudine deosebită, pentru integrarea 
seriilor algebrice şi pot, dice că putea să ţie pept lui Delaunay Şi lui Puiseux în calculul di- 
ferenţial şi integral. 

Dumineca venia regulat de mă lua şi mb ducea, la conferințele lui Fourrier. Era ceva în: cântător, elocinţa şi poesia ce bătrânul refor- 
mator punea în esplicarea, cercurilor simpatice; 
avea atâta putere Şi dulcâţă în vorbirea lui, în cât era peste putinţă de-a nu captiva auditorul. 
Eşiam de la acele conferințe uimit şi esaltat, 
convins pot dice. Îmi părea că m& Văd prim: blându-m& în Campii Elisei, într?o trăsură, trasă de doi mândri lei, deveniți anti-lei, mai blândi
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de cât mieluşeii, numai prin puterea armonică ; 
delfinii şi balenele transformați în anti-delfini şi 
anti-balene, m& purta lin pe tâte mările; vul- 
turii, deveniți anti-vulturi, mă suiaii în slava ce- 
rului pe aripele lor. Bra un farmec descrierea 
frumuseţelor, a plăcerilor şi ale desfătărilor spi- 
ritului şi ale inimii, în cetatea falansteriană. 

Fourrier a murit fără a-şi ved6 visul cu o- 
chili, nu s'a învrednicit să ridice cel mai mie 
falanster. Economiştii ai învins pe socialişti şi 
pe comunişti; şi şedla lui Fourrier, curend după 
mortea maestrului, a fost părăsită şi uitată, 

Diamant însă s'a întors în ţară, bine ho- 
tărit a persista, în acele idei şi a organisa so- 
cietatea n6stră în quadrate pe falanstere ca tabla 
de joc de şah. 

Om de spirit, inv&ţat, plăcut la vorbă, Dia- 

mant a fost primit frăţesce în tote casele şi a 
devenit amicul intim şi căutat. al tuturor 6me- 
nilor liberali şi de progres, al lui Câmpin6nu, al 

lui Grigorie Cantacuzino, al lui Manolache Bă- 

lânu, al lui Iancu Ruset, al tuturor Gmenilor cu 

sentimente şi cu iubire de ţară. In casă la 
Campin6nu, era ca acasă la dinsul. Casa şi masa 
îi era deschise ori când şi la ori ce 6ră. Nu 
sunt la îndoială că era iniţiat în societăţile franc- 
masonice, judecând după intimitatea sa cu doc-
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torul Tavernier, venerabilul logei din Bucuresci, 
din care făceaii parte cei mai luminaţi din ti- 
nerii noştri de pe-atunci, Grigorie Alexandrescu, 
lancu Voinescu şi alţii. 

In societatea tinerilor noştri boeri, Diamant 
a găsit auditori, dacă nu şi proseliţi. 

Când era, să; începă să vorbâscă îl apuca o 
tremurătură, din buze, care dura d6ut sai trei 
secunde, şi cele cinci ş6se vorbe d'întâi eşiaii 
din gura lui cu anevoinţă, tremurate şi pripite, 
iar după ce-i trecea emoțiunea, el devenia de o 
elocinţă rară; vorbirea lui era pătrungătâre şi 
convingâtore; era peste putinţă a nu-l asculta 
cu plăcere şi cu atenţiune. In timp de doi sait 
trei ani făcuse o propagandă atât de puternică 
prin tote clasele, în cât numărul proseliţilor şi 
adepților ajunsese a, fi îndestul de mare, ca să 
se potă gândi la organisarea seriilor şi la, edifi- 
carea unui falanster. 

„Je ne compte pas sur les Frangais, dicea 
„Fourier, pour la realisation de mon systâme; 
„ils sont comme les Italiens, les Espagnols et 
„les Allemands, trop enfoncâs dans la civilisa- „tion, mais je compte sur Orient et surtout 
„Sur les Russes qui sont trăs enclins au com- „Munisme, comme tous les peuples Slaves.“ 

Tenărul Manolache Bălăcenu, fiul lui Nae
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Bălăcânu din Ploesci, dis prin abreviaţie Naiba, 

care devenise unul din adepţii cei mai înfocaţi 

ai Purierismului, moştenise o avere însemnată 

şi a consacrat moşia sa din Prahova, numită 

Scăeni, pentru înfiinţarea unui falanster. Dia- 

mant era acolo Marele Mapa şi domnia ca un 

Suveran. 

Acel rudimentar falanstern ar merita 0 

menţiune cu totul specială, pe care ţi-o reserv, 

dacă, te pote interesa, 

De-abia, începuse stupul a se popula de al- 

bine şi râta a se învârti, că guvernul temen- 

du-se ca să nu se înrădăcineze credințele comu- 

piste în ţară, a şi luat măsuri, a ordonat îm- 

prăştierea seriilor şi grupelor, şi trimiterea în 

exil a şefilor Manolache Bălăcenu şi Diamant. 

La liberarea lui din Snagov, Diamant n'a 

mai găsit ospitalitatea la care era obicinuit ; 

Campinânu era închis la Caransebeş, Manolache 

Bălânu: confinat la moşia sa Bolintinu, alţii in- 

timidaţă se temeaii a-i face primirea ospătosă şi 

cordială de mai înainte, şi căreia datoria în mare 

parte succesele lui din anii trecuţi. 

Fără a renunţa la ideile lui şi la speranţa 

de a-şi realisa planul, a îmbrăţişat, ca mijloc 

de trait, meseria de inginer topograf şi hotar-
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nic; ridica planuri de moşii pe un sfanţ stân- jenul masă, cum se dice; bani n'a câştigat, dar ceea ce a câştigat în munţii telegei, a fost un junghiti bun, care în puţine săptămâni Pa daţ într'o oftică galopantă. Catinca Câmpin6nca, care se afla la moşie, a trimis de la transportat de la Telega la Câmpina ; ka fost insă, peste pu- tinţă a-l face să admită un medic Şi a renunţa la tratamentul Leroy, pe care Pa urmat până s'a stins. El a murit cum a, trăit, ca un stoic, nevoind să se abată de un fir de păr de la cre- dinţele sale; şi-a dat Sfirşitul în braţele servito- rului săi, recomandându-i sentinţa : 
—  Ceea-ce ţie nu-ţi place, altuia nu face. O cutie din patru scânduri de brad, într'o căruţă cu un cal a dus rămăşiţele lui la. bise- rică. Ca, toţă ofticoşii, în ultimele momente vor- bia de mijlâcele ce cugeta şi proiecta pentru în- fiinţarea unui falanster. 

Mulţi, forte mulţi din Gmenii cari au jucat un ol în ţară, îi datorese lui Diamant ideile Senerdse şi patriotice. El a format inima şi Spiritul multora din Români; între alții, Ale- xandru Constantin Golescu (Albu), dis Aime Martin, era unul din ucenicii săi; a trăit mulţ cu dînsul la Miinieh şi la Paris.
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“Nu am cunoscut un om mai blând, mai. 

modest şi mai devotat decât dinsul. Filantrop 

şi umanitar, era din n6mul acelora din cari ai 
eşit Apostolii, Martirii şi Sfinţii. 

O fi avend el re o piatră pe mormint? 

JOW GHICA.



  
  

  

  

  
      
  

XVII. 

V. ALECSANDRI CĂTRE ION GHICA 

Mircești, Decembre, 1883. 

Iubite amice, 

Iată-ne cu earna în ţsră!.. Ea a sosit n6p- 
tea, pe furiş, şi s'a grăbit să şi scuture cojocele 
pe faţa pămîntului pentru ca să afirmeze stăpâ- 
nirea, €j.... Ad6ua di Românii s'au trezit vasali 
acestei regine aspre a cărei ministri sunt crivă- 
țul şi gerul, a cărei curtezani sunt lupii şi cor: 
bii, a cărei armată sunt fulgii de zăpadă Şi ţur- 
țurii de ghiaţă, a cărei palaturi sunt clădite cu 
troian. Baba cochetă şi sulemenită se mir&ză, în 

Ghica, Scrisori. 24,014. 22
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oglinda, riurilor îngheţate şi portă pe frunte-i o 
coronă de brilianturi ce te pătrunde de fiori 
când o privesci şi te preface în sloiit când te a- 
tingi de dinsa, 

E timp de a se culege pe acasă şi dea se 
adăposti la gura sobil în aşteptarea altei regine 

mult mai atrăgătore, * Primă-Vara, care va de- 
trona în curând pe bătrâna usurpătore. Sperare 
drăgălaşă 1... Ea ne face a răbda despotismul 
îngrozitor al lernei, fără nici o încercare. de 
rescolă în contra ei, căci ori-ce manifestare 
răsvrătitore ar luneca pe ghiaţă şi ar căd6 slă- 
ită sub un număr înfiorător de graduri de frig. 

Pădurile apar ca nişte pete negre pe fun- 
dul alb al tabloului iernatie. Copacii desfrundiţi 
au aerul de schelete pârlite în foc, şi printre 
crengile lor sbsră ciripind mulţime de păsărele, 
stigleți, piţigoi, vrăbii, ciocârlani, etc., cătându- 
şi hrana, pe cânâ sub cerul nouros cârduri 
lungi de corbi face manevre prevestitâre de vi: 
jelii. In tâte zările, pe tote câmpiile se întinde 
o pătură albă ca o pânză pe un mort, iar pe 
drumurile dispărute sub zăpadă se văd mişcân- 
du-se incet sănii încărcate cu lemne de la pă 
dure. Vitele par chircite, pasările serebulite, Şi 
Omenii vineţi la faţă. Iarna găsesce o petrecere 
de artist lipind pe giamuri flori fantastice de



ALECSANDRI CĂTRE GHICA 
339 839 

Shiaţă şi văpsind cu colGre patlaginie urechile Şi nasurile omenesci. Ea simte mulţămire de a pune natura în suferinţă şi de a face ca însuşi 
aerul se pară tremurând de ger, când privesci fulgii spulberaţi de suflarea vîntului, 

Eu, amice, de şi mare admirator a frumu- 
seţilor Iernii, splendide la lumina s6relui Şi fer- 
mecătore sub razele lunei, m& feresc de contac- 
tul ei prin întrebuinţarea unui numeEr, ajuns a 
fi legendar, de paltone şi de blăni. Când o vea 
sosind, o intâmpin cu b&trânescul cântec po- 
pular : 

| 

„Soră *mi eşti, soră simi îi, 
„lar la noi mai rar să vii. 

Și ea, drept mulţumire, întârce cheia în 
brâsca uşii mele, trântindu-mă ast-fel Ja în6hi- 
sore până la epoca sosirei naghiţilor. Trei, pa- 
inu, şi une-ori cinci luni de dile, retras în că- 
suța, mea, îmi închipuesc că sunt înta”o corabie 
prinsă de sloiurile mării baltice. Părere ne- 
greşit, dar părere aşa de înteţită în mintea mea, 
că zăresc chiar urşi albi trecând pe câmp!... 
Cât despre lupi, îi aud n6ptea urlând în mar- 
ginea satului şi diua îi recunos în impiegaţii 
fiscului.
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Cât ţine timpul aspru, cât termometrul 

face gimnastică sub linia de la zero ca sub un 

trapez ideal, îmi umplu dilele cu îndeletniciri 

intelectuale şi cu intreţinerea, focului din sobe. 
Am ajuns în arta acesta la înălţimea Vestalelor, 
şi acum sciii a da clădirii despicăturilor de lemne 
forme architectonice cari ar merita medalie de 

"aur, dacă asemenea talente s'ar recompensa în 

ţara nostră,. 
Dimin6ţa îmi place să mă scol de cu nspte 

şi să, găsesc cabinetul mei de lucru bine încăl- 
dit şi vesel luminat de un candelabru aprins. 

Ciaiul e gata pe masă; căţeii mei sar prin ca- 

meră cu mil de jocuri şi de desmerdări, așteptând 

porţiile lor de zahar; biuroul m8 chiamă lângă 

el ar&tându-mi calamara plină, condeiul sbur- 

dalnic, hârtia albă. La lucru! îmi şoptesce un 

glas ce ese din tuspatru colțuri a cabinetului şi 

cu plăcere ascult adese-ori îndemnul săi; încep 

prin corespondenţa cu Londra, cu Parisul, cu 

Bucurescii, cu Iaşul, cu Montpellier, chiar şi cu 

America; apoi mă apuc de vre-o lucrare mâl 

seriosă, şi diua trece făra băga de s6mă dacă 
ninge şi dacă suflă crivățul. 

Sunt gile în cari.... însă te văd zimbind şi 
clătinând din cap... sunt dile în cari es pe & 

fară, învelit cu blana Nr. 3, şi fac o primblare
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scurtă, de tot scurtă, pe cărările trase în omă- 

tul din grădină. Admir în trâcăt ceriul oţelit, 
Zăpada cristalisată ce scirţie sub picidre, păst- 

relele ce sboră împrejuru-mi ţipând de mirare(?)... 

clătinarea copacilor în semn de căinare pentru 

imprudenţa mea, şi m& simt cuprins de un a- 
vînt eroic înfruntând duşmana lumei, Iarna... 

dar să ne grăbim a ne întârce în casă, căci 

îngheţ cu tot eroismul mei! 

Sera, când perdelele sunt trase, cad pe 

gânduri, privind la salamandrele din sobă. O 

melancolie adâncă pătrunde în sufletul mei, pe 

când viscolul vijiesce prin horn; iar pentru: ca 

s'o alung, adun cu mintea împrejuru-mi pe unii 

din contimpuranii mei ce se bucură încă de 

viaţă, şi resfoim împreună albumul suvenirilor 

n6stre. . 

Tu eşti unul din cei chiemaţi şi mai aleşi. 
Eată dar un raport esact de cele ce am grăit 

cu tine, ieri sâră, în ajunul sfinţilor Tirs, Lefkie 

şi Filimon. Amice, când vine virsta. nemilosă şi 

ne spune că e timp de astimpărat pornirile i- 

nimei şi de strîns aripele închipuirii; când sbur- 

Qalnicele sboruri prin lumea nălucirilor atrăgă- 

t6re devin pericolose şi călătoriile depărtate prin 

lumea reală o întreprindere obositore, ne ră- 

mâne o ultimă şi nepreţuită petrecere pentru
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mângâerea, dilelor din apusul vieţii. Ea, consistă 
întru aducerea aminte a trecutului Şi reînvierea 
prin povestire a diverselor epoce prin cari am 
trecut, întâlnind în calea n6stră tipuri originale 
Şi luând parte la fapte, cari se ating de istoria 
țării. Acest voiaj în jilţ are avantagiul de a fi 
Şi comod şi încântător. 

Tu mi-ai povestit adese-ori întîmplări mult 
interesante pe cari le augiseși din bătrâni, şi 
mi-ai zugrăvit cu un adevărat talent de pictor 
unele figuri din generaţia, ce ne-a precedat, în- trevăgută de tine în copilărie. Ei însu-mi am 
cercat, să fac a sbura, pe sub ochii tăi un stol 
de suveniri variate, şi ast-fel rele nostre de întâlnire aă fost tot-deauna pline de veselie sai de uimire, pline de încântări culese în grădina trecutului, saii de visuri patriotice vinate pe câmpul viitorului necunoscut. Am îmbătrânit insă, fără a perde patima, acestui vinat, căci dintru tâte pasiunile omenesci amorul de patrie este singurul care nu se stinge nici odată. 

Dacă, am fi avut op maşină stenografică, de buzunar, maşină ce se va inventa negreşit, în seculul nostru de advocaţi şi de deputaţi elocu- enți, ea ar fi Produs o mică bibliotecă, de anec- dote, de schiţe uşore, de memorii istorice şi de portrete bine colorate, care format un soiii de
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museii demn de a fi visitat; iar generaţia ac- 
tuală, a cărei cunoscinţă, de trecut nu se întinde 
peste limitele celor din urmă trei-geci de ani, 
ar găsi în el multe subiecte de studii atră- 
gstor şi folositor... Cate romanuri, câte piese de 
teatru, câte scrieri fisiologice s'ar put clădi cu 
materialul adunat în el! şi căte spirite sănătose 
Sar retrage cu mulțămire în sanctuarul săi 
spre a -se odihni de luptele dilnice şi de preo- 
cupările, dise politice, ale epocei de faţă !.. 

Tipuri pentru tipuri, sunt de preferat acele 
dispărute din societatea, română, în locul acelor 
de venetici alungaţi din ţările lor Şi adăpostiţi 
astăgdi între noi cu pretenţiile lor ridicole de 
critici şi de reformatori, în locul acelor de Don 
Juani de trotoires, acelor de salvatori patentaţi 
de patrie, acelor de invidioşi cari stupese ve- 
ninul lor spre tot ce-i mai sus decât; dînşii , 
chiar de şi sunt convinşi că stupitul cade tot 
pe obrazele lor, etc. etc. Fapte pentru fapte... 
istoria, va, judeca valdrea acelor cari s'aii desă- 
virşit cu sacrificiuri de avere şi de viţă chiar, 
şi a celor săvirşite sub îndemnul ambiţiei per- 
sonale saii a dobindirii de averi colosale. 

Acestă idee m'a îndreptat către tine, amice, 
cu propunerea ca să începem între noi o cores- 
pondenţă, menită de a continua convorbirile n6-
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stre şi să le publicăm într'o foie literară, pen- 
tru plăcerea n6stră intimă. M'am măgulit tot 
odată cu slaba, Sperare, că acea corespondență 
va fi bine primită de unii ain compatrioți, cari 
bine-voesc a recunâsce puţine merite predeceso- 
rilor şi ceva măriri evenimentelor petrecute îna- 
inte de venirea lor pe lume. 

Tu ai admis propunerea mea, şi ai realisat'o 
în parte cu o activitate de care sai folosit ce- 
titorii foiei Convorbirilor literare. Mi-ai trimis din 
Bucuresci şi din Lonăra un şir de epistole cari 
în curând vor fi adunate întrun volum demn 
de a, figura în bibliotecele bine compuse. Ospe 
iubit, el va veni să iea loc în familiile române 
spre a le povesti cu graiul săi limpede, vesel, 
plăcut, câte-va scene de la începutul secolului 
nostru, sat din dilele nostre, şi a desfășura o 
galerie originală de figuri ce portă sigiliul ca- 
racteristic al epocii lor. 

Sunt încredințat, amice, că ai găsit o mare 
plăcere de a rechiema la vi6ţă acele umbre cari 
din gi în gi se afundă mai mult în pustiul ui- 
tării şi al nepăsării. Nu maj puţin sunt convins 
că volumul t&i va procura o deplină satisfacere 
pers6nelor inteligente ce-l vor ceti din scorţă în ScOrţă şi vor fi călăuziţi de el prin regiunile u- nei lumi necunoscută lor. În epoca de astădi e 

| 

)
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mare meritul unei opere literare care pâte să 

distragă spiritul omenirei din virtejul ce o con- 

duce cu repegiune spre ţinta intereselor ma- 

teriale. 

Cât pentru .mine, locuitor de la ţâră, re- 

tras în pacinică singurătate de la Mircești, a- 
preţiator şi iubitor de roduri intelectuale, îţi 
mulţumesc cu sinceritate pentru corespondenţa 
ta, imbelşugată. Tot odată îns& mă îngân cu adi- 

menit6rea speranţă că vei da un frate gemine 

volumului tăi, dacă nu mai mulţi. Tu ai încă un 

tesaur de suveniri cari foesc în capul tău cu 

dor de a eşi afară, precum se bai păstrelele de 

gratiile coliviei. Fă-ţi milă cu ele şi le deschide 
colivia, pentru ca să se bucure de încântarea i- 

bertăţii, şi ele, spre mulţămire, să ne încânte 
cu glasul lor armonios. Din parte-mi îţi promit 

să urmez exemplul tăii precât îmi vor permite 

puterile şi împrejurările vieţii. 

Spune-mi dar anii tăi petrecuţi în insula 

Samos în cualitate de Beiu, guvernator acestei 

insule, şi călătoriile tale prin Asia mică. Din a- 

cea epocă a vieţii tale eu nu-mi aduc aminte 
decât unele irăsături povestite mie de veselul 

nostru amic, reposatul locotenent de marină 

Laurent, care a primit ospeţ în casa ta de pe 

malul mării Egee.... Pe atunci, în timpul răz-
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boiului de la Crim, pirateria luase o mare des- voltare în Archipel. Grecii, ostili armiilor aliate, franceză, şi engleză, cari făceaii asediul Sevasto- polului, ataca adese ori corăbiile încărcate cu provizii pentru Camieș şi Balaclava, le prădai şi le cufundaii în adâncul mării. În zadar vap6- rele de războiă ale Franţiei le dedeaii gonă aprigă printre insule! Îndrăsneţii imitatori a lui Canari, Sciaii a se adăposti pe sub maluri şi în peşte: rile stâncilor, fiind ajutaţi de toţi compatrioții lor... Nici o pedâpsă, nici ameninţarea, de morte nu înduplecaii pe acestia de a trăda locul as- cunderii, şi bieţii căpitani de vapbre se întorcea tot-deauna, fără isbândă din espediţiile lor, re- trăgendu-se furioşi în portul de la Samos. Laurent riîdea de ei poreclindu-i amiral Bre- douille. 

Una din acele bande de pirați devenise mai cu s6mă o calamitate pentru corăbiile de trans port. Ea, fiind urmărită de aprope de cătră va- porul pe care se Săsia Laurent în calitate de ofiţer de marină, şi tu în calitate de amator de vinat, desbarcase în insula Leros şi se făcuse nevădută într'o peşteră adâncă din sînul ei... Vaporul ajuns în port după pirați, comandantul chiemă, autorităţile locale şi le ordonă să-i pre- dea în mâna lui, Toţi Grecii se jurară, pe toţi
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sfinţii din calendarul orthodox că nu sunt gazde 
de hoţi, de şi ei se găsiaii în buza puscelor în- 
iinse spre dinşii de marinarii francezi. — Un 
semn numai a Căpitanului, şi cădea morţi fără, 
a-şi încărca suiletul cu mărşavul păcat al tră- 
dării! | 

Atunci, după spusa lui Laurent, tu te-ai a- 

propiat de comandant, şi domolindu-i mânia, 
lai sfătuit să desbarce omenii lui în insulă pen- 

tru ca să cerceteze cu deamănuntul tâte malu- 

rile şi tote stâncile. Sfatul t&iu fu ascultat, dar 
cercetările rămaseră, zadarnice!... În fine, întâl- 

nind o turmă de capre, aţi intrebat pe păstorul 
lor, un băetan de vr'o 16 ani, unde stai as- 

cunşi piraţii? EL răspunse mândru că nu scie)... 

Căpitanul iar se înfuriă şi porunci să-l împusce. 

Grecul se puse dârz în faţa armelor încărcate, 
fără a, deschide gura, făr'a-şi pierde liniştea, de 

şi da ochii cu mortea. El era sublim de abne- 

gare şi de eroism! 
— Căpitane, ai dis tu în acel crâncen mo- 

ment, nu ucide păstorul, ucide caprele lui, de 

vrei să afli adevărul. | 

Aşa s'a şi întîmplat... Abia marinarii fran- 

cezi împuşcaseră, vre-o dece capre şi păstorul 

uimit mărturisi că piraţii se găsiaii într'o peş-
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teră. apropiată care comunica cu un turn părăsit 
din timpul cavalerilor de Rod. 

Asediul stâncii se făcă după tâte formele 
strategice, lupta se începi cu înverşunare; iră- 
geaiu piraţii cu desperare, omorise trei marinari 
şi rănise patru şi după câte-va dre banda fu ni- 
micită ! Unul singur din ei toţi scăpă cu vi6ţă 
Şi fu găsit peste câte-va ile, plutind pe mare 
într'o cutie de scânduri fabricată ae el Şi COn- 
dusă prin valuri de o lopată ruptă... sărmanul 
fu prins însă, grațiat, şi merita să fie! 

Spune-mi cum la aceaşi epocă ai oprit flotila 
lui Saltafero care venia de la, Calcis să abordeze 
la Samos cu scop de a rescula pe Samioţi în 
contra Sultanului, pe când Franţia şi Englitera 
apărat! drepturile şi esistenţa imperiului Oto- 
man. Mărgţă a trebuit să fie scena întâlnirii tale 
cu şeful energic al flotilei, în capătul insulei Sa 
mos, la Calabactas, avenad de cadru cerul al: 
bastru al Asiei şi întinderea albăstrie a mă 
rii; având tu, în urma ta, poporul adunat din 
Samos şi Saltafero avend în urma, lui flotila, cu 
steguri jumătate albe Şi jumătate albastre! In a- 
semenea, împrejurări şi 'ntr'un asemenea, tabloii 
poetic conversaţia vâstră a avut negreşit un 
caracter epic, căci Saltafero se depărtă de Sa-
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mos fără a-şi împlini scopul, şi tu rămaşi stă- 

pân pe insula ta. 

Spune-mi cum ai arestat pe vestitul Hio- 

toglu, născut în satul Sefdikios de lângă Smirna, 

acel hoţ îndrăsneţ care după ce făcuse multe 

morți de om şi atacase în trei rânduri carava- 

nele ae la, Meca, se retrăsese în insula Samos, 

îmbogăţit, liniștit şi forte considerat de compa- 

trioţii lui şi trecut între oficerii de jandarmerie 

aj insulei ? Ordinul de arestare al lui sosise de 

la Constantinopol, dar autorităţile locale se sfi- 

iat de a-l îndeplini, căci Hiotoglu nu era comod 

de prins. Pentru el viaţa chiar a Beiului nu 

plătia, nică o leţcae. 

Laurent mi-a povestit că tu, suindu-te că- 

lare şi întovărăşit numai de un singur jandarm 

fost şi el palicar, adică hoţ de soiul lui, te-ai 

dus în casa lui Hiotoglu, prin care jandarmii 

chiar se cam feriaii dea trece. Toţi locuitorii 

se afla în piaţă, căci era 0 qi de sărbătore, iar 

Hiotoglu, purtând la pept un sileaf bogat de 

arme, sta mânâru sub un maslin. El își făcea 

cheful cu ciubuc şi cafea, după obiceiul oriental, 

pe când fruntașii satului stau în picidre dinain- 

tea lui smeriţi şi respectuoşi. 

Yu, descălecând, te-ai apropiat de el şi 

i-a dis :
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— Bre Hiotoglu! Am venit să-ți spun că am ordin de la Portă să te arestez şi să te trimit la Stambul,.. Deci te gătesce să vii cu mine... nu te arestez ; de te-i purta bine, nu va fi r&ă de tine, dar d'ei căuta să fugi, te-oi Săsi în fundul pămîntului şi atunci va fi ră de tine. 

— Bi? întrebă hoţul încruntându-şi ochii. — Peste două S&ptămâni eu mă que la Constantinopol ; să te cobori la malul mării, ca să ne înbarcăm impreună. Aj audit ? 
Cuvintele tale a cădut ca un fulger în gl6ta ce te înconjura. Hiotoglu te avea la, kere- mul lui, după cum dic Turcii, căci avea la în- dămână un arsenal întreg. Cu tote acestea el se stăpâni, şi cătâna drept la tine cu ochirea lui de vultur, respunse : Bine!... apoi ceri ca: lul săi şi te întovărăşi până la jumătatea dru- mMului. Acolo Vaţi oprit lângă un isvor ca să adăpaţi Gail, şi Hiotoglu îţi adresă aceste cuvinte : 

— Bei mu, aj augit de mine? Am mâncat gilele multor Turci, Sunt neimblândit, când mă aprind de mânie, ucid tot ce-mi stă în cale... Şi tu însă ai îndrăsnit să-mi Spui mie verde în ochi că ai de Sând să mă dai pe mana Turci- lor... Privesce ! suntem acum singuri, aş put6
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să te sting de la lumina Sorelui şi apoi să trec 
in Asia ca să mă fac nevăgut. O scii? 

— O sciii! ai răspuns tu; însă, dacă al co- 
mite acestă crimă, dacă m'aşi lăsa ca un mișel 
ca, să-mi răpescă tu visța, nu aj scăpa de urgia, 
guvernului nici în sînul maicei tale, căci et 
sunt guvernatorul de Samos, stăpânul tăi... Şi 
privesce, am cu ce să te culc la pămint până 
a nu pune tu mâna pe seleaf. 

Dicend aceste, ai scos din buzunar un re- 
volver cu ş6se încărcături. 

Hiotoglu privi revolverul zimbină şi replică: 
Nu arma, ta mă dămolesce ci dârzia ta faţă cu 
mine!.. Eşti palicar şi creştin ca mine, să tră- 
esci! când vei fi să pleci m'oii afla la malul 
mării la Vathy. 

Hoţul atunci dispără, şi la diua hotărită se 
afla, la malul mării! 

Câţi 6meni de meseria lui Hiotoglu şi chiar 
de alte meserii mai puţin periculse sar găsi 
între poporele civilisate, capabili de a urma pilda, 
lui? Orientalii nu ai obiceiii să anine un parole 
Whonneur la promiterile lor; ei gic un simplu: 
pola cala pe grecesce, saii un peki pe turcesce, 
adică un simplu bine pe românesce, şi chiar 

dacă aceste cuvinte le-ar scurta viaţa, ei se fe- 

resc de a le călca. Şi pe la noi, în vremile de
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demult se ţineau legăturile cu sfinţenie, însă de 
când obiceiurile nâstre sai altoit cu parole d'hon- 
neur, altoiul a corupt în parte vechia Şi curata 
lor, simplitate. 

Pe vestitul tăi vinător de caravane am a: 
vut ei insu:mi prilejul de a-l cunâsce. Iţi aduci 
aminte, de întâlnirea n6stră neaşteptată pe va 
porul mesageriilor Le Joudain ce pleca de la 
Smirna la Constantinopol, în tâmna anului 1854 
saii 1855? 'Tu, veniai de la Samos cu Hiotoglu 
şi cu jandarmii Cara-Vasili şi 'Themistocli; ei 
veniam de la Paris cu scop de a mă duce să 
asist la asediul Sevastopolului şi să visitez rui- 
nele acestui oraş. Hiotoglu tăi era de talie 
naltă, însă părea conformat cu muschi şi cu 
nervi de oțel; faţa, lui uscăţivă şi arsă de sore 
avea un nas coroiat ca un plisc de ulii şi nisce 
ochi negri, înfocaţi, pătrungători, cari îi da un 
aspect de vultur hrăpitor. Invălit înta'0 burcă 
mohorită, el sta pe podul vaporului ghemuit 
lângă catarg şi părea nepăsător de sorta, ce-l a- 
ştepta. Privirea lui era pironită pe întinderea 
mării şi părea, că vinâză fantastice caravane în 
fundul orizontului... L-am adresat cuvîntul în mai 
multe rînduri, dar el nu mi-a răspuns decăt 
prin monosilabele grecesci n, 0hi, şi acest moi
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de convorbire m'a descurajiat de a lega. o mai 
strânsă cunoscinţă cu el. 

După d6uă gile de călătorie, sosind la Con- 
stantinopol, ne-am suit tuspatru întrun caic, 
am abordat la TYophană şi de-acolo ai trimis pe 
vitezul mâncător de Turci la cancelaria de Sa. 
mos din Galata liber şi fără pază alta decât 
cuvintul săi. Sciind că a doua di era să fie dat, 
ministerului de marină, mărturisesc că am sim- 
țit în mine o neînvinsă părere de rău, căci 
Gmenii energici de soiul lui Hiotoglu mi-ai in- 
spirat tot-d'una multă simpatie. Am aflat însă 
mai târdiu, că după stăruințele tale pe lângă 
fiorosul Mehemet Ali-Paşa, s'a arătat indurător 
către dinsul, priimind din parte-i cuvintul că va 
lăsa în pace caravanele de la Meca, şi Vai tri- 
mis îndărăt la Samos, unde mi-ai spus că se 
făcuse tutungii. - 

Grăesce-mi de epoca, aceea, din tinereţe, când 
şedeai cu mine în casa părintâscă, din laşi, pe 
ulița sfântului Ilie, astă-di numită Strada Ale- 
csandri. Îţi amintesci pe nedespărţitul nostru 
tovarăş de locuinţă, frumosul pudel Caro şi fes- 
tele ce jucam numeroşilor noştri creditori? Cum 
alungam pe cei mai întetiţi dintre Evrei cu sbur- 
dările nebune a cânelui” care la un semn săria 

pe d'asupra lor smulgându-le chitia, nâgră de pe 

Ghica, Scrisori. 24,014. 23
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cap ?... Admirabil Caro!... de Şi el avea Gre-cari 
apucături de comunist Şi fura din bacalii pro- 
vizii ce le ascundea sub patul tăi, el pricepea 
misiunea lui de a ne scăpa, de fiarele nesăţicse 
ce ne importunaii, pe când eram ocupați cu re 
dactarea foii Progresu fundată de Negruzzi, Co- 
gălnicânu, . tu şi eu. El era, considerat de noi ca 
cel mai activ şi mai preţios colaborator al no- 
Stru, şi se bucura de o stimă fără margini din 
partea tuturor. Mărturisesce, amice, că dacă ar 
mai trăi Caro, nu ai da pe mulţi literatorași 
de astă-di, lătrători ca, dinsul, dar nu ca dînsul 
inteligenţi... 

Prin îndemnul tăi atunci am scris şi pu- 
blicat critica, mea, Slumeță asupra Stanţelor Bpice 
a reposatului Aristia, în care vodă Bibescu era 
comparat cu un singur și Epăn catarg... Neno- 
rocitul poet s'a dus pe cea lume fără să mă 
ierte. 

Fie respunderea a, ta in secula, seculorum! 
Descrie-mi tabloul societăţei iaşane sub dom- 

niile lui Sturdza şi Ghica vodă cu tinerimea, €i Vidie, elegantă, entusiastă, patriotă; cu boerii săi bătrâni îmbrăcaţi în haine bizantine, şi în- 
spălmântaţă de avântul ideilor moderne; cu bu: chetul ei de dame frumse, simţitâre , . nobile, 
spirituale, părtaşe a, visurilor nâstre de indepen-
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denţă şi de mărire pentru patrie. Ce înrîurire 
puternică aii avut ele asupra mişcării naţionale 
şi cât ai contribuit a introduce la noi tot ce 
distinge pe o societate civilisată! Multe figuri 
grațidse, de acum 30—40 de ani ar merita să 
formeze o galerie încântătore şi numele lor să 
fie înscrise în litere de aur pe table de mar- 
moră. 

Improspetâză în minte-mi un alt tabloi de 
un caracter mai prosaic, acela a falansterului 
nostru la Pera, în timpul războiului de la Crim ; 
şefii acelui falanster eraţi tu, Negri si Rallet, 
iar adepţii lui eraii toți ofiţerii francesi din la- 
gărul de la Maslac așezat aprâpe de Constanti- 
nopol. Negri şi Rallet se luptaii cu călugării 
greci în chestia averilor mănăstiresci şi răbdai 
multe neajunsuri din partea politicei mişelesci a, 
Divanului Turcesc faţă cu Românii; noroc pen- 
tru ei că locotenentul Laurent, căpitanul avizu- 
lui ambasadei franceze, venia în tâte dilele ca 
să-l facă a-şi uita necazurile. El representa ve- 
selia şi spiritul glumeţ a compatrioţilor lui Ra- 
belais, şi poseda un repertoriii bogat de anec- 
dote umoristice afară de talentul estraordinar 
de a imita, sai cântând sai şuerând, tâte in- 

strumentele unui orhestru întreg.  Uvertura lui 

Guillaume Tell o esecuta în deplină perfecţie,
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împestrițând'o cu nisce note falşe de clarinetă 
care produceail efectul cel mai comic. 

In asediul oraşului Sevastopol el comandase 
o baterie şi câştigase un reumatism ca şi din- 
sul de posnaş. B6la, lui se desvoltase mai târgiii 
intrun mod stranii, aducendu-l în starea jalnică 
de a nu putea păşi înainte, însă lăsândui fa 
cultatea de a merge îndărăt şi a cobori astfel 
scările cu o repejune miraculosă. Cu tâte ace- 
stea spiritul lui nu perduse nici o părticică, din 
vechia-i veselie. Îţi aduci aminte balul dat; de stă: 
pâna casii ce locuiam la Pera? Laurent, în uni- 
forma lui de căpitan de marină militară, făcu o 
intrare splendidă în salon şi, apucând de la uşă, 
se adresă pe rînd la tâte damele, asigurându-le 
că semănaii cu împărătesa Franţei, Eugenia. 
Amicul nostru a fost sublim de elocuenţă în 
s6ra aceea şi a devenit eroul preferat al sexu- 
lui frumos din Pera. Mi se pare că el a şi abu- 
za de o favore atât de bine meritată. 

Istorisesce-mi întrevederile şi convorbirile 
tale cu Gmenii politici din 'Turcia şi din Engli- 
tera în chestia intereselor nostre, şi modul cu 
care fostul guvernator al Caucazului, generalul 
Graben, trimisul împăratului Neculae, a, surprins 
aderarea înaltei Porţi la tratatul de la Balta- 
Liman. Generalul pe care il cunoscusem la Iași,
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căci era căsătorit cu una, din surorile cumna- 
tului mei Rolla, ajungând la Constantinopol, 
adresă divanului mai multe cereri gogonate, 
cum se dice la țară: precum dreptul de tre- 
cere liberă prin Bosfor flotei rusesci de războiă, 
dreptul de protecţie ortodoxă pentru împăratul 

asupra tuturor creştinilor din Peninsula Balca- 
nică, dreptul de a cumpăra flota vice-regelui de 
Egipt, şi alte asemenea enormităţi. Divanul, 
susţinut în taină de către ambasadorii puterilor 
occidentale, răspunse prin un refuz categoric, 

pe care generalul Graben se făcu că-l înţelege 

ca un act de ostilitate în contra Rusiei şi po- 
meni cuvintul de declărare de războiu. 

In zadar noi, Românii aflători în Constan- 

tinopol, noi cei cu durerea, ne încercarăm să 

asigurăm pe Turci şi pe ambasadori că era o 

simplă comedie ce avea de ţintă numai tratatul 
de Balta-Liman. Marii politici orientali şi apu- 
sani ne tratară de ţărani de la Dunăre. Gene- 
ralul Graben simulă pregătirile sale de plecare, 

însă pân'a nu se îmbarca avu o ultimă întâl- 

nire cu Vizirul şi'i dise: „Ce r&spuns să duc eii 
„Împăratului? Inteţirea nejustificată a Divanului 

„are să fie privită de Maiestatea-Sa ca o ofensă, 

„personală şi martor mi-e Dumnegeii, că ei 

„doresc a feri pe Turcia precum şi pe Rusia
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„de calamităţile unui război. Tot ce v'am pro- 
„Pus in numele Imp&ratului, aţi respins după 
„îndemnul ambasadorilor Străini. EX bine, pu- 
„Neţi-mă măcar în posibilitate de a domoh 
„mânia, Maiestăţii- Sale, aucând la Petersburg 
„tratatul de Balta-Liman sub-semnat de Sulta- 
„nul.“ — 'Turcii se consultară, cu Ambasadorii, 
Şi a d6ua-gi tratatul era, învestit cu tote formele 
usitate. Graben plecă, din Constantinopole ridând 
în barbă iar faimoşi diplomaţi, convinşi că aii 
dat probe de o măiastră,! dibăcie diplomatică, 
trimiseră pe la guvernele lor respective o notă 
identică, care proclama, in cuvinte pompose pre- tinsa lor. victorie, contra politicei rusesci în 
Orient! 

| 
Descrie-mi în tot adevărul lor evenemintele 

de la “+ Fevruarie 1866, cari, ori cum ar fi caracterul lor, formâză o Pagină importantă în 
istoria, Țării. 

Spune-mi, în fine, tot ce scii din trecut prin alţii Şi prin tine însuţi. 'Te gândesce, amice, că dintre contimporanii noştri tu ai fost şi încă eşti unul din cei mai activi pe terâmul politic şi posedi prin urmare un tesaur de suveniri 
cari cer imperios să iasă, la lumină în. ochii senerației actuale Şi a celor viitOre. Urm6ză 
dar şirul epistolelor tale cu acea vervă, fericită
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ce distinge cuprinsul volumului tăi, şi să-ţi 
ajute Dumnegeii a lăsa în urma ta un complet 
de schiţe pitoresci, de memorii istorice, de ta- 
blouri sociale cari să îmbogăţâscă analele Aca- 
demiei nostre şi comâra literaturei române. Ele 
vor adăogi un titlu mai mult la acele dobânâite 
de tine în ochii ţării ca unul din introducătorii 
României în era sa de lumină, de mărire şi de 
glorie. 

V. ALECSANDRI,



  

XVIII. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

CĂPITANU LAURENT 

Londra, Februarie, 1884. 

Scumpe amice, 

In epistola ta din..... 1883 îmi vorbescă 

de regretatul nostru amic, căpitanul Laurent. 

N'ai putut pomeni acel nume, sunt sigur, 

fără să, simţi o lacrimă în gâna ta. 'Ţi-aduci a- 
minte cât era de vesel şi cât ne "iubea? Se li- 
pise de noi doi cu inima şi cu sufletul. 

Multe gile grele am împărţit cu dinsul! Şi 

pot dice că fără glumele lui cele plăcute pline 

de duh şi de originalitate, nu scii dâii cum aş
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fi dus-o; nu sciu dacă, moralul mei nu sar fi 
muiat inaintea, dificultăţilor prin care am trecut, 

Când Pam întâlnit întâiaşi dată, eram că 
dut într'o descurajare aşa de mare, încât nu- 
mai societatea unui voios şi nepăsător ca dinsul 
putea să mă ridice Şi să mă susţie. 

Dar ca să-ți poţi da seama de starea în 
care m& aflam, sunt silit să fac o digresiune 
cam lungă; să suit cu memoria cursul eveni- 
mentelor cari se deşfăşuraiii imprejurul mei cu 
0 grăbire anevoe de urmat. 

Pe la anul 1852, vestitul vizir Reşid-Paşa căguse de la putere; cumnaţii Sultanului Fetti- Ahmet şi Mehemet-Ali triumfa; şi după obi- 
ceiii, zarafii Armeni şi Ovrei năpădise pe cel că- 
dut. Acei care până eri ji lingeaii cisma, acum ÎI muşea mâna. Ca omul cufundat î6tă viaţa lui în trebile statului, el uitase pe ale sale; nu scia nici ce are nici ce nu are, şi era, .strimto- vat, fOrte strimtoraţ, 

In împletitura în care se afla, un singur bancher îi mai remăsese devotat; bătrânul An- ton Alleon, câre avea, Şi dorință şi buna voinţă de ai veni în ajutor; dar îi trebuea să, cunoscă ce avea şi cât datora, Reşid. Pentru acest sfirşit, fostul Vizir rugase pe Ahmet Weffyk, fostul comisar în Principate, la 1849 şi 1850, ca îm-
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preună cu Alleon şi cu mine să-i facem un bi- 
lanţ de starea sa financiară. Ajunsesem la pa- 
tvu-deci miline de lei (aprâpe zece miline de 
franci), pasiv, care se balanţa cu valdrea pro- - 
prietăţilor sale, case şi pămînturi în Balta-Liman, 
moşiile din Tesalia, fâste proprietăţi ale lui Ali-. 
Tebedelen de la Ianina şi un mic ciflik langă 
Silivria,. 

Creditorii grăbeau, şi realisarea unei averi 
atât de însemnate nu era lucru lesne. Tot ce 

putea face Alleon, era să convingă pe cămătari 

să păsuească, dându-le câte un mic acont şi 

asigurându-le plata integrală, capete şi dobângi, 

când se vor vinde proprietăţile. Până atunci era, 

urgent să se reducă, cheltuelile şi să se sporâscă, 

veniturile printr'o administraţiune mai îngrijită. 

S'a redus mai întâi personalul casei de la cinci 

sute de guri la patru-deci şi s'a orânduit la mo- 
şiile din Tesalia administrator confratele şi ami- 
cul nostru Ion Ionescu de la Brad, care de la 

o sută de mii a suit venitul, chiar din anul 

d'intâi, la nouă sute de mii de lei. 

Pe când Reșşid era urgisit, şi Seraskierul 
Mehemet-Ali devenise Vizir cu Fuad Hargie- 

Naziri (Ministrul afacerilor străine), sosesce' ge- 

neralul Mencicof cu o falcă în cer şi alta în 

pămînt, cu sacul plin de fel de fel de cereri
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din partea, Țarului. Nu voea nimic mai puţin 
decât a dice Sultanului, cu alte cuvinte: 

„Sc6lă tu, să m& pun eul“ 
Pe de o parte isbânda misiunii generalului 

Austriac Leiningen, care storsese de la Portă 
concesiuni şi despăgubiri însemnate în Bosnia, 
în Herţegovina, pe Narenta şi la Bocca de Ca: 
taro, între care şi plata diamantelor contelui 
Zichy; pe de alta desvoltarea, influenţei Engleze, 
care mergea tot, crescend, tulburase liniştea, im- 
p&ratului Niculae. Damele Ambasadei rusesci, 
mai înfocate patriote şi decât bărbaţii lor, cri- 
ticati sus şi tare politica prudentă, şi reservată 
a contelui Neselrode, tratând'o de molatică şi 
de umilitore, credeai es nu avea decât să se 
arate ca să dobândescă, ceea, ce doreau, şi multe 
dorea inima lor. In Sfirşit, trimisul estraordinar 
sosesce la Constantinopol. | 

De şi Manolache Arghiropol, fost dragoman 
şi însărcinat de afaceri a] Legaţiunei Elene, trecut, de curând în serviciul rusesc, succedând 
r&posatului dragoman Hangerliu de fioresă me- 
morie, bun apreciator a] stării spiritelor de pe atunci, declarase trimisului impărătesc, chiar de la inceput, că era, peste putinţă ca Porta săi acorde acele cereri, generalul însă îi ordonă să 
meargă inainte.
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In tâte serile dragomanul Arghiropol se 

întorcea, de la Pârtă aducend numai făgădueli, 

bacalimuri şi iavaşuri. Intro sâră, când amba- 

sadorul estraordinar îl aştepta să-i vie cu ceva 
positiv, cu cheia Beitleemului cel puţin în bu- 

zunar, îl vede venind cu mâna g6lă; se iuţeşte, 

strigă, bate din picior, acusă pe bietul bătrân. 

de necapacitate şi chiar de rea credinţă; îl 
alungă furios din ambasadă, şi chiamă pe logo- 

fătul Niculae Aristarche, pe Capukehaia lui Vodă 

Stirbey, ca să-l serve de dragoman. 

Aici deschid o mică, parantesă privitore la 

fostul representant al Principatului Ţării Româ- 

nesci, devenit tot-deodată omul de încredere şi 
dragomanul ambasadorului rusesc. 

La biserica grecâscă de la Bebek, pe Bos- 

for, se afla o icână făcătâre de minuni, pe care 

eraii atârnate o mulțime de ex-voto, mâni, pi- 
ci6re, ochi, inimi de aur şi de argint, inele şi 

cercei de petre scumpe etc. Intr'o di, piere de 

la gâtul Maicei Domnului un inel de diamant; 
Popa-Costa caută, cercetză şi nu găsesce; se 

mânie, îşi pune patrahirul de gât, aprinde fă- 

clia de la epitaf, chiamă pe băeţii care măturaii 

în biserică şi aprindeau candelele, îi pune în 

genunchi, şi după ce le citesce o molitvă, le 

spune că, acelui care a furat inelul are să i se
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usuce un deget, dacă nu se dă îndată singur 
pe faţă, | 

O minune! Nu apusese încă bine sorele, 
când băiatul vinovat, ducându-se cu alți copii 
să se uite la o maşină cu vapor, adusă de Re- 
verentul Părinte Hamelin, directorul şeGlei ame. 
„Ticane Robert, i se prinde degetul într'o rotilă 
şi remâne numai cu patru degete la mâna 
drâptă. Atunci nenorocitul mărturisesce păcatul. 
Vestea se duce în tote satele Bosforului, închi- 
nătorii curg cu miile din tote părţile, vaporele 
se ţin lanţ pe cheii, biserica nu se mal deşartă 
nici dioa nici noptea ; sărindarele, acatistele, 
sfeştaniile, maslurile Şi paraclisele îmbogăţesc 
epitropia, bisericei şi pe popi. 

Logof&tul Aristarche, care de vr'o doi ani 
nu mai era primit de Reşid-Paşa, profită de 
ocasiune, aleargă la Balta-Liman şi spune Paşei 
că venise scire la, Patriarchie, că şi icâna din- 
tr'o pesceră de pe moşia Alteţei Sale, de lângă 
Silivria dăduse semne de făcătore de minuni, 
propuind să se orânduească un vapor regulat ca să ducă pe închinători, ceea ce ar fi Şi 0 afacere bună pentru cafeneaoa, pentru bucătăria 
Şi pentru cârciuma, proprietăţii. 

In mai tâte pescerile de pe malul Bosfo- 
ului se află câte-o fântână, lângă care se obici-
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nuesce de se pune câte-o icnă, precum este la 

isvorul de la Balucli, unde trăesc vestiţii sfinţii 
pescă, jumătate fripți, jumătate ferţi; ori-cine, 

fie creştin, fie musulman, când trece pe dina- 

intea acelor fântâni, vara mai ales, intră de se 

recoresce, bea un ceaun două de apă rece, se 

spală pe mâni şi pe obraz, şi binecuvinteză nu- 

mele făcătorului de bine, care a deschis vina 

apei. | 

Reşid o fi credut n'o fi cregut în minunile 
sfintei icone de la Silivria, dar minune tot sa 

făcut; căci uşa s'a deschis earăşi marelui logo- 

făt Aristarche, care intre Mencicof şi fostul 

vizir avea perspectiva să joce un rol politie 

însemnat. 

Pe de altă parte Turcul dibacii putea sci 

prin Capukehaiaoa lui Stirbey Vodă, di cu di, 

starea în care se aflau negocierile dintre trimi- 

sul Rus şi ministrul Porții. Turcul aduce aşa 
de bine pe Grec, în cât îl face să crâdă că dacă 

ar fi, el, Reşid, ministru în locul lui Fuad-Paşa, 

treba s'ar împăca lesne; acestă credință ajunge 

a îi împărtăşită, chiar şi de Mencicof, până în- 

tr'atâta, în cât încalță cismele cele - cu pinteni 
şi alârgă la Palat, unde se jăluesce Sultanului 
de tergiversaţiunile lui Fuad, tratându-l de om 

de rea credinţă şi de mincinos, declarând. că
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nu maj voesce să aibă a face cu dinsul şi că 
va părăsi Constantinopolul, dacă nu se va numi 
un alt ministru al afacerilor străine. 

In vorbirea sa cu Sultanul, Mencicof. face 
o mare laudă despre capacitatea, Şi spiritul po- 
litic al lui Reşid, dicend că ar fi fericit; să atbă 
a trata cu un asemenea om. Sultanul chiar în 
sera, aceea chiamă pe fostul săi vizir şi-l nu- 
mesce ministru trebilor din afară, în locul lui 
Fuad. 

Aristarche între cei doi mari actori politici 
al gilei, iea tonul măreț şi ameninţător al re- 
pausatului Hangerliu, o iea, pe o coardă, sus de 
tot cu Mehemet-Ali devenit iar Serasker, care 
era un om de o violenţă proverbială. 'Turcul 
înfuriat, 1 într6bă răstit să-l spună ce e? Lo: 
gof&t al Patriarchiei, servitor al Devletului, Ca- 
pukehaia al unui principe vasal credincios Sul- 
tanului, sai Muscal, ghiaur hain, duşman impe- 
iului otoman ? intovărăşind cuvintele cu câteva 
Dinini....... Aristarche spăriet, trăgendu-se spre 
uşă, vede în oglindă că, după dînsul, seraskierul 
trăsese sabia jumătate din tecă. La, acestă ve: 
denie se răpede pe scară şi S'aruncă în cel 
d'întii caic ce găsesce pe cheiul de la Candili, 
şi trage drept la vaporul Loydului austriac, care 
pomea spre Galaţi, fără a mai da pe acasă.
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S'a refugiat la Bucuresci şi de acolo la Viena, 
unde a rămas până s'a făcut pacea, şi atunci, 
numai după intervenirea lordului Redclif, i sa 
permis a se intârce la Constantinopol. Dar nu 
sa mai întâlnit cu postul de Capukehaia pe 
care-l usurpase frate-săii Miltiad secretarul său, 
şi la ţinut până ce s'a înlocuit cu Negri la în- 
scăunarea lui Cuza-Vodă. 

Scurte. şi puţine ai fost tratările generalu- 
lui Mencicof cu recomandatul săi Reşid. Intro 
dimin6ţă Aviso Ambasadei rusesci suia, Bosforul 
spre Marea-Nâgră, purtând stâgul de ondre la, 
catartul cel mare; ambasadorul estraordinar 
părăsea Constantinopolul, relaţiunile cu Porta 
încetau şi probabilitățile de răsboiii devenea 
certitudine. Puțin după aceea trupele rusesci, 
sub comanda generalului Gorciacoff, treceau Pru- 
tul fără declaraţie de răsboiti. Principatele erati 
sequestrate ca un otagiit, până ce Porta se va, 

hotări a acorda cerinţele 'Tarului. 
Colonelul Rose, mai în urmă generalul Sir 

Hugues Rose, şi astădi mareşalul lord Strath- 
nairn, atunci secretar însărcinat. cu afacerile 
Ambasadei engleze în lipsa şefului săi dus în 
congediu, îndată ce a vădut că se ingrâşă tr6ba, 

a cerut de la guvern trimiterea flotei engleze 

in apropiere de Constantinopol, temendu-se de 

Ghica, Scisrori. 24,014. 94
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vre-o încercare îndrăsn6ţă din partea, flotei de 
la Sebastopol. Tot-deodată, sosea şi lordul Redelif, 
care se scia că nu putea, fi dispus a perde, în 
favbrea Rusiei, influența, ce câştigase asupra 
Porții şi asupra persânei Sultanului, şi mai avea 
şi 0 veche pică personală pe împăratul Niculae, 
care la 1832 îi făcuse afrontul de a nu voi săi 
primâscă ca Ambasador la Petersburg. Departe 
de a fi împăciuitor, ambasadorul Reginei Engli 
terei încuraja, chiar făţiş, împotrivirea Porții, 
cu atât mai mult că alianța Franţiei îi era asi- 
gurată, căci generalul Aupic, ambasadorul Re. . 
publicei, şi contele Lavalette, ambasadorul noului 
împărat al Francezilor, fusese causa iniţială a 
neinţelegerilor dintre Portă şi Rusia, punând 
înainte vestita chestiune a locurilor sfinte cu 
cheia Bethleemului, cu St6oa de deasupra, eslei 
în care s'a născut Mântuitorul, cu zugrăvela 
cupolei Sfântului Mormînt şi cu biserica de la 
Ghetsemanie. Aliat cu Englitera, Napoleon III 
putea să inaugureze suirea sa pe tronul impe 
rial al Franţiei întrun mod glorios. 

Pe când Reşid nu era, încă, ministru, îl ve- 
deam des; îi eram vecin şi petreceam gile întregi 
la Balta-Liman, politicând cu dînsul şi cu Wefyk 
Efendi. Puneam lumea la cale impreună, şi fă 
ceam parte bună, şi României. Mult regretatul şi
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preţiosul nostru amic Niculae Bălcescu, răpit aşa, 
de timpurii patriei sale, venise la Constantino- 
pol, cu sufletul în buze, avend de gând să plece 
mai departe, spre a muri în patria, sa, mân- 
găiere pe care guvernul de atunci din Tera Ro- 
mânescă n'a voit să i-o acorde, şi la silit; să 
se ducă să moră isolat, departe de ai sti, sub 
cer străin, fără a av6 pe mormint măcar un 
semn de trecerea lui dintr'acâstă lume. Mi-aduc 
aminte cât își iubea sărmanul ţâra, şi cum i se 
lumina faţa sa lividă şi i se uşura suflarea, când 
trăgeam împreună pe harta Europei liniile care 
ar fi cu drept să fie fruntariile României. Vi- 
surile tinereţei nâstre! Ce ar fi gis autorul Pu- 
terei armate, dacă ar fi trăit să vagă Curcanii 
noştri intrând vitejesce în Griviţa cu stâgul ro- 
mânesc în mână şi ar fi v&dut în ţâra lui o 
sută, cinci-gdeci de mii de feciori bine armaţi, 
bine esersaţi şi bine disciplinaţi, comandaţi de 
ofițeri români învăţaţi şi esperimentaţi. Ori de 
câte ori se face ceva fericit şi bun pentru Ro- 
mânia, nu mă pot opri de a'mi gice: 

— Ce mulţămire ar avea bietul Niculae 
Bălcescu, dac'ar trăi! 

Reşid-Paşa considera Principatele ca un 
element important în Chestiunea Orientului şi 
ca bariera cea mai serisă ce s'ar putea ridica,
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despre Rusia. El dorea la Dunăre un stat mare, 
puternic şi bine armat, a cărui neutralitate să 
fie asigurată, de puterile cele mari ale Europei, 
precum sunt Belgia şi Sviţera. 

La 1858, după intrarea Ruşilor în Princi- 
pate, publicasem sub pseudonimul de G. Cha- 
ioni o broşură intitulată Dernire occupation des 
Principautes şi înmânasem noului ministru al 
Porții un memorii, în care chemam atenţiunea 
asupra importanţei politice ce ar avea partici- 
parea României la răsboiul ce se pregătea. Pe 
lângă acel memorand alăturasem şi un proiect 
de manifest ce propuneam să fie dat la intra- 
rea. trupelor otomane pe teritoriul Principatelor, 
un manifest, prin care Sultanul declara că tui- 
mite oştirea sa numai ca să respingă pe năvă- 
litori, şi că indată după, săvârşirea, răsboiului va 
restabili relaţiunile dintre România şi Portă, pe 
basele vechilor tratate încheiate de Domnii Ro- 
mâni cu Baiazid Ilderim, cu Mahomet Il Şi cu 
Soleiman IV, adaugend că Sultanul nu va, aduce 
nici o împotrivire la Unirea, țărilor, dacă locui- 
torii. Principatelor o vor dori-o, 

Doream şi credeam că Românii puteau şi tre- 
bueaii să joce într'acel răsboiu un rol şi să dea 
semne de deşteptare vitejescă, dar tot-deodată 
eram de părere să nu cooperăm fără seriose
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garanţii din partea 'Turciei. Mulţi însă din pro- 

scrişi şi din emigraţii noştri se adunase din i6te 
părţile la Constantinopol şi pornea spre lagă- 

rul lui Omer-Paşa, punând serviciile lor la dis- 
posițiunea generalissimului, fără condiţiune. 

Trecuse mai multe săptămâni de la darea 

acelui memoriii, când fui chemat la Reşid-Paşa 
acasă. L'am găsit în conferință cu ambasadorul 
englez; acesta avea în mână scrierea mea. Mi- 

nistrul Ture îmi dice că voesce să vadă pe ge- 
neralul Magheru, despre care era vorba în me- 

moriul meii, îi răspund că generalul Magheru 

se află la Viena. Atunci îmi dice să-i scriu să 
vie îndată, şi-mi dă un bilet către Alleon, ca 
să-i înlesnâscă cheltuelile de drum. Peste două 

săptămâni generalul Magheru era la Constanti- 

nopol. | 
După mai multe întrevederi ale generalului 

Magheru cu Reşid-Paşa şi cu lordul Redclif, la 
care întrevedere am servit de interpret, se ho- 

tăresce să se tipărâscă manifestul ce pregătisem. 

I/am autografiat cu Niculae Golescu şi cu vărul 

săi Alecu, și Pam dus lui Agop-Efendi, secre- 

tarul intim al lui Reşid, ca să-l trimită lui 

Omer-Paşa. 'Tot-deodată, Reşid a ordonat să se 

facă firmanul prin care generalul Magheru se 

numea Caimacam, Guvernor general, civil şi
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militar, al amândoror Principatelor, cu ordine 
căiră, toți şefii oștirii să-i înlesnâscă intrarea, în 
ţeră pe la Calafat, ca, să ridice oştire de Ro- 
mâni şi să-i procure armele şi muniţiunile de 
cae va avea trebuință. Ei eram destinat, să 
întovărăşesc ca secretar. 

Eram pe la sfirşitul lui Pevruarie al anului 
1854. Corpul lui Kiel Hassan-Paşa, trecuse Du- 
nărea la 'Turtucaia, Şi în insula Ramadan cu 
caice, atacase pe Ruşi la, Olteniţa, şi prinsese 
picior pe ţărmul sting al Dunării; un corp de 
başibuzuci, sub comanda lui Skinder-Paşa (con. 
tele Ilinski) trecuse la Calafat şi surprinsese un 
regiment de husari la Cetate; o diviziune na- vală turcâscă, trimisă, în Marea-Negră ca, să ob- 
serve mişcările flotei rusesci de la Sebastopol, 
fusese surprinsă şi arsă pe ancoră la Sinop de amiralul rus Nacimof ; flotele unite a trei pu- teri aliate părăsise Besica Bey şi ancorase la Beicos, gata a intra în Marea-Nâgră la cel d'in- tai semnal; şi ordinele erai date pentru concen- trarea trupelor franceze și engleze la 'Tulon, la Mansilia şi la Malta, 

Magheru şi ei ne pregăteam de plecare, când, ducendu-mă la, Portă ca să activez lucra- rea, hârtiilor , Mustafa-Paşa Ghiritliu Arnăut, atunci mare vizir, tată] faimosului ambasador
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Veli-Paşa, îmi spune că actele erai gata, dar 

că avea, o scriscre de la Reşid, prin care-i gicea 
să nu le dea încă afară, 

Neputend în gioa aceea întâlni pe minis- 
tul afacerilor străine, m'am dus sâra la amba- 

sadorul englez să-i vorbesc despre întârdierea, 

ce se făcea cu darea firmanului lui Magheru. 

Lordul Redclif, înainte de a începe ei vorba, 

iea un aer doctoral şi începe o lungă diserta- 
ţiune politico-umanitară, tratând despre neno- 
rocirile şi calamităţile ce aduc răsboiele şi despre 
respunderea, ce incumbă Gmenilor politică şi mai 

ales diplomaților a căror misiune şi datorie 
sfântă este de a mănţinea pacea între state 

şi de a opri cât se pote întrebuinţarea tunului, 
iar în caz de a nu putea să conjure răul, să 

caute cel puţin a-l atenua, a-l circonscrie şi a-i 
scurta durata; şi după ce trece în revistă situa- 
ţiunea diferitelor state faţă cu răsboiul ce is- 
bucnea, ajungend la Austria îmi dice că acestă, 

putere era elementul de cea mai mare impor- 

tanţă, un element de care trebuea să se ţie 
s6mă, căci ea putea să silâscă pe Rusia la o 

împăciuire, isolând'o. Şi-mi spune în fine confi- 

denţial că Internunciul citise ministrului Porții 
o notă verbală, prin care Austria esprima do- 

vinţa de a păstra în tot timpul răsboiului cea,
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mai strictă neutralitate, acâsta însă dacă ar ve- 
dea că Turcia s'ar abţinea de a se servi de ele 
mentele revoluționare de care putea dispune, şi 
anume de elementul Român şi Polon, mai adău- 
gend că în asemenea cas, făgăduea să ocupe Princi- 
patele cu trupele sale îndată ce Ruşii s'ar respinge 
peste Prut, şi sar împotrivi cu armele dacă 
trupele rusesci ar încerca să se reintârcă în 
Principate, ca ast-fel puterile aliate să pstă o- 
pera liber într'alte punturi. Dar aacă din contra 
Sar da frâu şi sprijin revoluţionarilor, s'ar ve 
dea silită a veni în ajutorul Rusiei. Ambasado- 
rul englez a adăugat că, de şi Turcia nu res 
punsese în mod categoric la acea notă, dar i se 
părea că nu se putea să nu ţie sâma de o de 
clarațiune atât de importantă şi credea că Porta 
va fi silită să depărteze din lagărul lui Omer- 
Paşa pe Românii şi pe Leşii adunaţi acolo. 

După aceste dise, a prins a-mi vorbi cu 
mult foc de situaţiunea Greciei, de orbirea ne: 
esplicabilă a regelui Othon, care nu lua nici 0 
măsură în contra propagandei ce se făcea de 
supuşii săi, chiar şi de Gmenii oficiali, în Epir, 
în Tesalia şi în insule, unde insurectiunea în 
contra 'Turciei lua din di în di proporţiuni mai 
seridse. Mi-a vorbit lung de corăbiile încărcate 
cu muniţiuni şi provisiuni pentru trupele aliate,
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atacate şi jăfuite de piraţii greci din Archipel, 

al căror cuib şi refugii era insula Samos, spu- 

nendu-mi că guvernorul (Caimacamul principelui 

Calimak) ceruse o corabie de răsboiii ca să pâtă 

părăsi insula, ne mai putend să conţie pe ad- 

ministraţii săi. Aci, după ce se oprise puţin în 

vorbire, îmi dice deodată. 
— „lată o posiţie unde ne poţi fi de mare 

folos. Viitorul ţării dumi-tale depinde de sorta 
acestui răsboiu. Dacă Rusia va fi biruitore, îţi 
poţi inchipui s6rta ce vă aşteptă. Lupta cu 

Rusia astădi nu este numai în Principate, ea 
este în Tesalia, în Epir, în Archipel ca şi în 

Valachia şi în Moldova.“ | 
Eram atât de afectat de cele ce-mi spusese 

despre declaraţiunile Austriei, care-mi închidea 

pentru mult timp încă porţile ţării, în cât n'am. 

putut răspunde decât printr'un ris trist, dicen- 

du-i că acesta mi-ar procura plăcerea de a găsi 

pe vechii mei amici din copilărie, pe Pytagora, 

pe Esop, pe Polycrat şi mai ales p6 compatrio- 

tul mei Zamolx. Cu aceste cuvinte s'a termi- 

nat conversaţiunea dinti'acea seră. Eşeam de la 

ambasadă cu sufletul amărit. 

După câte-va dile am aflat că Omer-Pașa 

alungase pe toţi Românii din lagărul săi, afară
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de unul, care l'a întovărăşit în tot timpul cât a 
ocupat România în parte cu generalul Coronini. 

Sergentul austriac Mihai Lataci, grănicerul 
Croat de la Otokar, pe care un fimfunsfanţihi 
il prefăcuse, prin blagoslovenia, lui Mahomet, mai 
întâi în Omer Mutfi îndată ce a ajuns ca de- 
sertor la Tuzli in Bosnia, pe care apoi Husrev- 
Paşa l'a făcut Ciamaşir-Aga,, espedițiunea în 
Liban la făcut colonel, campania din Kurdistan 
Liva (general de brigadă); 1848 Va făcut Feric 
(general de divisie) la Bucurescă ; campania din 
Bosnia Muşir (mareşal) şi răsboiul Crimeei Sar- 
dar Ekrem (conetabil); era un om pe atât de 
vanitos, pe cât era şi de ambițios. Compatriotul 
nostru, pe care-l păstrase lângă diînsul, îl fă 
cuse să crâdă că nu era de origine Croată-Slavă, 
Ci că se trăgea dintr'un Quirinus Latus, legio- 
har roman, venit în Dacia cu Traian Şi că pu- 
tea să aibă mai multe drepturi decât ori-care 
Român la Domnia Principatelor. 

Omer-Paşa, când m'am dus să ved la 
Constantinopol, la, 1857, când se întorsese din 
espediţiunea sa de la Ungur din Asia, văgend 
că-mi vorbesce cu mare interes despre viitorul 
Principatelor, am cregut momentul favorabil a-i 
dice că putea să ne facă, mult bine, dacă ar 
Stărui pe lângă, P6rtă să consimtă, la cele patru
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punturi cerute de Divanurile Ad-hoc. Incuviinţa 
tot ce diceam, dar venind la punctul de Prin- 
cipe străin dintr'o familie Domnitâre în Europa, 

nu sa putut opri de a-mi dice cu faţa animată: 

— „De cesă vă duceţi să căutaţi Principe 
German sai Francez şi să nu luaţi din sângele 
vostru (del vostro sangue)? De ce să nu căutaţi 

printre descendenţii din legionarii Romani veniţi 
cu Trajan? Tot se mai află încă, căutaţii şi 
găsiţi. 

Dou& gile după conversaţia mea cu lordul 
Redclifte am fost chemat la Balta-Liman. Reşid- 
Paşa, îndată ce m'a vădut, a venit către mine 
cu cuvintele: 

— „Ai vădut pe lordul Redcliffe, ţi-a spus 

că avem trebuinţă de dumniata la Samos? 

La răspunsul mei că-mi vorbise şi că am 
refusat, îmi dice: 

— „Trebue să te duci, cel puţin pentru 

trei luni, până ce vom fi liberi să facem în 

“Principate ceea ce dorim. 
După aceste cuvinte am eşit dicendu-i că 

nu m& puteam însărcina cu lucruri pe care nu 

le înțeleg, şi că voiii aştepta în Constantinopol 
până ce voii putea, intra, în ţera mea. 

Câte-va gile după aceea, fiind poftit la masă 

la Galig Beg, Reşid-Paşa a venit de a mâncat
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cu noi; părea forte grăbit, aştepta pe ambasa- 
dorii Franţiei şi Engliterei ; trecend în apara: 
mentul s6ă îmi gice să nu mă duc, fiind-că avea 
să-mi vorbescă. Ferberea era mare în palatul 
seu, miniștrii cei-lalţi ai Porții veneau, se duceaii 
şi iar se întorcea, nimeni nu intra în camera 
unde eraii cei trei representanţi ai Puterilor 
aliate decât numai Mutul ministrului care din 
când în când venea de chema pe d. Brody, 
unul din ataşaţii Ambasadei engleze, pe care 
şeful săi îl adusese cu dinsul, nu ca să asiste 
la conferință, ci numai ca să înregistreze hotă 
ririle ce se luai. Era pe tapet incheerea unui | 
tratat, prin care Pârta consimţea la ocuparea 
Imperiului Otoman de trupele Franţiei şi Engli- 
terei cu condiţiunea de a părăsi teritoriul tur 
cesc îndată după sfîrşitul răsboiului. Graba dea 
se încheia un asemenea act era mare, fiind-că 
corăbiile stăteau la Galipoli încărcate cu oştire, | 
fără a putea să le desbarce. Reşid-Paşa şi lor: | 
dul Redcliffe erai în regulă, având fie-care ac 
tele de plenipotenţă de la suveranii lor respec- 
tivi; dar ambasadorul Franţiei, generalul Bara- | 
guayi d'Hillier, de şi era însciințat că pleni: 
potența, îi fusese espediată prin Marsilia, dat 
Vaporul avusese întârdiere din causa vremi. 
Cel-lalţi doi plenipotenţi primeaii iscălitura an |
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basadorului Franţiei pe temeiul depeşei, dar ge- 

neralul nu se îndupleca, şi a trebuit multă vorbă 
până Lai decis să sub-scrie. 

Se lumina de diuă când Brody intră în 

salonul lui Galib Beg, cu portofoliul ambasado- 

rului săi la subţidră, spunendu-ne că se termi- 

nase conferinţa şi tot-deodată intra şi Mutul 
făcendu-mi semn să-l urmez. Mă credeam che: 

mat ca să fii trimis în Dobrogia, unde era ho- 

tărită trimiterea unei divisiuni franceze şi unde 
se afla de mai multe săptămâni amicul mei 

Dupreuil, mai târgii nenorocitul conducător al 

Cuirasirilor de eroică memorie de la Reishoffen. 

Atât Reşid, cât şi amândoi ambasadorii ait în- 

sistat atât de mult, făcendu-mi atâtea şi atâtea 

făgăduieli pentru viitorul României, în cât nu 

sciă cum s'a făcut, dar am eşit de acolo an- 

gajat a m& duce pentru trei luni în Archipel. 

Peste puţine gile m& îmbarcam pe Tahiri- 

Bahri-vaşel, comandat de Riala-Beg comandorul. 

Vintul fiind favorabil, în zori ancoram la Gali- 

poli cu mare lină; a trebuit să remânem dout- 

deci şi patru de cesuri în mijlocul Dardanelelor, 

am petrecut diua în cortul colonelului Danglar, 

unul din ofiţerii francezi instructori, cu care 

petrecusem ani mulţi la Constantinopol, şi care 

acum comanda acolo desbarearea trupelor. Pri-
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veam în uimire colosalele vapore americane, 
care aduceaii cai şi Smeni cu miile deodată; și 
primeau chirie câte o mie de lire pe di; banii 
se versai nemilostiv cu chila, şi buzunarele 
speculanţilor se umpleaii cu milisne. Am cunos- 
cut ovrei desculți, care astă-gi sunt bancheri 
mari în Londra şi în Paris, şi care ne-ait îm- 
prumutat, şi pe noi cu miliâne cu dobândă mare 
şi cu comision bun, se ințelege. Un cunoscut 
al mei, un Englez de la Smirna, Chartor Wi 
tell a câştigat întrun an un milion de lire, pe 
care cu încheerea păcii le-a perdut în câte-va 
gile. 

Patru gile după, eşirea mea din Bosfor, un 
vînt violent cu viscol şi nins6re, lua corabia 
cât era, de mare şi o învirtea ca pe 0 pană. 
In zadar am căutat un adăpost la Aivali, la 
Vuria, la Metilena şi la Smyrna; ne-a fost peste 
putinţă să intrăm în vre*un port, am trebuit 
să ţinem marea trei dile şi trei nopţi, învir: 
tindu-ne de la Apus la Miagă-di şi de la Răsărit 
spre Miagă-di (de la Nord la Suroa şi de l 
Suroa la, Sud) cum dic marinarii. Atunci am 
putut vedea ce viaţă grea duc marinarii pe c0- 
răbiile cu pânze când e vremea rea, şi ai vin: 
tul contrar, când pe tot minutul trebue să ui 
rese bord, mâmuină pânzele cu frânghiile ude,
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reci, incărcate de apă îngheţată ca sticla, suind 

şi coborind pe scări de ghiaţă până la catartele 
şi la vergelele cele mai de sus, ca să stringă, 

şi să desvălâscă, vintrelele pe tot minutul. 'Tros- 
netele şi jocurile corăbiei cu vremea cea rea, 

le atribueam presenţei unui biet Mitropolit, care 
fără scirea mea dobândise de la Căpitan-Paşa 

trecerea pe acea corabie ca să-l ducă la Epar- 

hie, care era chiar în Insula Samos. Şi ca să 

conjur piaza rea, gettatura, cum dice Italianul, 

aruncam în mare, din timp în timp, câte trei 

gologani, doi pentru Mitropolit şi unul pentru 

diaconul săi. Nimic mai supărător pe o corabie 

mare de răsboiii, pe vreme rea, ca urletul Gu- 

lelelor din fundul de cală, când se rostogolese 

de la babord la tribord, şi se întorc ear la ba- 
bord, după cum corabia se plâcă pe o costă sai 

pe alta. | 

Când am intrat în portul Vatty de Samos, 

insula, era acoperită cu zăpadă, ceea ce nu se 

văduse de nu se ţinea minte. Locuitorii oraşului 

erau toţi adunaţi pe cheii. După ce s'a aruncat 
ancora şi s'aii îndeplinit formalităţile de admi- 

tere în liberă practică, am espeduit pe singurul 

mei tovarăş de călătorie, un servitor francez, 
un fost spahii, care-mi servea de camerier, 

de seis şi de bucătar, îmi era dat de colonelul
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Magnan, nepotul mareşalului Magnan, îl avusese 
dece ani în serviciul săi în Africa, şi în adevăr 
că ar fi fost un om preţios, dacă nu era atât 
de devotat rumului de Jamaica. Lam trimis cu 
0 epistolă către guvernorul pe care veneam să-l 
inlocuesc. Şi îndată a apărut o barcă mare ve- 
nind către noi, era Caimacamul întovărăşit de 
patru senatori (Bovievreu) şi de vre-o gece con: 
suli şi vice-consuli setoşi de noutăţi politice. 
După ce am comunicat guvernorului misiunea 
cu care veneam, el mi-a declarat, că respunderea 
sa, încetând, voesce să remâe pe bordul vasului 
pe care ne aflam, dar observându-i că respun- 
derea, sa nu putea înceta decat după cei voii 
vemite scrisorile, pe care nu ile voii da decât 
în localul guvernorului, Pam obligat să desbarce 
împreună cu mine. Indată ce am pus piciorul 
pe uscat, am fost inconjuraţi de mulţime; a- 
funci zărind un preot; bătrân m'am dus ârept 
către dînsul, salutându-l respectuos, şi i-am ce- 
rut să-mi arate unde era Mitropolia. Intr'o clipă 
biserica a fost plină, şi preotul punendu-și odăj- 
diile a citit rugăciunile de bună-venire, ceea ce 
a fost de un bun efect, dovedind locuitorilor că 
eram un coreligionar. 

Am remas de prânz la predecesorul mei, 
împreună cu cei patru senatori, şi am petrecut
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sera ascultând povestiri de ţi se făcea părul 
măciucă. Mesenii se întreceaii, care mai de care, 
să-mi dea o idee mai plăcută despre caracterul 
dulce şi blind al poporului ce veneam să admi- 
nistrez, cinstindu-l pe tot minutul cu epitetul 
de „popor lesne de condus“ (Zudyoyos 1a6ş). 

Unul din senatori, care şi el în tinereţe 
dusese o viaţă sdruncinată pe mare şi pe uscat, 
un fost căpitan de corabie (7râioxos) îmbrăcat 
cu şalvari de pângă albastră, creţă şi largi de 
dece coţi, ciorapi lungi cafenii, pantofi şi min- 
ten strimt pe trup, şi pe cap cu fes roş mare 
grecesc, pleoştit într'o parte, cam în formă de 
bonet phrygian, om nalt chipeş, mai mult b&- 
îrân decât tînăr şi îndestrat cu un talent; de 
narațiune frte însemnat, mi-a povestit amarul 
sfirşit al unui biet fost guvernor, căutând în 
îot timpul naraţiunii să citâscă în ochii mei 
impresiunea ce-mi producea. 

Iată acea istoridră, minus talentul acelui 
ce mi-a povestit-o mie: 

— Stefanache Beg Vogoridi care fusese 
Principe de Samos înaintea lui Calimah, de la, 
1835 până la 1849, trimisese Caimacam al săi 
pe un biet Grec, pe care locuitorii, pe drept sai 
pe nedrept, ajunsese a nu'l vedea cu ochi buni, 

Ghica, Scrisori. 24,014. 95
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pentrucă era din partidul Muzur, şi iată cum 

s'au cortorosit de dinsul. 

Intro diminsţă, nenorocitul Caimacam. se 
deşteptă în sunet, de clopote de mârte. Intrsbă 
cine a murit şi i se respunde că nu se ştie, dar 

aruncând ochii pe ferâstră vede alaiii mare, lume 

peste lume, popii oraşului toţi în odăjdii, cu că 

delniţe şi cu făclii aprinse în mână, ducând cu 
cântări şi cu jale un sicriti frumos împodobit. 

Cortejul se opresce la porta lui, şi câţi-va zaplani 
de împuşcă n lună intră în odaia lui, îi trân- 
tesc la pămînt, îl 16gă fedeleş de mâni şi de 
picidre, îl iai în spinare, îl aşeză binişor în si- 
crii cu făţa în sus şi pornesc cu popi şi cu tot 
alaiul prin târg, îl duc la. biserică, unde i se di- 
teşte totă slujba morţilor până la, vecinica po- 
menire, întovărăşită de lacrimile şi jaletele ba- 
belor, numai că în loe de a-l arunca în gr6pă, 
îl duc la malul mării unde aştepta un caic mare, 
gata a-l primi şi porneşte cu dinsul în alt oraş: 
acolo alţi preoţi îmbrăcaţi, alt alaiii, altă pogri- 
banie, altă vecinică pomenire şi iar pornire pe 
mare cu altă asemenea cinste în alt oraş. După 
patru repeţite primblări, prin cele patru capi- 
tale ale judeţelor, i s'a deslegat mânile şi pici 
vele şi i s'a dat drumul pe uliţă, cinstindu-l toţi
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ca pe un şef al] Guvernoruluj. Dar după trei 
luni nenorocitul muri nebun. 

Un alt senator mi-a narat vitejiile (ra Gvdga- 
yediuare) pe mare şi pe uscat ale căpitanilor jan- 
darmeriei şi ale şefilor mei de poliţie mai toţi 
foşti haiduci de mare şi de uscat (Horontgar e) 
căpitan Danu, căpitan Marupa, Moru, Hiotoglu, 
Gheki şi alte celebrităţi de înspăimînţătore me- 
morie, care făceaii să se cutremure Asia de la 
Smyrna până la Meka. Una din strategiile fa- 
vorite ale acestor bravi, era, să păndâscă la po- 
dul Caravanelor lângă, Smyrna, şi indată ce se 
arăta la acea primblare o fată. frumâsă saii un 
neguţetor bogat să-i prindă, Şi să fugă cu dînşii 
la munte, trimiţend familiei răspuns să plătâscă 
o mie sai două de lire. Preţul unui Englez sai 
al unei fete de negustor bogat se suia şi până 
la cinci mii de lire. Banii se plăteai mai tot- 
d'a-una, caci de nu, morte. Regula era, ca pen- 
tru poliţie, vadeă de trei luni. Dar dacă avea 
nenorocirea ca în loc de bani să se trimită jan- 
darmi în g6na lor, termenul esecutării era anti- 
cipat, prisonierul era legat de un copac şi îm- 
pușcat în presenţa jandarmeriei, care sai nu-i 
dibuia, sati îi perdea din ochi. O altă afacere 
bună, dar forte periculosă, dar şi mai bănsă, 
ea de-a ataca Caravana de la Meka şi a jăfui 
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Cămilă, care ducea darurile Sultanului la mor: 

miîntul Profetului. 

Am avut prilejul a cunâsce pe tâte cele 

brităţile Listopirateriei Archipelului şi ale Asiei, 

intre cari şi pe vestitul Catargiu lani, care, 

când i-a lipsit basa de operaţiuni ce avea în în- 

sula Samos, a fost silit să se predea singur Pa- 

şei de la Smyrna. Ismail-Paşa îl avea de mare 
fală, şi-l ţinea liber în conacul săi, ca un îro- 

fe, cu un lanţ supţire de picior. El mia fă 
cut cinstea a-mi aduce nargheleaoa, când am 

trecut odată prin Smyrna, şi m'am dus de am 
făcut, visită valiului acelui vilaiet. Dar cea mai 
mare admiraţiune a tovarăşilor mei de masă eră 
pentru Hiotoglu, pentru care aveai cel mâl 

mare respect şi admiraţiune. 
Secretarul guvernului era un Epirot afiliat 

la tâte eteriile greceşti, subsecretarul frate cu 

un consul general rusesc din vecinătate. In cine |, 

sa m& încred ? | 

Pe la miezul nopţii am mers de-am pete 

cut mai întâi pe predecesorul meii până la barcă ! 

care l'a, dus pe corabia cu care venisem, şi de 

acolo poliţaiul m'a intovărăşit până la, casa ce-i . 

pregătise. Am stat tâtă n6ptea de mă găndeani 
„la, povestirile ce augisem, şi-mi giceam vor 
Românului :
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— „la rea mâră am dejugat“. 
Casa în care m'am aşezat cu servitorul meii 

Louis şi cu un şef de jandarmi, cu bătrânul Ca- 
rajani, da pe piaţă. Diminâţa, văd lume multă, 
adunată în grupuri, dinaintea, cafenelelor, discu- 
iând şi gesticulând; o adevărată, ferbere; întreb 
pe polițaiă causa, acelei agitaţiuni şi-mi spune că 
poporul (6 ads) a vEdut cu mare neplăcere re- 
intârcerea Mitropolitului şi a diaconului săi, care 
erai din partidul Calcatzar Muzur, cea ce ne- 
mulţămea partidul Carmaniol. Am convocat, în- 
dată pe senatori, cari explicându-mi mecanis- 

mul acestor partide (Kouara) şi convingendu-mă 
că unele din griefurile incontra acelui prelat a- 

veau cuvintul lor de a fi, am ordonat săi pre- 

gătâscă o corabie, ca să-l ducă împreună cu 

diaconul săi la Chios saii la Smyrna, unde le-o 

plăcea mai bine. M&sura acâsta a fost bună, 

pentrucă pe de-o parte a potolit; lumea şi pe 

de alta a, evitat Sfinţiei Sale neajunsurile ce pu- 
teaui să i se întimple. Pe sară, corabia care-i 

ducea îşi întindea pânzele şi ridica ancora. Vîn- 
tul le era favorabil. Am avut în urmă o lungă 

corespondenţă cu Patriarchul Ecumenic, până 
lam înduplecat a înlocui pe acel Mitropolit. Dar, 

de şi am avut deplină satisfacţiune, însă n'a 
trecut mult şi m'am convins că nu câştigasem
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nimic cu schimbul; căci succesorul Sfinţitului, 
venind şi mai flămând, vindea şi mai scump 
decât predecesorul săii liturghiile şi parastasele; 
găzduirile sale prin sate şi prin oraşe devenise 
un imposit forte împovărător pentru o popula: 
țiune săracă, încât am trebuit să iai Şi contra 
noului trimis aceleaşi m&suri de îmbarcare, Şi 
acesta cu deplina mulțămire a tot clerului de 
mir, a fraţilor şi egumenilor de prin mănăstiri 
şi a poporului, care în tot timpul petrecerii mele 
la Samos a avut consolaţiunile religiunii şi în- 
deplinirea datoriilor creştinesci maj ușore și cel 
Puțin tot atât de bine primite la cer, de unde 

li Sa trimis insănătoşirea viilor şi a maslinilor, 
împreună, cu încetarea, cholerei. 
„Prin luna lui Aprilie 1854 mă aşezasem în 

oraşul Chora, pe o înălţime, aprope de portul 
Tigani (Antica Samos). Din privor puteam ve: 
dea marea şi insulele de la Palatia (vechea Mi- 
let) până la Scala-nova (anţica Ephes); aveam în 
fața mea pe de o parte zidurile Cyclopeene Pe- 
lasgice şi dincolo pe partea, Asiei-Minore maies- 
tosul şi gloriosul munte Mical (Samsun Dagh), 
şi pe şesul mării preserate o mulţime de insule 
mici. Am putut asista cu ochianul la mai multe 
vitejii piraticeşti, fără, a putea, fi de nici un a- 
jutor nenorociţilor cari cădeau în mrejele acelor
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sălbatici. Indată ce o corabie apuca pe strimt6- 
vea, care despărţea insula Samos de costa Asiei, 
năpădeai asupră-i două bărci, una din sus şi alta 
din jos cari staii ascunse în încrețiturile malu- 
rilor stineose, saii cufundate în mare, o apuca 
la mijloc. Bărcile piraţilor erai mai tâte bărci 
mari cu două pânze Latine, numite Perama, care 
cu vînt bun alunecă pe mare mai iute decât ori 
ce altă corabie, iar pe vreme lină, fără, vînt, pot 
cu opt lopeţi desfide ori ce vapor. 

Am putut privi cum listopiratul Nicozara 
cu Simoria lui de dece inşi ai prins o goeletă 
cu pavilion turcesc, în dreptul insulei Gatos 
(Kedi adasi), şi după ce ati legat pe 6menii 
equipajului de -catarte şi au jăfuito, i-au spart 
fundul şi aii cufundat'o cu Gmeni cu tot. 

Altă dată am vădut când, unul după altul, 
nouă listopiraţi, Simoria lui Moru, aii sărit ca 
pisicile pe o barcă adăpostită la Ieronda, pe 
costa Asiei, unde a fost odinidră vestitul tem- 
plu Branchiţilor, consacrat Dydimilor Castor şi 
Polux, şi cum înfuriaţi că n'aă găsit ceea ce 
sperau, au pus pe bieţii patru materozi cu ochii 
la fum de pucidsă. Barca aducea la Samos ce- 

nuşă vulcanică de la Nisiro şi de la Sautorina, 
pe care cultivatorii o întrebuința ca preservativ 

în contra b6lei viilor (oidium). Pe sâră acei ne-
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norociţi torturați aii fost găsiţi de nisce peteari, 
care i-au adus la Samos. Unuia îi plesnise ochii 
şi celorlalţi nu li se putea, cunâsce unde le era 
gura şi unde le era nasul, obrazul lor era tot 
o rană. 

O corabie englezască, încărcată cu provi- 
siune pentru armată, fusese jăfuită în drept de 
Cavo-Doro şi abandonată, în mare, după ce ai 
măcelărit pe toţi Gmenii equipajului, în număr 
de nouă. Nu avusese vreme să o cufunde, fi- 
ind că, se zărise în depărtare un vapor, şi ai 
fost grăbiţi să fugă. Acei pirați erai toţi as- 
cunşi în Samos şi numărul lor era mare. 

Din deosebite părţi aveam ştire că, se ar&- 
tase spre apus de insulă nisce corăbii, venind 
despre Syra cu steguri albe cu cruci albastre, 
ca cele din timpurile Revoluţiei Greceşti, că 
acele corăbii era o espediţiune comandată de 
bătrânul vitâz căpitan Stamati, proscris stabilit 
în Grecia la Chalkida, Şi că venea cu scop dea 
rescula pe locuitorii insulei. 

In împrejurările de atunci, pe când şefii 
pirați veneaii de petrecea Dumineca, giua ?n a 
miaza mare de gât cu căpitanii mei de jan: 
darmi, chefuind prin cafenele, m& gândeam că 
O asemenea încercare nu putea să nu reuşâscă, 
şi mă aflam în cea mai mare nedumirire. M8 
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uitam în cer şi 'n pămînt, şi nu vedeam cum 
puteam conjura rul. 

Intr'o dimin6ţă îmi iai, cum se dice, inima 

“n dinţi, pun de-mi gătesce doi cai, iaii cu mine 

pe un căpitan de jandarmi, pe Caravasili, şi 

fără a spune nimenui nimic despre scopul es- 

cursiunii mele, pornesc spre portul cel mai spre 

apus al insulei, unde dam cu socotâla că ai să. 

debarce acele corăbii. Pe la amiază căldura era 

de nesuferit şi m& opresc lângă o fântână la, 
umbra unui platan. Invirteam o ţigaretă, când 

aud pe Caravasili că-mi dice: 
— „Ei dău m8 mir de încrederea ce ai în 

mine; scii dumniata că aş putea să te omor aici 
în bună voie şi s'apuc drumul pe ici încolo, că 

esta lui Catargi lani e peaprâpe. 

Ei îl întrerup dicendu-i : 

— Dar cu ce? cu pistâlele care le ai la 

brâu? nu fac două parale. la să văd dacă scii 

să dai; uite colo o crângă uscată. 

Caravasili scâte mândru un pistol, ochesce, 

pistolul ţăcănesce, şi nu ia foc. Ei aveam sub 

jachetă un bun revolver Colter, îl scot, dai şi 

nimeresc, şi îndată slobod şi un al doilea foc. 
Caravasili îmi dice: 

— Ţi-e pistolul cu două ţevi. 

Nu isprăvise vorba bine şi aude ş'o a treia,
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Şo a patra lovitură. Nam Vădut în viaţa mea 
om mai în uimire, Caravasili remăsese înmăr- 
murit, Esistenţa. de asemenea arme nu ajunsese 
încă, nici la cunoscinţa, nici la audul locuitorilor 
din Samos. 
„Pe seră, ajungend la Calabactaş, țelul călă- 

toriei mele, aflu de la şeful Carantinei, că se 
arătase în mai multe rânduri corăbiile despre 
care era vorba,. că le vEduse chiar el despre 
insula, Nicaria, patria lui Icar Sburătorul, dar 
că vîntul le era, contrar, şi de s'a ridica austrul, 
ar putea sosi a doua gi pe la, amiadi. M'am dus 
de am petrecut n6ptea sus la oraşul Maratho- 
cambo, de unde puteam să observ mişcările a- 
celei flotile. Toemai a treia di, am putut vedea 
dous dintr'insele, eşind dintre insulele Furni, şi pe la amiagi una din ele a tras la un mal de 
nisip, aprpe de casa Carantinei, şi Gmenij ce 
conţinea săreaii pe uscat unul după altul, în numer de două geci şi cinci, toți cu fustanele, 
cu pistle la breu Şi cu câte un desag cu me tinde la spinare. 'Totă populaţiunea de sus se coborise în port Şi formati împrejurul mei un cerc în formă de poteovă. O altă corabie mult mai mare, arunca, ancora şi strîngea pânzele. M'am adresat drept la acel care sărise cel întâiti 
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din barcă; voind să-i vorbesc, el mi-a răspuns 
măreț şi laconic. 

— „Vorbesce cu generalul (us 70 orgazeyov)“, 
arătându-mi în corabia cealaltă pe un tinăr nalt 
şi frumos, care sta în picidre la pruă Şi porun- 
cea. Am aşteptat până cea venit la mal într'o 
mică barcă, m'am apropiat de dînsul cu „bine-ai 
venit căpitane“, i-am declinat numele şi calita- 
tea mea, spunendu-i că eram venit într'adins 
ca să-l întâlnesc, cerendu-i să ne tragem la o 
parte ca. să vorbim, pentru că ne năpădise şi 
Omenii lui şi populaţia venită de sus din oraş. 

În vorbirea mea i-am făcut o descriere 
sinceră, şi adevărată a stării politice a lucruri- 
lor, ar&tându-i relele ce putea atrage asupra pa- 

triei sale ; i-am adus aminte masacrele de la 

Chios din vremea când Samioti s'a dus de a 

resculat insula în contra Tureilor, şi acâsta încă, 

întrun timp când Turcia era isolată, dar acum 

că are de aliate pe cele dou& mai mari puteri 

maritime din lume, i-am spus că în curând 

trupe franceze aveai să desbarce la Pyreii şi 

să ocupe chiar Athena, de va fi trebuinţă, şi 

că un corp de başi-buzucă sta gata la Aidin să 

intre în Samos îndată ce ar fi 0 rescolă. Am 

discutat cu dinsul tote împrejurările şi am avut 
norocul că cele ce i-am dis să-l impresioneze,
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lam vă&gdut mişcat; a scos un suspin şi s'a de- 
părtat trist, dicendu-mi: 

— „Dumniata cregi că pot face cum voii!“ 
Îndată s'a; făcut, cere împrejur toţi Gmenii 

care desbarcase şi ai ținut un fel de sfat şi 
după o lungă discuţiune care a durat mai mult 
de o oră, am văgut că vine către mine un bă 
irân care m'a salutat mânaru eu cuvintele : 
— „Să trăesci (ve tom)! Bu sunt Căpitanu Sal 
iafero Samiot d'aici de sus din Marathocambo 
proscris şi viu să-mi liberez țara. Voiii indepen- 
dența patriei şi unirea cu Grecia (cf avetegn 
ris Ilareidos xai ri tvoow me rm Elladav).t Vor: 
bea o grecâscă elegantă şi întona ca un orator. 
l-am lăudat sentimentele şi elocinţa, dar i-am 
dis că părerea mea ar fi să nu le cheltuâscă în 
zadar, ci să le păstreze împreună, cu vitejia sa 
pentru timpuri mai favorabile, când jertfirea lor 
ar putea, să aducă realisarea, dorințelor sale. 

M'a ascultat cu atenţiune, dar acesta nu Pa 
oprit da mai spune că pâte face şi drege şi că 
este angajat către aceşti voinici (ne aurd ze ne 
Auxceguee), arătându-mi 6menii care desbareai mereil. 

Tonul şi atitudinea, ce luase Saltafero cu mine nu mă făcea să aştept, nimica . bun de la 
mijlocirea lui. Şi care nu-mi fu mirarea când, 
după ce făcuse câți-va paşi ducându-se către ca- 
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marazii lui, de odată se întorce către mine di- 

cendu-mi : 

— „Bine, dar cu băeţii aceştia ce facem ?* 

Bu fără să perd vremea chem pe Carava- 

sili şi-i dai ordin să se ducă cu căpitanul Sal- 

tafero să, cumpere ori câte capre şi pâni va tre- 

bui pentru băeţi (dr ra mardtă) ; şi mă apropiei 

de tînărul şef pintre mulţime, îl iaii de mână 

şi dinaintea tutulor îl rog că de va vedea, pe 

vitezul căpitan Stamati, să-i presinte salutările 

mele, şi să-i spue din parte-mi că atât el cât 

şi cei-alalţi proseriși din Chalkida se pot intorce 

nesupăraţi de nimeni la, căminurile lor, avend să, 

se bucure de tote libertăţile afară de acea da 

mai fi spaima Gmenilor cinstiţi pe mare şi pe 

uscat. 

A doua, di flotila lui Saltafero rădica ancora 

şi pornea, spre apus de unde venise, şi eu înto- 

vărăşit de şase jandarmi din Marathocambo şi 

de căpitanul Themistocli Burneli porneam spre 

Chora acasă. 

Era o lună ca giuă. Ajunsesem deasupra 

“mănăstirei Stavros, când aud în urma mea 0 

detunătură de pistol şi pe Themistocli luându-se 

la înjurături cu nişte nevăduţi dintre stâncile 

pe lângă care treceam. După mai multe legi, 

crucă şi r&scruci, întovărăşite cu ameninţări Şi
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laude : c'o să-şi mănânce suflete, inimi şi maţe, întocmai cum făceati strămoşii lor, eroii din 0- mer înainte de a se lovi în spade şi în suliţi, încep la pist6le, ŞI după câte-va descărcături aud un strigăt „ue tpayes oxulit (m'ai mâncat câne). Vestitul pirat Bilibas, care era ascuns acolo, fu- sese rănit de morte, tovarășii lui ai fugit şi la lăsat, am luaţ pe rănit cu mine şi Pam dus la Chora, unde am chemat îndată, pe doftor, dar până în diuă a Şi espirat. Era tatuat pe spate mai jos de şale cu portretele de o parte al re- gelui Oton cu sabia SCOsă pe cea-alaltă cu al re- ginei cu inscripţiunea, 6 Odo ua Anahi (Oton Și Amelia). 
Acum. temerile din afară mai încetase, Sal- tafero se întorsese la, casa, lui Ja, Marathocambo Şi se astimpărase ; dar în contra piraţilor nu aveam nici o Putere, căci îndată cejy strimtoram în insulă, ei aveai marea, dinaintea lor, unde nu aveam cu ce să. urmăresc, 
Nu ştii de mă pândea, sai nu, dar pe tâte dilele venea falşi amici cu Poveţi : că să nu mai trec prin cutare loc că mă aşteptă Iaurta, că să nu mă mai due la venătâre că mă pândea 
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desemnate; dar mărturisesc că aseminea vorbe 

nu-mi făcea un efect plăcut, aşa că mă hotărăsc 
a pune capăt acelor intrigi. Şi într'o di, când vine 

unul să-mi denunțe confidenţial un complot în 
care viaţa mea, era în joc, chem pe Procuror 
şii ordon să-l închidă până ce va dovedi arătă- 

ile sale. De aici încolo am putut trăi liniştit 
despre asemenea temeri. 

Întro sâră târzii mi se anunţă doi ofiţeri 
franceză, veniţi din portul 'Tigani, unde se vedea 

fumul unui vapor mare, şi intră în casă doi ti- 
neri, unul era. Bastard, locotenent de vasel ad- 

jutantul amiralului de Tinan, celalalt un drago- 

man Armean. Înțelegerea cu locotenentul Ba- 

stard a fost mai scurtă şi mai amicală, când 

ne-am convins că puteam vorbi fără interme- 

diar. M'am dus chiar într'acea seră de am în- 

tâlnit pe amiral, pe bordul săi. El mergea să 

ia comanda trupelor franceze, care desbarcaii la 

Pyrei, ca să ocupe Grecia. I-am esplicat că fără 

un vapor, cu care să se potă urmări piraţii pe 

mare, era peste putinţă a se pune capăt răului. 

El mi-a, făgăduit că îndată ce va ajunge la Py- 

reii, va, trimite la disposiţia mea un vapor pen- 

tru urmărirea spumegătorilor de mare. Puţine 

dile după aceea mă întorceam cu 0 barcă mică 

de la oraşul Cawlovas, unde fusesem pentru 0
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cercetare; căpitanul bărcii mele de odată, dă ordin 
cârmăciului să vireze către un mic port, care se 
afla în apropierea nostră, v&duse fumul unui va 
por; eu îi dic să ție marea, înainte, nu isprăvi- 
sem vorba şi audim un tun, era avertismentul 
să stăm pe loc Şi să ar&tăm pavilionul, am pus 
îndată pânzele în pană, vaporul bătea bandiera 
Franceză în pruă şi la pupă, şi cu flamure de 
răsboii la catart ; un quari de oară ne ajun: 
gea şi se oprea în dreptul nostru, un aspirant 
de marină se coboră într'o barcă şi vine să 
ne ceră hârtiile, acest oficer era tinărul Co rea Souza astăgi consilier de ambasadă la Le- gaţiunea, Braziliană, din Londra, cu care ne a 
ducem adesea aminte de viaţa de la Samos. Va- 
porul era corveta cu elisă Chaptalu, cel mai iute 
mergător de atunci al marinei franceze ; coman- dantul era căpitanul de fregată, Pouthier, un ve- chit şi vestit lup de mare, care în tinereţa, lui abia eşit din şcâla de la Breste avusese nenorocirea 
să fie îmbarcat pe Medusa, Şi să trăiască cu carne de om şâpte săptămâni pe dramaticul radou pe care marele pictor Jerico a presentat cu atâta 
măestrie în îngrozitorul tabloii care se află în salonul cel mare patrat de la Louvre. Pouthier era unul din puţinii Sscăpați dintr'acel vestit    
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naufragiu. Locotenentele de vasel Laurent era 
secondul corvetei. 

Ne-am împrietenit îndată, ce am ştiut cine 
suntem şi unii şi alţii; ne-am împrietenit în mij- 
locul mării şi am petrecut şese luni împreună 
până ce Şaptalul dehulat de alergături a fost tri- 
mis mai întâiii la Camieş şi de acolo la basinu 
de la Tulon în reparaţie. Căpitanului Pouthier, 
înaintat, la gradul de căpitan de vasel, i s'a dat 
altă comandă, Locotenentul Laurent, un ambițios 
care vrea să ajungă amiral, a r&mas după cere- 
rea şi stăruința sa, la bateriile de marină care 
băteau Malacofu, Redanu şi Mamelonu verde sub 
comanda, amiralului Rigault de Genouille ; împăr- 
jea la tâte bateriile d'a rândul iarba şi projec- 
tilele trebuinci6se şi trebuia să le inspecteze re- 
gulat de două ori pe di, pe plâie, pe ninsre şi 
in noroii până la genuchi de unde sa întors 
comandant al avisului Averne staționat la Con- 
stantinopol la, disposiţiunea ambasadorului, dar 

prăpădit de şale cum /ai cunoscut. Ceilalţi ofi- 
țeri ai Şaptalului Rocmor Hugo şi Corea Souza 
aii fost imbarcaţi pe vasele cele mari de răsboii 
descărcate de tunuri, armes en flutte, cum se 
dice, şi căraii în tot timpul răsboiului trupe prâs- 
pete din Francia şi luaii de la Camieş şi de la 
Balaclava de ducea în Francia bolnavi şi răniţi. 

Ghica, Scrisori, 24,014. 26
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Amiralul de Tinan mi-a mai trimis totodată 
o covertă englezâscă cu abur Waspu comandată 
de Lordul John Hay, astă-di amiralul care co- 
mandă diviziunea navală din Mediterana, în Bei- 

pet. Şaptalul a fost înlocuit succesiv cu Heron, 

cu Prometheu şi cu Narvalu mai tot timpul de 
6 ani cât am stat la Samos. 

De şi Laurent a putut să-ți povestâscă viața 

nOstră de la Samos, dar noi bătrânii trăim cu 

suvenirile şi de multe ori aducerea aminte a di- 
lelor grele pare că ne întineresce. 

ZOW GHICA. 

  

C
a



  

XIX. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

CĂPITANU LAURENT 
  

Londra, 2 Maiu, 1884. 

Scumpe amice, 

Cuvintele „va urma“ de la sfirşitul episto- 
lei mele din broşura din Aprilie m'aii cam pus 
pe gânduri. Mi-am gis că: 

— Nu cum-va aştptă de la mine ce-va 

alt de cât ceea ce pot da? 

Dacă, voeşti să-ţi scriii câteodată, nu-mi cere 
ie rog şir la vorbă, căci nu sunt în stare a-mi 
restringe suvenirile şi a le clasa pe date, ci la- 
să-m8 să fac cum pot şi cum îmi vine.
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Ei când citesc ceva scris de mine, îmi pare 

că aud pe repausatul Isailof, pe bunul Român, 

în casa căruia am fost de mai multe ori osp& 

taţi împreună, când eram la Constantinopol: 
Acel bun bătrân a început de o sută de ori să 

mi istoris6scă cum din sadeă Isaia, s'a pomenit 

deodată goşgogea Isailof. Am ascultat cu î6tă a- 

tenţiunea, nopţi întregi, povestirea acelei meta: 

morfose; dar din digresiune în digresiune atât 

a lungit-o, în cât l'a ajuns sfirşitul vieţii, fără 

de-a apuca să-mi spue cum acea codiță s'a agă- 

ţat ca, scaetele de numele săi. Tot ce am putut 

înţelege, este că posna i s'a întîmplat cam pe 

la anul 1807, în dilele lui Miloradovici, sait ale 
lui Michelson. | 

Dar să viii la amicul nostru Laurent şi li 
corveta, pe care era, imbarcat ca locotenent, sai 

ca al doilea. 1) 
Cum am pus piciorul pe Şaptal, şi am dat 

ochi cu comandantul Pouthier, el mi-a scos și 

mi-a citit o pancartă pecetluită cu armele Fran 

ției; eraii instrucţiunile cu care amiralul Le Bar 

bier de Tinan mi-l trimitea la Samos ca să mă 
ture *) Archipelul de piraterie şi de baraterie; 

dându-i putere de visţă şi de morte în Cicladele 

  

1) Second. ?) balayer. 
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Orientale, de la Rhod până la Aivali.!) Acele 
instrucţiuni sunau cam ast-fel: 

„L. Indată ce vei zări un vas pe mare, vei 

„porni drept asupră-i, şi când vei ajunge la o de- 

„părtare de două încabluri ?) vei slobogi un tun 

„incărcat, cu iarbă, ca să-şi arete pavilionul *) şi 
„să stea pe loc pe pânze. 

„2. Dacă după acesta vasul şi-ar urma dru- 

„mul înainte, îl vei ajunge la o incablură şi-i vei 

„trimite o ghiulea, căutând ca proiectilul să-i tiâcă, 

„destul de aprope, incât să-i audă şuerătura. 

„3. Dacă şi după acest al doilea avertis- 

„ment tot nu s'ar opri din mers, vei alerga a- 

„Supră-i cu totă puterea maşinei şi de va fi mic, 

„vei trece cu Corveta peste dinsul, *) iar de va fi 

„prea mare, încât să pâtă pricinui vătămare Şap- 

„talului prin ciocnire, vei trage asupră-i cu ghiu- 

„Lele, 5) până îl vei cufunda. 

„NB. Vei căuta să pescueştă *) pe Gmenii 
„Căduţi in mare, îi vei lua pe bord şiii vei ţine 
„cu fiarăle de picidre, sub bună pază. 

„4. Când vei constata că prinşii sunt pi- 

„rață, îi vei spânzura de subţiori la vergurile *) 
„de sus şi te vei arăta cu dinşii ast fel spân- 

„zuraţă în porturile de prin prejur.“ 

1) Metilena. 2) 800 de metri. 5) bandiera. 4) vous lui pas- 

serez sur Je corps. 5) ă boullet. $) vepăcher. 7) vergues.



406 CĂPITANU LAUREN? 
  

Comandantul Pouthier, care în viața, lui de 
marinar trecuse prin multe nevoi şi era cel maj 
renumit lup de mare, era un bătrân gutos, cu- 
noscut în totă marina franceză de regele poda- 
groşilor ;') zăcea trei săptămâni pe fie-care lună, 
cu picidrele şi cu mânile cocoloşite în flanele, 
chinuindu-se şi văitându-se. Când îl apuca du- 
verile, nimeni nu-i putea intra în voie. Cine mai 
îndrăsnea să s'apropie de el? Comanda, rămânea 
atunci pe s6ma Locotenentului. Când era sănă- 
tos, deşi tot n'o scotea din mslle-millions de bombes 
cu f... şi cu F...; era vesel şi glumeţ, adevt- 
rată grădină, bun ca pânea caldă, dar tot d'au- 
na straşnic şi posomorit cu ofiţerii şi cu Gmenii 
echipajului sei. El avea, o poftă nespusă de-a a: 
plica instrucţiunile Amiralului, mai ales pe acele 
cuprinse la capitolul 4. Își frămînta, mintea 
diua şi n6ptea, născocind fel de fel de strata: 
geme, ca să potă pune mâna pe un pirat. 

De şi combinaţiunile sale isbuteaii forte rar, 
dar şi când se nemerea, apoi nu era de glumă 
cu viaţa, acelor carii cădea în ghiare. Iţi voii 
cita numai dou casuri care i-ai umplut inima 
de mulţumire. 

Se afla de mai multe săptămâni în portul 
PI 

1) Le roi des gouteux. 
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Vathy o goeletă de comerciii, care fusese urmă. 

rită de banda lui Buiuca. Piratul aflase că co- 

vabia avea sirmaid 1) de o sută de mii de lei 

pentru cumpărături de grâii; de două ori în- 

drăsneţul bandit încercase s'o atace chiar în port; 

și căpitanului îi era frică să iasă pe mare. Pe 

o n6pte întunecâsă întroducem încetişor într'acea 
navă, câte doi doi, cinci matrozi francesi ar- 

maţi şi cinci jandarmi Samioţi; îi ascundem în 
cală?) cu ofiţerul Hugo şi o pornim din port în 

port, ca să vîndă şi să cumpere. După dece dile 

de primblare, goeleta e atacată într'o n6pte în 

golful Mandalii; şi pe când bandiții erai ocupați 

a legă pe căpitan şi pe lostrom*) şi căutau a 
sparge cicmigeaoa 4) cu bani, ese Hugo cu Gmenii 

lui din magazie, iea pe hoţi în baionetă şi mii 

aduce la. Samos numai buni de dat pe sâma chi- 

rurgilor. 

O altă espediţiune şi mai fructuosă, care a 

pus, pot zice, capăt pirateriei, a fost distrugerea 

bandei lui Iaurta. 

Prânzisem pe Şaptal, sorele apusese, luna 

se arăta lumin6să pe un cer albastru şi trans- 

1 Capital. 2) Magazia unei corăbii. $) Secretarul basti- 

mentului. 4) Lada cu bani.
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parent, și ne hotărim deodată să facem o inspec- 
ţiune insulelor, până la Rhoă. 

A doua gi pe la dece dimin6ţa intram. în 
portul Cavalerilor. Nu aruncasem încă bine an- 
cora, şi vedem venind către noi o bareă frumos 
împodobită, purtând pavilion francez ; ea aducea 
pe un mândru consul cu haina muiată nmai 
în fir, cu un guler nalţ până la urechi, cusui 
soorță; în cap o slapa monumentală în trei col- 
țuri, cu fulgi de jur împrejur; era vestitul Sior 9 
Tevenain, cunoscut, de aprope un secul în tâte 
insulele archipelului; el venea să salute pe co- 
mandantul Şaptalului. Ofiţerul de guart ” dă sem: 
nal cu fluerul, garda de ondre se adună lângă 
scara *) vaporului cu fiferi înainte, cântând mar- 
Șul Fartant pour la Syrie, şi Consulul Franţiei 
este primit pe bord cu tote onorurile militare, 
condus de locotenent în salonul comandantului, 
cinstit, după obiceiu, cu un pahar de mader Şi 
un biscot;. după aceea, întovărăşit; de comandant 
până, la, scară, soldaţii presentându-i din noi a: 
mele şi fiferii gicând din fluere marşul lui Na 
poleon, şi la coborirea în barcă salutat cu şepte 
slobodiră de tun, cum i se cuvenea după regu- 
lament. 

    

1) Seigneur sai Signor. 2) de rând. 3) 6chelle.  
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Deabia ajunsese barca la mal, când iar o 

vedem venind; iar haină cusută cu fir, iar spangă, 

iar tiicorn, iar consul; astă dată cu pavilion en- 

glezesc. Altă primire cu onoruri militare, fiferii 

cântând pe God şave the Queen, pahar de mader 

și şspte lovituri de tun. 
Nu trecuse dece minute când altă barcă, a- 

cesta, cu pavilion olandez. Este primit şi acest 

Consul ca predecesorii sei; dar pe când sorbea, 

din mader, Laurent îndesându-şi bine sticla în 
ochii şi observându-l cu atenţiune, îl întrebă 

dacă nu cumva era frate cu consulul Franţiei şi 

al Engliterei, că prea le sem&na mult. 

— „Nu domnule, nici decum, respunde el, 

sunt tot eu; am să mai vin încă de patru ori, 

că sunt consul a opt puteri; dar acum, am tre 

mas numai cu şepte, din causa răsboiului, căci, 

deşi representant al Maiestăţei Sale Impăratului 

Nicolae, dar n'o să pot veni ca consul rusesc, 

velaţiunile nostre cu puterile aliate fiind intre- 

rupte.“ 

Comandantul speriat de perspectiva atâtor 

visite, îl rogă să-l scutâscă, spunându-i că-l iartă 

pentru celelalte patru; dar tot împingendu-l 

spre uşe cu un F.... şi consulul tot trăgendu-se, 

salutând de-a'ndăratele, i se prinde peruca în- 

tun cuiii şi rămâne cu capul tigvă; muzzi în-
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cep a ride cu hohot şi fiferii întoneză aria, Mar 
borough s'en va-t-en guerre. 

Sunt mulţi Levantini în Turcia, cu câte tei 
Şi patru stâguri consulare pe casă; am cunoscut 
la Şumna pe un Tedeschi, cam n&mţ, cam ovreii, 
care pe la anul 1849 era consul a] Franţie. şi al Austriei totodată, Ca representant al Franţiei 
avea ordine de la generalul Aupick să dea re fugiților Unguri şi Poloni pasapârte franceze şi să le înlesnâscă Scăparea, procurându-le mijlâce 
de-a se duce în Franţia, în Anglia sati în Ame- 
Tica; avea totodată, ordine de la baronul Stur- 
mer, Internunciul, să csră concursul autorităţilor 
locale ca să aresteze pe ori-ce refugiat Ungur saii Polon ce va afla, în circonscripţia sa. Refu- 
giaţii se duceaii plini de încredere la consulul 
Franţiei, acesta se metamorfosa în consul au: striac, cerea, ajutorul poliţiei turcesci, în pute: rea tractatului de estradiţiune, şi punea de aresta pe nenorocitul a căruia, scăpare o voise atât de 
sincer cu un minut mai înainte. Ast-fel consciin- ciosul 'Pedeschi esecuta cu sfinţenie şi zel in- strucţiunile şi ale ambasadorului Franţiei şi pe ale Internunciului Maiestăţei Sale Apostolice. 
Mulţi Unguri şi Poloni ati păţit-o şi ai fost vic- 
tima, acelui agent cu două ipostase, până când 
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a luat de scire Ambasada franceză, despre acest 

joc tragi-comic. 

După ce am petrecut tâtă ziua la Rhod, la 

Otelul Cavalerilor, în strada Cavalerilor, pe piaţa 

Cavalerilor, am pornit sâra spre Nord Vest şi, 

strecurându-ne pe nesimţite printre labirintul în- 

sulelor Furni, ne-am arătat fără veste în faţa 
Nicariei, unde tot oraşul era adunat în port, dar 

la apariţiunea vaporului spaima a fost mare prin- 

tre vindători şi cumpărători — era acolo un fel 

de bâlcii; — fugeau toţi în tâte părţile cu ce a- 

puca a lua. 

Patria, lui Icar este o ţară curi6să,; locuitorii 
ei diferă mult de acei ai celoralalte insule; vor- 

besc o grecâscă mai elinâscă decât a celoralalți 
Greci, ai un tip mai pronunţat, mai caracteri- 

stic, îndesaţi, ţapeni şi sănătoşi, femeile frumose, 

grați6se şi forte inteligente; casele lor nu aii 

nici uşi, nici ferestre, nici paturi, nici duşumele. 

La, dinşii nu este nimănui permis să aibă obiecte a- 

duse din alte ţări; portă vara ca şi iarna cămeşi de 

pânză gr6să, nădragi largi de postav prost, femeile 

îmbrăcate numai cu stofe ţesute şi cusute în casă. 

Când un Nicariot a voiajat şi se întârce in 

patrie, îi es toţi înainte în port şi-l pun de-şi 

arde tot ce nu este din Nicaria. Acesta însă nu-i 

opresce de-a avea mărfuri fine de vindare, căci
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sunt depositari pradelor făcute de pirați, pe cari 
Dumineca, le scot în piaţă şi le vind cu ocaoa 
pe la negustori veniţi de prin alte insule Şi din 
Asia Mică. Câte doi lei ocaoa de atlas, trei lei 
ocaoa de catifea, patru lei ocaoa de postav subțire. 

Când am desbarcat, am găsit piaţa pustie; 
fugise toţi în tote părţile. Ca să putem vorbi 
cu cine-va, a trebuit să trimetem jandarmii să 
ne aducă pe Ciorbagii şi pe un biet Mudir') 
Turc, representantul autorităţii Sultanului, trimis 
acolo de paşa, de la Rhod. Ia oi ce intrebare 
a nostră, Ciorbagiii ne răspundeaii cu: 

„Aşa domnilor! dar unde se pomenesce 
pirați pe la noi? Dacă ar îndrăsni vre unul să 
calce în insula, nostră, şi copiii cei mici ar lua 
de gână şi Par omori cu petre. Noi suntem să- 
taci lipiţi, ne hrănim cu cărbuni, suntem căr: 
bunari cinstiţi şi pescuitori de bureţi, muncă 
grea domnilor! că ne dăm afund în mare la dou&-geci şi la, trei-deci de staturi de om, uite, 
suntem surzi şi cu unghiile rupte.“ 

Pe când ei vorbea ast-fel, Mudirul ne făcea 
semn din ochi şi din măsea că tot ce ne spun erau minciuni. o 

Am adunat tte bărcile la un loc şi le-am 

  

1) Subprefect, 

 



CĂPITANU LAUREND 413 

  

pus sub paza a doi jandarmi, dându-le ordin să 

nu lase pe nimeni să facă semne telegrafice pi- 

raţilor, aprindend focuri pe deluri, şi noi am por- 

nit spre Calimnos, unde am întâlnit bricul tur- 

cese comandat de Abdi-Beg, care aştepta o su- 

flare de vînt ca să pâtă intra în canal, la locul 

staţiunii sale; i-am dat amară !) şi lam remor- 

cat. î) Dar pe când se făcea manopera legatului 

frânghiei, comandantul ture ne spune că zărise 

o barcă, care trăgea spre Leros, şi că măcar că-i 

dăduse semnal cu tunul, ea în loc de ase opri 

ca să fie visitată, se ascunsese prin creţiturile 

malurilor insulei şi dispăruse. Abâin-Beg bănuia 

că eraii pirați şi debarcase în Leros. Ne-am dus 

de-am postat bricul turcesc in portul despre ră- 

sărit; şi noi cu vaporul, după ce am înconjurat 

"insula şi am ridicat tâte bărcile, am luat posiţie 

în portul despre apus, unde am scos câte dece 

6meni armaţi din fie-care vas şi am cutreerat 

insula, dintr”un capăt până în celalalt, fără de-a 

întâlni altă suflare decât ciobanii cu turme de 

capre, de la care nu am putut afla nimic. La 

amenințările de ai împuşca şi de a-i spânzura, 

pe r&spundeaii mereii cu: „nu ştii, nam vădut; 

dar când am început a împuşca din capre, doi 

1) frânghie. 2) tras edec.



414 CĂPITANU LAURENT = N a O II 

  

ciobani ai început a, plânge şi ne-ai dus la un Zăvoiu, unde ne-ai arătat intrarea unei peştere 
cate comunica cu un turn dărimat, care făcea parte din ruinele unui vechii castel din timpul 
Cavalerilor. Am băgat în acea, peşteră patru sol- 
daţi, ordonându-le să înainteze, împuşcând în în- tunerec, şi noi ne-am dus de am înconjurat turnul. Deabia luasem posiţiune, când am fost salutaţi 
cu 0 plâie de gl6nţe, care ne-a rănit qoi materozi francesi şi ai omorit un jamdarm. Piraţii. eşise acum din peşteră, ŞI trăgeaii din turn de la me: terez ; puştile lor băteau mai departe decât ale marinarilor francezi. Am fost siliţi să scotem din corăbii două tunuri de munte, ') pe care Ie am pus pe unul de-o parte şi altul de cealaltă parte a turnului Şi am început o bombardare în regulă. O bombă de la tunul francez nemerind printr'o crăpătură, a turnului, a sbucnit in mij: locul piraţilor, rănind Şi omorind; şi i-a speriat atât de mult, încat ne mai având pe unde să scape, ai eşit din turn, aruncând armele Şi ce- end graţie în genuchi. 

Cu ttă silinţa ofiţerilor francez şi turci, care dădeaii cât puteau cu latul săbiei în soldaţii lor, a, fost peste putinţă a opri măcelul, încât 
E 

1) Piorries de montagne,
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din doi-spre-dece numai patru ai remas cu viaţă, 

dar și aceia, în ce stare! 
Aduşi pe bordul Şaptalului, Comandantul a 

ordonat să li se aplice capitolul patru din in- 

strucţiunile admiralului şi i-a primblat spânzurați 

de catarturi prin tâte porturile, de la Leros până 

la Smyrna, ceea ce a aruncat spaimă mare în 

t6tă pirateria. 

De atunci tâlharii ne mai îndrăsnind se iasă 

pe mare, nică să trâcă în Asia, sau să scape 

dinti'o insulă într'alta, erati siliți să se ascundă 

prin peşteri şi prin munţi în Samos, şi-i puteam 

prinde vii sai morţi. Cei mai mulţi se predaii 

singuri de frică de a nu cădea pe mânile co- 

mandantului Pouthier. Numărul lor trecea de şese 

sute, îi ştieam pe toţi anume. Uneori, mergând 

pe drum, mă pomeneam cu câte unul cădend în 

genuchi, spuindu-şi numele şi cerend iertare. 

Intr'o dimineţă eram ocupat cu secretarul 

administraţiunii în espeduirea afacerilor, când mi 

se anunţă un om care cerea să-mi vorbâscă, şi 

se întroduce un tînăr nalt, frumos, blond şi ele- 

gant; el purta mândru o fustanelă curată şi 

crâță, mint6n de postav alb, bogat cusut cu mă- 

tasă albastră, încins cu un sileah roşu cusut cu 

fir şi cămaşă de borangic subţire, prin care se 

străvedeaii două braţe vigurose, părose şi tatuate;
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ochii sei erati albastri şi aveaii o căutătură, fio- 
r6să. Îl invit să-mi spue ce avea de spus. El 
imi răspunde că voesce să fim singuri. Dic se 
cretarului şi ofițerului de jandarmi să se retragă; 
ei în loc de-a, eşi, îmi fac semne de temere, dar 
sunt siliţi să ne lase singuri, când îi invit dea 
doua ră. Indată ce rămânem numai amândoi, 
streinul se repede la, uşă, învîrtesce cheia ŞI, ea în faţa mea, o postură, înțepată, dicendu-mi cu 
un ton care semăna mai mul a ameninţare de- 
cât a pocăință, : 

— Ce fel de om credi că sunt ei? 
La, aceste cuvinte îi răspund că datoria mea 

de creştin şi de dregător era, să consider pe toţi omenii de buni până la proba contrară, şi cât pentru dinsul, vădendu-l înzestrat de Dumnedei 
cu putere şi sănătate, îl credeam un bun şi onest muncitor, meseriaş sai marinar. 

La aceste cuvinte, băgând mâna în sîn, el 
scâte o legătură cu hârtii pe care mi-o trân- 
tesce dinainte pe masă, dicendu-mi: 

— Te înşeli! eu sunt un om răi, na ci tesce ! 

Deschigdend pachetul, daii peste diploma unui bastiment, englez jăfuit Şi echipajul de nouă inşi) 
7 

    

%) Oamenii, materozi ai corabiei.
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măcelărit. ÎI întreb dacă nu cumva fusese şi el cu 
miserabilij care comisese acea, oribilă crimă, şi-mi 
mărturisesce că era căpitanul lor; că banda fu- 
sese echipată şi armată la Syra şi trimisă să, 
atace corăbiile cari aduceau hrană şi muniţiuni 
armatelor aliate. El îmi dă numele tuturor to- 

varăşilor, opt-spre-dece la număr, nume, pe cari 

le avea scrise într'o listă ascunsă în opincă. Îmi 

spune că. săverşise mai multe alte omoruri, între 

care şi pe socru-săi. Pe acesta, după ce-l omo- 

rise, îl tăiase capul şi-l adusese peşcheş nevestei 
sale într'o traistă, acâsta numai pentru că b&- 

trânul îi scrisese dojenindu-l pentru relele pur- 

tări ce avea cu fiică-sa. 

La, observaţiunea ce i-am făcut; că, de crede 
Că, predându-se singur, scapă de urmăsile ce 

trag după dinsele faptele ce-mi destăinuise, se 
înşală, pentru că ei nu eram duhovnic, şi că 
datoria mea îmi impunea a-l da pe mânile po- 

liției şi a procurorului, îmi respunde : 

— Eram liber şi puteam să staii ascuns 
precum am stat, saii să m& duc în lume; dacă, 

am venit aici este ca să mă pui. în spânzură- 

tore, fiind-că nu pot trăi în pace cu consciința, 

mea, şi n'am avut curajul să mă sinucid, 

Condus la Syra pe o fregată de războiii 

Ghica, Scrisori. 24,014. 27
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engleză comandată de căpitanul King,') ca să 
fie confruntat cu persânele pe cari le denunțase 
ca, complică, a fost adus înapoi la, Samos şi dat 
judecății. Macri Iani, după şase luni, muri de 
oftică în închis6re. 

Pe tctă giua puneam. mâna pe cinci sait 
şase listopiraţi. Archipelul era măturat de pira- 
terie, şi acum mărfurile şi călătorii puteaii cir- 
cula pe mare şi pe uscat, în tâtă siguranţa. 

Când comandantul Pouthier era pe picidre, 
Laurent remânea fără ocupaţie pe bord, şi ve: 
nea de se instala a casă la mine cu săptămă- 
nile; venea cu spiritul lui cel plăcut şi vesel, 
cu miile sale de anecdote; era omul pe care 
lai v&gut la. Sevastopol, unde în cortul săi se 
adunaii la petreceri toţi generalii, la orele când 
bombardarea şi canonada, se odihnea. de-o parte 
şi de alta. Legat la, cap cu un prosop devenea 
un Orosman, capabil să ţie concurs cu Ligiez și 
cu Beauvallet;; înfăşurat întrun ciarşaf se făcea 
o Phedră sai o Hermionă, la care putea, să riv: 
n6scă chiar vestita Raşelă; cânta, partiţiunile lui 
Robert şi a lui Raoul, ca Nouri şi ca Duprez, 
imita, cu bastonul în gură întârcerea vacilor din 
Guillaume "Tell cu tote fioriturile clarinetei de 

    

*) Astă-di Amiral.
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la Operă; cu un scaun şi cu o mescidră, îşi fă- 
cea o tribună saii o catedră, de pe care vorbea 

ca Thiers şi ca Guizot la Cameră, saii ca Cousin 

şi ca Villemain la Sorbona. TŢi-aduci aminte cum 
a gonit din Otelul de Byzance pe neplăcutul săi 

vecin de cameră, desperându-l cu mirosul unui 
şGrece mort, pe care-l ţinea în foile de suflat 

în camin; pândea când armeanul lipsea din odae 

şi-i sufla pe gaura uşei duhoarea şorecelui îm- 
puţit, pînă ce-i făcea aerul odăei nesuferit. 

Laurent era amestecul cel mai plăcut de 

om serios şi de ceea ce se numesce un gamin; 
era învăţat, forte învăţat, brav ca Duguesclin, 

bun cu amicii şi camaradii s&i, devotat pină la 

abnegaţiune, dar şi când se mânia pe cineva, 

acela n'avea, decât să se ducă să se înnece. lira, 

considerat în t6tă marina franceză ca unul din 

tinerii ofiţeri cei mai capabili şi cu viitor, iubit 
de toţi câţă îl cunosceai. Pentru mine era ima- 
ginea vie a Franţiei vesele, pline de sciință şi 

de spirit, fără pretenţiune. 

Am petrecut cu dinsul la Samos şase luni, 

pînă ce într'o di Şaptalul a primit ordin să 

mârgă să se repare la Toulon. Comandantul 

Pouthier, înaintat la gradul de Căpitan de vaşel, 

era chemat la un comandament mai mare; ofi- 

ţerii Hugo, hoemor şi Corea Souza, îmbarcaţi
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pe vaşelele desarmate transformate în corăbii de 
transport !), duceaii provisiuni Şi trupe prâspete 
la Camieş, la Eupatoria, de unde luai şi duceai 
in Franţia bolnavi, răniţi şi schilogiţi, în starea 
în care i-am întâlnit la Dardanele, când eram 
împreună pe Jourdain cu divisiunea generalului 
Chamfroid. Laurent, mai ambițios şi mai setos 
de înaintare, a cerut să remâie cu Amiralul 
Rigauld de Genouille la bateriile de marină, for- 
mate cu tunurile scâse din vase, tunuri mari, 
cu care sa bombardat Malacoful, Mamelonul 
verde şi mai tâte forturile de la Sevastopol. lia 
însărcinat a aprovisiona, gilnic cu praf şi projee 
tile tote acele baterii, pe plie, pe ninsre şi pe 
noroiii pînă la, genuchi, serviciu de la care s'a 
întors în starea în care ai găsit, la Constanti: 
nopol, când in schimbul sănătăţii pierdute i se 
dăduse comanda avisului VAverne, staționat 
la Constantinopol la disposiţiunea A mbasado- 
vului, 0 posiţiune plăcută, şi forte căutată, căci 
ducea la înaintări repegi, cum dusese pe loco 
tenentul de vasel Laronciăre Le Nouri, pe Bxel- 
mous, şi pe Roussin, ajunşi în puţini ani & 
mirală. 

Ambasadorul, petrecend pe atunci mai mult 

  

  

') Armier en flutte.
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la Pera decât la Terapia, Laurent își stabilise 

domiciliul în casă la noi, unde mult regretatul 

nostru amic Costache Negri, providenţa bravilor 

ofiţeri din lagărul de la Maslac, făcuse ca salo- 

nul nostru să fie un adevărat; quartier general 

al ofiţerilor celor mai disting. . 

După plecarea Şaptalului mi s'a trimis la 

Samos în tot timpul cât am şegut acolo, câte 

un staționar francez sau englez, Waspul cor- 

vetă, comandată de lordul John Hay 1), Heronul 

comandat de baronul Roussin?), Prometheii sub 

comanda căpitanului de fregată Lefevre?), care 

avea de locotenent pe Conrad $, Narvalul coman- 

dat de Bastar?), şi la fie-care trei sau patru luni 

aveam visita Amiralului Bouet Villaumez, care 

urmase după Amiralul de Tinan; noul amiral 

era, un om vesel şi de duh, povestea cu un ta- 

lent ras petrecerea lui în insulele Marquise, unde 

staţionase mulţi ani, şi trăise în cea mai stinsă 

intimitate cu regina Pomarea. El scia să învă- 

luiască aşa de frumos anecdotele modernei Cleo- 

patre, în cât putuse să fie ascultat cu plăcere 

  

*) Astăgi aamiral, comandă flota în Mediterana. 

* Astăgi admiral. 

3) Surnumit îâte de fer; astădi aâmiral. 

4) Care a comandat escadra franceză în apele Tunisiei. 

s Fostul adiotant al admiralului de Tinan.
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chiar de Regina Amelia şi de Madame Adelaide, 
fără de a se scandalisa; şi Domnul scie dacă a- 
cele aventuri erai sărate Şi pipărate. 

Pe la anul 1855 liniştea în Archipel era 
completă ; reuşisem a, organisa administraţia, 
financele şi justiţia în Insulă, întrun mod, pot 
dice satisfăcător; îmi credeam misiunea mea a 
colo împlinită şi-mi dădusem demisiunea, în mai 
multe rânduri, dar în loc de descărcare primeam 
congedii limitate şi nelimitate pentru a mă duce 
la Constantinopol, înaintări şi decoraţii. Când 
ne-am întâlnit la Smyrna, veneam călare tocmai 
de la Stankey ), unde fusesem să asist la esca 
vaţiunile ce făcea înv&ţatul alcheolog Newton 
la Mausoleul Artemisei. Visitasem în trâcăt Ie 
ronda?), Palatia 3) şi Aiasulucul %. 

Sevastopolul căguse şi negocierile pentru 
pace, începute şi lăsate în mai multe rânduri, 
acum se deschisese din noii cu mai multă Şansă 
de reuşită. Ele erai conduse mai mult de Aus 
tria. Baronul de Baist era axa pe care se în- 
virtea, totă diplomaţia europâni. Acest ministru 

    

1) Vechea insulă, Cos, patria lui Hypocrate. >) 'Pemplul Didimilor Castor şi Polux. 
5) Antica Millet, 

1 “) Aghioş Theologos, din care 'Tureii ati făcut Aiasulue 
(anticul Efes).
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cugetase chiar de la începutul ostilităţilor să se 

folosâscă de acest războiii, fără de a risca nici 

bani, nici 6meni. Printr'o dibăcie rară isbutise 

a ocupa milităresce Principatele Române şi a 

închide drumul întâreerii trupelor rusesci la Du- 

năre, fără de-a intra în luptă pe faţă cu Rusia, 

dar spera mai mult; mergea cu gândul pînă a 

visa încorporarea, Principatelor, saii cel puţin a 

se substitui protectoratului rusesc; dar negăsind 

echo la aceste aspiraţiuni, nică la Berlin nică la 

Francfurt, Austria se văduse silită a-şi mărgini 

dorințele şi se mulţămi numai cu depărtarea, ri- 

valei sale de la malurile Dunării. Simţise că 

Napoleon, satisfăcut cu succesele militare ce do- 

bândise în Crimea şi tot-odată îngrijat de ma- 

vele cheltuieli ce făcea cu un războiii depărtat, 

era dispus. saii să trateze deadreptul cu Rusia, 

chiar şi fără consimţemintul Engliterei, sau să 

facă apel la naţionalităţi, şi mai ales la cea 

polonă. Impăratul Francesilor mai dorea pacea 

şi dintrun alt punct de vedere: vedea că se 

apropia momentul când flota rusâscă din Baltica 

era să fie nimicită, cas în care era să fie silit 

să caute o compensare în estinderea fruntariilor 

sale, ceea ce putea să ridice Europa centrală 

în contra lui; pentru acâstă luptă însă -el nu se 

credea, pregătit.
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T6te aceste consideraţiuni făceaii că, puter- 
nicul împărat să se mulţumâscă cu respingerea 
Rusiei de la Dunăre şi cu neutralitatea Mării 
Negre. Pe de altă parte, deşi Englitera ținea 
mult la îndreptarea fruntariilor turcesci din 
Asia, în partea, despre Kars, mai mult decât la 
retrocesiunea, Basarabiei, la care nu se interesa 
decât, ca la o cestiune de apă, dar nu. voea să 
împingă, stăruinţele sale mai departe decât aliata 
sa, căci nu se simţea în stare de a continua 
războiul singură numai cu ajutorul 'Turciei. Ru- 
sia, era obosită de luptă şi se temea forte mult 
pentru flota ei de la Kronstadt, pe care o con- 
sidera, forte compromisă, faţă cu puterile navale 
ce Englitera concentra, în Baltica, şi în condiţi- 
unile de pace finale ale Austriei nu vedea de- cât o singură dificultate, retrocedarea unei părți 
a Basarabiei, punct din care repausatul împărat Nicolae făcuse o chestiune de ondre. Acum însă 
că bătrânul împărat dispăruse, succesorul stii putea face partea, focului, fără de a se considera 
atins în amorul proprii. 

In aceste împrejurări Şi disposiţiuni, Austiia, 
care spera mult de la: continuarea războiului şi care credea propunerile ei de pace neadmisibile . la Petersburg şi la Londra, se pomenesce pe neaşteptate ca ele sunţ primite şi de-o parte şi
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de alta, că, se iscălesc preliminările de pace şi 

„se hotăresce intrunirea Congresului la Paris. 

In tratatul de Paris se stipula: ca să se 

trimită o Comisiune Europenă în Principate, ca 

să studieze şi să cun6scă trebuințele şi aspira- 

ţiunile Românilor, convocându-se Adunări, diva- 

nuri ad-hoc, la Bucuresci şi la laşi. 

Dar, fiind-că la 1 Maii 1856 espiraii pute- 

zile Domnilor Stirbeiii şi Grigorie Ghica, numiţi 

la 1849 pe termen de şepte ani, ei eraii să fie 

înlocuiţi prin Caimacami numiţi de Poriă, pînă 

la alegerea Domnilor de către Camerele elective 

ce erati să se al6gă după prescripţiunile unei 

Convenţiuni încheiate ulterior între puterile sem- 

natare ale tratatului de Paris. | 

Venind pe atunce la Constantinopol şi mer- 

gena la Feti-Ahmed-Paşa, acesta, cumnat al 

Sultanului, începă a-mi vorbi de chestiunea Prin- 

cipatelor, de situaţiunea ce făcea tratatul de 

Paris acelor ţăi, şi m'a întrebat dacă cunosceam 

pe fostul Domn al Valachiei AJexandru Ghica, 

spuindu-mi că l'a cunoscut la Şumna, când fu- 

sese să întîmpine pe Sultan Mahmud; îmi gise 

că a fost un domn bun şi credincios Sultanului, 

m'a întrebat dacă trăia şi unde se afla. Am 

profitat de aceste bune cuvinte, ca să-i răspund 

că acum Sultanul avea o bună ocasiune sări a-
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rete recunoscința, sa pentru devotamentul săi, 
numindu-l Caimacam. El îmi dice : 

— Si cregi că Redclif ar susţină numirea 
acesta, ? 

„Bă îi răspund că eram sigur de sprijinul 
ambasadorului Engliterei, dacă, Alteța Sa mă au- 
toriză să-i vorbesc ca din parte-i. 

Ast-fel autorisat, am vădut pe lordul Red: 
Clif chiar în sera, aceea, şi el a chemat; îndată 
pe întâiul s&ii secretar Alison şi la pornit la 
Bucuresci ca să se înţelegă, cu fostul Domn A- 
lexandru Ghica, care în curend a fost numit 
Caimacam în Valachia, deodată cu Toderiţă, Balş 
în Moldova; acesta era susținut de Baronul 
Prokesch, după recomandaţiunea consulului Aus- 
triac Goedel. 

In vara anului 1857 Comisarii Europeni se 
adunase la Constantinopol Şi porneaii unul după 
altul la Bucuresti. Intro di primisem  visita 
principelui Labanof, care venise să mă vadă la 
Hissar, împreună cu comisarul frances 'Talley- 
rand şi cu Laurent. ÎI petreceam pînă la mal, 
când 'Talleyrand, puind Piciorul în barcă, se în- 
tOrce şi-mi dice : 

— til că Balş Caimacamul este bolnav 
pe m6rte. 

“Nu ajunsesem bine pe deal a casă, când
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vine un cavas şi mă chiamă la Emirghian, la 

Reşid-Paşa. Cum intru, vizirul îmi spune că pri- 

mise chiar atunci scirea că Balş murise, şi-mi 

cere să-i însemnez câte-va nume de boeri care 

ar putea, înlocui pe Caimacamul repausat, dicend 

că ar voi să facă numirea chiar în n6ptea aceea 

prin telegraf pînă a nu se răspândi scirea, ca 

să nu lase câmp intrigilor compeţitorilor. Am 

însemnat pe o f6ie numele următdre : 

Costache Negre, 
Stefănică Catargiu, 

Vasile Alecsandri, şi 

Lascar Roseti. 

Reşid-Paşa chiamă pe secretarul sti Riza- 

Beg, îi încredinţeză lista, ordonându-i să colinde 

pe câte-şi ş6se ambasadorii, cerându-le să însem- 

neze dacă ai a face obiecţiune la numirea vre- 

uneia, din persnele însemnate. 

Eva pe la miegul nopţii, când iar vine şi 

mă chiamă de la Reşid-Paşa. Imi arată lista in- 

semnată cu cruci de sus pînă jos, fie-care am- 

basador ştersese câte un nume; atunci însemnez 

alte nume, între care Ralet, Cogălniceanu şi 

Mavrogheni. Pină a doua qi acele nume avusese 

sorta celor dintâi; scirea se respândise şi intri- 

gele începuse la Palat. Pe tot momentul Sulta-
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nul, nerăbdător “trimetea de întreba pe Vizir ce 
făcea cu numirea Caimacamului Moldovei, pînă 
în sfirşit trimite scris chiar de mâna lui numele 
lui Niculake Vogoridi; acest nume, trimis prin 
Riza-Beg în colindul ambasadorilor nu întîmpină 
nici o împotrivire; fie-care respund că, necu- 
noscendu-l, nu pote face nici o observaţiune. Şi 
a doua gi Photiadi, unul din ginerii lui Stefa- 
nache-Beg, pornea pe Loydul Austriac la Galaţi, 
ducend la laşi firmanul de numirea lui Niculake 
Conake Vogoridi. 

Chiar în dioa, aceea, ducendu-mă la Terapia, 
găsesc pe ambasadorul Franţiei furios de acestă 
numire; îi observ că atârna, ae la e] ca să nu 
fie numit, căci nu avea decat să fi făcut ce fă- 
cuse ceialalți ambasadori pentru persnele  în- 
semnate în cele două liste dintai, EL îmi rs 
punde că nu ia putut trece prin gând că nu- 
mele lui Vogoride era o cugetare seri6să şi că 
considerase propunerea mai mult ca 9 glumă. 
La observaţiunea ce i-am făcut, că era, o lovire 
dată Unirii Principatelor, căci bătrânul Vogoridi 
asigurase pe Portă că, fiul său Niculake era, sin- 
gurul în Moldova, care putea să facă, ca majori- 
tatea, aleşilor la Divanul Ad-hoc să fie în contra 
Unirii, Touvenel îmi r&spunde :
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— „Ha! par exemple, je voudrais voir gari 

s'amuse a înfluencer les €lections ! 

Vogoridi şi-a ţinut făgăduiala. Intrebuinţând 

tot feliul de mijlâce, respândind titluri de boe- 

rii pină şi Evreilor, a reuşit a face o cameră 

după pofta inimei separatiştilor, dar ma putut 

opri indignaţiunea generală de-a isbucni, în cât 

din tâte părţile curgeaii protestaţiunile. Partidul 

Unirii surprinsese şi dase publicării, în streină- 

tate, corespondenţa secretă a lui Vogoride, şi 

acestă desvălire de intrigi bizantine a făcut pe 

ambasadorul Franţiei să ceră oficial anularea 

alegerilor fraudul6se. 

Porta, sprijinită de lordul Redclif şi de ba- 

vonul Prokesch, susţinea cu tărie validitatea a- 

Jegerilor, pînă ce impăratul Napoleon, ducându-se 

la Osborn, a cerut de la Regina Victoria ca să 

dea instrucţii ambasadorului ei; în urmă lordul 

Reddit a fost silit să lase ca cestiunea anulării 

alegerilor să se desbată intre Portă cu ambasa- 

dorul Franţiei. Porta însă, de şi părăsită de En- 

glitera, tot persista cu tărie şi încăpăţinare 

întwatât, în cât Touvenel se văgi silit a întire- 

buinţa, chiar ameninţarea de a cobori pavilionul 

şi de a intrerupe relaţiunile diplomatice. 

Into diminâţă Laurent, trecend de la Te- 

rapia la Pera, se opresce să dejune la mine; îi



430 "* GĂBIPANU LAURENT 

espun starea chestiunii, el ascultă Şi în loc de 
a se pune la masă îşi iea şapca, Şi pl6că, qi- 
când : 

— Las, să vegi ce am să fac. 
Indată, ce ajunge la Terapia, intră în cabi- 

netul ambasadorului, unde era şi D. Ferdinand 
de Lesseps. Ambasadorul, agitat Şi esprimându-se 
cu mânie în contra, încăpăţinării lui Reşid-Paşa, 
dicând că de nu sar teme de complicaţiuni mai 
mari, ar cobori îndată pavilionul, Laurent, nici una, nici d6ug, se duce în grădină lângă catartul 
Stegului, chiamă o scuadră de marinari, salută 
si6gul şi-l coboră cu tâte onorurile după regulă. Touvenel aude salutarea, şi se dă jos neliniștit, 
Laurent se face că nu-l vede şi întorcându-se către soldaţi cu cuvintele : »„Quand la France a 
„Versă tant de sang, elle doit ctre €coutde“. Am- basadorul la aceste cuvinte, de unde părea su- p&rat, se duce la Laurent şi-l strînge mâna, di- cendui : „Apres tout, maintenant que c'est fait, „ma foi, c'est bien fait. 1] faut que les 'Turcs ct: „dent“. Deabia, ajunge la Palat scirea că amba- sadorul Franţiei a coborit stegul, şi Sultanul trimite grabnic pe întâiul săii secretar la Reşid- 

Paşa, ordonându-i să se anuleze îndată alegerile din Moldova, Dintr'ace] moment Unirea Princi- patelor devenea numaj 0 chestiune de timp!
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Amicia lui Laurent pentru tine şi pentru 

mine îl făcuse Român, el studia gioa şi n6ptea 

apărările de la gurele Ebrului şi ale Tajului, 

pentru că le credea aplicabile la Dunăre. Ce s'or 

fi făcut planurile şi proiectele ce ne-a trimis 

când eram la minister împreună? Mi-aduc a- 

minte că le-am dat lui Vodă-Cuza. 

Laurent era un caracter independent şi ca- 

valeresc. Pe când comanda Staţionarul ambasa- 

dei, vine la Constantinopol Principele de Join- 

ville sub ordinele căruia, servise pe fregata Bel- 

lepoule. Cum află de sosirea, fostului săi şef, se 

presintă ambasadorului, dicendui. că-şi face o 

datorie a-l prevesti, că el nu putea să nu se 

ducă să vadă pe un fost amiral frances, sub 

care a servit şi pentru care, ca toţi ofiţerii din 

marina, francesă, avea, cea mai mare veneraţiune. 

Ambasadorul îi răspunde că putea să se ducă 

să-l vadă şi fără a i-o spune, dar că în tot, ca- 

sul îl rogă să nu se înfăţoşeze în ţinută. Laurent 

a fost nedespărţit. de principele de Joinville, tot 

timpul cât acest principe a stat în Constantino- - 

pol. Şi nota bene că prin escepţiune de ceialalți 

ofiţeri de marină, care mai toţi eraii legitimişti 

saii Orleanişti, el era un Bonapartist „de la 

veille“, cum se dicea. 
Sănătatea lui Laurent ajunsese într'o stare
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de jale, deabia se târa, şi a fost silit să renunţe 
la un viitor strălucit şi să câră punerea sa la 
reformă, pentru infirmităţi incurabile.: Prin mij- 
locirea mătuşei sale, dâmna Heine, dobândise 

de la ministrul Fould un post de pereeptor de 

contribuţiuni directe la Pontoise, unde am fost 
de lam vă&gut şi tu şi eit, puţin timp pînă a 
nu înceta, el din viaţă. 

Când i-am anunţat visita mea la Pontoise, 
a venit de m'a primit la gară; cum ma; vădut 

de departe a început a trimbiţa „Turlututu. 
Pontoise! deux minutes darrât!“ 

Laurent a murit în cele mai grozave du: 
reri, dar tot glumeţ; ultimele sale cuvinte ai 
fost : 

„Sic transit gloria Laurentii“, cântate pe 
aria Lisetei din Bâranger. 

ZOWN GHICA.



  

  

  

    

XX. ” 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

OVREII 

Londra, 15 Iulie, 1884. 

Scumpe amice, 

De mai multe luni o câţă grosă se abătuse 

asupra Londrei şi nuorii de apă înghețată, cari 

se ţineau lanţ unul de altul, tocmai din fundul 

Americei, împinși de depresiuni meteorologice, 

adusese pe căldurosul s6re într'o stare de slă- 

biciune nepomenită, de-ţi era mai mare mila 

să-l vedi. 

Mai deunăgi o rază de lumină isbutind a 

străbate în fine prin atmosfera rece şi întune- 

Ghica, Scisrori. 24,014, 28
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cosă, m'am hotărit să es la lumină, să mă duc 
să. plătesc, cum dice Englezul, câte-va visite pe 
la unii alţii, şi tot odată să văd Şi ei efectele 
desastrâse, produse de plăcintele astea ingeni6se, 
cari ati eşit acuma. 

Ca toți găgăuţii mă învirteam prin St. Ja- 
mes's Square, cu gura căscată, şi cu ochii pe 
Sus, împins încotro mă ducea îmboldâla, fără să 
pot osebi casele sărite în sus de cele rămase pe 
pămînt, când mi-am adus aminte că în vecină 
tate pe piaţă aveam un cunoscut Şi că de acolo 
puteam să privesc mai bine. 

Trag clopoţelul, un fooiman îmi deschide, 
spunendu-mi că stăpânul săi era, acasă; mă suii 
şi-mi găsesc prietenul cu capul între câte, cu- 
fundat întrun dosar gros şi răsfoit, 

— Bună diua, Mylord, ce mai faci? îi dic. 
— Nu mă întreba, dragul mei, îmi răspunde 

el, sunt supărat, indignat, furios. Am ajuns de 
risul lumii în ţâra acesta. Se petrec lucruri care 
nu se ved nici la sălbatici! Guvernul se ocupă 
numai cum să dea mai multe voturi acelor 
care-l ţin la putere, şi cum să facă fericiţi pe 
Egipteni, pe Afgani, pe Crumisi şi pe alţi săl- 
batică, iar de noi ăştia de aici, şi de ţara n6s- 
iră, nici nu vrea să scie. Ne-a lăsat prada co-



OVREII 435 

  

rupţiunii şi depravării. Se petrec infamii şi cri- 

me, şi lui nici nui pasă. Nu iea măsuri nică ca | 

să le oprâscă, nici să le pedepsâscă, 

— Îmţeleg, g&i, să fii indignat şi îngrijat. 

Al fost în adevăr în mare primejdie. Mulţămesce 

Cerului că ai scăpat teafăr. Giamurile sparte se 

pun la loc, dar când te gândesci că puteai să, 

sari în sus, să nu ţi se găsâscă nici oscior!... 

Ce să-ţi facă şi guvernul? Nu vegi dumneata 

că Omenilor acestora nu le mai e frică nici de 

Dumnedeii, nici de Dracul! Se sue în ştreng 
cântând, par'c'ar merge la bal! 

— Dar nu e vorba, domnule, de sărit în 

sus, saii în jos. Ce-mi pasă mie de O'Donivan 

şi de toţi dinamitarii din lume! Se petrec aici 
alte lucruri mult mai grave, mult mai seridse, 

lucruri care aduc omenirei o vătămare deo mie 

de ori mai mare, fapte de acelea care, deşi nu 

ombră deodată, dar fac mult mai râu, căcă stri- 

vesc sufletul, corump inima şi ucid ori ce sim- 

țire, atacă omenirea chiar la tulpină, îi fac o 

esistenţă miserabilă şi-i prepară peirea cu înce- - 

tul; fapte se petrec care sunt causa tuturor ne- 

norocirilor poporului, căci urzesc crimele şi mi- 

seria. 

Dicându-mi aceste cuvinte, se făcuse roş 

la faţă; me temeam, gros-cum e, să nu-i vie
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vre-o damblă. Am socotit că i se întîmplase 
vre-o nenorocire mare în familie ; că pote, mai 

| scii, Mylady să nu fi cădut în vre-o ispită, să 
nu fi alunecat, cu piciorul stâng în vre-o mahala 
depărtată a oraşului, saii că fiică-sa „The Rigth 
honorable Miss Veva“ să nu fi plecat pe Con- 
tinent cu vre-un mitocan. 

— Dar ce s'a întîmplat, Mylord, il întreb, 
că nu scii, n'am auzit nimica? Prin lume și 
prin diare nu este altă vorbă decat de confe- 
rinţă, de Gordon Paşa, de Ohinese Gordon şi de 
invenţiunea, astă, nouă; vorbesce şi scrie care 
cum se pricepe şi cum îi vine; astă-di una, 
mâne alta, scaldă lumea în ilusiuni, în speranţe 
şi în decepţii. 

Trebue să scii că amicul meii este unul din 
cei mai mari filantropi ai Engliterei, stimat şi 
iubit de toţi; are avere mare şi-ŞI cheltuesce 
venitul şi timpul tot în faceri de bine, mângăind 
Şi ajutând pe cei cari sufer. 

— Si cum n'ai audit, n'ai aflat cea pă 
țit bietul Wilson Ormsby, un zidar din Kil 
burn? 

ŞI începe a-mi povesti o istorie lungă, 
lungă, pe care, deşi tu o scii, ca şi mine de bine, dar eii tot o să ţi-o spun aşa cum miză 
povestit-o nobilul Lord, care el a augit'o din
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chiar gura victimei şi a nenorocitului ei tată. 

Tată cum sai petrecut lucrurile : 

— „Acum un an (cam pe timpul când e- 

rai şi tu la Londra) Wilson Ormsby sa dus 

şi el cu fata lui la Fishery Exhibition, 0 co- 

pilă numai de ş6se-spre-dece ani, Miss Gabrielle 

Ormsby. Acolo, plimbându-se cu ochii în tote 

părţile, s'a perdut unul de altul prin îmbul- 

z6lă. Fata, după ce s'a ostenit căutând pe tată- 

săi în tâte părţile, s'a dus de sa pus pe o 

laviţă, aprope de uşă, cu speranţă că-l va ve- 

dea când va trece ca să iasă din galerie. O 

damă în vârstă, bine îmbrăcată, de o aparenţă 

respectabilă, cum o vede, vine de se pune a- 

lături şi intră în vorbă cu dinsa. Fata naivă 

îi spune cum s'a rătăcit, şi că se uita să vadă 

pe tată-stii când s'a întorce. B&trâna o întrâbă 

fel de fel de lucruri: de cum trăia acasă la 

părinţi, dacă venea des la esposiţie, dacă tată- 

săi o ducea la teatru, la bal, la grădini, la 

Aquarium, la pare, dacă avea toalete, şi multe 

altele. Fata îi spune că venise acolo pentru 

întâia dată, pentru că sunt săraci şi nu pot 

plăti de mai multe ori câte un shilling, că na 

fost nici odată la bal, că nu avea altă toaletă 

decât pe aceea ce o purta; că la teatru na
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dus'o decât odată de mult, la un Crăciun, la pantomimă, 
„Bătrâna, după ce-i făce o descriere încân- tătâre de viţa din lumea cea, bogată, “ de plă- cerile şi de mulțumirile ei, îi dice că ar putea să le aibă tote, ori ce ar dori, dacă ar primi să mârgă la dinsa ca domniş6ră de companie, căci e singură, şi fără copil. în făgăduesce  toa- lete frumose Şi bogate, îi spune «0 va duce în tote serile la bal, la concerte, la teatru şi la fel de fel de petreceri. 

„Pe de-oparte temerea, că n'a găsi pe tată. seu, pe de alta capul aprins de perspectiva ce-i arăta generâsa damă, copila se lasă de se amăgesce, se iea cu dinsa şi se duce acasă la ea. 

„Acolo nimica nu-i lipsesce, măncare Şi lo- Cuinţă bună, toalete frumose şi bogate, dorin- țele tote implinite; bătrâna o ducea la teatruri, la, concerte, la grădini Şi 0 primbla în trăsură la pare; în cat O făcea să nu se mai gândâscă la bietul bătrân Şi la durerea, luj,
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şi mai generâsă decât cea d'intâjii. Acolo masă 

şi mai bună, casă şi mai strălucită, toalete şi 

mai frumose; fata petrece gile plăcute, incun- 

jurată de tinere camarade, care de care mai 

frumose şi mai elegante. Totă dioa clavir, 

cântări, rîsete, danţ, tineri plăcuţi şi amabili. 

Pină, într'o gi stăpâna casei o pune între doi 

desfrânaţi care se întrec unul pe altul, care să 

ofere preţ mai mare pentru a dispune de ino- 

cența, fetei; şi face din nevinovăția ei prada, 

desfrânărei şi a batjocorii. 

„Fata desperată caută să scape, să fugă ; 

dar era bine păzită; nu putea să comunice cu 

nimeni altul decât cu Gmenii din casă; necu- 

noscând altă limbă decât englezesce, nu putea 

să esplice nimenui păsurile „şi suferințele ei. 

Pînă înti”o gi, scapă la o ferâstră care da la 

uliţă, o deschide şi strigă plângând la trecă- 

tori. Din intimplare, pe sub ferestre trecea o 

femee din popor cu un paner Gu legume, care 

o aude. Deşi buna creştină nu înţelegea ce-i 

spunea în limba ei cea streină, dar bănuesce 

că acolo era o durere, o suferință, o crimă 

pote; însciinţeză poliţia şi prin stăruința ei si- 

lesce autorităţile să intervie, să cerceteze, să 

vadă. 
„Ancheta dovedind siluirea şi sequestrarea,
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fata e luată, de acolo Şi trimisă la tată-săt la Londra. Dar în ce stare! Slabă, desperată, bol- navă! După dâu& luni murea de oftică la spi- talul Consomptivilor din Chelsea şi nenorocitul ei tată, Wilson Ormsby, era dus la Bedlam nebun de durere şi de ruşine“. 
„Am fost săptămâna, trecută, cu mai mulți colegi ai mei de la Camera, Lorgilor de Pam vădut. Ride, plânge şi jocă, pină cade leşi- nat. Scii dumneata, domnule, ce resultă din investigaţiunile ce s'au făcut şi din raporturile ce am adunat, din diferite Părță, într'acest qo- sar al camerei Lorgilor? Se dovedesce, domnule, că atât dama cea bătrâni cu aparența, respec- tabilă, care a luat fata de la Fishery Exhibition, precum şi pretinsul ej frate, care a dus-o la Bruxela, cât şi nobila stăpână a casei de vese- lie, unde a fost deţinută aprâpe de un an, sunt toți şi tâte Ovrei Şi Ovreice; se mai. dovedesce că 0 mulţime de aceste femei cutreeră, oraşele Şi cătunele Engliterei în Sus şi 'n jos, venând la, fete sărace, cu care umplu casele de prosti- tuţiune din oraşele Marei Britanii şi ale capita- lelor Continentului, Se dovedesce că fetele en- gleze, recrutate astfel, sunt trecute în Olanda, în Franţa, în Belgia, în Rusia pe schimb cu fete din acele țări, pe care le aduc în Englitera.
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Se mai dovedesce că Ovreii şi Ovreicele, cari 

fac acest trafic, formeză o asociaţiune întinsă 

ca un polip, organisată după tote formele : cu 

comitete, cantore şi agenţii, o organisaţiune în 

t6tă, regula.“ 

— Şi ce, pentru atâta te-ai turburat aşa de 
tare, Mylord? Te credeam om de.progres, cu idei 

mai nouă, dar te găsesc tombatera de tot, cum 

se dice la noi. Vrei să nu fie comertiul liber, 

să nu se hrănescă fie-care cum pote, şi cum ii 

vine mai bine la socotâlă? Eresuri de acestea 

am avut şi noi Românii odini6ră, dar acum ne- 

am civilisat şi a trebuit să le părăsim şi să lă- 

săm pe bieţii Ovrei să practice în tâtă libertatea 

acest negoţ. Lumina ne-a venit mai ales de la 

Berlin, când erai adunaţi acolo Gmenii cei mai 

ilustră ai Europei, cei mai învăţaţi şi mai ispi- 

tiţi: Waddington, Karoly, Salisbury şi alţii, cari 

ne-ai dovedit că asemenea idei erai greşite, e- 

rai numai nisce eresuri ale timpurilor trecute 

şi barbare; ne-ai spus că Evreii sunt poporul 

iubit şi ales de Dumnedgeii, care trăesce după 

prescripţiunile Sfintei Scripturi, care nu se abate 

nici o dată de la cele dece porunci, şi că nu 

trebue să se atingă nimeni de ei nici de comer- 

ciul lor, căci ar fi păcat. Şi acuma .e€i cutreeră 

în bună pace satele şi oraşele n6stre, adună la
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fete frumâse şi sănătâse, şi umplu cu dînsele 
casele de prostituţiune din Constantinopol, din 
Smirna, Alexandria... Îi lăsăm să corumpă şi să 
omore în tâtă liniscea pe muncitorii nostri cu 
fel de fel de băuturi otrăvitre, cu care le ieaii 
puterile, le timpesc mintea, Şi în doi trei ani îl 
fac din 6meni neomeni, | 

— Şi vai, îmi dice el, frângendu-și mânile, 
numiţi libertate acâstă, civilisaţiune ! P6te că po- 
litica vostră vă impune a ţin s6mă de cugetă- 
rile Gmenilor adunaţi la Berlin; dar noi suntem 
Englezi, suntem o nație mare şi puternică, şi 
nimeni nu pâte să ne impue. Noi, cari trimi- 
tem la spânzurătore pe miserabilul care cu un 
cuţit, sati cu un dram ae otravă, omoră înti'o 
clipă o babă bătrână de o sută de ani, care nu 
mai e bună de nimica pe lumea, acesta, cred 
că o să lăsăm liberi Şi nepedepsiţi pe acei cari 
Corump şi otrăvesc inima junei fete pe care an 
născut'o şi am crescut'o cu îngrijire ca să o facem soţie iubită şi devotată, mamă bună, fo lositâre familiei şi societăţii? Cregi că putem 
lăsa, liberi şi nepedepsiţi pe cei care distrug cu băutură otrăvitore, di cu di şi Gră cu Gră, pt 
terea, şi sănătatea unui bun şi folositor munti: 
tor, îi timpesc mintea, îi amorţese simţirile, 
pină-l reduc în stare de dobitocie, enervândull
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pină la delirium tremens, şi-i fac o viaţă de su- 
ferinţe şi dureri, de o mie de ori mai rea decât 
mârtea? Noi nu putem răbda să fie societatea, 

n6stră esploatată de asemenea monstri. O să 

silim pe guvern să iea m&suri seridse. Suntem 

hotăriţi în Camera Lordilor să, punem în curend 

cestiunea acâsta pe tapet. Scii co să-mi dici 
că Ovreii sunt susținuți de tâte guvernele, scim 
că ai devenit forte influenţi, că sai întrodus 

în administraţie, în baroi, în magistratură, şi 
chiar în parlament. S'au incuscrit cu multe din 

familiile nostre, chiar din cele maiilustre, şi ne 

umilesc cu palatele şi cu diamantele lor; dar 
noi, care în numele umanităţii am desrobit pe 
Negrii Africei şi ai Americei, am impus tuturor 

dreptul de vizitare pe tote mările, ca să oprim 

traficul cu suflet de om, am impus Sultanului 

desfiinţarea . tergurilor de sclave Circasiane, nu 
putem. lăsa fetele şi muncitorii nostri prada a- 

sociaţiunilor evreesci, imorale şi destrugătore. 
Suntem hotăriţi să silim pe guvern să facă 

dinti”acest trafic o chestiune internaţională, să 

se înţelegă, cu tâte guvernele, cum s'a făcut cu 
traficul Negrilor (la traite de noirs), să se unescă 

ca să combată prostituţia şi beţia otrăvitore. 

Ne-am procurat pentru acest scop o mulţime 

de documente de cea mai mare însemnătate a-
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supra, chestiunii. Uite, vegi dosarul acesta, cât 
e de gros, el conţine numai raporturi, în cari 
sunt relatate tot fapte îngrozitâre Şi rușin6se. 

— Cele ce dici, Mylord, sunt sfinte şi ade- 
verate. Intenţiunile vâstre sunt demne de tstă 
lauda; Dumnedeii să vă ţie s6mă de cugetările 
vâstre generdse, şi să vă ajute să le puneţi în 
practică, dar aveţi a vă lupta cu o putere mare, 
forte mare, mult mai mare decât; credeți. Evreii 
dispun astă-di de armele cele mai puternice, de 
finanţe şi de presă. 

— O scim; dar aici este o rană mare, 0 
suferință, socială, care trebue tămăduită,, coule 
que coute, cum dice francesul, dacă societatea 
nOstră voesce să esiste. In contra unei necesi: 
tăţi instinctul de conservaţiune ne va susţină; 
şi nici banii, nică presa, lor nu 0 să potă lupta 
mult timp. Banii ce ai adunat Gmenii acestia, 
e lucru de spaimă. Lăsâna la o pante casele 
Rothschild, a căror putere financiară este un ce 
nepomenit în istorie, dar mai sunt Evrei cari 
posed câte gece şi dou&-geci de miliâne de lire 
sterling. Nobilul mei amic, Marquisul de &.., 
care se ocupă forte mult cu chestiunile finan- 
ciare, îmi spunea, într*o di că, după calculele 
sale, Europa, are astăgi o datorie publică de mai 
mult de 130,000,000,000 de fr., datorie pentru
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care plătesce pe tot anul suma enormă de 

6,500,000,000 de fi., totalitatea budgetelor fiind 

de aprâpe 18,000,000,000 franci. Ceea ce vrea 

să, gică că mai mult de a treia parte din ceea 

ce plătesc locuitorii pe tot anul, biruri directe 

şi indirecte, se duc în plăţi de dobangi Ja dato- 

riile publice; şi toţi banii acestia intră în punga 

purtătorilor de efecte de staturi. Să nu uităm, 

adaogă el, că mal tâte împrumuturile acestea 

sait contractat în împrejurări grele, în timpuri 

de război, de crise comerciale, de fomete; că 

Sai făcut în mod usurar cu dobândă de 5, de 

6, de 7 şi de 80%, cu comisine, cu prime și 

cu emisiuni, care mai tot-dauna aii redus efec- 

tivul primit în cassele statelor la 60, la 50 şi 

de multe ori la 40 şi 80 în loc de sută. Mar- 

quisul de X..., cercetând acele datorii una câte 

una şi calculându-le, face o medie generală de 

dobândă 50%, pe emisiunea medie de 60. Astfel 

că statele, dintracea sută şi trei-deci de mili- 

arde, cu care s'aii dat datore, n'aă primit decât 

cel mult 78,000,000,000 franci, iar celealalte 

52,000,000,000 franci sunt bani rămaşi în pun- 

gile împrumutătorilor, titluri subscrise de state, 

pentru care nu ai primit nici o lescae, aşa că 

Evreii ai câştigat numai din împrumuturile sta- 

telor peste 52 de miliarde. De vreme ce statele
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nu ai primit decât 78 de miliarde din 130, a- doptând dobânda de 5 Ia sută ca dobândă normală, nu sar cuveni Să plătescă, decât 3,900,000,000 francă, iar ceialalţi bani pină, la Suma de 6 şi jumătate miliarde, adică suma de 2,600,000,000 franci, sunt dobândi la banii pe cari statele împrumutate nu i-ai vEdut nici o- dată. Populaţiunea Europei fiind de 300,000,000 de suflete, urmeză că fie-care locuitor plătesce, unul cu altul, câte 2] franci 66 centime pe an pentru dobânda datoriei. publice, saii câte 108 franci 80 centime de familie, din care 8 franci 33 centime de om, sau 41 franci 65 centime de familie pentru Sume neprimite şi r&mase în lăgile împrumutătorilor, Acâsta este causa care a contribuit mai mult la Ssuirea dărilor cătră Stat, dări atât de Srele, care adaugă atât de mult la sărăcia Şi miseria poporului. Ar&tam o: dată, calculele acestea unuia, din bancherii nostri, care manipulâză bani, care a făcuţ cu emisiuni, cu comisiuni şi cu Scompturi o avere colosală. Ei! scii ce mi-a răspuns? Mi-a dis că cele mai multe din titlurile de stat se află, astăgi în mâ- nile Creştinilor. I-am răspuns că nu erai! ei ne- buni, Evreii, să ție acele titluri în lăgile lor, ei care nu cumpără decat; ca să vîndă. Le-a ţi- nut pînă le-ai urcat; le-ati luat efține de la
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stat în timpuri grele, pe 60 şi pe 40, şi când 

au venit timpurile cele bune de pace şi de pros- 

peritate, şi aceste titluri s'au suit la 90, la 95 

şi la pari atunci le-ai trecut proştilor, auz go- 
gos, cum le ic, dar cine a beneficiat de cele 

30, 40 şi 50 la sută cu care saii suit? Intra, 

cui pungă a r&mas cele 52 de miliarde, cu care 

Sa încărcat statul ? Invederat la acei cari ai 

negociat şi au manipulat operaţiunile împru- 

muturilor, iar nu la acei cari le-ai cumpărat 

mai tâxzii de la dinşii plătindu-le sută în sută 
şi de multe ori chiar cu primă peste sută, 

Calculele Marquisului X... mi-ai deschis cu- 

riositatea să caut în ce condițiuni s'aii contrac- 

tat unele din datoriile Statului Român, datorii, 

a căror totalitate se sue astă-di la suma de 
619,552,864 de frană, a căror dobândi şi a- 

mortizări figureză în budgetul de estimp cu 

48,3417,189 de franci. 

Budgetul fiind în total de 125,039,536 fr, 

38 şi jumătate la sută, adică, aprope de 40 la sută, 

din acel budget, se ducepe tot anul în plăţi de 

anuităţi ale datoriei, saii unul cu altul Româ- 
nul plătesce pentru dobândile şi amortizările da- 

toriilor Statului câte 10 franci 75 centime de 

om, sai 53 franci 75 centime de familie, pe 

fie-care an.
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Am cercetat numai pe cele mai grele și 

mai oner6se. 

După date, figureză în întâiul rând împru- 
mutul gis Stern, contractat la 1864 : o datorie 
de 22,730,370 de franci cu dobândă de 7. 

sută şi 2 la sută amortizare, sai 9 la sută a - 
nuitate, pe timp de 23 de ani... 

Acest împrumut s'a luat ferm de chiar în 

prumutătorii cu 88. Apoi, ţiindu-se în s6mă clau- 
sele consemnate la art. 4, 7, 10, 14 şi 16 ale 
convențiunii, prin care Statul se îndatoresce să 
plătescă : 1) 24,605 lire sterling pentru risicul 

alteraţiunii schimbului monedei; 2) alţi 47,000 
lire sterling pentru ca, scomptul să fie în sa: 

cina împrumutătorului; 3) Comisionul de 5 la 
sută ce se acordă împrumutătorilor; 4) jumărate 
la sută asupra serviciului plăţilor  cupânelor ; 
5) încă 1 la sută, cel puţin, pentru diferinţa a 
giului aurului între Bucuresci şi Londra. Bfec 

tivul acestui imprumut s'a redus la suma de 
17,830,630 de franci pentru suma de 22,730,370 
franci ce a iscălit; ast-fel că, de vom calcula 
dobânda la suma efectivă, acea dobândă este 
de 10 şi jumătate la sută, iar nu de 71a sută, 
precum s'ar putea crede; încât bancherii impru- 
mutători aii realisat un beneficii de mai mult
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de 8 miliâne. Astă-di aceste titluri sunt atât de 
suite şi de sigure, încât nu se mai găsesc. 

Plata anuităţilor şi a altor obligaţiuni ale 
acestui împrumut figurâză în budget cu 2 mi- 
liâne 157,762 franci pe tot anul, pînă la 1888 
Fevruarie, epocă la care va, fi stins. 

După împrumutul Stern, în ordine crono- 
logică vine împrumutul Oppenheim, acesta şi mai 
oneros. | 

Imprumutul Oppenheim s'a contractat în 
anul 1866, tot pe termin de 23 de ani, care 
espiră la 12 Noembre 1889. Valdrea nominală 
a acestui împrumut a fost de 31,610,500 franci, 
pentru care Statul Român a primit efectiv nu- 
mai 18,500,000 franci. Dobânda sa socotit 8 la 
sută asupra capitalului nominal, şi amortizarea, 
sa calculat pe dobânda de 8 la sută, după ta- 
belele de amortizare în timp de 23 de anj.. 

Comisionul de jumătate la sută, cheltuelile 
de schimb, socotite tâte împreună cu anuitatea, 
figureză, în budget cu cifra de 3,187,938 franci, 
50 ceritime pe an, platnici pînă la 1889. Când 
acea datorie va fi stinsă cu totul, beneficiul re- 

alisat de împrumutători trece de 10 miliâne. 
Urmând ordinul de date; cea mai însem- 

nată din tote datoriile care figurâză în tabele, 

este acea de 236,115,000 franci, contractată 
Ghica, Scrisori 24,014. 29
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pentru liniile de drum de fer Roman-Vârciorova, 
al cărei servicii anual figurâză în budget cu 
14,677,600 francă pe tot anul, pînă la anul 
1945. 

Cifra, acestei datorii a trecut printr'atâtea - 
fase şi peripeții, în cât, ca să potă fi înţelesă, 
ave trebuință de Gre-cari esplicaţiuni. 

Pe la anul 1868, reposatul doctor Struss- 
berg, cunoscut în totă, Europa pentru fecundi- 
tatea sa genială în materie de combinaţiuni. şi 
grupări de cifre, cere de la Guvernul Român şi 
i se acordă concesiunea, construcţiunii împreună 
cu esploatarea unui drum de fer în România. 
Acel drum de fer avea să fie cu totul conform 
disposiţiunilor convenite la Dresda în [1 şi 16 
Septembre 1865, între direcţiunile societăţilor de 
drum de fer germane. 

„ Consorţiul Strussberg se obligă a construi 
liniile care duc : 1. de la Roman prin "Tecuci la 
Galaţi, cu ramura de la Galaţi prin Brăila, Bu- 
zău, Ploesci la Bucuresci; 2. de la Bucuresci la 
Pitesci, Slatina, Craiova la Turnu-Severin şi Ver 
ciorova; şi 3. de la Buzăii prin Focşani la Ad- 
jud. Acâstă din urmă, linie fiind facultativă pen- 
tru guvern. 

La lungimea acestor linii se mai adaugă 
10 la sută pentru liniile de garaj, în total 0 

| 

| 
i 

|
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lungime de 908 chilometre cu un material ru- 

lant de 110 locomotive (saii o locomotivă de 

fie-care 9 chilometri) şi de 500 vag6ne (câte un 

vagon de pers6ne şi trei de mărfuri) de fie-care 

2 chilometre. 

Linia Roman prin Tecuci la Galaţi şi ra- 
mura 'Tecuci-Bârlad să fie terminate în trei any; 

linia de la Galaţi prin Brăila, Buzău, Ploesci la 
Bucuresci să fie terminată în doi ani şi jumă- 

tate, şi cea de la Pitesci, Slatina, Craiova, 'Tur- 

nu-Severin la Verciorova în trei ani. 

Capitalul pentru înfiinţarea acelor linii se 

fixa, la suma de 270,000 franci de fie-care chi- 
lometru; sumă, în care eraii cuprinse tote: es- 

propriarea păminturilor, costul construcţiunii şi 

materialului, cheltuelile generale tote, şi plata 

dobândilor pe tot timpul cât dura construcţiunea. 

Statul Român garanta capitalului o dobândă de 7 

şi jumătate la, sută şi o amortisare de 1 la sută pe 

an, saii 20,520 franci pe an de fie-care chilometru. 

Plata, acestor anuităţi, avend â începe a se plăti 

de Stat din giua terminării liniilor suscitate. 
Capitalul necesar se forma prin obligaţiuni 

subscrise de Statul Român şi de concesionar, 
însă, confecţionate şi emise de acest din urmă 

şi pe contul săi. Capitalul era garantat în în- 

tregul fond al drumului de fer şi în anuitatea
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de 18,657,880 franci, plătitore pe tot; anul, pe 
o durată de 90 de ani, socotiți din diua, ter- 
minării liniilor, adică de la anul 1871 pînă la 
1961. 

Concesionarului i se da dreptul să negoci- 
eze şi să emită obligaţiunile, după cum îl va 
conveni, sai treptat sau de odată, cu singura | 
îndatorire, de a depune valrea lor intr'o ladă | 
de fer a căreia una din chei era în păstrarea 
unui delegat al Guvernului Român ; Goncesiona: 
rul, având facultatea, a scote sumele necesare | 
pentru lucrări, cumpărături de material şi plăți , 
de cupâne, pe singura arstare a impiegaţi- 
lor săi. 

Printr'acsstă, combinaţiune, deși linia se e 
secuta cu bani după efecte iscălite şi garantate 
de Statul Român, totuşi se da concesionarului 
drept de stăpân absolut pe acele linii, pe timp 
de 90 de ani, asigurândui un venit curat de 
cel puţin 18,657,880 francă pe tot anul. 

Ceva mai curios! 
După tabelele de amortizare 1 la sută pe 

an, calculată cu dobândă de 7? şi jumătate la 
sută, se plătesce capitalul în mai puţin de 60 de 
ani, astfel că anuitatea de 18,657,880 fran pe 
an plătea regulat dobânda de 7 şi jumătate la 
sută şi stingea şi capitalul pînă în anul 1931;
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cu tote acestea, se acorda consorţiului Strussberg 
dreptul de a urma a percepe pe tot anul cel 

puţin câte 18 miliâne şi de la anul 1931 îna- 

inte, încă 30 de ani, pină la 1961. Astfel, peste 
beneficiile ce concesionarii eraii să, realiseze. din 

construcţiune, primind un preţ nominal de 
270,000 franci de chilometru, lucrare care nu 

valoreză în efectiv nici 100,000 franci, li se 

mai acorda în vă&rsări anuale succesive, mai 

mult de o jumătate miliard (559,736,400 francă), 

sume, cari calculate cu dobângile lor de 7 şi 
jumătate la sută, de la anul 1931 pînă la 1961, 

se suiaii la mai mult de două miliarde. O fru- 

mosă avere în perspectivă pentru urmaşii ne- 

poţi şi strănepoţi ai doctorului Strussberg şi Con- 

sorţiu. 

Concesiunea acâsta era ceva cu totul noii 

şi nepomenit în analele economice şi financiare, 
şi prin urmare, era peste putință să nu “aducă 

complicațiuni şi perturbări. | 
La Decembre 1870 lucrările nu erai încă 

săvârşite nici a opta parte, şi obligaţiunile iscă- 

lite de Statul Român dispăruse mai tâte din 

lada de fer şi fusese înlocuite cu efecte străine, 
a căror valore era problematică; într'atât în 

cât la finele anului 1870 Doctorul Strussberg nu 

găsea cu ce să plătâscă cuponul scădut, şi ne-
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putinţa plăţii era afişată la Bursa Berlinului, 
Scandalul era, prea mare ca să mai potă fi tăi- 
nuit, şi Guvernul Român, care până atunci tot 
tăgăduea starea lucrurilor, a fost silit să o dea 
pe faţă. 

Era neputinţă materială de-a mai merge 
înainte, lucrările încetase cu totul, şi tote cuge- 
tările eraii în căutarea unei soluţiuni. 

Pentru Guvernul Român soluţiunea indicată 
era resiliarea Concesiunii. Convenţiunea, conţinea 
un cas de resiliare, unul singur în adevăr, acel 
cas era : când linia Galaţi, Brăila, Buzsii, Plo- i 
esci pină la, Bucuresci, nu ar fi terminată pînă 
în doi ani şi jumătate; şi era imposibilitate 
materială de a se îndeplini acestă condiţiune, 
atât pentru 'că timpul ce rămânea, pînă, la, No- 
embre 1871 era scurt, cât şi pentru că Conce- 
sionarul nu putea, găsi banii necesari pe efectele 
cu care înlocuise obligaţiunile luate din lada de 
fer. Guvernul Român nu va avea de cât să a 
ştepte scadenţa, termenului, care sosea peste 
câte-va luni; şi la Noemvre 187] era să fie în ; 
tot dreptul de a resilia şi de a lua asuprăi, 
conform convențiunii, t6te lucrările făcute, după 
0 estimaţiune dreptă ; şi era să fie liber, sait să | 
continue lucrarea în regie, saii să o concâdă la - 
0 companie de constructori. Dar în loc de a a-
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dopta acestă, cale, a preferit a trece concesiunea 

unei societăţi anonime, patronat6 de bancherul 

Bleichrâder. Şi iată condiţiunile in care sa for- 
mat acea societate şi care a fost mecanismul 
operaţiunilor sale. | 

1. Obligaţiunile concesiunii Strussberg fiind 

forte cădute, ele s'aii putut cumpăra de socie- 
tatea, formată ; şi-i convenea să le retragă şi 
să le înlocuiască cu acţiuni de ale sale, de o va- 

l5re egală capitalului primitiv, şi a le înlocui 

cu acţiuni pe care le-a numit Acţiuni primitive. 

2. La valrea primitivă de 245,260,000 

franci mai adaugă acţiuni noue de ale societăţii, 

de o vâlâre de 48,300,000 franci, numite ac- 

țiună de prioritate cu dobândă de 8 la sută. 

3. Mai emitea obligaţiuni tot de ale nouei 

societăţi pentru suma de 47,500,000 franci cu 

dobândă de 6 la sută. 

4. Primea şi un avans de 9,520,000 franci 

de la Stat, bani pe cari Statul îi lua cu împru- 

mutare de la Cassa de depuneri. 

Printr'aceste adause. însemnate, capitalul 

în respunderea Statului Român se suia la 

354,039,573 franci, de unde nu fusese decât 

de 245,260,000 franci, adică o respundere nouă 

de 108,772,573 franci. |
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Societatea. formată pe aceste base a putut 
lesne conceda terminarea, lucrărilor Companiei 
Franco-Austriace Staats-Bahn, societatea, acțio- 
narilor reservându-şi numai operaţiunile finan- 
ciare. 

La anul 1880, de şi liniile erai de mai 
mulţi ani în deplină esploatare, deşi Statul Ro- 
mân plătea regulat şi cu esactitate deficitul în 
tot anul, completând cu bani din visterie dife- 
renţa dintre venitul curat al drumului de fer și 
anuitatea de 18,657,880 francă convenită, cu 
tote acestea acțiunile primitive erai atât, de că- 
dute ca şi obligaţiunile Strussberg, în cât se 
puteaii cumpăra, prea eftin, saii pote că nici nu 
eşise multe din lădile comitetului. Ast-fel socie- 
tatea a găsit un avantaj însemnat, a propune 
Guvernului Român conversiunea, tuturor acţiu- 
nilor, atât a celor primitive cât Şi a celor de prioritate, îndatorindu-se a procura Guvernului chiar de la începuţ;: 

1. Cel puţin jumătate din totalitatea acţiu- nilor primitive, Sschimbându-le cu obligaţiuni de- ale Statului Român pe 60 franci suta nominală Şi dobândă de 6 la sută ; 
2. A mai procura ee] Puțin jumătate din totalitatea, acţiunilor de prioritate pe preţ de 1381/; franci suta nominală , schimbându-le tot 
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în obligaţiuni de ale Statului Român, purtând 
dobânda de 6 la sută ca şi celealalte; 

3. Atât obligaţiunile societăţii 47,500,000 
francă cât şi 9,520,000 franci de la Cassa de de- 
puneri remânend în sarcina Statului. 

Combinaţiunea acâsta avea un avantaj în- 
semnat, dând Guvernului Român o putere mare 
asupra drumurilor de fer; căci după legea pru- 
siană voturile în adunările generale se comptâză 
după numărul acţiunilor, în cât guvernul do- 
bândea, ast-fel chiar în gioa d'intâiii majoritatea; 
dobândea direcţiunea şi supraveghiarea, liniilor, 
şi după totă probabilitatea chiar putinţa de a 

transforma, scaunul societăţii de la Berlin la Bu- 
curesci. | 

Admiţend, cum era, probabil, că t6te acţiu- 

nile erai să vie la conversiune, Guvernul putea 

cu 0 emisiune de obligaţiuni de 217,000,000 
franci pe 6 la sută, amortisabilă in 44 de ani, 
să devie desăvârşit proprietar pe tote liniile de 

la, Roman pînă la Verciorova. 
Convenţiunea, propusă mai adaugă la cele 

217 miline încă 20,000,000 franci destinaţi a 
pune liniile în cea mai bună stare. Şi ast-fel, 
rescumpărarea, se făcea deplină cu 237,500,000 
franci, sumă, în care se afla cuprins şi comisi- 

onul bancherilor însărcinați cu conversiunea.
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In consecința, acestei convenţiuni, care a 
fost o combinaţie nenorocită pentru România, 
suma remasă astă-gi de plătit este de 236 mi- 
li6ne 115,000 franci în loc de 248,712,673 fianci 
din concesiunea. Strussberg de la 1868, şi de 
354,032,573 franci din transacţiunea Bleichroder 
de la 1872. Osebit de acâstă însemnată scădere, 
numărul anilor de plată a, anuităţilor s'aii redus : 
de la 90 la 65, adică cu 25 de ani, pînă la 
1924. | 

Acestă soluţiune a fost forte avantagi6să 
atât pentru Societatea acţionarilor cât şi per | 
tru Guvernul Român, deşi a plătit cu 245 de 
milione o lucrare care n'a costat decât 90 de 
milidne 1). 

1) Epistola acâsta a sbârlit aşa de mult pe Generalul 
Manu în cât, ca să-şi recorâscă veninul, a luat înjurături 
şi mi-a asvirlit cu lopata, voind să mă turtâscă, şi mai multe 
nu; apoi nemulţumit pe atât, după ce m'a vădut culcat; la pi 
mînt, a încălicat pe Domnul Pană Pencovici, şi dă-i dejghinui. 
lovind nemilostiv în drepta, şi în stânga. Ce vrei, un om Cât : 
a tost la bătălii, un vitsz nu are the soft phrase of peace, Cu 
dice un autor mare (nu are vorba cioplită). 

Eu mărturisesc că laurii acestui General nu mi-ai tu 
burat nici odată somnul, şi că scriind acea epistolă nu mia 
venit în minte, un minut măcar, nici pers6na numitului Gene 
ral, nici aceea a vre unui din coreligionarii săi politici; ba $ 
uitasem cu totul că fusese naşul Convenţiunii liniei ferate di 
1871; tâtă preocupaţiunea mea, fiind de a deserie în mod ci! 
maj simplu peripeţiile prin cari a trecut cestiunea liniilor d  
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Serviciul anual al datoriei contractate pentru 

liniile Roman, Bucuresci, Verciorova, figureză 

în budget cu cifra de 14,677,600 franci pe an, 

de unde era mai nainte de 18,657,880 franci, o 

reducere de aprope 4 mili6ne pe an, cu 0 scă- 

dere de timp de 25 de ani. 

drum de fer Roman-Vâreiorova de la anul 1868, când saii con- 

cedat Consorţiului Strussberg pentru întâiaşi dată, pînă la anul 

1880, când sati rescumpărat de Stat; fără să cuget a face po- 

litică sau polemică, fără să caut a lăuda nici blama, pe nimeni, 

credinţa mea fiind, că fie-care a făcut cum a putut şi cum a 

credut că era mai bine. 

De ce dar s'a supărat Generalul al cărui nume nici nu 

e pomeniţ ? Si vine de ne spune că este tare în sciința x-rilor; 

şi cine i-a contestat acest merit, un lucru care nu e de mi- 

rat, la un oficer de artilerie trecut prin scoli bune. Permită-mi 

Insă a-i spune că pentru deslegarea celui mai mic problem de 

calcul nu este destul o cunoscinţă întinsă a manipulării x-rilor 

dar că trebue şi un dram de logică, de drâptă judecată, 

cum dice Românul. Pentru edificare îi voii spune că marele 

Newton, care în sciinţa x-ilor nu era învăţat nici cât un 

bacalaureat din dilele nâstre, şi cu tâte acestea, x-rile sale, 

conduse şi luminate de o logică genială, au străbătut prin în- 

nălţimile cerurilor, pe când ale înv&țatului General Manu dai 

în gropi, potienindu-se la tot pasul pe o cale obositore de opt 

col6ne de diar mare. 

În casul de faţă nu trebue carte multă; cestiunea de e- 

lucidat era simplă, şi Generalul Manu nu avea decât să-şi pue 

întrebarea : „Cum capitalul, care la 1868, când s'a dat conce- 

„siunea, era ca 245,000,000 de franci,: sumă transformată la a- 

„nul 1871 în acţiuni numite acțiuni primitive, (care, după spusa 

„Generalului Manu chiar, nu valora la 1880 decât 20 franci suta) 

„adică ca la 49,000,000 franci, pe care Statul Român le-a rs:
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Trec asupra imprumuturilor, saii dațoriilor 
ulteridre, care sunt făcute în condițiuni nor- 
male. 

Eram sub impresiunea cuvintelor înțelepte 
Şi pline de dreptate ale bătrânului Lord şi ale 

  

  

„cumpsrat pe 60 franci suta, cu obligaţii de stat, 6%, adică cu 
» 14'7,000,000 tranci; cum să face, dic, că în tabela datoriei pu: 
„blice să figureze suma de 236,115,000 franci, adică cam 
»89,000,000 franci mai mult, dacă nu Sar fi sporit; la 18712 
Și Generalul Manu şi-ar îi răspuns şie-şi că Ja 1871, deosebit 
de capitalul primitiv, devenit acțiuni primitive, s'a. mai acordat 
Societăţii anonime ce sa format, facultatea dea emite cu 
risicul şi pericolul săă actiuni şi priorităjă suplementare pentru 
cheltuelile necesare la construcţiunea căilor ferate Pitesci-Văr- 
ciorova..... 

Iată cum glăsuesce $ 5-lea de la Art, 11, din convențiu: 
nea încheiată la 1871 în puterea legii al cărei naş a fos Gene: ralul Manu : 

| 
„La socists a le droit d'Smettre a ses risques et psrils „des actions et des priorites supplâmentaires pour les depenses 

„hâcessaires ă la construction des lines ferrâes Pitesti-Vâr- 
„ciorova (frontiăre) ă la jonction des gares de Bucarest et la „chevemeni complet et la r6paration des lignes specifises ă 
„Part, 4. - 

Aceste emisiuni sunt peste acele primitive despre cari 
se vorbesce la $ 1, al Art, II, care se determină la suma de 
245,160,000 franci. Ă 

În puterea acestui Art, 11, conform legii al căreia, Ce: neralul ne spune, că a fost naş, Societatea anonimă a emis: 
1. Acţiuni 8% pentru suma de 43,300,000 franci cu nu 

mirea de acțiuni de prioritate, pe care Statul a trebuit să le răscumpere cu obligaţiuni 6%. pe 133"/, franci suta, adică cu 64,698,390 franci. .
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amicului săi. Aci îmi giceam că bine şi cu minte 
grăiaii şi cugetaii acei Gmeni! Găseam Şi ei că, 
nu este nică moral, nici uman a permite un ne- 

goţ stricăcios şi dărăpănător sănătăţii locuitori- 

lor, şi că ori ce societate are dreptul şi datoria 
de-a, lua măsuri în contra miserabililor, cari se 

hrănesc şi se imbogăţesc din asemenea meserii. 

2. Tot în puterea acelei legi din 1871 şi în virtutea 

Art. 11 al convenției de atunci Societatea anonimă a mai emis 

obligaţiuni d'ale sale 6%/ pentru 47,500,000 franci. 

3. | s'a mai dat în fine şi 9,520,000 franci din Cassa de 

depuneri şi consemnajţiuni. 

Adunând aceste trei sume şi adăogându-le la valârea 

acțiunilor primitive de 147,000,000 franci, din care total scăgend 

apoi cele 20,000,000 franci, oprite pentru punerea liniei în bună 

stare, Generalul Manu ar fi resolvat problema fără mulţi x-ri, 

căci ar fi găsit suma care figurâză în tabela datoriei publice, 

circa 236,000,000 franci. , 

Generalul Manu face un haz nespus de ignoranţa mea 

de calcul, când susţiit că după convenţia din 1868, capitalul 

era să fie cu desâvârşire amortisat la finele anului 1931 prin 

anuitatea de 7,501 0% (7'/ %, dobândi şi 1 la mie amortisare), 

şi cu tote acestea consorțiul urma a mai primi câte 181/, mi- 

line pe fie-care an încă 30 de ani înainte pînă la leatul 1961. 

Eu, ca tot prostul, am credut şi cred că un biet om care astădi 

şi-ar răfui tâtă datoria ce are către un altul, daci încolo nu-i 

mai datoresce nimica. Dar Generalul Manu crede alt-fel, sănă- 

tate bună. 

Termin cu speranţa că aceste câte-va linii ar fi luminat, 

pe Generalul Manu, ca să pot dice ca poetul Şuţu : 

Koonos udraros ua midvos 

To xayălagev xai-o Mavos.
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Aci îmi diceam : cu anevoe aceşti 6meni de bine 
o să se potă lupta cu o confrăţie care s'a în- 
tins ca o pecingine asupra Europei întregi, cu 
o putere care dispune de mari mijloce, cu 6- 
meni cari în mai puţin de un secol ai concern: 
trat în mânile lor sute de miliarde, fără a munți 
nici cu braţele, nici cu spiritul, numai prin 
nisce mutări de cifre, a căror cunoscinţă nu 
trece peste marginile sciinţei celei mai elemen- 
tare de aritmetică, 

Ajunsesem pe Pall-Mall dinainte de 'Trave- 
lers-Club şi am intrat ca să citesc cele mal 
noue'sciri telegrafice. Acolo, la o masă cu ciaiii, 
şese inşi discutaii cu multă căldură preţurile e- 
norme cu care la Leieh-Courţ Christy vînduse 
unele obiecte din „preţiGsa, colecţie a lui Sir 
Philip Miles. Unul dintre interlocuitori dăduse 
şapte mii de lire sterling pe un taler de Limo- 
ses din timpul lui Enrie II, un altul ofertase cu 
o mie de lire o pereche de sfeşnice de farfurie. 
Vorbiră ce vorbiră între dînşii şi după cinci mi- nute de desbatere, după propunerea unuia, din- 
ir'acei amatori, luară, un petic de hartie şi for 
mară între ei şâse un sindicat cu capital de o sulă de mii de lire ca să cumpere . colecţiunea intregă, cu scop de a o revinde maj în urmă Museului de la Kensington,
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Acâstă operaţiune terminată, trecură la altă, 
vorbă. 

— Nu vă spuneam eii, dise unul dintr'în- 
Şii,. că Lordul Edmond Fritz Maurice n'o să r&s- 
pundă, la interpelarea Baronului Worms şi c'o 

s'o scalde? dar nu scie că Baronul nu e om să 

“lase lucrul baltă? O să aştepte câte-va dile, cât 

o crede că trebue ca să vie respunsul de la Mi- 

nistrul Engliterei din Bucuresci, ş'apoi iar o 

să-l apuce. Trebue să silim pe guvern să inter- 

vie ca Românii să lase colportajul liber. Cum 

se pote: în secolul al XIX să se impedece co- 

merciul, chiar în mijlocul Europei, dioa înamiada 
mare; să lase să moră de fome o mulţime de 
familii; asta e o adevărată barbarie! Guvernul 

Marei Britanii trebue să câră concursul tuturor 

guvernelor, ca să sil6scă pe Români, cum sa 

făcut, la- Berlin în 1878, să ridice interdicţiunea. 

Aci este o chestiune de demnitate şi de interes 

internaţional. 

Audind că era vorba de Români, mam a- 

propiat de acel grup; eraii patru bancheri şi 

doi membri ai parlamentului; şi fără să me 

preocup nici de credinţele lor politice, nici de 

cele religiâse, intru în vorbă dicendu-le cu ton 

supărat. 
— Aţi aflat domnilor ce a făcut Sir Wil-
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liam Harcourt? Se pote să dea o ordonanţă 
prin care opresce, sub pedâpsă, aspră, ori-ce co- 
merţ cu dinamita? Se pote asemenea barbarie? 
Augi, să oprâscă bunătate de comerţ, un-co- 
merţ care promitea să iea o desvoltare însemnată! 
Augi, să lase muritori de fome o mulţime de 
familii de Irlandesi, de Americani şi de Englesi 
chiar! Asta e o adevărată barbarie! D-vâstră, 
care sunteţi membri ai parlamentului, ar tre- 
bui să siliți pe guvern să lase comerţul liber. 

De odată, la aceste cuvinte, se scâlă toţi 
şese în picidre cu gura la mine, -dicendu-mi : 

— Porte bine a făcut ministrul nostru de 
interne; cum putea să lase liber un comerţ a- 
tât de periculos pentru vi6ţa, şi averea cetățe- 
nilor? trebuia şi era chiar dator ministrul să o- 
prâscă, vingarea acestei substanţe vătămătore ; 
comerciul şi fabricarea acestei substanţe merită 
spânzurătorea, iar nu protecţia guvernului. 

Disele acestea m'aii făcut a nu mai ascunde 
intenţiunea cu - care intrasem în vorbă şi a le 
dice - 

— Fiţi dar consequenţi şi admiteţi că bine 
a făcut şi Guvernul Român, intergdicend booceoa 
şi cutia colportorului, comerţ mult mai peri- 
culos decât dinamita, care pină acum are cel 
puţin meritul că n'a făcut decât vre-o dece vic: 
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time şi o pagubă de vre-o cinci sati s6se mii 
de lire, pe când colportorii ai nenorocit mit de 
fete sărace şi nevinovate, aii distrus Şi au să- 
răcit sute de mii de familii. 

Am eşit din club, intrebându-mă : „Cine 
va birui? Bătrânul Lord cu amicii săi, sait con- 
frăţia, evreească !“ 

Moralitatea şi dreptatea, trebue să birue la 
sfârşit, aşa e legea de la Dumnegei, deşi lupta 
e lungă, atât de lungă şi de crâncenă, în cât 
de multe ori ar crede cine-va că răul a supus 
binele şi adevărul. 

ZOW GHICA. 

Ghica, Scrisori, 24,014. 30



  

  
    

  

XXI. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI 

LEGILE 

Londra, 1 Noembre, 1884. 

Jubite amice, 

Puterea, ca să fie suferită şi respectată, tre- 
buie să emane de la naţiune, să-şi aibă rădă- 
cinile ei înfipte în spiritul 3 trebuinţele po- 

porului. 

Când principiul de la care purcede a fost 

cucerirea, violenţa sai spiritul militar, guvernul 

acela n'o pote duce decât timpul cât principiul 

care la impus se mănţine întreg, păşind din 

victorie în victorie şi din concistă în consistă;
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îndată însă ce i-o lipsi acel prestigii, slăbesce 
din di în gi, devine din ce în ce mai arbitrar 
şi mai tiranic, se corumpe şi cade în descom- 
punere, dovadă starea provinciilor romane în 
timpul decadenţei; dovadă guvernele provinciilor 
Imperiului Otoman. 

Esistenţa şi durata unui guvern devine nu- 
mai o cestiune de oportunitate, când el a fost 
opera unei influenţe străine, dovadă în anticitate 
guvernul Atenei, sub cei trei-deci de tirană; do- 
vadă în seculul nvustru restaurarea Burbonilor, 
dovadă şi mai recentă, Convenţiunea de la Pa: 
ris. Instituţiune a cârei ramuri, în loc de a fi 
împlântate în sufletul Şi în inima naţiunii, res 
rise din spiritul a câtor-va străini, care deşi 
Gmeni din cei mai ispitiţi şi mai eminenţi, 
inspirați de cugetări bine-voitârg , dar inima 
lor nu putea să bată în diapasonul cel ro- 
mânesc. 

Când instituţiunile unei țări stabilesc un 
antagonism între puterea, supremă şi o clasă 
privilegiată, saii între mai multe clase ale socie- 
tăţii, atunci partea poporului desmoştenit se 
încruntă, şi hrănesce speranța de a se folosi de 
cea d'întâii împrejurare ca să se scuture; do- 
vadă Regulamentul Organic, impus Principatelor 
în timpul unei ocupaţiuni rusesci, pe când au-
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toritatea supremă era în mânile unui general 

străin, a cărui voinţă era sprijinită numai pe 

baionetă. Îndată ce națiunea a putut crede că 
starea în care se afla Europa, în urma Revolu- 

ţiunii Prancese de la 1848, era favorabilă, la 
ars în câmpul Filaretului. 

Regulamentul Organic era o Chartă, care 

printre disposiţiuni de drept public constituţio- 

nal, precum representaţiune naţională, alegere 

de Domn, etc., conţinea, şi disposiţiuni admini- 
strative, judecătoresci, financiare şi militare , 

chiar şi de drept internaţional. 
La anul 18831, Boerii cei mari ai Principa- 

telor aii fost convocați de generalul conte Kis- 

selef, cei din Bucutesci la Dealul Mitropoliei, cei 

din laşi la Curtea Domnâscă, unde, sub preșe- 

dinţa Consulului Muscălesc, au votat în câte-va 
dile, cu voe fără voe, voluminsa lucrare ce li 

s'a presentat, numai de formă. Botezul acelei 

colecţiuni de legi, a cărei naş a fost Perotul 
Minciaki, a fost, cum sar dice, un fel de letur- 

ghie cu bragă; nici boerii chemaţi nu puteau 

face cum ar fi credut că era bine, nici poporul 

român lua direct saii indirect vre-o parte la 

facerea, acelor legiuiri, sub domnia cărora a stat 

până la anul 1859, când ai fost înlocuite, una
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câte. una, cu acele isvorite din Convenţiunea de 
la Paris. 

Toţi cun6scem originea Convenţiunii din 
1857, şi scim că ea a, fost resultatul unui com: 
promis între cele ş6pte puteri mari ale Euro- 
pei, dar pote puţini îşi mai aduc aminte de cum 
şi unde a luat nascere Charta numită Regula- 
ment Organic. Ca să ne împrospătăm memoria, 
cată să ne suim cu investigaţiunile în susul 
curentului evenimentelor care aă preces ve 
nirea lui la lumină ; numai astfel putem afla, 
care i-a fost sorgintea. 

Tratatul de la Bucuresci se încheiase la a: 
nul 1812, sub presiunea esersată, asupra Porții 
de puterile aliate, de Englitera, mai cu s6mă, 
care voea cu ori-ce preţ, să facă să înceteze răs- 
boiul dintre Turcia şi Rusia, ca Ţarul să potă 
dispune de tte puterile sale în lupta, cu Na 
poleon Cel Mare. Sultanul siluit şi grăbit, o îi 
cunoscut n'o fi cunoscut; însemnătatea clauselor 
acelui tratat, aşa cum se încheiase între Pleni- 
potenţi la Bucuresci, faptul este că nu le-a ră 
tificat pe tâte, în cât tot ai rămas nedumeriri, 
Sămînţă de gâlcâvă, cum s'ar dice. Cât pentru 
cedarea Basarabiei, acea greşală, neiertată şi ne- 
inţelesă, marele Dragoman Beizadea Aleco Mu: 
ruzi, care asistase pe Plenipotenţii Porții la re
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dactarea preliminarielor păcii, precum şi la în- 

cheiarea tratatului, a plătit'o cu capul. 

Vârtejul în care s'a aflat Europa de la 1812 

pînă la 1815 şi temerea de a nu se uni Turcia 

cu Francia, n'aii dat răgaz împăratului Alexan- 

dru să stăruiască mult asupra esecutării clau- 

selor remase în suspens, saii echivoce, ale tra- 

tatului de la Bucuresci. Sultanul era și mai pu- 
ţin grăbit, pe cât ştia că era să aibă mai 

mult de dat decât de luat, ast-fel că lucrul sta, 

încurcat. 

Cedarea Basarabiei băgase pe Austria la 

mare grijă; vedea că la fie-care gâlcâvă cu Tur- 

cia, Rusia se tot întindea, ciupind câte o pro- 

vincie din posesiunile Sultanului şi pândea o o- 

casiune ca să pâtă pune stavilă acelei ambiţiuni, 

fără saţii. Congresul deschis la Viena, unde 

'Turcia nu era representată, îi părea că pote a 

fi momentul psihologic de a lua în mână intere- 

sele Porții, şi să propue garantarea integrităţii 

Imperiului Otoman; dar “Principele Meternich, 

temându-se de o împotrivire din partea Impăra- 

tului Alexandru, a împins pe Lord Castelreigh 

să-i sondeze disposiţlunile. 

„Nu numai că nu mă opun lao asemenea 

„idee, dar chiar aş dori să se pue in desbatere, 

„Căci voesc cu acea ocasiune să se aplaneze
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„Nişte neînțelegeri, care ai maj rămas în pri- „Vinţa unor posesiuni pe costa Mării Negre“, a fost răspunsul Țarului. 
In urma veleităţii rusesci de a căuta să se mai întindă şi cu acestă ocasiune, marele Cancelar al Austriei a trebuit, să renunțe la i- 

dea, sa. 

Neinţelegerile 1a care făcea. alusiune Imp&- ratul, privea mai cu s6emă fruntaria din Asia. Rusia voia să aibă o schelă pe câsta maritimă, pentru transportul de muniţiuni, şi să-şi asigure o cale de comunicaţiune între Marea-Neagră, şi Marea-Caspică,; pretindea să aibă Anakria, Re- dut- Kală şi Suchum-Kală, sub cuvint că acele posesiuni îi erai cedate de Principii Georgiei, pe când erai suverani, pină a nu fi Supuşi încă Suzeranităţii Sultanului, Intr'acestă, privință, , deşi la Bucuresci fusese înţelegere între Pleni- potenţi, ca Rusia să aibă pe costa maritimă o schelă la două re de malul drept al Phasului şi la patru re de Anakria, dar acel articol r&- măsese neratificat de Sultanul, 
Porta se împotrivea de a, satisface acea, pre- tenţiune a Rusiei, şi temerea de un nou răz- boiii îngrijea pe celealalte puteri şi le făcea să starue pe lângă Pârtă, ca să cedeze, cu cât ea vedea, că pe stă, diua Contele Strogonof. ridica 
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cereri noue. La 1817 cerea insulele Dunării de 
la Ismail pînă la gura Chiliei, chiar şi insula, 
ueti, ca parte din Basarabia. Stăruinţa Austriei 
era aşa de mare, în cât Internunciul, ajutat de 
Ambasadorul Engliterei, isbutise a aduce lucru- 
ile la o înţelegere, când la Martie 1821 isbuc- 
nesce rescularea Grecilor, condusă în Principate 
de doi ofiţeri favoriţi ai Impă&ratului Alexandru, 
în Moldova, de colonelul principe Gheorghe Canta- 
cuzino, şi în Muntenia de generalul Alexandru 
Ipsilanti. Porta, respingând propunerea Rusiei 
de a ocupa Principatele împreună, le ocupă sin- 
gură, potolesce rese6la şi numesce Principi pă- 
minteni pe loniţă Sturdza şi pe Grigorie Ghica. 
Atunci situaţiunea devine şi mai încordată, mai 
ales în urma esecutării Patriarhului, când Am- 
basadorul Strogonof, încetând relaţiunile cu Porta, 
părăsesce Constantinopolul. Şi acele două gu- 
verne nu-şi mai pot comunica unul altuia păsu- 
rile şi cerințele decât prin representanţii pute- 
rilor care urmaii a stărui pentru o împăciuire. 
Principele Meternich, considerând cestiunea frun- 
tariei în Asia ca cea, mai anevoe din tote, sfă- 
tuea pe ministrii Sultanului să cedeze posițiu- 
nile cerute de Rusia, dicendu-le că deşi recu- 
n6sce că Porta avea totă dreptatea, dar că 
Imperiul Otoman putea, trăi seculi fără de a
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avea Phasul de fruntarie, pe când un războiii 

cu Rusia putea să-i aducă peirea. 

Pină la finele anului 1822, nici o vorbă în 

favorea, Grecilor, nici la conferințele de la 'Tro- 
pau, nici la Laibach; chiar Impăratul Alexandru 

avea pentru dinşii cuvinte aspre, îi trata de 

resvrătitori, şi Rusia îşi mărginea pretenţiunile 

sale tot în cele vechi, la care mai adăugase ce: 
rerea, ca trupele turcesci să iasă din Principate 

şi să i se comunice în mod oficial numirea no- 
ilor Hospodari. La Congresul de la Verona însă 

Împăratul Alexandru eprimă ideea, că ar fi de 

dorit ca Porta să dovedâscă printr'un şir de 
fapte că respectă, religiunea Grecilor şi că caută 

să-i liniştâscă. Acesta fără de a propune vreo 

măsură de luat, ci numai ca un simplu de 

siderat, 

La, cererea de a goli Principatele de Beșliii 
Turci, ministeriul Porții r&spundea că numărul 

lor era cu totul neînsemnat în comparaţiune ci 

puterile ce suveranii aliaţi ţineaii în Francia, În 

Neapol şi în Piemont, ţări străine lor, pe când 

Principatele erai posesiuni ale Sultanului, dar 

cu tote acestea, declară că era gata a retrage 
acele trupe. La 16 Martie 1823 şi încunosciin- 

țeză pe Lordul Strangford, ambasadorul Engli- 

terei, şi pe Contele Ottenfeld, Internunciul Au- 
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striei, că Porta, doritore de pace, redusese nu- 
me&rul Beşiiilor din Principate la, 1500, câţi eraii 
mai înainte de 1821, şi că era gata să notifice 
oficial numirea Hospodarilor, îndată ce ar sosi 
la Constantinopol un Ambasador al Rusiei. La 
comunicarea acesta, Cabinetul din Petersburg 
declara că nu putea considera evacuarea Prin- 
cipatelor ca efectuată, pe câtă vreme Paşii de 
ia Giurgiu şi de la Vidin, avend comanda Beş- 
liilor, erai mai puternici decât Hospodarii, şi ca, 
dovadă de o asemenea stare de lucruri, da de 
exemplu arestarea lui Vilara, cerend şi libera- 
rea acelui boer; tot odată cerea să se asigureze 
şi sorta Grecilor. Cu tâte acestea, mai în urmă 
însă, la întâlnirea celor doi Împărați de la 
Cernăuţi, Împăratul Alexandru consimte a se 
mulțămi cu reducerea Beşliilor la numărul de 
1500, dacă ei vor fi puşi sub autoritatea Hos- 
podarilor şi anunţă că va numi pe Minciaki, 
Consul general la Bucuresci, dar că mai înainte 

de a se duce la postul săi, va merge la Con- 

stantinopol pentru a regula nisce afaceri de co- 

mercii, şi când înţelegerea va fi completă, va 

trimite pe Ribeaupierre ca să trateze celealalte 

afaceri, ca Ambasador. 

Beşliii fusese reduși, Vilara liberat şi înţe- 
legerea, părea făcută, se aştepta din di în gi so-
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sirea lui Ribeaupierre la Constantinopol, când 
pe neaşteptate, Ambasadorul Rusiei la Viena 
supune Principelui Meternich, din partea Guver- 
nului săi, un plan de împăciuire pentru Greci: 
propune formarea sub suzeranitatea Sultanului 
a trei Principate : 

]. Grecia Orientală cu Tesalia, Beoţia şi 
Atica. 

2. Grecia Occidentală cu Epirul şi Acar- 
nania. 

3. Grecia Meridională cu Morea şi Candia, 
deosebit de un al patrulea grup, Insulele, acor- 
dându-le regimul municipal ce avusese în ve- 
chime. Iar ca mijloc de presiune asupra Porții, 
ocuparea Principatelor Dunărene. 

Un asemenea proiect nu putea fi bine pri- 
mit de celealalte puteri, căci era, cu neputinţă 
ca Turcia să consimtă la acâsta fără un războiii, 
mai ales că Porta, îşi regula atitudinea tot-d'a- 
una după starea în care se afla lupta sa cu 
Grecii, şi atunci avusese isbândi insemnate la 
Psara şi la Chio, în cât 'Turcii erai îndârjiți. 
Beşli-Aga de la Iaşi arestase pe un slujbaș al 
Domniei, pe boerul Hasanaka, şi-i tăiase capul, 
sub cuvint că fiind Creştin îmbrăţişase credința 
lui Mahomet, luând numele de Hasan, şi că după 
aceea se întorsese iarăşi la religia, Creştin6scă, 

  

  
|
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ca să evite urmărirea pentru un omor ce 'să- 

vârşise asupra unui Musulman. 
Cât a trăit Ludovic al XVIII, Impăratul 

Alexandru, care de la o vreme începuse a se 
interesa de s6rta Grecilor, întîmpina din partea, 

Guvernului Francez, împotriviri la propunerile 
şi la cugetările sale, îndată însă ce s'a suit 
Carol al X pe tron, la 6 Septembre 1824, Am- 
basadorul Franciei se declară gata a lua parte 
la Conferinţa convocată, la Petersburg, iar En- 
glitera, deşi refusa de a participa, la acea Con- 

ferinţă, dar atitudinea noului săi ambasador, 

Sir Stratford Canning, care în trecerea sa la 

Constantinopol se oprise la Hydra şi avusese 

înţelegere cu membrii guvernului revoluţionar, 
dovedea că guvernul Marei Britanii trata pe 

Greci mai mult ca beligeranţi decât ca insur- 
genţi. 

Cabinetele Europei erai mai t6te- puţin fa- 

vorabile revoluţiunii grecesci. Noul Țar, Imp8- 
ratul Nicolae, care succedase la 26 Decembre 

1825 fratelui săi Alexandru, dicea într'o con- 

vorbire cu Impăratul Ferdinand, că nu se cre- 

dea în drept de a susţine pe Greci, precum nu 

ar put6 permite nici el Sultanului să se ame- 

stece în afacerile Musulmanilor de sub corna 

Rusiei, precum nu sar permite să intervie în-
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tr'o revoltă a, supușilor ortodoxi din Austria. 
Cu t6te aceste disposiţiuni personale ale Imp 
ratului, la Petersburg, ca şi la Paris şi la Lon- 
dra, opiniunea era mai tare decât voința Mo- 
narchilor, şi în curend afacerea, Grecilor devine 
cestiunea cea mai importantă între cabinete, 
tote celealalte dificultăţi se aplaneză şi Rusia, la 
8 lunie 1826, numesce plenipotenți ca să se 
înţelegă la Akkerman cu Murahaşii Porții asu- 
pra punctelor remase în litigiu de la tratatul 
de la Bucuresci. 

La aceste conferinţe în zadar Plenipotenţii 
Turci caută să evite de a, ceda la ultimatul ce 
li se propune înainte de Principele Voronzof şi 
de Ribeaupierre, căci în starea de slăbiciune în 
care se afla 'Turcia cu distrugerea, Ienicerilor şi 
cu Nizamii neorganisați, nu era în stăre de a 
se espune la un războiu; şi Porta este silită a 
subscrie condiţiunile puse 'de Rusia. La 11 Fe- 
bruarie 1827, după, încheiarea Convenţiunii de la 
Akkerman , Ribeaupierre sosesce ca Ambasa- 
dor la, Constantinopol , şi pacea, se crede asi- 
gurată, 

Dar atunci începe a se desfăşura 0 nouă 
serie de dificultăţi. La Iunie 1827 se închee la 
Londra, între Rusia, Francia şi Englitera un 
tratat, prin care acele trei puteri convin să 
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se dea Grecilor un guvern naţional, sub suze- 

ranita Sultanului, plătindu-i un tribut anual. 

Când s'a comunicat Ministrului Porții dis- 
posiţiunile acelui tratat, acel ministru a respins 

nota Ambasadorilor cu indignaţiune, nevoind 
nică măcar să pue mâna pe dinsa, şi acum nu 
mai putea să r&mâe nici un dubii despre un 

războiu apropiat; printi'acea alianţă Rusia îşi 

asigurase neutralitatea Franciei şi Engliterei, în 

cas de un războii cu Turcia. 

Nu a trecut mult şi flota otomană, la 20 
Octombrie 1827, a fost distrusă la Navarin, şi 

pe când Austria, în urma acestor evenimente, 

se silea, din răsputeri să înduplece pe Portă să 

primâscă condiţiunile tratatului de la Londra, 

Sultanul da vestitul manifest, prin care denunța, 

Musulmanilor pe Impăratul Rusiei de duşman 

jurat al Islamului şi al Imperiului Otoman, la 

care Cabinetul rusesc răspunde prin nota din 

9 Martie 1827, prin care face cunoscut Cabine- 

tului din Londra, că Impă&ratul provocat prin 
manifestul publicat şi prin purtarea Guvernului 

Otoman, se consideră în stare de războiii cu 

Turcia şi că va ocupa Principatele. 
La 26 Aprilie declaraţiunea de războiii 

este şi espeduită la Constantinopol, unde so- 

sesce la 12 Maiii, pe când oştirile rusesci ocu-
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pase Principatele. La 7 Maiu generalul Roth 
intrase în Iaşi şi la 11 Maii 1828 era în Bu- 
curesci. 

Dar să ne întârcem la Convenţiunea, înche- 
iată la Akkerman, la 25 Septembre 1826, la a- 
cea Convenţie esplicativă, a tratatului de la Bu- 
curesci, a cărei negoţieri ai ţinut patru-spre-dece 
ani, de la 1812 pină la 1896. 

Convenţiunea esplicativă de la Akkerman, 
în partea care privea Principatele, regula mai 
întâi modul numirii, confirmării şi duratei de 
ş6pte ani a Hospodarilor, ş'apoi adăuga, că: 

„Lurburările întîmplate în anii din urmă, 
„în Moldova şi în Valachia, aducând cele mai 
„Srele loviri ordinei, în deosebitele ramuri ale 
„administraţiunii din lăuntru, Hospodarii se vor 
„ocupa îndată, împreună cu divanurile lor res- 
„pective, de măsurile necesare pentru îmbună 
„tăţirea stării Principatelor , şi acele măsuri 
»%or face obiectul unui Regulament pentru fie- 
„care Principat , măsuri ce se vor lua den: 
„dată.“ 

Condiţiunea, acesta, comunicată Domnilor, 
Ioniţă Sturdza, ca şi Grigorie Ghica s'ai grăbit 
a numi comisiuni pentru prelucrarea Regula: 
mentului; Boerii cei maj ispitiţi şi mai conside- 
Taţi ai fost însărcinaţi cu acea, lucrare, dar ei 

y 
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deabia, începuse a lucra, când, la Maiii 1828, aii 
intrat oştirile rusesci; atunci guvernul trecend 
în mânile generalului rus, contele Pahlen, ai 
numit alţi boeri, după placul şi convenința ru- 
s6scă, în locul celor ce se numise de Dom- 
nitori. | 

La încheiarea tratatului de pace de la A- 
drianopol, la 14 Septembre 1829, Plenipotenţii, 
contele Alexis Orlof şi contele Pahlen cu Mehe- 
met Sadyk Efendi şi Abdul Kadir Beg, revenind 
asupra, ideei unui Regulament, ai înscris în ac- 

“tul separat privitor la Principate, clausa ur- 
mătore : | 

„malta P6riă, dorind să asigure prin tote 
„mijlocele buna stare viitâre a ambelor Princi- 
„pate, se obligă solemn a confirma Regulamentele 
„de administraţiune care ar fi făcute în timpul 
„Ocupațiumi acelor două Principate de către A- 
„dunările celor mai notabili locuitori ai ţării, şi 
„care vor servi în viitor de basă regimului in- 
„terior, bine înţeles, pe cât disele Regulamente 
„War aduce vre-o atingere drepturilor de suze- 

„ranitate ale. Inaltei Porţi.“ 
Aci, după cum vedem, nu mai era vorba, 

ca acele Regulamente să se facă de ţară şi să 

se aplice îndată de guvernul ţării, fără de a fi 
trebuință de vre-o sancţiune străină; acum se 

Ghica, Scrisori. 24,014. 31
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vorbea de confirmarea Porții, în cât autonomia 
țării era, călcată în picidre. 

Comisiile nou numite de Guvernatorul Rus, 
lucra saii nu lucra, însă principiile şi dispo- 
siţiunile de căpetenie le veneaii de-a gata de la 
cancelaria generalului Kisselef, după instrucțiu: 
nile trimise de la Petersburg; şi şedinţele mem: | 
brilor, când se întruneau câte-odată, să lucreze 
împreună, erati tot-d'a-una 'presidate de către un 
funcţionar rus saii de consulul Minciaki. 

Intr'un timp de ocupaţiune militară, când 
boerii cei mai mari. erai siluiţi prin esecuţiuni 
de Cazaci a se supune ordinelor rusesci; când 
Mitropolitul ţărei, Grigorie, om sfânt, venerat și 
adorat, era luat pe sus din scaunul archipăsto- 
resc şi trimis în esil în interiorul Rusiei, pe 
când guvernul era în mânile unui general, Zol- 

tuchin, reputat în tâtă Rusia de năbădăios; cine 
indrăznea să cugete, saii să ridice vocea în con: 
tra voinţelor Preşedintelui cu deplină putere, al 
ambelor Principate? Intro asemenea stare de - 
lucruri, adesiunea boerilor la disposiţiunile cu 
prinse în proiectul de Regulament, ori-care â! 
fi fost, ele, era, asigurată şi prin clausa mal sus 
citată, din tratatul de la Adrianopol; Porta le 
dăduse o confirmare anticipată. Rusia pute 
dar acorda Principatelor legile ce-i convenea. 
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Secretul asupra lucrării ce se pregătea, deşi 
era. recomandat, dar nu era şi bine păstrat; dis- 
posiţiunile principale erai cunoscute Şi comen- 
tate în adunările de sâra ale boerilor, şi încetul 
cu încetul prin discuţiunile dintre dînşii, ajun- 
sese a se forma un grup hotărit a se opune cel 
puţin articolelor cari loveaii în drepturile Şi în 

autonomia ţării. Grupul era, puțin numeros, 

compus numai de boeri mai tineri, dar eraă în- 
curajați în secret şi pe sub mână de câţi-va din 
cei mai bătrâni, precum Banu Barbu Văcărescu, 
Banu Constantin Bălăceanu, şi chiar fostul Domn 
Grigorie Ghica. 

Dintre toţi cel mai înfocat şi mai îndrăz- 
neţ era Iancu Văcărescu, tinăr, plin de spirit şi 
de înveţătură, patriot entusiast şi poet de un 

mare talent. 

Văcărescu .era născut cam pe la anul 1791, 

fiu al poetului Alecu Văcărescu şi al Elenchii 
Dudeasca, nepot de fiii lui Enăchiţă Văcărescu, 

unul din părinţii literaturei nâstre: Cultul lim- 

bei românesc şi-a patriei iubire îi erai lăsate 

moştenire. R&mas de copil, orfan, de când Clu- 

cerul Alecu, tată-s&ii, ridicat într'o nâpte de Ar- 

năuţii lui Alecu Vodă, Moruzi, a fost dus, nu se 

scie unde nică pînă în dioa de astă-di. Văduva 
sa mumă l'a crescut în cea mai mare iubire şi
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solicitudine, dându-i dascălii cei mai în renume; 
mai târzii Va trimis la Viena, împreună cu ne 
poţii ei, Alecu Filipescu, Drăjneanu şi cu fraţii 
Dimitrie, Niculae şi cu Iancu Ghica, sub îngri- 
jirea profesorului Colson. Din şcolile de la Viena, 
tinărul Văcărescu a trecut la Universitatea de 
la Pisa, şi a petrecut mai mulţi ani în patria 
lui Dante şi a lui Michel-Angelo, unde a asistat 
la deşteptarea, spiritului de naţionalitate şi de 
libertate al marelui popor italian. 

Intorcendu-se în țară pe la anul 1814, sa 
consacrat cu totul literaturei. Românismul deș- 
teptat în lupta contra Domnilor Fanarioţi, a 
început; a cânta slava strămoşâscă, Poesiile lui, 
ca şi ale tată-săii, şi ale bunu-stă, se copiaii și 
treceaii din gură în gură, "Tinerii şi tinerele le 
ştiaii pe de rost, şi se întreceaii care maj de 
care să le declame mai frumos. Copiii învăţail 
de la tinerele lor mume acestă, strofă, că : 

Se întinde o câmpie 
De sub pâle de Carpaţă, 
Câmp deschis de vitejie 
La Românii lăudaţi. 

Când un tînăr voea să arate simţirile sale 
unei tinere, recica poesia, că 

La, Carpaţă mi-am adus jalea, 
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Cine nu ştia pe din afară oda la Stema 

României? La 1815 Vodă Caragea, voind să 

publice noul Cod, a cerut lui Văcărescu să-i facă, 

câte-va versuri, care să figureze pe frontispiciul 

cărţii; spera că poetul îl va trece numele la 

nemurire. Văcărescu inspirându-se de la sigiliul 

Domnesc, Corbul cu crucea în gură, încunjurat 

de insemnele celor șâpte-spre-dece judeţe, a fă- 
cut acea frumâsă odă în care se află strofele : 

Ah! War putâ-a ne dobândi 

Şi câte-avem perdute! 
Atunci ce duhuri war gândi!! 

Ce guri ar mai fi mute? 

Atunci şacest Corb sârman, 

Iar Aquilă s'ar face; 

Ş'ori ce Rumân ar fi Roman 

are'n războii şi'n pace. 

Mare a fost decepţiunea lui Caragea când 
a citit'o; şi-a esprimat nemulțămirea cu pro- 

verbul grecesc, care ca şi la noi însemnză 
„chiamă pe nebun la nuntă, ca să-ţi gică : şi 

la anul!“ 

Iancu Văcărescu era poet în tâtă puterea 

cuvîntului; s'a distins în tote genurile, şi putem 

cita ca frumose giuvaeruri ale literaturei n6- 

stre : Primăvara amorului , Păstorul întristat , 

Orologiul îndreptat şi multe altele. Versurile :
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La faptă bună puţini s'adună 
Mult pot puţini buni împreună, 

sunt de dînsul. 
In vremea lor, toţi ştiaii pe din afară 

satira, : 

Prea mult te umili ?n pene 
Cocon Balsamigene 

adresată unui fiii de rachier îngâmfat,. 
La 1824, Grigorie Ghica Vodă a ridicat pe 

Văcărescu la gradul de Logofăt, ceea ce după 
obiceiul ţării, îi da dreptul de a lua parte la 
Obşteştile Adunări ale boerilor. La 18831, che 
mat la acea Adunare, el era hotărit să iea iniţi- 
ativa, ca. să dea amicilor sti ocasiunea de a se 
retrage, şi să-i împingă a face un protest către 
Puterile Europei, în contra căleărilor ce se fă- 
ceaii drepturilor tărei, 

Secretul înţelegerii era, bine păzit între bo- 
eri, mai toţi rude ŞI prietini; dar Văcărescu mai 
avea un confident, pe un frate în literatură , ti: 
n&r, inteligent, şi de talent, căruia, îi destăinuia 
tote cugetările, planurile şi speranţele lui. 

In giua de 1 Mai 1831 toţi boerii cei mari sunt adunaţi la, Mitropolie. Generalul Gu- 
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vernor, contele Kisselef, sosesce încungiurat 

de un strălucit Stat-major, se sue pe estradă, 

rostesce un cuvînt, în care desfăşura bine-face- 

rile ce ţara datora Rusiei, şi după ce declară 
deschise lucrările Obştescei Adunări extraordi- 
nare pentru cercetarea Regulamentului Organic 

şi depune pe biuroii voluminosul proiect, se re- 

trage chemând pe consulul general Minciaki, să, 

presideze. Atunci, Văcărescu iea cuvintul, întrebă, 

unde era Mitropolitul, Preşedintele legal al Adu- 

nărilor Obştesci ale boerilor, dicend că un strein 

nu pâte presida. 

Nu isprăvise cele ce avea de dis, când fi 
luat între baionete şi dus la Obahtul rusesc, de 

acolo sub pază de soldaţi la casa lui Filip Lenş, 

unde a fost ministerul de războii, şi unde a- 
tunci se afla în quartir şeful cancelar al con- 

telui Kisselef. Introdus în cabinetul acestui func- 

ţionar, este supus unui interogatoriu în tâtă re- 

gula, al cărui scop era de a afla ţestura com- 

plotului şi procedura adoptată. 

Văcărescu, deşi întrebările ce i se făceaii 

îi dovedeau că generalul rusesc era bine in- 

format şi cunoscea tâte amănuntele, dar el per- 

sista a tăgădui tot ce privea pe ceialalţi boeri, 

negând ori-ce înţelegere, ca să nu compromită 

pe nimeni. Atunci şeful cancelar deschide para-
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vanul şi-i arată pe omul, prin care generalul 
Kisselef era informat, di cu gi, Gră cu ră, de 
tot ce să plănuia. Amărit a fost sufletul lui 
Văcărescu, când a recunoscut în denunţător pe 
amicul săi, semeţ la confruntare, confirmând 
raporturile ce făcuse. După acea cercetare Vi: 
cărescu a, fost trimis sub bună pază la Moșia 
sa Moţăenii din Plaiul Dâmboviţei, unde a fost 
deţinut tot timpul cât a ţinut sesiunea Obştes- 
cei Adunări extraordinare şi pînă s'a întors Vi. 
lară de la Petersburg cu Regulamentul Organic 
confirmat de Impăratul Nicolae. 

De la Moţăeni este datată epistola, sa că 
tre falșul săii amic. 

„El e Iuqa...... “ 
Cu tote intimidările şi cu tâte măsurile ce 

Sau luat, tot s'au găsit mai mulţi boeri, unii 
cari ai refusat de a lua parte în acea Adunare, 
Şi alţii cari n'aă voit să iscălâscă, în cât ail 
făcut să rămâe nevotate multe disposiţiuni v&- 
tămătâre drepturilor ţării. 

La 1888, când sa propus de consulul ge: 
neral al Rusiei, baronul Rukman, să se inter 
caleze în Regulament un articol rămas nevotat, 
care prescria că ori ce lege făcută de Domn 
împreună cu Obştesca Adunare, să nu potă fi Dusă în lucrare, pină ce mak întâi mu ar do-  
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bândi samcţiunea Curţilor Protectore şi Suzerane, 
Logofătul Dimitrie Chrisoscoleii Buzoianu dicea 

în plină Adunare : 

„Fie-i ţărina uşoră Jai Costache Câmpi- 
neanu, care mi-a dis să nu votez acel articul!“ 

ZOW GHICA.



  

  

  

XXII. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI. 

BALTAREŢU. 

Londra, 13 August, 1884. 

Scumpul mesi amic, 

După un lung şir de ani de invasiuni, r8s- 

miriţe şi războie, litfele streine, Nemţi, Turci 
şi Muscali, cari se băteau mere pe biata ţară, 

se retrăseseră peste Dunăre, peste Carpaţi şi 

peste Nistru. Impăraţii iscăliseră între dinşii la 

Passarovitz, la Kiuciuk-Kainargic, la Şiştov, la 

laşi şi la Beligrad tot felul de convenţiuni şi 

de tractate. Oltenia fusese luată de Nemţii cu 

câdă comandaţi de principele Eugeniu de Savoia,
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Șapoi dată inapoi Valachiei după biruinţele Tur 
cilor asupra, Mareşalului Miinich. Bucovina şter- 
pelită şi Grigorie Ghica, Domnul Moldovei, asa: 
Sinat la Iaşi; Mavrogheni omorit la Rusciuk, 
Hangerlii descăpăţinat; la Bucuresci, Şi Pasvan- 
toglu cu “Turcii rebeli alungat peste Dunăre. 
Boerii, pribegi şi Surghiuniţi, care luaseră parte 
unii cu 'Turcii, alții cu Nemţii sai cu Musealii, 
se intorseseră unul câte unul din țara turcescă 
sai din ţara ungurâscă, 

Ciumă, şi calicie! Spitalele şi mănăstirile 
pline de bolnavi Şi de cerșetori; Românii ţărani 
vemaşi în sapă de lemn; codri şi drumurile îm- 
pânate de cete de hoţi, cari jefuiaii şi căzneaii, 
cât eşia omul din streja Bucurescilor afară. 

Se călcase pe secolul a] XIX-lea, şi cerul 
politic, atât în Oceidenţ cât şi în Orient, era încărcat cu nori negri şi groși, printre cari ni- 
meni nu putea zări ce era să ne aducă vecul 
cel noii. Boeriă îngrijaţi de sorta ţării, alergai unul de la altul, se adunaii, se sfătuiaii şi nu 
mai știa la ce sfânt să se maj închine, că și Nemţii şi Muscalii, dacă, bătea pe Turci, tot pe turta lor trăgeaii spuza. 

La cererea, d'a se da ţării Domn pămintean, 
pe bătrânul Părscoveanu, Porta r&spunsese tii  
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miţend pe un alt fanariot în locul lui Alexandru 

Moruz, pe Mihaii Şuţu. 

In sâra de Mucenici, boerii cei mai colțaţi 
eraii adunaţi la sfat, la Banul Dumitrache Ghica, 

fratele lui Grigorie Vodă, asasinat pentru împo- 

trivirea ce făcuse la darea Bucovinei. Eraii adu- 

naţi la Banul Bătrânul, cum îi giceai, ca să-l 

deosebâscă de doi fii ai săi, Costache şi Scar- 

lat, cari amândol ajunseră tot Bani-Mari şi &i. 

Curtea Banului Ghica era cât o moşie de 

mare; începea din capătul despre apus al po- 

dului gârlei, devale de Zlătari, mergea în jos 

pe malul apei pînă în dreptul caselor Văcăres- 

cului, unde este astădi casa lui Barbu Belu; 

dW'acolo cotea spre Sfinţii Apostoli, pînă unde 

sunt băile lui Mitraszewski, apuca la drepta pe 

uliţă înainte, tăia de-a curmezişul strada, Mihaiii- 

Vodă, trecea gârla la casarma pompierilor, şi 

apoi la vale prin Gorgani, cupringend totă ma- 

halaua Domnița Nastasica, şi se încheia, cu Oco- 

lul la podul gârlei la Zlătari. 

Dacă timpul distruge tot fără milă, cel pu- 

ţin memoria vie se restaureză pe cât se pote! 

Norocită cână isbutesce a face să se vadă cu 

ochii sufletului ceea ce nu mai esistă şi nu se 

mai vede cu ochii din cap, şi când face să se 

augă cu gândul cuvintele care sunau la urechi!
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Casele bătrânului Ghica şi ale fiului săi 
Scarlat, se aflai amânăddu în cuprinsul de mai 
sus; erai două namile de case, cu pridvore, 
săli mari, tingi şi paratingi, sagnasie, odăi mari | 
de musafiri, sofragerie de iarnă şi de vară, ia 
tacuri şi cămări, cu arcade şi bolte învârtite, 
beciuri şi pimniţe pe dedesubt; învelitorea de 
şindrilă mai naltă decât casa, şi cu streșina 
scosă de jur împrejur de doi coţi. D'a, rendul, 
pe lângă zidul curţii, în şir, cuhnii, odăi de 
slugi şi de logofeţi, grajduri, şoprâne, grădini 
de flori şi de zarzazaturi, livegi de pomi rodi . 
tori, fanărie şi lemnărie. Acele d6u& palaturi, 
unul în faţa altuia, erai despărțite numai prin 
strada Mihaiii-Vodă, şi prin gârlă. 

Casa Banului Bătrânul a trecut prin moşte- 
nire la fiul săi cel dal patrulea, Banul Mihail, 
Nenea-Mare cum îi giceaii, fiind-că era cel 
d'întâiii născut din căsătoria de a doua, — și 
sa restaurat de fiul săi cel da] cincilea, A- 
lexandru Vodă Ghica la anul 1834, când sa 
Suit acesta, pe scaunul domniei. Acum este po: 
prietatea judeţului şi a devenit palatul prefectu- 
rei de Ilfov. Iar de casa de pe malul stâng, â 
Banului Scarlat Ghica, care a trecut;o fiului stii 
celui d'al treilea, Neculae, ginerele Domniței Na- 
Stasichii Muruz, — de unde sa şi dat numele 
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mahalalei — casă mare cât o casarmă — nici 

urmă nu se mai vede : a putredit din temelie 
pînă în vârf din pricina deselor înnecări ale Dim- 

boviţei, şa cădut bucăţică cu bucăţică în fără- 
mătură. 

Mi-adue aminte acolo o sală mare, zugrăvită, 

pe pereţi şi tavan cu toţi zeii Olimpului, de un 
pictor Kaufimann. In sala aceea, la gile mari 

şi la aniversări, înfocatul Aristia, preceptorul 

copiilor, traducătorul cântului întâii al Iliadei 

şi autorul „Stanţelor Epice“, — cu câte-va per- 

dele de la ferestre, cu cearşafuri înnădite unele de 
altele, cu costume croite din rochi lepădate, punea 

în scenă câte o bucată de teatru în limba gre- 

cescă : pe „Orest“, pe „Fiii lui Brutus“, sai 
vre-o idilă din Florian. Mătuşă-mea Smărăndiţa 

Ghica, se deosebise aşa de mult în rolul Clitem- 
nestrei în cât îi rămăsese numele. Aristia avea 

tot-4'a-una rolurile cele mari; el făcea pe Aga- 

memnon, pe Cesar, pe Edip; rolurile mai mică 

erai ale lui Eugenie Prădescu, ale lui Manole 

Anghelescu, al demoazelelor Iosefina şi Cecilia 
Raymondi sai ale copiilor casei. Domna Efro- 

sina Bogdan făcea, o încântătâre Estelă, când n'o 

podidea, plânsul în scenă ; frate-săii Scarlat Ghica, 

fostul procuror general la curtea de Casaţie, era 
tot-d'a-una un mediocru Nemorin, ia colonelul
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Iancu Ghica, îmbrăcat numai cu aripi şi cu tolbă 
cu săgeți, gândeai că era chiar fiul cel iubit al 
Afroditei. 

Pe când s'a zidit acele case, Dimboviţa 
în Bucuresci era o gârlă pe care nu fie cine o 
putea trece în not, Populaţiunea capitalei era 
puţină, şi apa curgea adâncă şi curată; murdă- 
riile aruncate mereii pe dînsa nu-i urcaseră fun- 
dul, ca la cea mai mică viitură de apă să trâcă 
peste maluri şi să înnece oraşul, cum se întâmplă 
de la o vreme încoa, mai în toţi anii pînă a nu 
se face derivaţiunile din Sus la Arcuda. Cine 
nu sa plimbat pînă mai acum vr*0 dece doi: 
spre-gece -ani, cu luntrea. prin mahalaoa Isvorul, 
pe strada Brezoianu, prin Dudescu, pe la An- 
tim şi pe dinaintea Bisericei Dâmna-Bălaşa? A- 
stă-Qi grădina, curtea, paraclisul şi casa Banului 
Scarlat Ghica s'a împărţit în bucățele pătrate 
Şi numerotate, s'aii tras printre dinsele strade 
Şi Sau clădit case Şi căscidre. | 

In sfaturile boerilor, numele eroului de la 
Marengo era de câtă-va vreme forte adesea po 
menit ; speranțele tuturor erau întorse către 
Franţa şi către minunile ce se audea că se pe 
treceaii acolo. Deşi unii dintre boeri, ca Pană Filipescu, ca Banul Costache Ghica şi alţii, se Sândeaii la ce era să dică de dinşii  Impăratul 
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Alexandru al Rusiei sai împăratul Leopold al 

"Austriei, când or afla că at trimis soli la des- 
culţii de Francesi, nimeni nu îndrăsnea să iasă 
din vorba Banului Bătrânul şi a fiului săi Scar- 

lat cu cumnaţii lui, Dudescu şi Văcărescu, a 
spătarului Grigorie fiul al treilea al Banului 

Ghica, care a domnit mai în urmă la 1822, a 

vornicului Scarlat Câmpineanu, a vornicului Ştir- 

beiu, a logofătului Băleanu, — cari, cu toţii în- 
tr'un gând, erai de părere să ducă păsurile ţ&- 

rei la cunoscinţa întâiului consul. Se credea chiar 
că generalul Bonaparte umblă să se suie pe sca- 

unul 'Ţarigradului, ca unul'ce era viţă de îm- 
p&rat, din n6mul Calomerilor Porfirogeneţi, şi că 
la, Iafa îmbrăţişase legea lui Mahomet, numai şi 

numai ca să-şi facă mână bună la Turci. 
Boerii erau bogaţi, forte bogaţi, dar averile 

lor eraii în moşii, în scutelnici, poslujnici şi ţi- 

gani. Bani, argintării, şaluri şi scule câte avu- 

seră le vîndură şi le cheltuiră în băjenii. Nicu- 

lae Dudescu, care scia, bine franţuzesce, se oferea 

să se ducă la Paris, să pledeze causa ţărei cu 
- cheltuiala lui; dar, deşi averea lui era colosală, 

însă nu era în stare să găsâscă nici o mie de lei 

bani bătuţi. Ce brumă monetă mai rămăsese pe 

ici pe colo d'abia ajungea ca să încropâscă ha- 

raciul către Portă, şi în strimtorarea de bani 

Ghica, Scisrori, 24,014. 32
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în care se afla trimiseră să aducă, pe Băl 
tăreţu. | 

Trecură  d6u& ore după Sfinţitul s6relui, 
Şi cerul era fără, lună şi fără stele, când o 
butcă — numai bronzuri şi poleeli, dinainte, 
da drâpta şi d'a stânga caprei vizitiului, cu 
două sirene aurite, cu codele încolăcite ŞI cu 
capetele cătând spre două mârţoge -de cai cu 
hamurile legate cu Sforă; vizitiul cu cojoc peste 
cămaşa lungă, și cu doi feciori dindărăt cu 
cauce pe cap, — cobora la vale spre curtea 
Banului Ghica, urmând la, pas după un ţigan 
desculţ Şi sdrenţuros cu 0 masală mare pe 
spinare. Podelele jucaii ca clapele unui clavir 
sub r6tele buteei şi aruncaii în sus din hasnă 
stropi de noroiii apătos care la lumina, păcurei 
luminait par'c'ar fi fost petre scumpe. Acel stra- 
niă echipaj purta un fel de boer cu ciacşiri şi 
cisme roşii, cu o giubeă soissă, îmblănită, cu naft 
Şi în cap cu un işlic în patru colțuri; degetele 
boerului erai pline de inele de rubin, de sma: 
ragd şi de diamant. Era, aşteptat la, sfatul boe- 
resc, şi de la dinsul depindea, realisarea cugetă; 
rilor patriotice ale boerilor. EL mănuia banii ce 
mai r&măseseră în țară; el avea, daraveri cu 
Ţarigradul şi cu Beciul; iscălitura luj ajunsese 
să aibă trecere chiar Şi dincolo de Lipsca. $Şo- 

  
| 

| 

|
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pronele lui şi lăgile din pimniţă gemeaii de 
scule, şaluri şi argintării, tot amaneturi de pe 
la boeri. Butca, în care se sdruncina, adusă pen- 
tru o nuntă mare, nui fusese plătită şi sta a- 
manet în şopronul săi; iar inelele din degete 
erai marfă de vindare. | 

In curte la Banul, aprope de scară, stai 

o mulţime de masalale înfipte în pămînt, cu 
masalagiii rotă, pe lângă dinsele; vizitiii, plecaţi 

într'o rînă pe capră, cu hăţurile în mână, ÎŞI 

petreceaii vremea cu glume şi păcălituri între 

dinşii ; fie-care la rândul sii povestea câte o 

batjocură, o trîntâlă saii o bătae bună mâncată, 

de la Turci, de la Nemţi saii de la Muscali, şi 
făceaii un haz nespus, — că aşa e făcut Ro- 
mânul, ride de tâte şi de toţi chiar de necazuri 
şi de nenorociri. 

Băltăreţu, coborit din trăsură, suia greoiii 
scara, ţinut de subţiori de cei doi feciori. Scara 
da în pridvor, şi pridvorul într'o sală mare 

lungă, unde fumul de tutun din ciubucele ce 

slugile aprindeai şi duceau în casă la boeri d'a- 

bia lăsa să se zărâscă o luminare de s&i, care 

ardea într'un felinar atîrnat în tavan. In sală, 

acolo lume de tâtă mâna, boeri mai mici, ca- 

Jemgii, coconaşi, ciocoi şi slugi, fel de fel de 

işlice.



  

P'atunci forma işlicului nu era numai 0. 
fantasie, cum este astă-gi cu pălăriile, mai nalte 
sau mai scurte în pereţi, mai rotunde, mai go- 
goneţe sai mai țuguiate, mai tari sait mai moi, 
după pofta fie-cui: fie-care trebuia să porte iş 
licul după tâpa lui. 

Boerii cei tineri şi eleganţi şi feciorii de 
boer mare purtai în cap un glob rotund de hăr- 
şie brumărie; mărimea, acelui balon era aprope 
patru coţi în circumferenţă şi avea la unul din 
poli o gaură pe unde intra, capul pînă d'asupra 
sprincenelor, şi la celalalt pol un fund de pos 
tav de mărimea şi de forma unui cuib de ron: 
dunică, de unde boerul, plecându-şi niţel gâbil 
la drâpta, putea să-şi apuce işlicul cu patiu 
degete. 

Boerii mai în vârstă purtau işlic tot atăl 
de umilat, dar sfera nu era întrâgă, era tăiat 
neted orizontal, ceva mai sus de cercul cel male, 
iar pe acel şes era întins un fund de postav. 
Işlicul acesta, se lua, din cap cu aujtorul amân 

duror mânilor. 

Calemgiii, ciocoiaşii, slugile de dinaărătul 
calescilor boeresci şi negustorii cei mari, purtăil 
işlic mic, de forma unui borcan întors cu guld 
în jos, şi de un diametru mult-mult deo 
jumătate de cot, şi d'asupra o pernă mare În 
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patiu colţuri umplută cu bumbac sai cu păr 

de cal. | 

Boerii cei mari se îmbrăcau cu ciacşiri ro- 

şii cu meșşi, papuci saii cisme galbene de me- 

şină, cu botul ascuţit, întors în sus şi fără, toc; 

antiriile eraii de ghermeşit, de citarie, calemche- 

viii, cutnie, selimie saii sevaiu; se încingeaii la, 

brâii cu şal de Indii; vara, fermeneaua scurtă; 

vara şi iarna scurteică îmblănită cu pacea, de 

samur, singeap sait cacom; pe d'asupra giubeă 

de postav sai, la sărbători, biniş. La alaiuri şi 

la ceremonii, protipendada şi veliţii purtaii pe 

cap gugiuman de samur cu fundul de postav 

roşu; vara feregeă și iarna contoş; başboerul 

purta hanger la brâii; boerii cei haleă stai îm- 

prejurul Domnului cu bastâne lungi in mână. 

Numai Vodă cu Beizadelele purtai fund alb la 

gugiuman. La gile mari, Domnul îmbrăca caba- 

niţa, care era un fel de contoş cu ciaprazuri de 

fir şi cu profiruri de samur. La, alaiuri, boerii 

cei mari mergeaii călări pe cai arăpesci acope- 

riţă cu harşă mare cusută cu fir. 

Băltăreţu, cum întră în sală, se duse 

drept la un boer bătrân căruia toți îl diceaii 

Arhon Medelnicerul şi-l rugă să vestâscă, Banu- 

lui sosirea sa. 

Intrun colţ, împrejurul unui mangal, lumea
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sta grămadă ascultând cum se cârâiau unul pe 
altul trei inşi aşezaţi pe o laviţă. Doi din ei 
îşi urmaii glumele, fără, să se turbure, mutând 
cu multă seriositate bobii din țintarul săpat pe 
laviţă; iar cel d'al treilea, cum îl văgă pe Băl- 
tăreţu, îl salută cu un ton măreț, şi protector, 
dicendu-i : 

„Bine ai venit, Stefanache. Am primit scri- 
sori de la frate-meii; te-a făcut baron.“ 

Acel care anunţa Băltăreţului acâstă, scire 
îinveselitâre era un om între due vârste, mai 
mult bătrân decât tânăr; gros la burtă, alb şi 
rumen la faţă şi cu mustăţile rase; purta pan- 
taloni de nanchin galben cu capac, băgaţi în 
cisme unguresci cu pinteni, jiletcă, vărgată, frac 
cafeniii cu bumbi de metal cu pajură împărătescă, 
cravată, roşie de pambriti, în care îi intra băr- 
bia cu totul, pînă Ia gură, lăsând să iasă d'o 
palmă d6u& colţuri ascuţite de guler serobit. 
Din buzunarele jileteei atârnaii d'o parte şi de 
alta zornăind, du lanţuri grâse cu chei Şi pe 
ceți mulţime. Era, „Prinţipul Zamfir“, amicul 
intim şi nedeslipit al Banului Pană, Filipescu. 
Odinidră, bogasier cu prăvălia lângă Bărăţie, iar 
acum fiii din flori al Mariei-Terezii ŞI prin ul 
mare frate vitreg cn Iosif Şi cu Leopold ai Au- striei. La mortea împăratului Iosif, după cun 
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spunea chiar el, renunţase la tron şi-l trecuse 
fratelui celui mai mic, Leopold, numai şi numai 

de dragostea, Filipescului, pe care nu se îndură 

să-l lase singur. 

„Scii, Ştefanache, că de nu eram ei, prin- 

țipul Zamfir, o păţeai puiule cu Mavrogheni? 

e te-am scăpat!“ 
La aceste cuvinte se scdlă unul din jucă- 

torii de ţintar şi-i gice cu vioiciune : 
„Şi gândesci, măi ticălosule, că tu Lai scă- 

pat? Mavrogheni era puiii de om, m&! Ala, 

când punea ghiara pe câte unul, ca d'alde dum- 

nealui, mă! îl juca în labe cum jocă pisica; pe 

şărece, mă! 'Ţinea, cu săracii, mă! aşa să scii tu, 

mă! Pe boeri îi stringea de gât, mă! numai 

ce-i augeal : Miorc!... şatâta le era, mă! Unde 

în gilele lui să vegi tu cerşetori pe ulițe, îi 

strinsese pe toţi, mă! la spital la dinsul, şi-l 

ţinea pe bere şi pe mâncare, mă! Mi-aduc a- 

minte că într'o nopte era un frig, m8! de crepa 

lemnele şi petrele, şi i-a fost milă de săraci, mo ! 

să nu degere; şi a poruncit de le-a aprins dece 

mangale cu cărbuni ghiveci, mă! şi pină în 

diuă nu mai sufla nici unul, mă! Şi să gici tu 

că tu Pai scăpat pe dumnea-lui?... Ptuu!... nu 

ți-e ruşine obrazului, om bătrân, în totă firea!
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L'a scăpat Dumnegeii sfântul, mă! că e mai 
puternic, m8!...“* 

Acel care vorbea ast-fel era, protejatul Ba- 
nului Ghica; era, vestitul Manea “Nebunul, 

— Al dreptate, Maneo! întrerupse Băltăre- 
țu, ai vorbit ca un om cu minte; m'a, scăpat 
Dumnegeii şi “sfântul Spiridon , făcătorul de 
minuni, | 

— Nu sunt ei numai de florile mărului 
prinţipul Zamfir; când tei mai afla la strimto- 
rare, vino de-mi spune mie că te scap. 

— Aşa! vorba aia, scii pînă la împăratul 
te trece sufletul... gise celălalt jucător de ţin- 
tar, care sta gânditor cu un bob în mână, — 
un spân cu trei fire de barbă, slab şi sfrejit, 
numai pielea şi osul de dinsul, sbârcit şi bon- 
doc, mititel ca un copil, dar elegant la haine, 
incins cu taclit şi purtând ceasornic cu lanţ la 
brâiii. Acesta, era, Sgabercea, făt-frumos din curte 
de la Dudescu; el adăogă, : 

— „Dar nu dici că eii era, s?o paţ şi mai răi 
cu Mavrogheni! căşunase pe mine : ba nu! că 
să-mi dea pe fie-sa Şi mai multe nu... Daro 
luam eii p'aia?1« şi începu să cânte de dor 
oftând : 

„Oh! Ilinco, mor!“ 
— Tăceţi din gură, nebunilor, gise un lo- 
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gofăt, să ne spue conul Stefan cum a fost când 

era să-l arunce Mavrogheni de sus din Turnul 

Colţei? | 
— Aşa e, nene Ştefane, întrebă un fecior 

de boer, ca Mavrogheni era Arap Negru, cu 

buza d'o palmă şi cu colții scoşi afară ca de 

mistreţ? Dumnea-ta Lai văgut d'aprope; se dice 

că, avea gură la c6fă, pe unde scotea osele când 

înghiţea mielul nemestecat. 

— Nu e adevărat, coconaşule, răspunse un 

logofăt; bătrân; nu Pam v&dut ei când trecea 

cu alaiti? Era om ca toţi Gmenii, atâta numai 

că avea dinţii de oţel, uite, îl aducea saci cu 

rubiele şi cu icosari, îi băga în gură, îi făcea 

praf cu dinţii, şapoi îi înghițea. Era scris pe 

mâni şi pe picidre cu slove turcesci pe sub pele, 

tipărite cu iarbă de puşcă ca să nu se lipâscă 

glonţul de dinsul. Ce a mai tras Paşa de la 

Rusciuc pină Pa omorît; numai cu iataganul i-a 

putut veni de hac! 

— Ci lăsaţi să ne spue nenea Ştefan cum 

a fost când era să-l arunce din clopotniță“, re- 

petă tinărul băeat. 

Şi Băltăreţu începu povestirea : 

„Era cam pe la Vinerea mare, când mă 

pomenesc pînă în giuă că me chiamă Vodă; gic 

îndată, de-mi pune şaua pe cal şi alerg la Curte.
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Mavrogheni sta la ferâstră ; cum mă vede, se dă 
jos în capul scărei, sare ca o maimuţă pe ar- 
măsar, par'că/l văd, bată-l Dumnedeiă! cu po- 
turi scurţi pînă la genuchi, picidrele g6le în i- . 
minei, mintean fără mâneci şi legat la cap tur- 
cesce. N'apucasem să mă dai dupe cal, şi-mi 
dice : „Vino după mine!“ şo retâză la fugă la 
deal, d'abea mă ţineam de dînsul. D'odată văd 
că se opresce la Colțea, descalecă, intră în bi 
serică se închină la tte iconele, şi când să 
iasă stă la uşă şi m& întrebă răstit : „Lrimis-al 
haraciul la Portă?“ fu i r&spunsei : „Da, Măria 
Ta, dar n'am găsit mahmudele şi am fost silit 
de am pus de a topit; nisce scule de aur şi totă 
argintăria câte le aveam lăsate de unit şi alţi 
amanet la mine, le-am făcut bulgări de aur şi 
de argint şi i-am trimis la Stavracolu ca săi 
bată la tarapană cu tură, de mahmudele şi be 
Şlică. Aştept din ceas în ceas să pice lipeanul 
cu țidula paşii de la Rusciuc. — Aferim! înii 
dise, bătendu-mă pe spate, vino sus să mănând 
cu mine.“ Şi-o ia la fugă pe scara clopotniţei. 
M& suiam după dinsul gâfâind, mă gândeam la 
cinstea, cea mare la care am ajuns şi la câşti- 
sul ce era să-mi aducă, scirea când s'0 duce ves- 
tea prin târg că am mâncat cu Vodă la masă, Când 
ajunserăm sus de toţ d'asupra clopotului celui 
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mare, de unde vegdi omul jos numai cât o vra- 
bie, de odată mă chiamă lângă dinsul la o fe- 

restrue, şi-mi dice : „la te uită de ici; mult e 

pînă jos? — Mult, Măria Ta, îi r&spunsei!, dar 

cădea cine-va d'aici, ar fi vai de el; nici praful 

nu sar alege de dinsul. — Scii cam visat pe 

sfântul Nicolae adi nâpte? îmi gice ridend. — 

Esci bun la Dumnedeii, Măria Ta, şi d'aia a ve- 

nit sfântul să te vagă. — Aşa cred şi ei îmi 
dise, uitându-se în ochii mei, dar nu scii că mi-a, 

dis să te asvârl d'aicea jos.“ Când am audit 
aşa, am îngheţat; mi s'a tăiat picidrele şi mi 

Sa muiat vinele, de era să cad, fără să mai 

m'arunce cine-va. Sciam că era în stare s'o facă, 

fiara ! Când aud încetişor un glas că-mi dice la 

ureche : „Di că ai visat şi tu pe sfântul Spi- 

ridon, ţi-a cerut să-i aprindi o făclie de cinci 

deci de pungi de bani şi că, de te-o arunca după 

fereastra aia, mori, şi rămâne sfântul fără lu- 

miînare.“ Acel care-mi şoptea aceste cuvinte 

era Sava Arnăutul. Repetai şi eii vorbele lui ca 

papagalul, clănţănindu-mi dinţii în gură de frică 

„Ei, dacă e așa, îmi gise atunci Mavrogheni, 

trimite pe Sava să-i cumpere făclia.“ Muiai con- 

deiul în călimările de la brâii, scrisei zarafului 

meii din hanul Sfântului Gheorghe şi peste o 

jumătate de ceas, Sava se întorse cu o lumînă-
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rică de trei parale; mi-o dete in mână, făcă cu 
ochiul lui Vodă şi ne deterăm jos binişor cu 
toţii din turn. Eram mai mult mort decât vii. 
Cum am ajuns acasă, am cădut la aşternui şi 
am zăcut trei septămâni de gălbinare. 

— O sfecliseşi, dise prinţipul Zamfir. 
— Ce o sfeclise, mă! n'augi tu că, era galben 

ca turta de câră! Nu scii tu ce este gălbinarea, 
mă! faţa morcovului, mă! întrerupse Manea, şi 
Sgabercea adăogă : | 

— Di mai bine ca galbenii olandezi; Ma- 
vrogheni îi trăgea suflețelul de sforă. 

— Toţi boerii-să moră, numai Manea şi cu 
Banul Ghica să trăiască, mă! strigă de odată 
Manea, bătând cu pumnul în laviţă, şi se sculă 
cântând cântecul lui favorit : 

„Zon zon fivrilzon!...“ - 
— „Ci tacă-ţi gura, nebunule, ripostă supt 

rat prinţipul Zamfir, nu ţi-am mai spus do mie 
de ori că Filipescu e mai mare? 

— Nebun eşti tu, mă! păcătosule, îi rts 
punse Manea. Ce adică, pentru că-mi dice mie 
Manea, Nebunul! da nu scii tu, mă! că-mi dice 
aşa, tocmai pentru că nu sunt nebun, mă! cun 

iți dice şi ţie prinţipul Zamfir tocmai pentru Că 
nu eşti prințip, mă! Banul Ghica să trăiască, 
mE! s6rele să-mi fie cu bine, iar luna s'o mă  



BĂLTĂREŢU . 509 

  

nânce vârcolacii, m&! Mavrogheni ţinea cu Tur- 

cul, mă! De la Ture belşug, iar de la Neamţ 

calicie; Neamţul umblă tot cu Ucigă-litoca în 

buzunar, mă! scote foc şi panglice pe nas, m&! 

merge cu chinele la patale călare pe porc, m5! 

Franţuzul în sbor pe sus ca pasărea şi Engle- 

zul ca rața pe apă, iar Muscalul poreos, cu Ti- 

tul dun cot, mă! în tote alea îşi bagă botul. 

Voia la Dumnea-ta ca la Banul Ghica! nu scii 

tu, mă! că de n'ar fi, nu Sar povesti, ms! 

_.— „Ba tot Filipescu e mai mare!“ strigă 

indignat prinţipul Zamfir, arătând pumnul, a- 

meninţare la care Manea răspunse cu 0 palmă 

de r&sună sala şi îndată se sculă cântând : „Fi- 

vrelzon! fivrelzon!“* aşa pronunţa, el pe româ- 

nesce cuvinele cântecului săi favorit : Dansons 

la Carmagnole; vive le son! vive le son du ca- 

non! 

— Bre! da ce mai palmă, neiculiţă ! adormi- 

sem şi m'a deşteptat din somn; aşa e, nea Ma. 

neo, cai credut că era falca lui Mustafa-Pașa?“ 

dise Sgabercea. 

La cuvintele acestea, prinţipul Zamfir , care 

se temea să nu întărite mai răi pe Manea, în- 

cepă a ride cu hohot, frecându-se pe obraz şi 

dicend : 

„Intri și tu în vorbă nepoftit, păianjene!
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Bine să-i fie lui Mustafa-Paşa, ! aşa, să paţă dacă 
e Turc! să se facă, Şi el creştin odată şi să se 
isprăvâscă. O mâncă, cât de bună, Mustafa; ș'acu 
m& ustură. Dă spurcatul de nebun, nu se in: 

„curcă, par''ar da într'un boi. Aşa e, dacă mi- 
nâncă numai lumiînări de sei, ca Ungurii; Şa- 
S6ră era cu o lumînare în sură; a înghiţito cu 
feştilă cu tot. 

— Mănâne lumânări, m&! răspunse Manea, 
ca să mă luminez pe din năuntru, mă! dar tu, 
care bei la vin ca, o butie, ce-o fi în capul tăi, în 
tuneric beznă mă! ca într” pimniță Grbă, mă! 

—  Vino-ţi în fire omule! și dise prinţipul Zamfir, văgend că, iar se înteţesce, 
— In firele părului tău, mă! să-ţă mai în- 

creţesc zulufii, că nu te-am jumulit de mult, m6! de la lăsata secului, de la masă de la Du: descu; ce! pe semne ţi-ai uitat, mă?“ 
Manea nu ridea nici odată. Umbla pe uliţă strigând în gura mare : „Toţi boerii să moră, m6! numai Manea, să, remâie, mă!“ Daca, îi di- cea cine-va ceva, arunca cu petre. Nu se temea de nimeni pe lume decât de Banul Ghica. Acolo în curte la Banul se adăpostea, avea odae, îm: brăcăminte Şi mâncare. Manea, era milos şi dar 

nic; tot ce avea da la săraci; dacă-i da cine-va 0 haină bună, un anteriii, o giubea, blănită, el se 
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ducea la croitor saii la cojocar şi le schimba pe 

haine gr6se mitocănesci, pe cari le împărțea la 

săraci, păstrând pentru dinsul pe cea mai prâstă; 

une-ori rămânea numai cu cămaşa. Nimeni nu 
scia de unde era nici de unde venise. Singurul 

s&ii amic era Cloşcă vizitiul, care se dice că era 
rudă cu Cloşcă cel vestit în r&scularea, din Ar- 
deal. - Cloşcă vizitiul a murit cam pe la anul 
1829 în curte la tată-mei, când şedeam în Gor- 
gan peste drum de casarma pompierilor. 

Când venea câte odată vorbiă cu el despre 

Manea, Cloşcă răspundea oftând : „Bine că e 

gaşa după câte vădură ochii lui...“ şi îndată 
schimba, vorba, par'ar fi fost un secret între ei 

doi. Manea era un om de mare probitate şi dis- 
creţiune. Banul Ghica, când vrea să ajute pe 'vre- 

un sărac, chema pe Manea și lui îă încredința 
banii ce voia să trimită; sciea că nu era om să 

se atingă de o lăscae. 

Pe când urma glumele şi palmele între cei 

trei nebuni, iată că vine Medelnicerul din casă 

de la, boeri şi poftesce pe Băltăreţu. După ce-şi 

întinse bine giubeaua la guler, apucă işlicul de 

un colţ al pernei, păşi în cadență şi intră respec- 

tuos în odae la boeri, ploconindu-se în drâpta şi 

în stînga cu mâna la pept pe inimă. Banul îi a- 

vătă lângă uşă un sipet acoperit cu un covor şi-i
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făcă semn să şadă, iar vornicul Scarlat Câmp: 
neanu, cel mai limbut din toţă, începi a-i vorti 
ast-fel : 

„Nene Ştefane! acu te-ai făcut şi dumnea-ta 
Rumân, că te-ai căsătorit cu o pămintâncă ; ai 
case şi moşii în pămintul românesc Şi trebue să 
te doră inima şi pe dumneata, de ţara asta, că 
vegi ca îngenuchiat, nu o mai pâte duce cu 
greutăţile care au năpădit pe diînsa; numai bi 
ruri şi angaralce;. n'a mai rămas bieţilor creștini 
nici cenuşe în vatră; le-ai murit vitele tot & 
rând la zaherăle pe la serhaturi. Bir peste bir, 
Şi lude peste lude; sferturile din patru le-a ft 
cut d6u&-spre-dece pe an; oeritul de la, patru 
parale la suit la d6u&-deci şi cinci, bez ploco 
nul; acu a mai adăogat văcărit şi gostină; Yi 
năriciul d6u&-deci de parale de vadră; capanlii 
aur tăiat nartul grâului la schelele Dunării pe 
şase lei chila şi pe cinci parale ocaua de un 
şi de miere! Bătae de joc nepomenită ! Puge 
lumea peste Dunăre; sau spart o mulţime de 
sate. După celealalte tâte a început Grecul si 
ne şi omore hoţesce: vărul Alecu Văcărestu, 
rădicat, noptea de Gmenii lui Vodă, nu se stie 
nică pină agi ce s'a făcut. Trebue cu rit 
Chip să scăpăm ţara de necazurile care ai dai 
peste dinsa, să o cortorosim de lăcustele din 
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Fanar, care nu se mai satură. Ne-am chibzuit 
în tot felul şi iată ce am hotărit : să se ducă 
vornicul Niculae Dudescu cu o hârtie din partea 
țării către Bonaparte. Dar uite! n'avem bani, Şi 
d'aia am trimis la dumneata, nene Ştefane, să 
ne înlesnesci, să ne împrumuţi, cu siguranţă, se 
înțelege, cu amanet de moşii.“ 

Băltăreţu îşi pune bărbia în pumn, se gân- 
desce, tuşesce şi răspunde : 

— De! boeri dumnea-vâstră! cum sciți că e 
mai bine, că acu dumnea-vostră sunteţi ţara, 
cum se dice, pânea şi cuțitul; le sciți pe tâte şi 
de bine și de răi. Noi suntem nisce păcătoşi, 
nisce proşti! facem cum ne diceţi; dar unde să 
vă găsesc eii bani în dioa de astăgi, păcătosul 
de mine! că am să, ieaii din tote părţile; stai 
cu sipeturile pline de amaneturi şi de sineturi, 

şi nimeni nu-mi plătesce; că de! ce să dică, 
cine-va, nici nai de unde. La vre-o doi trei Ar- 

meni numai a rămas ceva parale; dar unde te 

poţi apropia de ei? Săptămâna trecută, nu mai 

departe, am: avut o trebuinţă, de-mi cr&pa buza, 

de dou&-sute de mahmudele şi m'am împrumu- 
tat de la Manuc, gece la pungă pe lună (24%); 
i-am dat, ce să fac? eram strîns de gât. 

După multe rugăminte şi făgădueli de tot, 

felul, că i se va înlesni luarea otcupului vămi- 

Ghica, Scrisori. 21,014. 33
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lor, al ocnelor ş'al poştelor, Băltăreţu s'a îndu- 

plecat în sfârşit a împrumuta pe Dudescu cu 

7" la pungă pe lună (18%), primind amanet 

tâte moşiile. La dobândă adăogând comisionul 

bancherilor şi schimbul banilor cu Lipsca şi cu 

Viena, împrumutul venea la 30 şi la 40% 

pe an. 

Pe când eşise cloşea pe cer, boerii intai 
unul după altul în buteile lor, fie-care precedată 

de d6u&ă masalale. Dudescu intră acasă ca săși 

facă pregătirile de drum. 

Nu trecuseră, trei ani de la acea seră și 

averea cea mare a Dudescului, case şi moșii 
trecuse în mânile Băltăreţului!). Pe fie-care lună 

1) Cine era Băltăreţu şi de unde venise el, nimeni ni 
ne-a putut, spune alta decât că venise din Tirnova, unde at 

sese băcânie, dar că nu era, originar dintracel oraş; pronwii 
lui la, vorbă era cam de Cuţovlach sai de Arnăut. Bucures? 

nii sait pomenit cu dînsul de odată lipscan mare şi bogati 
daraveri de bani şi de mărfii cu Viena, cu Pesta, cu BI 
vul şi cu Lipsca, având palat; mare boeresc între Strada Ver 
gului şi Biserica Stelea în partea oraşului care a ars când 
focul din 1847. EI a murit sărac cam pe la anul 1893, lăsâni 
o singură fată şi Grept avere numai casa cea mare de la Sie 
lea. Ginere-stă, un mic negustoraş Cuţovlach, după mârtea 8% 

crului a luat numele de Băltăreţu şi a avut trei băeţi, dintre 

cari cel mai mare a murit acum în urmă la 1874, iar ceia 
lalţi doi sunt şi astă. di în vieţă, unul mic funcţionar la vant 
iar celalalt trăind cum "pâte. Sic transit gloria mundi |...  
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acest cămătar îi scotea câte o moşie la mezat 
şi negăsindu-se concurenți, moşia rămânea pe 
sema, lui, pe nimic; moşii cari dai astădi cinci - 
și ş6se mii de galbeni pe an, le-a luat Băltăreţu 
de la mezat, la Cochii-vechi, pe trei şi patru 

mii de lei, galbenul valorând şâpte lei. 

Unde e astă-di averea Băltăreţului ? Nimeni 
nu scie. 

JZOW GHICA.



  

  

  

    

XXIII. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI. 

Londra, 1 Ghenarie, 1885. 

Scumpul meii amic, 

Augit-ai de unul Bărzof? Dacă n'ai audit, 

eii să-ţi spuiii cine şi ce era; căci lam vădut şi 

Pam auzit cu ochii şi cu urechile mele. 

Bărzof era, cum dice Românul, un om cât 

un munte : înnalt, gros şi chipeş, ochi mititei 

în fundul capului, umerii obrazului scoşi şi na- 

sul numai o fărimiţă de sfârc : tipul de Mon- 

gol cel mai bine caracterisat. După celealalte 

tote, era şi ciupit de vărsat şi ciupit aşa de
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adânc că în fie-care gropiţă se putea ascunde 
bobul de mazăre. 

Născut în Bugiag , fusese însă crescut printre 
Românii de pe malul drept al Bugului, unde 
tată-săi a fost ani mulţi cinovnic la spirtose şi 
vorbea românesce ca apa. Intrat de copil ca 
piser în cancelaria, poliţiei, ajunsese nacialnic Şi 
dobândise cinul de Calejki Savelnic, în cât când 
îi vorbeai, trebuia. să-i gici cu respect „Vasi-ui- 
soco-blagorodie.“ EI când vorbea, începea cu „So- 
takoi 2...“ şi încheea cu „Durac Moldavan ! pbiuuu!" 
în obraz. Ceva-ceva, să-l fi contrariat, apoi striga 
„Ia tebe siceas dam palhi.“ Se plimba, prin oraș 
călare p'o scândură pusă pe patru rotile, stând 
înţepat cu mâna în şold. Căruciorul lui era tras 
de trei cai negri în front; cel din mijloc, cu un 
cerc mare peste cap, trepăda de abia se puteai 
ține de dinsul cei doi lăturaşi, galopând in fuga 
mare, cu capetele lăsate în jos , încordate la 
drepta şi la stânga, de le da comele de pămini. 
Vizitiul, Timofei, un băeţel cu o pernă mare de 
catifea, roşiă în cap, cât diînsul de înnaltă, mâna 
caii d'a'n-picidrele, strigând întruna cu glas as 
cuţit şi prelungit „Padii!...“, de fugea lume ade 
se prăpădea, căci Timofei nu căta peste ce da. 
Când trecea, pe uliţă, audiai pe bieţii creştini 
vestindu-se unii pe alţii cu „Fugi, mă, că trece  
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căruţul lui Sfântu Ilie.“ Era tot-d'a-una urmat 

de trei patru Cazaci de Don, plecaţi pe cai, cu 

sulițele înnainte ca la bătălie, şi băteaii de svân- 

tai, căci Bărzof era poliţaiii nacialnic. 

Mi-l aduc aminte când a venit acasă la noi. 

Cum a ajuns la scară a descălicat de pe scân- 

dură şi s'a suit în fugă pe scară sdrăngănind 

sabia de tâte treptele; cum a găsit pe tata, i-a 

dat in mână un plic cu o pecete mare roşie. 

Tata, după ce a citit scrisorea, îi zise: „Am 

„spus Generalului că nu mă mai pot duce la 

„comisie; mi-ai murit pân'acuma trei 6meni în 

„curte din causa serviciului; destul un an de 

„ile; mi-am făcut rindul, acu mai slujescă şi 

„alţii.“ Bărzof ascultă cu atenţiune cuvintele 

tatii, dând din cap ca semn de aprobare, şi 

plecă salutând şi strîngend mâna lui tata. Dar 

nu treci nici o jumătate de oră după plecarea 

lui, şi vedem că intră în curte vestitul pazarnic 

urmat de un cazac; mai trece niţel şi mai in- 

tră un alt cazac, şapoi altul, tot unul câte u- 

nul, pînă se făcură doi-spre-dece la, număr. Care 

cum intra, descălica, lua frâul din capul calului, 

şi-i da drumul la fânărie; iar ei, atraşi de mi- 

osul bucatelor, trăgea care cum venea drept la 

bucătărie, unde într”o clipă nu mai remanea ni- 

mica nici în tingiri nică prin dulapuri; mănâncă
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tot şi beat tot, Şi tot cer ne'ncetat; apoi beți 
şi sătui peste măsură, se sue prin odăi şi în 
salon, cântă şi jocă chiuind, se tăvălesc pe mo- 
bile şi pe aşternuturi cu cismele pline de no: 
oii şi cu mantalele ude de ploie. Noi copiii cu 
mama am fugit de acasă şi am mas n6ptea la 
un vecini, căci tocmai a doua-di a venit un ofi- 
țer de a ridicat Cazacii, după ce tata, de nevoe, 
se presentase dis de diminâţă la, serviciul la 
care refuzase d'a se mai duce. 

Acâsta se numea, execuţie. 
Serviciul ce făcea tata de mai mult de un 

an era fârte periculos. Se înființase un fel de 
comitet sanitar compus de maj mulţi boeri; 
scopul acelui comitet nu era atat da opri b6la 
a se întinde, ci era mai mult a alege în oraș 
curţi, grădini şi maidanuri, unde să se depue 
soldaţii bolnavi, a îngropa pe morţi şi mai ales 
a, îngriji să se adune şi să se trimită la "corpu- 
rile respective puşcile, raniţele şi mantalele r&- 
mase de la, soldaţii morţi. Membrii comitetului 
eraii în contact necontenit cu epistaţii, cu vă- tăşeil şi chiar cu cioelii, cu tot; ce era molipsit, 
fără a se lua nici o me&sură profilactică, căci era 
oprit sub pedâpsă grea a dice că, bola de care 
mureaii cu miile pe di era ciuma, saii a crede 
că era bâlă lipici6să. Din cele d'intaiti gile ale  
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intrării lui tata, în acel serviciu, ni s'a bolnăvit 

vizitiul, şi mortea lui ne procurase neplăcerea 

da fi duşi pe vreme de iarnă la mănăstirea 

Cernica, unde am petrecut; şâpte s&ptemâni la 

fum, în covergi de scânduri şi de rogojini, de 

ne sufla vintul din tâte părţile şi ne uda ploia 

şi de sus şi de jos. D'abia ne întorserăm acasă 

şi cade bolnav Arnăutul care întovărăşia pe tata, 

atunci altă purificare, de astă dată la, Plumbuita. 

Un al treilea cas a fost mortea feciorului care 

înlocuise pe Ivancea Arnăutul, apoi alte şâpte 

săptămâni la fum şi la aer. Ne întorsesem nu- 

mai de dece dile de la lazaretul de la Plum- 

buita, când primirăm visita de care am vorbit 

mai sus. 

Relaţiunile de serviciu făcuse pe Bărzof 

prieten cu tata şi ne venea adesea în casă. 

Cand i pomenea cine-va de cei doi-spre-dece 

Cazaci cu execuţia, Bărzof îşi făcea cruce mare 

pe pept dicend: „Na ia i Bogu, cocon Tache, 

la mine nevinovat; slujba!“ şi urmă partida în- 

nainte, întorcend pe riga cu un chef nespus. 

In vara anului 1829 războiul era în toiul 

lui; boerii cei mai mulţi erai trimişi pe afară, 

unii după c6sa fânului pentru oştire, alţii după 

proviant, alţii ca comisari şi dragomani pe lângă 

generalii corpurilor cari împresurai cetăţile de
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pe malurile Dunării; cei cari mai rămăseseră 
in Bucuresci se adunau diua noptea, la Cornescu, 
unde sta tot-d'a-una pe masă un morman de 
aur la disposiţiunea aceluia care avea, cartea 
mai nesdrăvană, Acel metal avea o mare putere 
de atragere asupra ofiţerilor muscali în general 
şi asupra lui Bărzof maj ales; el avea, pe sot- 
nica lui, care nu-l înşela nici odată. 

Boerii nostri pe atunci erai maj toţi ve 
nători mari şi călăreţi vestiți; le plăceaii caii 
arăbesci şi unguresci; aveaii poştaliâne de câte 
Şese şi opt cai românesci iuți ca smeii; ţineail 
prin curți şi în casă câni, lupi, urşi, vulturi, 
corbi, privighetori, cocori, ţot felul de pasări şi de 
lighiâne. Ca să nu citez decât câte-va celebrităţi, 
voii aminti cânii zăvoz (moloşi), cât viţeii de 
mai, al lui Grigorie-Voaă Ghica, pe care îi hi 
nea ca să-i pue să se bată pină la morte cu 
urşii. Când se dati asemenea, spectacole, Bucu 
rescii toţi alergat la Colintina care cum putea, 
pe jos, călare, în căruţă, în calească, saii în te- 
leguţă ; își luati merinde de acasă, şi câmpul de la Obor pînă la Plumbuita părea un bâlcii. E 
moţiunile coeânelor erau la aceste lupte tot atât 
de vii ca Şi ale damelor spaniole la luptele de 
los toros. 

Alecu Ghica Barbă.-roşie avea pe Bercea,
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un câne-lup cu c6da şi cu urechile tăete din 
rădăcină, dobitoc fioros şi rău, care sta dioa şi 

n6ptea, culcat la uşa lui stăpânu-său, dormind 

numai dintrun ochii. Pe mulţi a mai speriat, 

pe mulţi a mai muşcat şi la mulţi a rupt din 

carne fiorosul Bercea. La asemenea întimplări, 

Barbă-roşie cădea cu dojana tot pe bietul păţit 

cu: „Na! bine ţi-a făcut, negfiobule, dacă nu-l 

laşi în pace!“ deşi omului nică prin gând nui 

trecuse să-l atingă sai să-l aţiţe. Bercea nu s'a 

putut împăca nică de cum cu Muscalii, sărea la 

ei când îi vedea trecând pe la portă, aşa că in- 

ti”o gi, luându-se la harţă cu trei soldaţi, a că- 

dut străpuns cu baionetele. Rănile ce a primit 

erati aşa de adâncă în cât tote îngrijirile docto- 

rilor şi veterinarilor wait putut să-i prelungescă 

gilele, şi şi-a dat sfârşitul bietul câne când era încă 

în florea vieţii : împlinise numai patru ani când 

a cădut victima invasiunii rusesc din 1828. 

Costache Cornescu avea pe Moş-Martin, un 

urs mare negru, pe care-l crescuse de mititel 

cu o îngrijire cu totul părintescă. Cornescu a- 

desea povestea cum îi fusese milă de Moş-Mar- 

tin când era puii : Pa vădut orfan fără tată şi 

fără mamă, căduţi amândoi într'o bătae la Pe- 

troşiţa sub glânţele Cojeştenilor, Corneştenilor 

şi Ghergănenilor. Pină la vârsta de doi ani Mar-
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tin era blând ca un miel şi plăcut, trăia prin 
casă, se plimba, liber de gât cu boerii, cu cocd- 
nele şi cu Gmenii din curte; n6ptea dormea în 
brațele lui Vintilă; dar mai târgiii, începend a 
da la palme în drâpta şi în stinga, în urma că 
tor-va sgâvieturi cu unghiile, Cornescu fusese 
silit să-l isoleze şi de vre-o dece ani il ţinea in 
lanţ în fundul curţii, legat de un stâlp nalt, în 

vîrful căruia era o râtă de car, unde se urca 

de-şi lua tainurile ce i le aducea amicul sti 
Vintilă la orele hotărite. 

Timofei, vizitiul lui Bărzof, luase obicei de 
indată ce lăsa pe stăpânu-săi la scară de se 
suea la cărți, el se ducea în fundul curţii și se 
juca cu ursul; se punea la o distanță afară de 

lungimea. lanţului cu care era legat dobitocul și 
tăbăra cu biciul pe dinsul şi-l bătea, şil bk 
tea ceasuri întregi. De trei luni Moş-Martin în 

Shiţea acestă, umilinţă, dar pe mormăite; își 
făcea el planul săi de răsbunare, şi înti”o (i. 
când începe bătaia, biciului, ursul se tot, trage 
încetul cu încetul înapoi, din ce în ce ma & 

prope de stâlp; cu cât ursul se trăgea, cu atăt 
Timofei înainta, ca, să-l potă ajunge săi bată 
peste ochi şi peste bot; pînă ce de odată fiară, 
făcendu-şi vent se repede din t6tă lungimea lan 

ţului il ajunge cu laba, îl trage la dinsul şi



BĂRZOF 525 

  

sfâşie în bucăţi. A strigat bietul băiat cât a 

putut, dar cine să-l augă tocmai în fundul cur- 

ţii Cornescului, care era cât un bărăgan de 

mare! 

Ca, să-ţi faci o idee de întinderea, cuprinsu 

lui lui Cornescu, închipuesce-ţi că pornesci din 

colțul casei Blaremberg, unde este ministerul 

afacerilor străine şi mergi pe strada Academiei 

pînă în dreptul bisericei Sfântul-Nicolae-dintr”'o-di, 

şi apoi de acolo o iei în sus pe strada Ienii 

pînă în portă la Mazar-Paşa, şi închei pătratul 

cu două linii parale, una stradei Academiei, şi 

cealaltă, stradei Ilenii; vei avea ast-fel cuprinsul 

curţii lui Cornescu, o adevărată moșie : tot, spa- 

ţiul pe care se află astăgi otelurile Ioji, Union, 

Regal, cu strada Regală şi cu o mulţime de 

case din fund şi din strada enii. Glasul neno- 

rocitului se perdea în pustietate. 

După ce Bărzof a isprăvit talia la cărţi şi 

şi-a băgat în pungă purcoiul de galbeni care se 

grămăaise dinaintea lui, ese în scară şi strigă, 

strigă pe Timofei în zadar; dar în loe de 'Timo- 

fei cu trăsura vine Vintilă, sărind într'un picior, 

dicendui ridend : „Ati! Dumnea-ta să trăesci, că, 

pe 'Timofei la mâncaaa...t Moş-Martin, şi nu 

mai striga de geaba.“ A trebuit t6tă iscusinţa 

lui Vintilă şi tâtă încrederea de care se bucura
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pe lângă urs, ca să-i lase din labe cadavrul ne: 
norocitului băiat. 

Mai răi şi decât ursul erait cânii din curtea 
Cornescului. Când treceai pe acolo, n6ptea mai 
ales, te pomeneaj de odată ocolit din tote păr 
ţile; ulucile eraii ciur de găurile prin care eşeail 
la uliţă cânii cu grămada, cat simţea pe un 
trecător ; părăsise lumea drumul pe acolo. Fi, 
înti”o nopte, am vrut so paţ cât de bună, căci 
din nebăgare de s6emă apucasem pe strada lenii: 
am scăpat cu faţă curată numai mulţumită, să 
biei sublocotenentului Brătianu; ne-am pus spate 
în spate dând în drâpta şi în stânga eii cu bi: 
țul el cu sabia, şi numai aşa de abia am putut 
opera 0 retragere onorabilă până acasă la mine 
unde este astădi otelul Brofft. 

Tot se mai găsese şi acum pe la. noi Gmeni 
cărora le place să aibă în curte saii în casă câte 
un dobitoc fioros, un lup, un vultur sait şi chiar 
un mândru leii. 

Bărzof cu Pazarnicul şi cu generalul Zaltu 
chin, preşedintele cu deplină putere asuplă 
Principatelor, formaii o treime tot de 0 ființă 
sub firma : „Ia nevinovat, slujba!“ sub care se 
ocroteaii tote abusurile şi nedreptăţile Tusesci. 
Sistemul lor era de a nu asculta, nici odată 0 
jiluire, ci d'a, apuca, cu gura înnainte, ca să in
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spire spaimă, ca jăluitorul să fugă de temă să 

nu paţă una şi mai rea decât pricina pentru 

care venea, să se plângă. Şi iată cum procedail. 

Era poruncă strajnică de la Împăratul să nu 

supere pe sudiţi (supuşi străini), să nu le pue 

cuartir, să nu le câră rechisiţiuni, etc. Banul 

Brăncoveanu, fiind că era principe al sfântului 

Imperiii Roman, era în idee că trebue să fie 

tratat ca un suâit: austriac. Intr'o gi se pome- 

nesce cu Bărzof că-i aduce în cuartir pe Mare- 

şalul Dibici, care venea să iea comanda oștirilor, 

înlocuind pe bătrânul mareşal principe Witgen- 

stein, şi scote pe Brăncoveanu din casele de sus, 

înghesuindu-l cu totă familia în câte-va beciuri. 

Atins în măndria sa, Brăncoveanu “trimite pe 

un nepot al lui să esplice generalului Zaltuchin 

situaţiunea excepţională în care se afla, și să-l 

câră, să fie cruțat. 'Tinărul sol vorbea franţuzesce 

ca apa şi era elocuent; ajuns la palat, începe 

pe un ton oratoric a expune generalului Zaltu- 

chin scopul pentru care era trimis , după regu- 

Jile retoricesci, cu trope, figuri, gesturi şi jocuri 

de. fisionomie; Zaltuchin în loc de a-l asculta 

pînă la sfârşit şi a-i răspunde în cestiune, de- 

odată se înfuri6ză şi bate din picior strigând : 

„Afară! afară! paşol! ce te strimbi la mine?“



528 BĂBZOF 
  

în cât bietul sol a luat'o la fugă speriat, uitând 
şi exord şi naraţiune. 

Se cutremura lumea când audea de Zaltu- 
chin. E] era, vestit în totă Rusia pentru violența 
şi străşnicia sa. Când poruncia ceva, nu încăpea 
vorbă, trebuia să se facă. Dacă cerea cară pen- 

tru transporturi trebuinci6se pentru oştire şi i 
se răspundea că vitele ai murit de epizootie, 
el răspundea, : „Ei bine, să se înhame 6meni; 
şi bieţii locuitori eraii supuşi cu biciul Cazacilor 
să ducă carăle înhamându-se în locu! boilor. 

Dacă vre-un boer îndrăsnea în divan să facă 

cea mai mică observaţiune asupra vre-unei mb 

Suri ordonate de dînsul, era îndată surghiunit. 
Mitropolitul Grigorie, mergând înti”o gi la, dinsul 
să-l roge să fie mai îngăduitor cu creştinii, el, 
în loc de a-i răspunde, chemă îndată pe Băuzol 
Şii ordonă să-l trimită peste graniţă. Peste 
d6u8-geci şi patru de ore, acel om sfânt era dat 
afară din eparchia lui şi dus surghiun în fun 

dul Rusiei, unde a, fost deţinut cinci ani. 
Aceia însă cari cunosceaii bine pe genera 

lul Zaltuchin şi cari trăiseră cu dinsul în iînti 

mitate spuneai că era omul cel mai drept, cel 
mai cinstit şi mai milos, şi că ordinele crude ce 
da le da cu inima sângerândă. Mulţi asiguraii 
că adresase Impăratului 1 raporturi sfâşietore d
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supra, stării de jale în care se aflau Principatele, 

dicând că purtarea Rusiei în Principate merită, 

veprobarea lumei intregi. 

Ruşii ai privilegiul de a fi răi, crudi şi 
nedrepți şi d'a fi tot-d'odată Gmenii cei mai 
buni la suflet şi cei mai plăcuţi; ei pun tâie 

faptele cele neomendse sub firma: „Ja nevino- 

vat... slujba!“ cum dicea Calejki-Sovetnicul Băr- 
zof, care afară din slujbă era omul cel mai plă- 

cut, sufletul cel mai bun şi mai milostiv, omul 

lui Dumnedeii cum s'ar dice. 
Zaltuchin a murit de ciumă voind să do- 

vedescă că bola de care mureaii soldaţii cu mi- 
ile în curți şi pe maidanuri, nu era nici ciumă, 
nică b6lă lipici6să. A fost înlocuit cu un om in- 

teligent, plăcut şi bine crescut, cu generalul 

conte Pavel Kisselef, un camarad al Impă&ratu- 

lui Alexandru. 

Touvenel, ministrul afacerilor streine al lui 

Napoleon III, vorbind de contele Kisselef când 

era ambasador la Paris, gicea : „Je n'ai pas 

connu de vieillard plus accessible aux idees 

grandes et gân6reuses.“ Pe atunci generalul Kis- 

selef era trecut de opt; deci-şi-cinci de ani. 
Când i-am fost presentat, la 1862 la un 

prânz la, ministerul afacerilor 'streine la Paris, 
a stat mult de vorbă cu mine, întrebându-mă 

Ghica, Scrisori. 24,014, 34
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de o mulţime de âmeni pe cazi îi cunoscuse, şi 
din cari mulţi trăia pe atuncă, şi mi-a gis: 
„Je me rappele avec bonheur des cinqg ann6es 
que j'ai pass6 dans votre pays, et tout ce qui 
lui arrive d'heureux me fait plasir; je regrette 
beaucoup que vous n'ayez pas su rendre heu- 
reuse la partie de la Bessarabie que le trait6 
de Paris a donn6 ă la Moldavie. Ce pays, que 
la solicitude de lEmpereur Alexandre et de 
l'Empereur Nicolas avait rendu si riche et si 
prospere, votre administration la, r6duit ă la 
plus complăte mistre : il arrive tous les jours 
ă P6tersbourg des plaintes et des lamentations 
de la part des habitants d'Ismail et de Bol- 
grad.“ 

Am raportat atunci aceste cuvinte Domni- 
torului Cuza, dicendui că ele îmi făcuseră, mie 
mare impresiune şi că mi se păreaii un răi 
prognostic pentru viitorul Bassarabiei. 

ZOW GHICA.



  

  

  
  

    

  

      
  

XXIV. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI. 

INSULA PROSTA. 

Londra, 30 Maiii, 1883. 

Scumpe amice, 

Citisem, nu mai ţin minte în ce autor, că 
în gura Atlanticei, cam printre gradele 50 31" 
şi 51” Nord, 1€ şi 1 59 Ost, se află o insulă 
numită Prosta; un mic pămînt pe suprafaţa mă- 

| vii care s6mănă cu o brâscă ţestosă cu gâtul 
întins şi cu gura căscată, de pare'ar vrea să, 

îmbuce trei virfuri de stânci de piatră ce es 

din apă şi care se numesc Acile. Întinderea, in- 
sulei, măsurată în sbor de pasăre, ne spune
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geograful, este de 60,000 de hectare, cam cât 

moşia repausatului logofăt, Alecu Balş. 

Numărul Prostenilor sai Prostilor, adică, al 
locuitorilor insulei, se sue cu mic cu mare la 
90,000 de suflete, plugari, marinari, pescari, 
meseriaşi şi comercianţi; iarna însă populaţiu- 
nea merge pînă la 150,000 şi chiar la 200,000 
cu streinii cari merg de petrec acolo lunile cele 
reci ale anului. 

„În călătoriile mele trecusem de multe ori 
pe lângă Prosta, fără să fi avut 'curiositatea să 
0 visitez, ba încă de vre-o d6u& ori bastimen- 
tul pe care eram a şi abordat întruna din sche- 
lele ei, avend a lua, şi a lăsa mărfuri şi pasa- 
geri; dar atunci, fie lene, fie lipsă de timp, 
n'am pus piciorul afară din corabie. In tomna 
anului 1884 însă, vaporul Urania al Companiei 
Cunard, pe care mă afiam , abordând întrun 
port al acelei insule numit Vacile, Şi simţindu- -m8 
răcit şi prins de friguri, mi-am luat sacul şi pă 
tura şi m'am coborit la otelul Brajele- deschise 
din faţa debarcaderului, pe cheii. 

Cum am intrat în camera ce mi s'a dat, 
am cerut un ciai ferbinte cu mult Tur, pe care 
lam băut pe ner&suflate, după ce m'am înfăşu- 
rat într'o plapomă de flanelă gr6să. Când m'am 
trezit a d6ua-di, un sâre bine-făcător umplea
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cameră de lumină şi de căldură; simţeam în 
plămâni un aer curat şi plin de viaţă. Nică vine 

încordate, nici durere de cap; tote periseră ca 

prin descântec. Pornisem de pe continent pe o 

di de tomnă rece, umedă, ploiosă şi întunecâsă, 

şi după trei -ore de călătorie, găseam cea mai 

frumâsă “di de primă-vară, într'o climă ospătOsă 

ŞI plăcută, 

Simţindu-mă bine de tot, m'am coborit în 

sala de mâncare, am dejunat cu o poftă necu- 

noscută mie de multă vreme, am cerut un ser- 

vitor de piaţă şi am pornit să visitez curiosită- 

țile oraşului luând?o în sus pe stradă. 

La tot pasul admiram frumuseţea caselor 

şi a grădinilor, varietatea de architectură de 

bun gust, şi starea de curăţenie a stradelor; în 

tot- W'alungul uliţei, mă aflam între d6uă gră- 

dini Wa drâpta şi d'a stânga; casele nici una 

ridicată mai sus de două caturi; simţiai bine 

că aerul şi razele sorelui se plimbai liber prin- 

tiînsele; fațadele cele mai multe erai acoperite, 

pînă la streaşină, cu plante suitâre; Trandafiri, 

Glicină, Ederă, Pasiiloră , Bignonii şi lasomii, 

cari încadrai ferestrele şi uşa de la scară de 

păreai nisce tablouri. Zidurile de la uliţă dina- 

intea. caselor numai de trei saii patru palme de 

la nivelul pavelei, erai înnălţate printr'un gard
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viu tunş pe culme, format de copăcei ghimpoşi, 
mărăcini de tot nâmul şi glădici, printre cari 
se ridicaii ceva mai sus Lauri, Oleanări Şi Myrth; 
între case şi zidurile din uliţă, grădină cu poteci 
de nisip roşu, încunjuraii partere de gazon in- 
smălţate cu florile cele mai delicate, mai rare 
Şi mai frumâse. In fie-care grădină, câte trei şi 
patru copaci mari Cedri de Liban, Arocarii, Ci- 
paroşi...; grădinele despărțite una de alta numai 
prin gărduleţe vii, şi la spatele fie-cărei case 
grădină de pomi roditori şi de legume. Starea 
stradelor admirabilă : pavaj de lemn cubic, 
brad cătrănit, stropit, măturat şi spălat giua şi 
nGptea; la fie-care dece paşi guri de apă ţişni- 
tore care se urcaii cu repediciune pină în virful 
cel mai înalt al caselor; necurăţeniile luate de 
apă, curgeaii prin gratii de fer în canalul colec- 
tor de sub stradă, în cat paveaua, părea un a- 
dev&rat parchet; de salon; trotoarele tote de asfalt 
sai de lespedi de piatră, 

Din distanţă în distanţă, linia, grădinilor era 
întreruptă de un şir de magazii, care se ţineaii 
lanţ una, de alta, eşite în fața stradei: o bru- 
tărie, o băcănie, o librărie cu tot felul de cărţi 
scolastice şi de ziare, o măcelărie, o pescărie, 
O păsărărie şi venătorie de cea maj mare cură- 
ţenie cu mese de marmură, acoperite cu bolo-
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vani de ghiață ca să nu fie nici stricăciune nici 
miros, după aceea o tutungerie, o cărciumă, o 

cismărie, o croitorie, o magazie de stofe, o fe- 

rărie şi o timplărie. 

Ajuns la punctul culminant al stradei, ci- 

ceronele mi-a propus să visitez biserica veche, 

povestindu-mi tâte minciunile ce le auzise și el 
de la moşi-strămoşi. Mi-a spus cum ctitorul bi- 
sericei, vestitul cavaler Zalatar, s'a călugărit de 

ciudă, fiind-că nu putuse să se ţie în zidurile 
Ierusalimului, unde intrase de trei ori cu asalt, 

urmat de cinci tovarăşi ai lui, tot că dinsul de 

viteji, şi cum acel cavaler călugăr, acum prefă- 

cut în strigoii, vine din când în când de cere 

armătură de bătălie n6uă, de câte ori se schimbă 

Vicarul. Chiar în cea dintâi n6pte ce noul pre- 

lat petrece în palatul Vicariatului, Zalatar îi a- 

pare în haine rupte şi soiose şi cere să i se 

dea armătură nduă. Vicarul nu lipsesce de ai 

împlini cererea, îi pune lângă peatra sub care 

a fost înmormîntat, o cămaşe de zale, gam- 

piere , 'brăţare, coif, pavăză şi paloş pe cari 

cavalerul vine pe nevăgute de şi le iea, şi plecă 

lăsând în loc pe cele vechi sparte şi scofâlcite 

de lovituri de dagă şi de busdugan. Apoi nu se 

mai arată iar cu anii, pină la numirea altui vi- 

car. Ciceronul mei, profitând de mirarea ce m&
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cuprindea la, povestirea acestui basm, mi-a re- 
comandat cu stăruinţă să nu cum-va să închi- 
riez casă fără să-l consult pe dinsul ca să nu 
dau şi eii peste vre-o stafie sati strigoii , cum 
aii păţit'o mulţi. 

— Uite vegi, îmi dise el, casa cea de colo, 
un adevărat castel domnesc, încunjurat de cea 
mai frumsă grădină, îl poţi închiria cu d6uă 
sute de franci pe lună, mobilat, gata; el stă de 
dece ani închis, căci nimeni nu îndrăsnesce să 
dOrmă acolo; este jos o cameră în care vine în 
tote nopţile vechiul calăii al Baronului şi face 
sgomot ascuţindu-şi satârul, de nu poţi dormi. 

Ei, vădend uşa de la scara clopotniţei des- 
chisă, am apucat pe dinsa în sus şi m'am suit 
pină la galeria cea maj înaltă, care este în 
punctul cel culminant al insulei. De acolo are 
cine-va o vedere din cele mai încântătâre. In 
port şi afară de port pe marea albastră Şi încre- 
țită vedi sute de corăbii mari şi mică cu pânzele 
albe întinse, bărci de tote mărimile şi de tote 
formele, vapore de tot felul care se duc şi vin în 
sus şi în jos, lăsând în urmă-le dungi argintii. 

De la semicercul portului pornesce în sus 
la deal ca o apărătore o mulţime de strade da 
curmezişul stradelor circulare paralele cu cheiul. 
In tâte părţile vedi câmpia verde presărată, cu 
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case, pavili6ne şi casteluri încunjurate de paur- 

curi şi grădini. Mai în depărtare, cât vedgi cu o- 
chii, câmpul vesel şi bogat străbătut de tot fe- 

lul de maşini şi instrumente : pluguri, grape, 

tefeluge, secerători, cositâre, fănse cu câte un 

cal, cară încărcate cu snopi cât casele de mari, 

ducend grâul la treerători; pâmintul tot împăr- 

ţit în parchete în care vedeai vite cornute, cai 
şi oi tolănite în iarbă; fie-care parchet ocolit cu 
şanţuri pline cu apă, tarlalele de deosebite mă- 
rimi despărțite unele de altele prin garduri vii, 

şi la mijloc casă cu un rând acoperită cu tre- 

stie, ocolite cu parter de gazon şi flori, la spate 

„curte şi jur împrejur grajdiuri, şoproane, clăi de 

snopi de grâi şi şire de fân şi de paie. 

Adresându-mă cătră servitorul de piaţă, i-am 

dis arătându-i unul din acele aşezăminte : 

— Cunosci pe vre-unul din posesorii acelor 

case? Aş dori să visitez una dintr'acele ferme. 
El îmi r&spunse cu mirare: 

— Dar ce să vedi acolo, Domnule? Aceia 
sunt nisce 6meni săraci, nisce proşti, nu sciii 

să vorbâscă decât de plug şi de crescerea vite: 

lor, n'ai ce vedea la dinşii, aidem mai bine să 
te duc pe cheii, că de acum încolo începea 

veni lumea cea elegantă la plimbare şi la băi; 

uite s'a şi adunat musica, să vegi doi înnotători
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vestiți cari ai pus rămăşag să se ducă în mare, 
cale de d6u& kilometri. Avem două fete fru- 
mose care innotă aşa de bine în cât ai gice că 
sunt chiar Naiade; vin de se scaldă în mare 
în tote dilele. 

Cu tot indemnul iscusitului meii conduct 
tor, coborându-m& din clopotniţă am luat'o pe 
un drum care ducea spre una din acele case de 
cultivator. Trăgend clopoţelul de la portiţa, gră- 
dinii din şosea a venit o fetiţă ca de dece ani, 
veselă, uşră, albă, cu ochi mari albastri Şi cu p&- 
rul galben buclat pe spate, îmbrăcată forte simplu 
dar curat, o rază veselă de primăvară, Spuin- 
du-i că doream să vorbesc cu stăpânul acelui 
cuprins, ne-a întrodus grațios într”o cameră din 
stânga tindei, salon cu masă de mahon, fotoli- 
uri şi scaune de piele, şi după cinci minute de 
aşteptare ne aflam în faţa proprietarului; un 
om ca, de cinci-deci de ani care mă întrebă cu 
cea mai mare amenitate despre scopul visitei 
nostre; spuindu-i că, eram doritori d'a cunâsce 
cum trăesc în acea, insulă Gmenii de la ţară, el 
s'a dus şi a scos din dulap o tavă pe care era 
o sticlă de vin de Porto şi câţi-va pesmeţi, a 
umplut trei pahare şi ne-a salutat de buna n6- 
stră venire la casa lui, oferindu-se să ne arate
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tot ce posedă şi să ne dea tote lămuririle ce-i 
vom cere şi va fi în stare să cunoscă. 

La întrebarea mea dacă făcea plugărie saii 

crescere de vite, s'a părut mirat şi mi-a răspuns : 
— Cum aş putea face una fără alta? Cum 

aş putea lucra pămîntul dacă nu laş ingrăşa, 
şi cum l'aş îngrăşa dacă n'aș ţinea vite? De-aş 
ţinea numai vite, cum le-aş hrăni dacă n'aş 
cultiva pămînt? Ce-aş face cu gunoiul dacă nu 

laş pune pe semănături? Sistemul nostru al 

Prostilor cultivatori, este de a nu lepăda, nimica 

şi d'a nu scote din cuprinsul nostru, al fie-că- 
ruia, decât ceea ce putem duce la târg, adică 

producte curate şi vite bune. 

Esprimându-i dorința de a-i vedea vitele, 

el ne-a dus pe uşa din fundul tindei într'o curte 

în dosul casei, de unde am intrat într'un grajd 

cu trei despărţituri, de o curăţenie demnă de 
a, figura chiar în Olanda. Acolo imi dise, arătân- 
du-mi 0 vacă galbenă culcată într'un aşternut 

de paie, o vacă fără cârne, de talie mijlocie, 

mică la 6se dar grea la carne, cu ugerul cât o 

baniţă de mare, plin de lapte: . 

— Iată cea mai bună amică a familiei, ea 

ne dă pe tâtă dioa dece pină la doi-spre-dece 

litri de lapce pe care îl împărţim în trei : doi 

litri pentru cafea, ceai şi bucătărie, cinci pentru
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unt, iar cu ce mai rămâne şi cu cât mai luăm 

de la celealalte vite facem brânză. 

Dar viţelul unde este? 
— Viţelul l'am vindut pe ş6se-deci de 

franci când era de şâse luni. Vaca vine singură 

la muls, şade mai mult prin curte pe lângă 

casă, se duce forte rar la păşune; hrana ei nu 

ne costă mai nimica,. mănâncă tot ce rămâne 

de la ospeţele n6stre : coji şi răsături de legume, 

fărămituri de pâne; îi plac cu deosebire lăturile 

de. la spălatul farfuriilor şi tingirilor; ea este 

blândă ca un copil, e născută şi crescută în 
grajd la mine, am cumpărat pe mă-sa cu opt 

sute de franci de la un crescător de vite de 

aici de la noi, este de un soii forte căutat 

chiar şi afară din insulă, pe continent, atât 
pentru bunătatea, laptelui cat Şi pentru calitatea 

cărnii. 

-— 'Trebue să fie vacă de Sviţera, s6mănă 

cu vacile din cantonul Uri. 

— Nu, domnule, este un soiii al nostru 

curat indigen, dobândit de un proprietar de aci 

prin selecţiuni succesive. Bătrânul Magnus, om 

forte bogat, a cheltuit o avere mare tot încer- 

când să întroducă fel de fel de soiuri; a adus 
tauri şi vaci din cele mai vestite ciredi din lume; 

A6uă, trei generaţii se păstra soiul, da resultate
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frumâse, dar apoi, de la a treia generaţie înce- 

pea să degenereze, vitele deveneau os6se, cor- 

norate, uşre la cântar, slabe de picidre, sărace 

de lapte; carnea devenea buhavă şi fără gust, 

vitele eraii forte espuse la blele de gură şi de 
unghii. Fiul lui Magnus a desfăcut tote vitele 

ce-i rămăsese moştenire şi a apucat alt sistem; 
a cumpărat tauri şi vacile cele mai bune şi mai 
frumâse din insulă, soi de ţara n6stră şi, îm- 

părechindu-le cum a ştiut el, a ajuns încet în- 
cet şi din generaţie în generaţie a dobândi vite 
din ce în ce mai bune; astă-di avem a decea 
generaţie şi vitele merg tot îmbunătăţindu-se, 
în cât cine le vede nu crede că sunt neam cu- 

rat autohton. Magnus fiul a făcut o afacere stră- 

lucită, pe tot anul vinde patru-decă pînă la cinci- 

deci de părechi de boi, şi-i vinde pe şepte sute 
şi o mie de franci bucata; a câştigat tot ce 

pierduse tată-sti şi a adus şi un mare folos a- 

griculturei n6stre; vitele de acest soi mănâncă 

măi puţin decât celealalte, sunt mai părose, rabdă 

la fig şi la ploie; nu ai trebuinţă să fie ţinute 

Ja grajd, şed tâtă: iarna în livegi, iar când le 

răsbesce vântul sai ploia, se duc singure de se 

adăpostesc sub şură. 
Trecând în al doilea compartiment al graj- 

dului am găsit o iapă mare, frumosă fără că-
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pă&stru, slobodă în grajd, mânzului ei d'abia i se 
vedea botul din paiele în care sta culcat. Cum 
ne-a simţit a sărit voiniceşte în picidre şi a ve- 
nit la stăpân, cătândui în buzunar dor d'o găsi 
ceva zahar. 

— Asta e o iapă, îmi dise, pe care no 
înham pînă nu s'o face mânzul de un an; al- 
măsarul ei era de neam; a fost plătit de co- 
muna nostră ş6se mii de franci. Când so face 
mânzul tretin, sper să iaii pe dînsul cel puţin 
o mie de franci. Mai am încă cinci jepe cu 
mânzi care sunt la ham la câmp la muncă; ei 
vind tot anul câte un tretin sati doi. Un cal 
crescut de mine a câștigat an la alergări un 
premii de trei mii de franci. 

In mijlocul curţii între grajd şi magazii, 
zăcea în lene un porc mare negru, golaş. Sătu- 
lul dobitoc, după mai multe îmboldiri cu bastonul, 
de-abia s'a, ridicat; picidrele lui nu se vedeaii 
din paie, pântecele îi da de pămînt. 

— De vre-o două dile a început să mă- 
nânce mai puţin, semn că a ajuns la apogeul 
grăsimii; de acum în-colo o să încâpă a slăbi, 
a-şi mânca din grăsime cum se dice; am fost 
agi-dimineţă de m'am învoit, cu măcelarul, o să-l 
taie mâne şi o să-i cântărâscă tâte părţile, una, 
câte una. M'am tocmit să-mi dea, la ori-ce ce-
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rere a mea din fie-care parte jambon, muşchii, 

slănină, cârnaţi, cât or trage la cântar mâne 

când voii tăia porcul. Măcelarul face o afacere 

bună, căci el pote să ia pe porc bani chiar în- 

dată, pe când cu mine se răfuesce treptat; că- 

păţina i-o las câştig pe d'asupra. 

In fundul curţii lucra, o treerătore cu o lo- 
comobilă de putere de patru cai, un car tras de 

două iepe aducea snopi de grâii şi pe câţi nu-i 
prididea maşina să-i bată din car, îi descărca 

într'o clae rotundă terminată în virf ca un con. 

Claea era aşa, de bine îndesată şi ticluită, că pă- 
rea zidită, era pusă pe un pat de scânduri pe 

o gr6pă în care se putea scurge apa în cas de 

ploe, aşa că grâul putea sta ani întregi nebătut 

în snopi, netreerat, fără a se teme de a fi r&sbit 

de udătură sai spulberat de vijelie. Carul, după 

ce descărca snopii, se intorcea iar la urma se- 

cerătârei, şi dacă nu găsea destui snopi gata ca 

să facă o încărcătură, se punea pe urma cosi- 

t6rei şi încărca fân. Fânul era dus şi aruncat 
într'o grâpă adâncă şi când se făcea grosimea, 

fânului de d6uă saii trei palme, se aşezai peste 

dînsul scânduri, pe care se puneau după aceea, 

bolovani de piatră, bucăţi de fer şi ori-ce alte 

greutăți de apăsa fânul. A. doua di, când se 

strîngea alt fân de pe câmp, se ridica patul de
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scânduri, se arunca fânul cel noii peste cel îndesat, 
şi când se făcea noul strat de alte dâus trei palme, 
iar se punea, peste dinsul patul de scânâuri cu 

„greutăţi, şi tot ast-fel pînă se făcea grămada 
mare de eşia din gropă afară. Acesta se nu- 
mesce fân incilat. Vitele îl mănâncă forte bine, 
e mai hrănitor, pentru că păstrâză, tot mustul, 
şi nici nu mucezesce, nici nu mirose. 

Am întrebat pe cultivator dacă maşina, de 
bătut era proprietatea, sa, şi cât plătea mașini- 
stului şi fochistului, şi mi-a răspuns că, el nu se 
încurcă cu ast-fel de belele, că plătea proprieta- 
rului maşinei cu suma de snopi traşi prin ma- 
şină; că ast-fel îl ţinea un franc costul treera- 
tului unui hectolitru de grâi, pe când pe acei 
cari ai încercat cu maşinele lor îi costă mult 
mai mult, câte doi şi trei franci bătutul unui 
hectolitru, fără a mai vorbi de necazurile cu 
maşiniştii şi cu reparaţiile maşinei. 

Intr”o livede ca de un hectar şi jumătate păs- 
ceai în linişte vre-o d6u&-deci de oi din cele mai 
frumâse, cu mieii cât şi dinsele de mari; ele tră- 
iaii acolo fără câni şi fără cioban, tâtă îngrijirea 
lor erai trei jehiaburi de piatră pline cu apă 
împrejurul fântânii , şi într'un colţ al livedei o 
şandrama de scânduri rezemată pe câţi-va stâlpi
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de zidărie, acolo se duceaii oile singure de se 
adăposteau de vreme rea. | 

— Cum se face, îl mai întrebaiii, că câmpul 
este acum pe tâmnă de un verde aşa de vii, 
şi grâul așa de sănătos; nu am vădut nici un 
fir de iarbă îngălbenit de secetă saii de plâie, 

nici un spic de grâii care să nu fie plin de bobe 

pînă în virf? lată r&spunsul ce mi-a dat: 

— -Sunt vre-o d6uă-deci de ani, holdele n6- 

stre erau mai în toţi anii, mai mult sait mai 
puţin bântuite, mănate şi pălite, sai de pliie 
multă sai: de secetă; se mănaii mai ales de câte 

ori după ploie da un s6re ferbinte; picăturile 

de apă r&ămase pe foi produceaii prin razele s6- 

relui efectul lintelor de sticlă cari concentreză, 

razele şi ard. Acum aceste inconveniente nu mai 

esist de când am drenat câmpiile. De vre-o dece 
ani încoa, mai că nu găsesci în Prosta o palmă 

de pămînt nestrăpuns, d'a lungul şi d'a curme- 

zişul, de olane de pămînt, prin porii cărora a- 

sudă apa dintr'însele; apa din olane se strecsră, 

în pămint când pămîntul este uscat de secetă 

saii petrece din pămint în olane când plouă 

prea mult. Drenurile sunt îngropate la o adân- 

cime la care nu le pâte ajunge ferul plugului 

să le spargă; ele comunică la deal şi la vale cu 
şanţurile de irigaţiune, şi dait unele înti'altele, 

Ghica, Scisrori, 24,014, 35
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formând ca un fel de reţea. Când e secetă as- 
tupăm drumurile la vale ca să, remâe pline cu 
apa care le vine din şanţurile de la, deal, atunci 
apa din drumuri strecurându-se prin porii ola- 
nelor ţine reveneală. Dacă din contra plouă 
mult în cât ar sta apa băltace pe câmp, închi- 
dem gurile drumurilor în şanţurile de la deal, 
Şatuncă olanele se golesc, şi apa din -plâie, în 
loc de a sta pe holde, se infiltrâză, prin porii 
olanelor şi se scurge în şanţurile de la vale. 

„— Dar acâsta trebue să fie o cheltuială 
mare! 

— Intâia aşezare a drenurilor costă; un 
hectar nu se pâte drena cu mai puţin de cinci 
sute de franci, dar după aceea întreţinerea, în 
bună stare nu costă decât dece pină la doi- 
spre-dece franci pe an de hectar; dar apoi fate, 
căci producţiunea, este asigurată Şi calitatea, pro- 
ductelor devine mai bună, bobul mai mare şi 
mai hrănit. 

— Câte hectare ai dumneata, domnule, în 
cuprinsul dumitale? 

— EA am, domnul mei, patru loturi şi un 
sfert, din cari d6u& mi-ati rămas moştenire, iar 
celealalte le-am cumpărat succesiv de la nisce 
vecini.
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— Dar ce înţelegi dumnea-ta prin cuvin- 
tul lot? 

— La noi un lot de pămînt este de patru 

hectare. O fermă nu pote fi mai mică de un 

lot. Este dovedit prin esperienţă, că o fermă, 

mai mică de patru hectare în loc de a da venit, 
aduce pagubă, căci nu pâte să facă şi plugărie 

Şi să ţie şi vite. Agricultorii cari ai numai un 
lot îl împart ast-fel : o jumătate îl destină pentru 

casă, grădină, curte, grajd şi magazie, iar cele- 

alalte trei hectare şi jumătate le împart ast-fel : 
un hectar şi jumătate îl cultivă cu arătura de 
grâii, cu cartofi, bob, fasole, napi, şi d6uă hec- 

tare le are pentru vite, păşune şi fân. 

— Dar acel cari aii mai puţin de un lot 
de patru hectare, cari aii numai dâu& hectare, 

de exemplu, cum fac? 

— Acâsta nu se pote, fiind-că lotul este o 

unime agricolă indivisibilă. Un om pote să aibă 

mai mult de patru hectare, dar nu pote avea 

mai puţin; o fermă mai mică de patru hectare, 

este ruinătore şi dă nascere sărăciei. 
— Cum? Un om are un lot şi lasă trei 

copii, la împărţâla moştenirii o să, le vie la fie- 

care câte un hectar şi o treime. 

— Acâsta nu se pote, căci după legea n6- 

stră a Prostilor, numai unul din moştenitori iea
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lotul întreg, fiul cel mai mic, iar cefalalți fraţi 
se despăgubesc din cealaltă avere, ei rămân cu 
drept de creanţă asupra acelui care a. luat pă 
mintul; dacă, a, rămas să, dicem trei copii, partea 
dreptă, a fie-căruia era, să fie de un hectar Şi 0 
a treia parte din hectar, aşa dar dreptul de 
creditor al fie-căruia -din cei doi fraţi cari ai 
rămas fără pămînt este de o anuitate de 49%, 
pe timp de d6u&-deci de ani asupra, valorii unui 
hectar şi o treime. Dacă fratele cel mic € în 
virstă şi nu voesce să primâscă acâstă sarcină, 
dreptul lui trece la fratele care-l precede ime- 
diat la virstă; în cas dea nu voi nică acesta 
să primescă, dreptul trece atuncea la fratele cel 
mai mare, şi când nici acesta n'ar voi, lotul se 
pune în vindare şi preţul dobândit se împarte 
frăţesce. Dacă sunt fraţi majori şi fraţi minori, 
fraţii majori sai rudele cele mai de aprope nu- 
mesc un administrator care esploateză ferma 
pină la venirea minorilor în virstă. 

— Forte bine; dar cum se face dacă un 
om lasă mai mult de un lot, însă, mai puţin de 
trei loturi, dacă lasă, şepte hectare de pildă şi 
a avut trei copii? 

— Lucrul este fârte simplu. Fiul cel mal 
tinăr primesce lotul întreg, iar celealalte trei 
hectare se pun în vindare şi se cumpără de un 

 



INSULA PROSTA 549 

  

proprietar care pote dovedi că mai are pămînt 

saii că este învoit cu cineva care-i cedeză cel 

puţin încă un hectar ca să pâtă completa un 

lot întreg sait mai mult; se găsesc tot-d'a-una 

asemenea combinaţii şi asemenea cumpărători. 
Atunci valbrea acelor trei hectare se împarte 

între cei doi fraţi r&maşi fără pămînt, şi calcu- 

lul e uşor. Se ţine s6mă că partea drâptă a fie- 
căruia, — acea parte în casul de faţă era să, 

fie de “/, de hectar sai de d6uă hectare şi o 
treime, — şi fiind-că unul a luat patru hectare 

şi cejalalţi numai valorea unui hectar şi jumă- 
tate adică cu %/; de hectar mai mult, fie-care 

din ceialalţi fraţi remân cu dreptul de rentă 4“/ 
pe an, în timp de d6u&-deci de ani, pe valorea 

5; de hectar. Dacă sar întîmpla să nu se. gă- 
s6escă cumpărători pentru acele trei hectare stin- 

ghere, atunci unul le iea pe câte şâpte şi drep- 

tul celoralalţi devine de 4%, pe valdrea a dou 

hectare şi o treime. 
Un lot odată format în fermă şi dat agri- 

culturei, nu mai pote îi ştirbit şi nu pote fi es- 

propriat decât întreg şi numai pentru interesul 

comun al judeţului sai al comunei, şosea, drum 

de fer, canal, salubritate sait estindere de oraş. 

Când comuna nu are trebuinţă de lotul întreg 

ci numai de o parte, ea găsesce tot-d'a-una mij-
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loc de a vinde ceea ce rămâne, sait să 0 ali- 
pescă la alt pămînt ca să formeze un lot întreg 
saii o fermă mai mare. 

— Bine! dar când un om are numai un 
lot de pămînt şi lasă mai mulţi copii? Unul iea 
pămintul şi se face agricultor, dar ceialalţi ce 
se fac? | 

— Devin marinari, pescari, neguţători sai 
meseriaşi. La noi toţi ai o meserie, toţi ştim 
mânui 0 corabie Şi să pescuim. Pescele prâspăt 
şi sărat, stacojii Şi crabii sunt un mare ajutor 
la, hrana, locuitorilor şi la alimentarea comerciu- 
lui nostru. | 

Legea asta rurală a nostră începe a fi cam 
r&i vEdută de câtă-va vreme; unii găsesc că 
are mari neajunsuri, de şi a dat un mare avent 
agriculturei nâstre. Concurența ce ne fac Ame: 
ricanii. şi Indienii cu cerealele şi cu vitele lor, 
a scădut preţurile productelor nostre şi mulţi 
din posesorii fermelor nu pot plăti coerezilor 
regulat renta de 4% cu cari ai rămas datori, 
şi sunt siliți să vîngă loturile lor, 

— Cum se face, domnule, că la o latitudine 
atât de septentrională ca aceea, a acestei insule 
clima să fie aşa de dulce şi temperată? Sar 
crede că suntem în Italia sai în Grecia. Văd 
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aici grădini în cară înfloresce mirtul şi cresc a- 
fară din fllorării arocarvi, cedri şi rododenări. 

—  Acâsta provine mai cu s6mă din causa 

curentului celui mare al Mexicului, a Golistri: 

mului, cum îi gic Americanii. Acest curent, sati 
mai bine dis, acest fluviii de apă caldă curge 

prin mijlocul Oceanului cum curge o gârlă p'o 

câmpie. Acâstă gârlă curi6să curge împrejurul 

insulei nostre. Venind de la 8. 0., întâlnesce 

insula n6stră. la punctul numit Nisipa, acolo se 

rupe în d6uă, o parte apucă pe c6sta sudică 

spre E., cealaltă o iea pe c6sta nordică tot spre 

E. şi, după ce linge câstele şi o costă şi alta, se 

împreună iar, la căpătâiul celalalt la apus la 

Ace, ast-fel că pămintul nostru se află într'o 

baie de apă încăldită, cum ar fi o florărie oco- 

Jită cu olane pline cu apă caldă. Dacă o mai 

trece o lună, ai să poţi vedea de colo din clo- 

potniţa bisericei, un fum alb pe “suprafaţa mării 

învertindu-se ca un şarpe; acel fum este abu- 

rul cald care se ridică din curent şi se conden- 

s6ză în contact cu apa mai rece a Oceanului. 

— De unde aduceţi dumnea-vâstră s&mînţa 

de grâii; am vădut curgend din treerătârea du: 

mi-tale un bob fârte frumos, mărunt dar potri- 

vit, tare, sticlos şi greii; trebue să tragă cel 

puţin 61 de livre; seamănă cam cu un grâu
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care se numesce ghircă. Ce neam de grâii este 
acesta ? | 

— Nu aducem semința n6stră, de nicăieri, 
este soiul indigen îmbunătăţit, prin  selecţiune, 
un grâii care acum câţi-va ani nu trăgea, mai mult de 60 de livre, acum mai în toţi anii se 
sue la 65 de livre; sunt proprietari cari ai a- ajuns a dobândi grâu şi de 67 de livre. Pentru 
facerea seminței alegem cea maj bună tarla; tar- laoa, aceea n'o “secerăm în pârgă, lăsăm grâul dintr'insa de se câce bine până e aprâpe d'a se scutura din spic, atunci îl tăiem şi-l trecem prin tarare pînă îl aducem la a cincea parte, numai bob ales, care n'a putut trece prin gău- rile cele mai mari ale tararului , apoi chiar şi bGbele acelea tot le mai inspectăm cu ochii, ca nu cum-va să se fi strecuraţ vr'un bob stricat sau pălit. Nu semănăm mai nici odată grâul din anul acela; sa observat că, seminţa este tot-deauna mai bună, dacă este ceva mai veche. Păzind aceste prescripţiuni am ajuns a avea din an în an un grâu mai frumos, mai sănătos, mai greii, mai bogat în Sluten şi care qă, tărițe mai puţine la măcinaţ ; Un Srâii care nu dege- nereză. Tot ast-fel facem şi cu celealalte pro- ducte. Am dobândiţ credința că soiurile indi- gene îmbunătăţite sunt cele mai folositore, pe 
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când cele streine, ori-cât de bune şi de bine cul- 
tivate ar fi, după câţi-va ani degenersză. 

— Aş voi să sciii cum îngrăşaţi pămîntul? 
— Acesta este o cestiune mare în agri- 

cultură, căci pâmiîntul nostru este fârte sărac; 
stratul vegetal la noi nu e mai gros de d6uă 
degete şi ne trebue gunoi mult, Locurile de 
păşune se îngraşă singure; prin şederea vitelor 
pe dinsele devin din an in an mai bune, dar 
îngrăşatul arăturilor este mai anevoe; aruncăm 
pe dinsele tot ce găsim, tot; ce ne putem pro- 
cura : aşternuturile de la, vite, băligarul, guno- 
iul şi tote necurăţeniile ce putem aduna; mai 
aducem şi cu carăle nstre ce putem găsi sai 
cumpăra din oraşe. Sunt proprietari cari îngraşă 
cu guano şi cu îngrăşăminte artificiale, dar a- 
cesta costă forte scump. 

— Ce industrii aveţi în insulă? n'am vedut 
coşuri de fabrici, nici prin oraş nici pe câmp. 

— ME întrebi ce industrii avem, dar nu 
v'am spus că avem mai întâiii agricultura, apoi 
pescăria, corăbieria şi comerciul; mai avem Şi 
meserii de tot felul, cismari, croitori, cusătore, 
pălărieri, curelari, tîmplari, zugravi, zidari, bu- 
cătari, etc., dar pote că vrei să gici fabrici de 
pânză, de postav, de zahar, de hârtie, fabrică 

de acelea la cari trebue maşini mari şi compli-
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cate, capitaluri de milione, fabrici cari nu se 

pot ţine decât cu un debit mare, cu o popula: 

ţiune numer6să şi cu colonii întinse. Sai în- 

cercat, unii şi la acesta, dar se vede că nu prea 
le-a venit la, socotâlă. Cunosc vre-o doi trei ca- 

pitalişti cari s'aii încercat să fabrice ţesături de 
bumbac, de lână şi de mătase, dar aii păgubit 

bani mulţi şi aii încetat. Dioa de lucru la noi e 
prea scumpă, cărbunele trebue să-l aducem tocmai 

din Belgia saii din Englitera, maşinele trebuin- 
ci6se la, asemenea lucrări sunt fârte complicate 

şi scumpe; trebue să le aducem de afară şi sunt 

anevoe de mânuit; ele aii trebuință de meşteri 

speciali : aceste greutăţi şi multe altele nu ne 
permit să ţinem la luptă cu ţesăturile cari vin 

din America şi de pe continent. 

La Prostii nostri s'a încuibat crezul că mâna 

omului e maşina cea mai perfectă care pote e- 

sista şi că de la acest instrument făcut de 
Dumnegei a isvorit tâtă civilisaţiunea în lume, 

că din ea a eşit pictura, sculptura, architectura, 
tote artele, tote meşteşugurile şi tote meseriile 

Și chiar literatura. Nu avem fabrici, propriii dise, 

dar avem, precum v'am spus, meseriaşi, de tot 
felul. In şc6lele n6stre copiii toţi, fete şi băeţi, 
trebue să înveţe un meşteşug, să aibă, o. mese- 

  
j 

i 

| 
rie; băeţii se dai la meşteşugul zidăriei, dul- |
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gheriei, timplăriei, cismăriei; fetele la cusături, 

la confecţionare de rochi, la împletituri de tot 
felul; nu esistă casă în insula n6stră unde să 

nu găsesci două sai trei maşine de cusut şi de 
împletit; aceste maşine, atât de utile, ai ajuns 

cum era odinidră r6ta de tors, cum era maj 

dinainte vreme furca. Avem croitorese de femei 

şi modiste, dar nu prea fac treburi, fiind-că la 

noi nu este femee care să nu ştie să-şi facă, 
singură rochile, cămăşile şi pălăriile, destul să 

li se dea stofă şi un jurnal de modă; du-te pe 

chei pe s6ră şi vei vedea toalete din cele mai 
elegante; femeile n6stre sunt aşa de bine îm- 
brăcate ca şi la Londra şi la Paris, hainele n6- 

stre ale bărbaţilor sunt făcute în casă, cumpă- 

răm postav, flanelă, pânză, le croim şi le c6sem. 

Şi cum? nu faceţi nici pambriuri, nici 
fanelă, nică postav, nică măcar stambă? Sunteţi 

tributari streinilor ! | 

Nu, domnuie, pentu că ne-ar veni maj 

scump decât le cumpărăm acum. Este de mirat 

cum negustorii ne pot vinde unele stofe mai 

eftin decât se vind chiar in țările de unde le 

aduc şi deosebirea acesta merge une ori pină 

la 25%/o. 

Remediul este uşor : ca să puteţi avea 

fabrici, opriţi mărfurile streine de a intra la voi,
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saii trântiţi-le o vamă grea cu care săi faceţi 
să nu mai vindă eftin. 

— Dar apoi dacă şi ei ar opri vitele şi 

grânele nostre saii le-ar impune cu 0 dare va- 

mală grea, ce am face? aşa e că ne-ar sărăci 

cu totul, pe când acum trăim în pace? Noi le 

vindem productele n6stre pe cât fac şi cumpe- 

răm eftin de la dinşii lucrurile de cari avem 

trebuinţă. Dacă de pildă am pune o vamă de 

un franc pe cotul de postav, nu este aşa că ne: 
gustorul care aduce postavul din streinătate, ar 
fi silit să ni-l vindă cotul cu un franc mai scump 

decât ni-l vindea mai înainte? şi cine ar plăti 

francul acela? nu lam plăti tot noi consuma- 

torii ? şi în loc să fim bine şi curat îmbrăcaţi 
am umbla cu haine vechi Şi rupte. Aşa cum 

este acum, este mult mai bine; că trimitem 

lână, unt, brânză şi grâne şi ei ne trimit pos- 
tav, pânză, stambă, mătăsării, ciasornice Şi por- 

celane. Liberi sunt .să pue dări pe produsele 

nostre dacă le place să le plătâscă scump, dar 
noi e maj bine să căutăm să ne îmbrăcăm cât 
de eftin. 

— Va să gică vreţi să fiţi în veci taibu- 
tari streinului? Nu ştiţi că prin proibiţiuni şi 
prin imposite vamale grele țările cele mari şi  
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puternice ai isbutit să-şi creeze industrii naţi- 
onale ? 

— Nu, domnule, voim să avem relaţiuni de 
schimb cu dinșii, să le vindem şi să cump&răm 
de la ei precum şi ei să ne vindă şi să cum 
pere de la noi în plină libertate, fără să fim 
nică noi tributarii lor, nici ei tributarii nostri. 
Prostii nostri nu vor să crâdă că, dările vamale 
şi proibiţiunile aii creat industria în statele cele 
mari, ci dic că trebue să fi fost multe alte îm- 
prejurări, precum că transporturile erai inainte 

vreme grele, pe când nu esistaii nici vapâre, 

nică drumuri de fer şi că aducerea din depău- 

tări, fie pe apă, fie pe uscat costa mult, apoi 

mai gic că inlesnirile de maşini, abundanţa fie- 

rului şi a cărbunelui și num&rul mare al consu- 
matorilor cari se cifreză aci cu patru-decă şi cu 
ş6se-deci de miline, eftinătatea mânei de lucru, 
eftinătatea capitalului, coloniile şi războiele prin 

cari se impuneaii tractate de comerciii, acestea 

aii contribuit la stabilirea de fabrici mari. 

— Maşinile de cari vă serviţi, le fabricaţi 
aici in insulă, saii le aduceţi de afară? aveţi 
mine de fer? 

— Noi nu avem fabrici de maşini; piatră 

de fer avem multă şi de forte bună calitate, 
dar nu 0 esploatăm, pentru că nu avem căr-
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buni de pămînt; estragerea ferului ne-ar veni 
forte scump şi n'am ţinea piept nică cu Englezii, 
nici cu Belgii, în ţara cărora, sunt localităţi unde 
piatra de fer se găsesce amestecată, cu cărbunele 
de pămînt, în cât n'a decât să le iea cu lopata 
şi să le arunce în cuptor ca să curgă din el fe- 
rul topit ca o gârlă de foc, avantaj care a fost 
pote una din causele cele mai mari ale bogăției 
acelor ţări. | 

— Dar am băgat de s6mă că pentru o es- 
ploatare agricolă, cum este acea a, dumi-tale, ai 
trebuință de un capital însemnat. | 

— Negreşit, dar avem instituţiuni de cre- 
dit. La noi un proprietar muncitor şi onorabil, 
care nu este nici beţiv, nici jucător de cărţi, 
găsesce tot-d'a-una, credit pînă la suma de 75% 
a valorii proprietăţii sale, bani cu 3% do- 
bandă şi /2 9% amortisare. Este destul să mă 
presint la banca nâstră rurală cu un certificat 
iscălit de trei proprietari cunoscuţi şi înscriși în 
tabela băncei ca să mi se dea hârtii d'ale băn- 
cii pe cari le trec drept bani bătuţi ori unde. 
Datoria se stinge în ş6se- deci de ani; dar 
nu este esemplu ca un proprietar să nu se ex: 
onereze în mai puţin de trei-deci de ani, plătind 
Sai o amortisare maj mare sai dând aconturi 
de câte ori nimeresce un an bun.  
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— Dar Evrei aveţi în insulă? 

— „Avem destui; noroc numai, că de la o 
vreme sat mai împuţinat; s'aii împuţinat încă, 

bine, de când legea nu mai permite împliniri de 
datorii contractate de trântori şi de risipitori. 

După legea n6stră actuală, o datorie, ca să 

potă fi exigibilă, trebue să se dovedâscă că îm- 

prumutul a avut originea sa în trebi: de comer- 

ciu sau de industrie, într'o afacere reproductivă, 

ori care putea să devie reproductivă, sait că s'a 

contractat pentru vre-o neapărată trebuinţă de 

familie, iar nu pentru lux, joc de cărţi, sai 

băutură. Datoriile contractate de risipitori, ori- 

care ar fi virsta lor, nu sunt ţinute în s6mă de 

justiţie, precum nu sunt ţinute în s6mă nici cele 
cu camătă, nici. cele făcute pentru joc de cărţi 
saii pe băutură. “ 

— N'am. vEdut nici o sinagogă în oraş. 
— Da de ce să avem sinagogă dacă nu 

sunt Israeliţi? Noi nu avem decât vre-o dece 
dou&-deci de familii cari aparţin cultului mosaic, 
prea puţini ca să pâtă, zidi şi ţinea o sinagogă 

cu pompă necesară. Aceştia au o casă unde se 
adună de-şi împlinesc datoriile religidse şi un 
kahal care vine din când în: când de le citesce. 

Israeliţii se înmulţesc numai acolo unde pot 

trăi din spinarea populaţiunii: indigene, numai
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unde pot face avere fără a munci, unde pot 
specula, bani cu camătă, cu frăudă, şi unde pot, 
esploata patimile şi obiceiurile cele rele : jocul, 
beţia şi corupţiunea. Aci la noi gheşefturile a- 
cestea jidovesci li s'a cam tăiat binişor prin 
lege; şi ştii că unde nu este lac nu se prăsesc 
broasce. | 
— Dar parcă-mi spuseşi adineaorea că a- 

veți destui Evrei? 
— Credeam că mă întrebi de 6meni cari 

fac afaceri evreesci, evrei prin obiceiuri, prin ca- 
racter şi apucături; Gmeni cari speculeză banii 
lor evreesce. Israeliţii care ai mai rămas sunt 
mai toţi meseriaşi, lucrători, meşteri saii negu- 
ţători, Gmeni producători. Cunose pe unul care 
a cumpărat pămînt şi a devenit bun cultivator ; 
cresce nisce oi forte căutate pentru bunătatea 
lânei; mai cunosc pe un altul care produce cei 
mai frumoşi porci; la el se găsesc şuncile cele 
mai vestite. 

— Credeam că Evreii consideră porcul ca 
un animal spureat? 

— Spurcat cât, îi vrea, dar când e vorba 
de câştig, Evreiul, fie Creştin, fie Israelit sai Ma- 
hometan, nu se dă înapoi dinaintea, nici unei 
consideraţiuni. 

— Drept să spun, am admirat forte mult 

|
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starea cea bună, a şoselelor vOstre, stradele din 
oraş sunt aşa de bine pavate şi de curate cum 
nam vădut nici în Olanda; mi-am dis că ţara, 
asta trebue să fie forte bogată, că trebue să aibă 
venituri mari de tot. 

— In adevăr, dările nostre sunt mari; cei 
de la ţară plătim pînă la 10% pe an din venitul 
nostru curat, iar la oraşe dările se suie şi pînă, 
la 20%. Apoi mai avem dările pe tutun de 
500% şi pe băuturi de 200%. Mai înainte vreme 
mai erai şi accisele, dar acum, slavă domnului ,. 
Sail desfiinţat. 

— Şi cum se percep acele dări pe tutun Şi 
pe rachiu ? aveţi monopoluri sai regie? 

— Nici monopol nici regie. Ori-cine voesce 
“Să vindă tutun saii rachiu, este dator să se în- 
scrie mai întâiii la o autoritate comunală urbană, 
şi primăria, aceea îl pune sub privegherea ŞI con- 
trolul unuia din inspectorii săi, pe care trafican- 
tul este dator să-l înştiinţeze de câte ori voesce 
să se bage marfa, în prăvălie. Acela vine îndată 
de deschide marfa, desparte calităţile de tutun, 
țigări şi țigarete, fie-care în şese părţi, iar spir: 
tosele numai în trei; una, din acele părţi se dă 
negustorului pentru a o pune în vîndare, iar cele- 
alalte se închid într'o magazie separată, cu cheia. 
şi sigiliul inspectorului, şi nu se liberâză, trafican- 

Ghica, Scrisori. 24,014. 36
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tului spre vingare, decât atunci când plătesce 
integral val6rea lor în bani. Pachetele pârtă tote 
marca inspectorului şi o etichetă care indică ca- 
litatea şi preţul. Contravenţiunile sunt pedepsite 
cu amendi grele. 

Veniturile acestea bine administrate şi în- 
trebuinţate cu chibzuinţă şi economie, ajung 
pentru plata impiegaţilor, a siguranţei publice 
şi a drumurilor. Cât despre căile ferate ele sunt 
ale companiilor : Statul nu are la ele nici un 
amestec altul decât de a aproba regulamentele 
de esploatare şi de a priveghia la buna starea 
lucrărilor, din punctul de vedere al siguranţei 
călătorilor. Inspectorii şi inginerii Statului cari 
fac acest servicii, sunt plătiţi de companii. 

La noi serviciile publice se fac bine Şi cu 
esactitate, pentru că aici domnesce la toţi ideia 
că ori-ce impiegat, fie de ori-ce rang, mare sai 
Mic, şef sait subaltern, este servitorul publicu- 
lui, iar nu stăpân. 

— Spune-mi, m8 rog, dumnea-ta eşti co- 
operativ ? 

— Ce vrei să dici? că nu te înţeleg ; cu- 
vintul acesta Yam audit de multe Ori, dar nu 
prea, ştii bine ce însemnâză; văd că se întrebu- 
inţeză, la fel de fel de lucruri. 

— Deşi nu înţelegi, nu face nimic, di îna-  
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inte! Pe câţi n'am audit et vorbind şi scriind 
despre lucruri de cari n'ai habar şi nu le în- 
ţeleg, şi acâsta nu opresce ca lumea să-i asculte 
cu gura căscată şi să-i admire. Mi-aduc aminte, 
sunt câți-va ani, pe când ocupam un post im- 
portant într'o cancelarie, şeful mei, un om om- 
nibus, bun la tote, era aşa de ocupat cu tre- 
bile cele mari ale ţărei, în cât era silit să alerge 
totă, gioa de colo pînă colo şi să-mi lase mie 
grija afacerilor celor neînsemnate, aşa că într'o 
di, fiind chemat să decid asupra unui proiect de 
şosea, am pus pe raportul ce mi se presenta 

apostilul următor : 

„Domnul inginer este invitat să continue 
„traseul înainte pină la obor ca să se comple- 
„teze o linie de circumvalaţiune împrejurul ora- 
„Şului, spre a nu mai fi silite carăle încărcate 
„cu provisiuni să trecă prin oraş şi să împe- 

„dece circulaţiunea pe strade“. 
Cuvîntul circumvalaţiune, care nu fusese în- 

trebuinţat pînă atunci în cancelarie, a plăcut 
aşa de mult impiegaţilor, în cât nu mmaă puteam 

scăpa de dinsul, îl întilneam în tâte sdelcile, 

în tote otnoşeniile, în tâte pisaniile; nu era or- 

din, circulară saii raport care să nu conţie de 

d6uă şi de trei ori cuvîntul circumvalațiune. Era, 
vorba de o şosea, linie drâptă între două sate,
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găseam cuvîntul circumvalaţiune ! Era vorba, de 
O şosea peste un deal saii peste o vale, circum- 
valațiune ! Era, să, se facă unde-va un pod, un 
podeţ, un debleii, un rambleii saii o împietrire? 
era, circumvalaţiune ! Dacă îmi permiteam une- 
ori să întreb pe redactori ce inţelegeaii cu acel 
cuvint, îmi respundea : circumvalațiune ! în cât, 
ca să scap de acel cuvint, am fost silit să dau 
ordin, oprind întrebuinţarea, lui. 

— In adevăr, sunt Gmeni cari vorbese ore 
întregi fără a şti ce spun Şi merg înainte, nu 
le pasă. Învăţătorii de şedlă, la noi, aii de sis- 
tem de a nu permite copiilor să vorbâscă fără 
a sci ce spun, şi-i esercitâză a se esprima, curat 
şi limpede, când aii câte ceva de dis, ca să 
potă fi înţeleşi la vorbă, 

ii, dragul mei domn, nu sciii cum se pe- 
trec lucrurile la cooperativă, sciti numai că este 
o băcănie mare, forte mare în oraş, la Vacile, 
deasupra căreia stă scris cu litere mari de au: 

„Cooperative Store“ 

adică magazin saii deposit cooperativ, dar nu 
Sci ce o fi înțelegând ei cu acele cuvinte, însă, 
dacă eşti doritor să, afli, am eii un văr impie- 
gat acolo, un fel de contabil saii de secretar; el  
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trebue să scie; îţi pot da o scrisore cătră 
dînsul. 

După două gile m& presentam la d. Peter, 

impiegat la cooperativa din Vacile, cu o seri- 

sore de recomandaţie din partea bunului agri- 

cultor Paul, şi iată resumatul celor ce am pu- 
tut afla de la dinsul. 

— Ai observat, domnule, sunt sigur, imi 

dise îndatoritorul Peter, că ori-ce este lucrat de 
om, ori-ce product, .cum se dice, cismă, haină, 

ciasornic, ori şi ce, este resultatul combinării a 
d6u& puteri distinse una de alta : a; Capitalului 

şi a Muncă. | 

Una dintr'aceste du puteri, Capitalul pur- 
cede obicinuit de la meşter, de la patron saii 

stăpân, pe când cealaltă putere, Munca, procede 

de la lucrător, muncitor sui impiegat, calfă, u- 

cenic. Şi iată cum se petrece trâba: 

Un meşter, care are ceva parale, cu alte 

cuvinte un Capital, închiriază un local, cumpără 

maşinile, uneltele şi materialul trebuincios me- 

seriei sale, iar cu simbrie, sai cu plată zilnică, 

pune câţi-va lucrători, calfe saii ucenici, dei 

muncesc, şi obiectele dobândite prin lucrarea, a- 

celora devin proprietatea jupânului saii meșşte- 

rului. EI le vinde în profitul său, şi cu banii do- 

bândiţi din vindare îşi scote cheltuelile făcute
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pentru chirie, unelte şi plata lucrătorilor; iar cei 
mai remâne, dacă remâne, este beneficiul sai 
câştigul săi. 

In casul acesta, ori cât ar câştiga mește- 
rul patron, precum Şi ori cât ar păgubi, nu 
privesce de loc pe lucrători, ei şi-a avut plata 
lor regulată. 

Dar când lucrătorii participă şi ei la bene- 
ficiul realizat, când trâba este injshebată, aşa, 
că, deosebit de salarii, munca să aibă Şi ea, 
parte în câştigurile ce patronul a putut realiza, 
acesta se numesce Cooperaţiune, adică cointe- 
resare a muncei în capital, combinarea sai 
contopirea interesului capitalului cu interesul 
muncei. 

De la credința că în mai multe casuri, pa 
tronul, adică capitalul, realis6ză prea mari bene- 
ficii în comparaţiune cu plata ce se dă luerăto- 
rilor, sa născut ideea, de a face ca. şi lucrăto- 
rii să aibă o parte în beneficiile realisate de 
capital, fie acel capital format de patron, de ac 
ţionari sati de însăşi asociaţiunea muncitorilor. 
Asociaţiunea capitalului cu munca, întw'un cu- 
vînt combinarea, acestor d6uă puteri s'a numit 
Cooperaţiune, adică, conlucrare sait contopire â 
interesului muncei cu interesul capitalului. 

Cooperaţiunea se pote face prin asociaţiu-  
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nea patronului cu lucrătorii sai prin asociaţiu- 

nea numai a lucrătorilor între dinşii, ei fiind şi 

conducătorii afacerii. | 

Dacă la înfiinţarea unei băcănii, de esemplu, 

banii necesari pentru cumpărarea zahărului, ca- 

felei, maslinelor, pentru plata chiriei localului 

şi tote celealalte cheltueli, s'ar aduce de către 

băeţii din prăvălie, de Gmeni care lucrsză acolo, 
în cât băcănia să fie proprietatea lor, o aseme- 

nea, întreprindere se numesce asocațiune coope- 

ralivă. 

Dacă câţi-va lucrători timplari s'ar asocia, 
şi ar forma un capital cu care să închirieze 

casă, să cumpere maşini, unelte şi materialul 
necesar, lemne, scânduri, ferărie, ast-fel ca sta- 

bilimentul să fie al lucrătorilor chiar, acesta s'ar 

numi asociaţiune cooperativă. 

Dacă capitalul s'ar forma de un patron sai 

de o societate de acţionari cu învoirea, ca lu- 
crătorii, deosebit de salariul lor dilnic, să aibă 
şi o parte Gre-care în beneficiile realisate, ar fi 
şi acâsta, tot o asociaţiune cooperativă. 

Asociaţiunile cooperative se pot deosebi în 
dou categorii : în cooperative de distribuţiune şi 

cooperative de producțiune. Scopul celor d'intâii 

este de a petrece producte, de a le plasa, dea 

le vinde, pe când a celoralalte, a cooperativelor
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de producere, este de a produce, de a face, de 
a fabrica. 

In Englitera, în Francia şi în Germania 
există astăgi o mulţime de aceste asociaţiuni, 
dar acele cari au reuşit mai bine, sunt acele 
formate -pentru plasare; se pote dice că nouă 
părţi din societăţile cooperative existente ai 
drept țel plasarea. Incercările făcute de a se a- 
plica sistema la, producţiune, n'au fost tot-aea-una 
norociie; forte puţine aii reuşit; şi lucrul se înţe- 
lege de sine : fabricarea, este expusă la o.mul- 
ţime de împrejurări şi de fluctuaţiuni. O fabrică sai 
un atelier ajuns în stare deo mare estindere, 

"de o mare producere, anevoe îşi pote restrînge 
operaţiunile când vin împrejurări grele : scădere 
de preţuri, criză de bani, sai! o concurență ne- 
așteptată; adesea o mică invenţiune răstârnă şi 
ruin6ză fabrici mari şi vechi, şi afundă în mi: 
serie: mil de lucrători. Pe când o asociaţiune 
pentru plasare îşi pote modera Şi chiar opri o- 
peraţiunile sale mai lesne, nu are decât să nu 
își reînoiască aprovisionările. 

Fabricile sunt adesea, obligate a continua 
lucrarea lor, şi a vinde în pagubă ca să-şi potă 
păstra clienţii cu speranţa că în curând vor 
veni vremi mai bune, sai să grămădâscă în magaziile lor, product peste product, sporind  
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capitalul închis, alternativă care şi una şi alta 
duce adesea la ruină şi la catastrofă, 

Ceea ce Englezii numesc Cooperalive Stores, 
(deposite sati magazii cooperative) sunt nisce 
prăvălii mari înfiinţate sai prin acţiuni, sai 
prin asociaţiunea clienţilor deveniți chiar ei ac- 
ționarii întreprinderii. In casul cel din urmă ei 
şi numai ei, asociaţii clienţi, beneficieză de câş- 
tigurile realisate, iar servitorii stabilimentului, 
secretarii-contabili, casierii şi impiegaţii de deo- 
sebite categorii nu ai nici o parte la câştig, 
sunt nişte simbriași şi nimic mai mult. Este bine 
să vă daii aci o mică, idee despre cum ai luat 
născere acele societăţi, căci ele astădi ai ajuns 
la o mare desvoltare. 

Cam pe la 1844 lucrătorii dintro fabrică 
de flanele de la Rochdale, dou&-deci şi opt la 
număr, v&gend că băcanul de la care cumpăraii 
cu mărunţişul zahărul, cafeaoa, şi ciaiul, le da, 

obiecte de calitate prâstă şi chiar falsificate, pe 

când la băcănia care vindea cu ridicata (en gros) 

aceleaşi obiecte eraii şi de calitate mai bună şi 
mai eftine, sai învoit între dinşii, puinăd fie- 

care câte o mică sumă, la mijloc, cu cari bani 

sa făcut o aprovisionare de la băcănia en gros, 

din care aprovisionare apoi lua fie-care cât îi 

trebuia, plătind ceea ce lua, cu bani gata, tot
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pe preţurile cu cari cumpăra mai înainte acele 
obiecte de la băcanul detailant. Cu banii ce se 
adunaii de la acele cumpărături se reinnoia provi- 
siunea când se isprăvea. Ast-fel aveai zahărul, 
ciaiul şi cafeaoa de calitate mult mai bună Și 
mai spornică. Nici prin gând nu le trecuse că 
aveati să mai tragă vre-un alt folos decât acela 
al calităţii, când la încheerea socotelilor s'ail 
pomenit pe ne aşteptate că se realisase un be- 
neficiii însemnat, pentru că obiectele, fiind de 
calitate bună, şi curată, erai mai spornice şi ei 
işi îndestulai trebuinţele cu o cantitate mii 
mică, și fiind şi mai eftine rămănea, în casă deo- 
sebirea preţurilor cumpărărilor, în cât lucrătorii 
asociaţi, în sistema, acesta, găsise un plasament 
producător şi sigur pentru economiile ce făceail 
pe nesimţite. 

După dece ani de existenţă, asociațiunea 
flanelarilor de la Rochdale devenise vestită şi 
atrăsese o mulţime de lucrători. Numărul as0- 
ciaţilor se suise la 10,894, şi capitalul adunat a- 
junsese să fie de 322,500 francă. Atunci deposi- 
tul cooperativ, nu se rai mărginea numai la 
d'ale băcăniei, ci se aprovisiona cu carne, pâne, 
haine şi încălţăminte tot pe baza principiului 
iniţial. Asociaţii cumpărati cu acelaşi preţ ca de 
la prăvăliile de mărunţiş (detalianți), dar do-  
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bândeaii calități mai bune; capitalul asociaţiunei 
sporea pe tâtă dioa, şi sporea aşa de repede, că 
la 1856 înființase din beneficii, mori cu vapor 
pentru măcinatul făinei trebuitore la fabricarea 

pânei consumată de asociaţii săi; casa în care 
era storul central, cu zidirea căreia se cheltuise 

350,000 frană, era, proprietatea asociaţilor, şi în- 

ființase opt-spre-dece sucursale, din cari una 
este şi asta a nostră de aici. Beneficiul realisat 
era de 814,425 fr., de la care se da asociaţilor 
un venit fix de 5%, pe an; iar escedentul se a- 

dăoga pe tot anul la capital. Vingarea făcută în 

acel an a fost de 6,865,675 fr. 

La 1882 capitalul social ajunsese să fie de 

7,881,075 franci, din care parte s'a băgat în 

cumpărare de acţiuni de drumuri de fer şi parte 

în ipoteci pe case zidite pentru lucrătorii aso- 

ciaţi, aşa că mai mulţi din ei ai putut deveni 
proprietari pe casele în cari locuiau, cumpărân- 

du-le de la societăţile de construcţiuni cu plăţi 
în anuităţi. 

Astădi Englitera are 782 de storuri coope- 
rative al căror debit se sue la 346,712,450 fr. 

pe an. Unul dintr'aceste storuri, Army and Navy, 

înfiinţat prin asociaţiunea ofiţerilor de mare şi 

de uscat pentru a se aprovisiona cu obiectele 

trebuitore lor, are un local cel puţin de trei ori
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cât magasinele Luvrului din Paris. Acolo se gă- 

sesce ori-ce ar căuta cine-va : pâne, carne, .pesce, 

păsări, vânat, unt, pâme, legume, bucate gata, 

îmbrăcăminte, arme, trăsuri, cai, mobile, cuţitărie, 

argintărie, porcelane, diamanturi, ciasornice, cărţi, 

hârtie, intrun cuvint ori-ce ai căuta, şi dacă 

bazarul nu ăre obiectele cerute ţi le procură. 
Storul Whiteley, care portă numirea de 

Universal Provider (furnisor universal), este pste 

cel mai mare store din lume. El aparţine unei 

societăţi de acţionari. La acel store se pot a- 
provisiona nu numai acţionarii dar şi ori-cine, 

tot pe sistema de bani gata. Nu cunosc lucru 

în lume, care să nu se găsâscă la Whiteley. 

Este destul să amintesc că la un incendiii, anul 

trecut, care a distrus o aripă a acelui stabili- 

ment, aii fost siliți să se lase să arză mai multe 

fiare sălbatice şi veninâse, lei, tigri şi şerpi ve 

ninoși, cari se găseaii acolo de vingare. 
La acest store, obiectele se vind mai eftin 

decât la prăvăliile particulare, căci aci nu este 

cestiunea de a se forma un capital păstrat as0- 

ciaţilor, ci de a le da un dividend bun. Pe a- 
cest principii sunt formate şi magaziile cele 
mari din Paris : le Louvre, le Printemps, le 
Petit, St. Thomas, ete. 

Unele asociaţiuni de lucrători ati adoptat  
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la storurile lor principiul de a cumpăra obiectele 
mai eftin în loc de a se forma un capital cu 
diferenţa preţurilor. Acâsta însă este a se de- 
părta de la principiul iniţial, prin care se for- 

mează asociaţilor muncitori un capital, bani 

albi pentru dile negre, cum se dice, principii 

salutar şi umanitar care asigură existența săra- 

cului când vine b6lă, bătrâneţe, neputinţă sai 
vre-o nenorocire. 

Binele ce aii produs storurile cooperative 

este imens; unele aii putut consacra pînă la 

21% din beneficii, la desvoltarea educaţiunii şi 
învăţăturii copiilor lucrătorilor în sciinţe şi arte 
industriale. 

Prosperitatea, storurilor în Englitera a fost 

aşa de mare, în cât ai înfiinţat fabrici pentru a 

produce chiar ele multe din obiectele trebuin- 

ci6se debitului lor; storurile posedă, corăbii mari 

cu vapor ale lor cu cari aduc de peste. mări o- 

biectele cu cari se aprovisionâză; ai cumpărat 

moşii (ferme) în cari cultivă cerealele, legumele, 

şi pomele de cari ai trebuinţă, cresc vite şi - 

pasări cari le procură laptele, ousle, untul şi 

carnea cu care aprovision6ză magaziile lor; aii 

înfiinţat bănci pentru daraverile lor de bani, 

daraveri cari s'au suit în anii din urmă la su- 

ma de 300,000,000 franci (trei sute de miliâne).
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Unul singur dintr”aceste storuri, acela al lâna- 
rilor (Wholesale) a avut afaceri de bani de peste 
nou&-deci şi cinci de milisne (95,000,000 fi) 
Societatea acesta a lânarilor a ajuns la o mare 
perfecţiune de fabricare; astădi produce numai 
pentru storuri, aprovisionâză cu fabricatele sale 
622 de storuri. 

Căutând bine, tot secretul prosperității sto- 
rurilor este principiul de a nu vinde decât pe 
bani gata, de a nu face nimănui credit, 

Vîngarea pe datorie este o sistemă fatală, 
folositâre Ovreilor; cumpărarea pe datorie este 
ruina. consumatorului, este camăta deghisată 
care îmbogățesce pe Ovrei, este leagănul beţiei, 
al jafului, al Corupțiunii şi al crimelor. Legea 
care a pus capăt vingării băuturilor pe datorie 
a făcut un mare bine: Patima beţiei a, scădut, 
moralitatea publică a câştigat sută la sută Şi 
crimele s'aii împuţinat. 

Un alt servicii mare adus lucrătorilor de 
către societăţile cooperative înfiinţate de dinşii, 

„este formarea şi desvoltarea societăţilor de con- 
strucţiuni de case pentru locuinţele muncitori- 
lor : Buediing societies, cani Sai fondat şi ele 
tot pe principiul cooperativ şi în conecţiune cu 
dinsele. Scopul acestor societăţi este de a pro- 
cura: lucrătorilor locuinţe comode, curate şi de  
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a-i pune în posiţiune chiar de a deveni proprie- 

tari pe acele case. 

Precum am spus mai sus, storurile coope- 

rative, în loc de a da societarilor parte din be- 

neficiile ce trec peste fixul de 5%, sai de a în- 
trebuința acel excedent la scăderea - preţului 
obiectelor ce cumpără clienţii asociaţi, acel ex- 
cedent s'a consacrat la formarea de societăţi de 

construcţiune, ast-fel că lucrătorii asociați pot 
avea locuinţe bune şi igienice, aerate şi bine 
drenate, aprovisionate cu apă în ahondenţă, şi 

cu gaz. Precum îşi procură de la storuri obiecte 

de consumaţiune de calitate bună, tot ast-fel 

îşi pot procura locuinţe comode şi sănătose. 

Scopul societăţilor de construcţiuni fondate 

din câştigurile realisate de storurile cooperative, 

este de a pune pe lucrători în stare de a sa- 

tisface una din trebuinţele cele mai neapărate 

ale omului : locuinţa. 
Cu partea de beneficii ce-i revine de la 

storul cooperativ, şi cu ce mai pune d'oparte, 

un lucrător econom şi diligent pote forte bine 

cumpăra sai zidi casă, plătind cu amortisare 

banii avansați. de societăţile de construcţiuni, i- 
poteca pe acea casă servind de garanţie pină ia 

văfuirea, datoriei. Sunt acum peste 71,000 de
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lucrători, membrii ai societăţilor de construcție, 
Acele societăţi proced ast-fel : 

O Building society cumpără un loc întins 
pe care însemnâză, stradele, face pe sub ele ca- 
nalele trebuinciose, pune olanele pentru ducerea 
apei şi a gazului, hotăresce locurile pe cari se 
pot zidi case, lasând din distanţă în distanţă 
spaţiuri slobode ca să nu fie prea grămădite; 
drenajul şi ventilaţiunea, se fac în cele mai bune 
condițiuni igienice. Locurile . destinate zidirilor 
sunt despărțite fie-care în trei: grădină, curte 
şi casă. Casa între curte şi grădină, grădina în 
faţă, strada şi curtea la spate, curţile a două 
case sunt despărțite una de alta, printr” un 
Mic zid. 

| Casa se zidesce sait de chiar lucrătorul as0- 
ciat, cu banii ce i se avansâză succesiv de 
societatea de construcţiune, sai i se zidesce 
de societatea de construcţiune, rămâind ipo- 
tecată la acea societate pină la răfuire. Anul 
tăţile se plătesc din beneficiile capitalului co 
operativ şi din economiile lunare. saii săptămă 
nale ce pot realiza muncitorii. Casele sunt mai 
tote pe acelaşi plan de distribuire. 

Societăţile cooperative de producţiune, deși 
nu aii dat resultate aşa de satisfăcătore ca cele 
pentru plasare, nu trebue însă să se creadă că  
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ideea este sterilă şi că trebue părăsită, cu atât 
mai mult că unele aii reuşit forte bine. 

In Paris s'au făcut mai multe încercări de 
producţiuni cooperative dintre cari vre-o patru- 
deci tot există şi astădi; deşi tote nu sunt înta”o 
stare de invidiat. In timpul revoluţiunii de la 
1848 s'a făcut în Paris încercarea d'a se încu: 
raja asemenea stabilimente cu avansuri de bani 
din cassa statului, de a se înfiinţa ceea ce s'a 
numit : „des atehers nationauzt. Existenţa lor 
însă a fost efemeră. Pâte că momentul chiar 
nu era bine nemerit, într'un timp când spiritele 
erail cuprinse de preocupaţiuni politice. 

Una din societăţile cooperative care a avut 
un succes deplin, fără concursul statului, este 
societatea, lucrătorilor clavirişti, înfiinţată la 1849. 
Patru-spre-gece inşi ai pus câte 50 franci fie- 
care şi ai înfiinţat un atelier. Acea societate 
a prosperat aşa de bine, în cât astăgi fabrica şi 
uneltele, a căror valdre este de 275,000 franci, 
a devenit proprietatea limpede a acelor lucrători 
asociaţi. Ei ieai şi lucrători cari lucrâză cu dioa, 
fără de:a fi asociaţi. Altele însă, deşi ait început 
forte bine, şi aii mers tot prosperând până la 
un timp, mai la urmă însă au fost silite de îm- 
prejurări saii să se disolve, sati să se abată de 
la principiul primordial al cooperativelor. Voii 

Ghica, Scrisori, 24,014. 37
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cita aci esemplul societăţii bumbăcarilor din 
Sufolk. 

La anul 1855 câţi-va lucrători bumbăcari, 

asociindu-se prin formarea unui mic capital, ai 

inchiriat o sală, ai cumpărat câte-va răsbâie de 

țesut şi aă început a lucra pe contul lor. La 

început, lucrul mergea bine de tot; industria 

bumbacului era, p'atunci in florea, ei, şi asociaţii, 
încuragiaţi de succesul întreprinderii, aii dat a- 
telierului lor cu încetul o întindere din ce în ce 

mai mare; ai înființat chiar un atelier de tors; 
capitalul lor, din beneficii, ajunsese la 125,000 

franci. Sistema adoptată deci era simplă şi bună: 

un beneficii de 25% era luat pe tot anul de 

la capital, iar ce mai prisosea se făcea, în dou, 

şi o parte se împărțea asociaţilor ca supradivi- 

dend, iar cealaltă se împărțea lucrătorilor cari 

lucraii cu plată, cu dioa, peste salariul ce li se 
cuvenea, ceea ce făcea că acei lucrători, primind 

afară de salarii şi o plată potrivită cu munca 
şi cu silinţa lor, desvoltaii şi zel mare şi acti- 
vitate la lucrare, în cât beneficiul mergea, cres- 

cond răpede; şi fabrica mergea aşa, de bine, în 

cât pe la 1860 ai putut zidi o fabrică mare cu 
care ai cheltuit 1,250,000 franci şi se pregătea 
să mai zidescă şi o alta. Dar deabia se mutase 
în zidirea cea nouă, când de o-dată isbuenesce
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războiul civil în Statele-Unite ale Americei, a- 
tuncă fumul incetâză de-a mai eşi din coşurile 
fabricelor de bumbac. Manchester devenise în 
câte-va luni un oraş mort. Industria bumbacului 
se cufundase intro crisă fără esemplu în isto- 
ria industriei. Lucrătorii asociaţi din Lancaster 
au luptat cu curaj şi energie, însă deşi aii ur- 
mat încă şi după ce mai multe fabrici particu- 
lare stinsese focurile maşinelor, dar tot în sfir- 
şit au fost şi dinşii constrinşi de necesitate să 
înceteze. 

Nu încape îndoială că sistema cooperativă, 
se pote aplica mai bine la distribuire decât la 
producţiune, fiind-că, precum am maj Spus'0, a- 
ceste din urmă îşi pot modera şi restringe ope- 
raţiunile mai lesne şi mai repede decât celelalte, 
mai ales că ai o clientelă fixă, pe cână celelalte, 
ca să subsiste, trebue să producă neîncetat sait 
să, suspendeze. Cu tote acestea nu încape îndo- 
ială că asociaţiunea muncei cu capitalul la pro- 
ducţiune. este un principii salutar, care bine a- 
plicat, pote da în multe casuri resultate forte 
bune. Șistema acâsta o credem aplicabilă mai 
ales in agricultură şi voiii cita esemplul ferme- 
lor din Sufolk ale domnului Gurdon. 

Acest proprietar, avend în comitat maj 
multe. ferme (moşii), s'a hotărit să pue pe una
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dintr'însele în tovărăşie cu câţi-va lucrători de 

pămint. Şi iată cum a procedat. A evaluat a- 

renda fermei drept 150 de livre (3,750 fr.) pe 

an, deosebit de acestă arendă a mai pus în to- 

vărăşie un capital necesar pentru o plată, gilnică, 
modestă la, lucrători şi pentru cumpărare de u- 

nelte şi de seminţe. Intreprinderea acesta cu 
un-spre-dece tovarăşi, lucrători agricoli, fie-care 

cu o parte de o potrivă, a avut un deplin suc- 

ces. In puţini ani s'ai plătit tote avansurile fă- 

cute, în cât instrumentele şi maşinile aii deve- 

nit proprietatea acelor 11 lucrători. 

Gurdon, încuragiat de succesui dobândit, nu 

numai în privinţa îmbunătăţirii stării muncito- 

rilor de pămînt, a aplicat acestă sistemă la cele 

mai multe din fermele sale şi sistema Gu 

don a meritat un nume special. Unii din eco- 

nomişti Lai desemnat sub denumirea de Colec- 
tivismu. 

Ceea ce-mi spunea amabilul Peter despre 

reposatul Gurdon mi-a adus aminte învoiala fă- 

cută de un bun şi regretat amic al mei, de 

Grigorie Filipescu, la moşia sa Filipesci-Gropăriile 

din judeţul Brăila, unde țăranii foşti clăcași ai 

devenit arendaşii moşiei, întovărăşiţi între dinşii 
sub o bună direcţiune cu un comitet dirigent, 
ales dintre dinşii; plătesc şi ai plătit regulat
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tot-dea-una prin anticipație câştiurile; ai sporit 

arenda cu 10 şi 20%, la fie-care termen de 
5 ani, şi urmâză aşa de mai mult de cinci-spre- | 

dece ani, în cât putem dice că, experienţa este 
tăcută, căci a resistat într'acest interval la ani 

de recoltă, slabă, la ani de preţuri scădute şi la 
ani de necăutare de producte. Acestia sunt pote 

țăranii plugari cei mai înstăriți din totă Ro- 

mânia. 

Asociaţiunea între locuitorii ţărani împro- 
prietăriți prin legea de la 1864, ar avea avan- 

tagiul de a face să, dispară neajunsurile culturei 

celei mici; cincă-deci saii o sută de mici propri- 

etăţi, avend câte trei patru şi şese hectare, de 
le-ar pune în tovărăşie ar face o fermă de 300 
sait de 400 hectare care ar da un folos mai mare 

decât părticele esploatate în deosebi. Un alt 

bine ce ar resulta din acele asociaţiuni ar îi că 
s'ar stimula amorul propriii al fie-căruia la lu- 

cru, Sar scutura apatia isolării şi s'ar învinge 

ignoranţa prin luminele aduse de fie-care a- 
sociat. 

In Germania, ca încuragiare şi desvoltare 

a agriculturei, s'aii întrebuințat băncile coopera- 

tive după sistema imaginată de Schulze De- 

litsch. 

Este învederat că o colectivitate de lucră-
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tori inspiră tot-dea-una mai multă, încredere de- 
cât un individ isolat, ori cât e mare ar fi apti- 
tudinea, aplicarea şi moralitatea lui. Solidaritatea 
între Gmenii cari aii interes comun este garan- 
ţia cea mai bună ce se pâte oferi unei institu- 
ţiuni de credit, căci respunderea, fiind colectivă, 
membrii asociaţi se priveghiază, se încuragiază 
unul pe altul şi se întrec la muncă. 

Principiul stabilit de Delitsch este de a se 
„face credit de băncile agricole numai adevăraţi: 

lor muncitori. de pămint, şi numai după o mi- 
nuţicsă cercetare asupra purtării şi capacităţii 
muncitorului şi a condiţiunii de a deveni acţio- 
narul băncii. Pe aceste principii, în anul 1865 
existaii în Germania 961 de asemenea asocia: 
țiuni, din cari 498 numărat 170,000 de asoci: 
ați; sumele avansate de dinsele se suiaii la 
250,000,000 franci. Numărul lor ajunsese la 
1877 a fi de 1827. Suma banilor împrumutaţi 
era de 500,000,000 franci Şi daraverile erai de 
2,750,000,000 franci, treceau adică peste 2'/ 
miliarde. 

Aceste asociaţiuni ai dat agriculturei din 
Germania un fârte mare avânt. 

Pe când Peter începuse a-mi esplica, meca- 
nismul băncilor agricole Şi-mi vorbea de socia- 
lismul creştin al lui Taafe, de tendinţa lui d'a  
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interesa pe cei cari ai mult la sârta celor cari 

nu ai, îmi descria organisaţiunea industriilor 

celor mici în cooperaţii cum o introdusese Bel- 
credi în Austria; tocmai vorbeam de ideile so- 

cialiste ale lui Lassale şi ale lui Karl Marx şi 
de organisaţiunea Înternaţionalei, când audim o 

gălăgie mare în uliţă. Doi inşi cam iuți la fire, 
după mai multe cuvinte proste, gise unul altuia, 

ajunsese la pumni şi la păruială, şi se formase 

în jurul lor un cere mare de gură-cască. Ceea. 

ce m'a mirat mai mult a fost să v&d atitudi- 

nea impasibilă a doi trei sergenţi de oraş cari 
stai şi ei şi se uitai cu curioşii dimpreună fără 
să se amestece şi să, iea măsuri ca să pue capăt 

acelei gâlcevi, saii să iea pe luptători să-i ducă 

la poliţie ca să-i înveţe minte de a se mai certa. 

Exprimând acestă mirare a mea, Peter imi r&s- 

punde : 

— Dar de ce să se amestece, dacă nimeni 

nu le cere nici intervenţiune nici asistență? 

'Pi-am mai spus că la noi Gmenii autorităţii sunt 

servitori, iar nu stăpâni; aci nu este vre-o cri- 

mă comisă, pare a fi un simplu delict, şi dacă 

cine-va se simte năpăstuit, nu are decât să re- 

clame şi să câră, să i se facă dreptate. Sergen- 

ţii aii alergat acolo tocmai ca să fie la disposi- 

ţiunea, acelui saii acelor cari ar reclama servi-
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ciile lor, şi ca să împrăştie pe -curioşi, in cas 
când sar grămădi aşa în cât să impiedice ci- 
culaţiunea. 

— Dar unde ar putea reclama Şi cine ar 
judeca, gâlcâva, ? 

— Sar judeca, la primărie de trei din ce- 
tăţeni cari îşi fac acolo rândul cu s&ptămâna 
tocmai pentru a cerceta asemenea casuri; iar 
de ar fi crimă sar trimite pricina domnului 
Justiţie ca s'o dea judecătorului de instrucţie 
care, dacă o pote califica, crimă, să o trimită pro- 
curorului ca, să, susţie acusaţiunea înaintea juriu- 
lui. Aceşti trei funcţionari sunt aleşi dintre doc- 
torii în drept cei mai consideraţi şi sunt retri- 
buiți. Acei aleşi sunt obligaţi, vrend ne- 
vrend, să primâscă, aceste funcțiuni cel puţin 
pe un an. 

— Dar afacerile civile cum se judecă ? câte 
tribunale şi câte curți aveţi, de câţi judecători 
se compune fie-care instanţă Şi cine îi unu 
mesce? 

— Avem justiţie dar nu avem tribunale 
şi curţi proprii dise. La noi când un om crede 
că este năpăstuit, trebue să-şi dobândâscă, drep- 
tul ce i se cuvine. Acel care bănuesce că i s'a 
făcut o nedreptate sai că i s'a răpit un drept
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şi voesce să se judece, nu are decât să se a- 
dreseze la judecători şi să-l ceră. 

— La care judecători? căci îmi giceai că nu 
aveţi nică curţi, nici tribunale proprii dise; la 
care judecători să se adreseze? cine sunt ei Şi 
cine îl numesce? 

— Cum, cine îi numesce! Cine numesce pe 
medici, pe ingineri, pe architecţi? îi numesce 
facultatea de drept, dând titlul de licenţiat saii 
de doctor acelor cari aii făcut studii şi aii dobân- 
dit cunoscinţele necesare pentru a studia, o pri 

cină şi a o judeca conform legilor existente. 
Precum facultatea de medicină numesce pe me- 

dici, dându-le o diplomă prin care li se recu- 

_nâsce că aii destule cunoscințe pentru a căuta 

un bolnav şi a-i prescrie ce trebue să facă ca 

să-şi redobândească sănătatea ; asemenea, ori- 

cine a dobândit diploma de licenţiat saii de doc- 
tor de la o facultate de drept recunoscută, are 

dreptul de a. conduce o pricină ca avocat, ca ju- 

decător, procuror saii judecător de instrucţie. 
Ori-cine este licenţiat saii doctor în drept, pote 
să judece, precum ori-cine este doctor în me- 

dicină pote căuta şi vindeca bolnavii cari se 

adres6ză la dinsul. 

— Să ne lămurim bine, mă rog; să ne in-
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chipuim că am o moşie, că vecinul m& calcă şi 

că mi-a luat, fără să aibă drept, o bucată de 

pămint pe care voesc să o ieaui înapoi şi să fiii 

despăgubit de perderile ce mi s'au pricinuit. 

Cum fac şi la cine mă adresez? 

— Lucrul este simplu. Cum face acel care 

sufere de o b6lă? el, saii cunosce un medic, sai 

află, din svon că X... este un bun medic, expert 

mai ales în bâla de care sufere; se duce la un 

medic în care crede că pote să aibă confiența 

şi speranţa, că-l va vindeca. Se duce la dinsul, 

ii espune casul, durerile şi suferinţele ce simte; 

acesta îl cercetâză şi caută a-l tămădui, dacă 

pote. Se adres6ză la mai mulţi dacă voesce şi 

se caută cu ei individual sai colectiv, cu me 
dicul curent sai cu consultanţi. Intocmai astfel 
faci şi dumnea-ta în casul de care îmi vorbesti. 
Te adresezi la un judecător, adică la un licen- 
țiat sai doctor în drept, la doi sai la mii 
mulţi, dacă voesci : la Gmenii în cari ai conf 
enţă; le espui pricina, le arăţi actele pe care îe 
intemeezi şi ei sunt; datori să te lumineze și să 
te sfătuiască să nu cauţi pricină, dacă cred că 
nu ai dreptate; iar dacă îţi spun că ei cred că 
eşti în dreptul tăi, atunci însărcinezi pe unul, 
doi sau trei, pe câţi vrei, cu conducerea şi ju



  

INSULA PROSTA 587 
  

decata pricinei, le faci procură în regulă, după 

formele prescrise de lege. Şi iată ce faci cu ei: 

Printr”o petiţiune adresată domnului justi- 

ției îi faci cunoscut că domna A... cere cutare 
lucru de la domnul B... şi că-l ch6mă în jude- 

cată, avend rânduiţi judecători pe domnii X... 
Y... 4... Domnul justiţiei este obligat să comu- 

nice acea petiție domnului B..., invitându-l ca 

pină la data ce se fix6ză de domnul justiţiei să 
aibă a-i face cunoscut pe judecătorul saii pe ju- 

decătorii săi; tot-d'o-dată determină şi giua în- 
făţişării pricinei. 

Judecătorii ast-fel numiţi de părţi se adună 

cu trei gile înaintea înfățișării în camera desti- 

nată lor la Primărie şi acolo numesc un jude- 

cător complimentar pentru casu! de divergență 

de opiniuni. Şi dacă judecătorii numiţi de părţi 
nu se pot învoi asupra alegerii judecătorului 

complimentar, el se numesce prin sorţi, scoţen- 
du-se un bilet dintr'o urnă în care se află nu- 

mele tuturor doctorilor în drept. 

Fie-care parte pote să aibă unul sau mai 

mulţi judecători, dar nu pot avea de cât un e- 

gal număr de voturi la fie-ce hotărire deşi nu- 

mărul judecătorilor unuia pote fi diferent de al 

celuialalt. 

In diua înfăţişărei pricina este espusă de
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părţi sau de asistenții lor şi se pote lua cuvin: 
tul cel mult de trei ori pentru fie-care; după 

aceea, părţile se retrag şi judecătorii intră în 

deliberare faţă şi cu judecătorul complimentar 

care nu pote lua cuvintul în deliberare, dar care 

voteză împreună, cu ceialalți judecători numiţi de 
părţi. Sentința ast-fel dată trebue să fie moti- 

vată şi basată pe lege. 

— Dar dacă se dă o sentinţă greşită, căti 
cu totă sciinţa lor Gmeni sunt şi pot greşi; ju: 

decata aceea să rămâie fără remedii ? 
— De ce fără remedii? îmi răspunse Pe- 

ter, partea care s'ar crede năpăstuită nu arede- 

cât să apeleze la alţi judecători, tot dupe proceda 

rea ce am ar&tat mai sus, şi dacă judecata a fost 

greşită sentinţa dată se pâte reforma în apel. 

Deosebit de acâsta, ori-ce judecată se pote 
supune cercetării unei adunări de doi-spre-gece 
doctori în drept în etate trecută de 45 de ani, 
şi cari practică profesiunea de judecător de cel 

puţin dece ani. Aceşti învăţaţi se pronunţă â- 
supra interpretării şi aplicării legii şi asuptă 

respectului procedurei. 

— După sistema acesta ori-cine voesce să 

trăiască din banii statului nu are decât să se ducă 

la şcola de drept să dobândescă diploma de li 
cenţiat, ş'apoi trăesce ttă viaţa, lui din budget.
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— Nici de cum, domnule, judecătorii pre- 

cum nică medicii nu se plătesc de stat, ci se 

plătesc de acei cari ai trebuinţă de serviciile 
lor. Sunt judecători mulţime fără pricini precum 

sunt şi medici şi avocați fără clientelă. Acei 
cari sunt învăţaţi şi experimentați, cari se bu- 

cură de stimă şi de consideraţie sunt căutaţi, 
chemaţi şi câştigă bani mulți. Acei cari nu se 
bucură de un nume bun sunt lăsaţi după uşe, 
cum se dice. Precum bolnavii nu se duc la me- 
dicii cari nu ai nume bun, asemenea nică îm- 

pricinaţii nu se duc la judecători proşti. Precum 

la, medicii cari şi-aii făcut o reputaţiune specială. 
pentru unele bdle, al6rgă mai cu preferinţă bol- 

navii cari pătimesc de acele bâle; asemenea alârgă 

şi la judecătorii cari şi-aii făcut un nume în ces- 
tiunile ce voesc a le încredința. Avem aici vre-o 

trei patru judecători vestiți în cestiunile de de- 
limitare ; ei sunt chemaţi de clienţi mai tot- 
deauna când ai câte un proces de delimitare. 

Avem alţi patru cinci, celebrităţi în cestiuni de 
moştenire, cari ei sunt chemaţi. a judeca mai 
tote aceste litigiuri; sunt alţii speciali în afa- 
ceri comerciale şi de contabilitate, etc. 

Judecătorii cari sunt; plătiţi regulat cu luna, 

sunt. doi de justiţie, doi judecători de instrucţi- 
une şi doi procurori ce avem la cele d6uă cir-
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cumscripţiuni judiciare. Ei sunt plătiţi din taxele 
ce se percep asupra timbrelor obligatorie ce se 
pun pe deosebitele acte. Serviciile lor sunt pu 
ţin retribuite, fiind-că judecăţile s'aii împuţinat 
de când s'a întrodus acestă sistemă,. Nu este 
drept ca cetăţenii cari nu ai pricini de jude- 
cată, şi cari trăiesc o viaţă pacinică să plătescă 
pentru acei cari aii daraveri între dinşii, pe cari 
nu le pot resolva alt-fel decat supuindu-le ju- 
decăţii. 

— Cu modul acesta săracii sunt privaţi de 
justiţie fiind-că ei nu pot plăti judecătorii. 

— Nică de cum nu există acest inconve- 
nient, căci primăriile, precum plătese medicii pen- 
tru căutarea bolnavilor săraci, tot asemenea, plă- 
tesc judecători, obligați a împăca pe acei cari 
se înfățişeză cu un act de paupertate. 

Amicul mei, întindendu-se la vorbă, îni 
Spunea că de câţ-va timp, se făcea o propa- 
gandă forte activă printre muncitorii din fabrici 
şi din ateliere, de către unii 6meni veniţi de 
peste mări, din Sviţera, din Francia şi din Ge 
mania şi că lumea, era, îngrijată, căci cestiunea 
eva argătore. Era vorba de starea cea, tristă a 
muncitorului care nu are un capital acumulat şi 
trebue să miuncâscă, ca să potă trăi; era, vorba
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de omul sănătos, vrednic şi activ, care, dacă o 

di nu găsesce de lucru, nu are ce mânca. 
— In ţările cele mai înaintate în civilisaţiune, 

îmi dicea el, acolo mai ales unde oraşele ai 
luat o întindere fără măsură, populaţiunea pro: 

letară, atrasă de speranţa unui câştig mai mare 

decât la ţară, se grămădesce cu prisos, aşa că 

o mulţime de muncitori bat la uşile meşterilor 

şi fabricanţilor, cerend să le dea de lucru ca să 

pâtă căpăta cu ce să-şi ţie viaţa dintr'o gi pînă, 
înti'alta, şi nimeni nu le deschide. Magaziile 
pline pînă în pod cu producte, cari aşteptă cu 

anii pină să fie cerute, ţin banii închişi şi mai 
lasă ca să se întorcă ca să încâpă alt rând de 

operaţiuni, ast-fel lucrarea se împedică şi pune 

pe fabricanți în neputinţă de a ocupa pe toţi 
câţi cer de lucru, în cât o mulţime de munci- 
tori nu aii une ori altă perspectivă decât a se 

culca nemâncaţi şi a muri de fome. 

Numrul nenorodiţilor cari nu găsesc de 
lucru şi al acelor a căror remunerare nu este 

indestulătâre, cresce din di. în di şi a adus o 
stare care merită atenţiunea, şi solicitudinea cu- 
getătorilor şi omenilor de stat. Numai în oraşul 

Londrei numărul acelor cari ai trebuinţă de 

existență şi cărora le vin în ajutor parochiile 

cu legea. săracilor (poor law), trece de 150,000,
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deosebit de cei Susţinuţi de nenumărate socie- 
tăţi de caritate; cu tâte acestea nu este dimi- 
n6ţă să nu se găsâscă în parcuri şi pe strade 
Gmeni morți, pe cari medicul legal îi declară 
de starvation (mort de fome), precum ar dice 
mort de choleră sai de apoplexie. 

In casele de lucru (Work-house), stabilimente 
cari se deschid acelor cari nu ati unde petrece 
nGptea, de li se dă acolo o saltea şi o bucăţică 
de pâne cu condiţiunea de a plăti acea, ospita: 
litate a doua gi în muncă, nu se găsesce ali 
se da alta de făcut decât de a sparge pietre 
pentru macadamul stradelor; deşi printre dinşii 
sunt unii lucrători, meşteri de frunte, cari ar 
putea produce obiecte de preţ. 

Cerşetoria, este oprită, de lege, dar la tot 
pasul te împiedici de mâni care-ţi ofer flori, 
jucăridre, chibrituri, cerşetori de cari nu poţi 
scăpa decât dând un gologan, nu ca să le iei 
marfa, dar ca să poți trece inainte. . Nu te poţi 
arăta la o ferâstă fără să nu înc6pă. să-ţi urle 
un minavet sai o primadonă de doi trei anişori, 
nu ca să-ţi facă plăcere, dar ca Să-ţi rănâscă u- rechile şi să-i dai să tacă. Nu poți chema 0 
birjă fără, ca doi trei flăcăi Să nu-ţi sară în a 
jutor, fără a fi trebuință, dar ca, să-ţi întindă 
mânile la plată,
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Presa a relevat, acum în urmă, pentru 
Londra, şi pentru Berlin, nisce fapte atât de hi- 
dose şi de durerâse, că se îngrozesce mintea o- 
menâscă, fapte cari nu pot avea originea lor 
decât în miseria cea, mai desperată, „la faim est 
un mauvais conseiller.“ 

Răul provine, dic unii, din causă că pro- . 
ducțiunea a, devenit prea mare şi întrece trebu- 
inţele consumaţiunii. Este adevărat, că unele o- 
biecte, precum sunt cele mai multe obiecte de 
lux şi de artă, trăsurile, bijuteria, stofele bogate 
şi altele, nu pot găsi cumpărători decât numai 
in clasele avute, puţin numerose; dar nu este 
mai puţin adevărat că partea cea mare a popu- 
laţiunilor nu-şi pâte procura nici hrană îndestu- 

lătore, nică îmbrăcăminte potrivită cu cerinţele 
anotimpurilor, nică locuinţe comode şi sănătose ; 

cu atât mai puţin le rămâne un prisos pentru 

obiecte scumpe de pod6bă ca să pâtă duce o 

viaţă potrivită cu starea de civilisaţiune în care 

ne-au adus sciinţa, artele şi meşteşugurile. 
Partea cea mare a poporului consumă pu- 

țin, nu pentru că nu are trebuinţe, dar pentru 

că n'are ce da în schimb, nu are cu ce cumpăra. 

Este o vorbă a Românului : „Postesce robul lui 

Dumnegeii pentru că nu are ce mânca.“ 
Cine pote să gică că sdrenţurosul şi des- 
Ghica, Scrisori 24,014. 38
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culţul nu s'ar îmbrăca mai curat şi mai elegant 
dacă ar avea putinţă să-şi cumpere haine și in- 
călţăminte mai bune şi mai îndestulătâre; că în 
loc de a tremura iarna în haine de vară, nu 

şi-ar cumpăra palton sai blană; că nu i-ar fi 

mai bine să locuiască în casă de zid curată şi 

mobilată, în: loc de a sta ghemuit în bordei 

saii colibă, fără, aşternut şi fără scaun; că i-ar 
plăcea să-l ploaie din tavan şi să-l fluere vântul 

din tote părţile, şi că n'ar fi mulţumit să mă- 

nânce în tote dilele o bucată bună de carne cu 

pâne în loc de mămăligă în z6mă de ştir. 

Decât a susțină că producţiunea întrece 

trebuinţele, ar fi mai exact a dice că marea ma 

joritate a populaţiunii nu are mijloce de ași 

procura cele de trebuinţă, că numărul acelora 

cari pot consuma este prea mărginit Şi că mul: 

ţimea. este săracă. 

Starea muncitorului astădi este lăsată la 
voia întimplării. Nu este sigur să pâtă căpăta 
tot-d'a-una, prin muncă, ce să mănânce mâne, 
în cât muncitorului consciinţios nu-i rămâne u- 

ne-ori decât să se lase să moră de fâme el și 
copiii lui, iar celui slab de înger să-l ispitâscă 

viciul, coruptiunea şi crima. 
Studiul acestor rele a dat nascere la 0 

mulţime de teorii şi de sisteme. A espune ati
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ideile. deosebiţilor economişti, moralişti şi socia- 
lişti ar fi şi lung de spus şi afară din cadrul ce 
mi-am tras. Voiii încerca însă a espune pe cât 
voiu putea mai scurt teoriile cari ating direct 
sai indirect starea muncitorului plugar şi inte- 
resele agriculturei în general. 

In vechime ca şi astădi statele cele putei- 
nice aii căutat să-şi aproprieze pămiînturi întiuse 
în ţări depărtate, unde să-şi potă devărsa esce- 
dentul populaţiunii şi să-şi creeze, printre nea- 
murile barbare şi sălbatice, consumatori pentru 
productele naţionale. Luptele pentru Algeria, 
pentru 'Tonquin, Congo, Asia centrală, Insulele 
Caroline, ai fost urmările ideei coloniale. Fie- 
care stat caută să ocupe pe faţa pămîntului o 
întindere cât sar putea mai mare, şi s'a creat 
0 sistemă, completă. 

Coloniile, deşi ai fost şi sunt un mijloc pu- 
ternic de îmbogăţire pentru patria mumă Şi r&s- 
pândesc civilisaţiunea europeană în ţările bar 
bare, dar nimic nu dovedesce că ele să fi adus 
vre-o uşurare muncitorilor. | 

Englitera, deşi a prins o mare parte a glo- 

bului, colonizând într'un mod sistematic şi in- 
teligent, procurând productelor sale consumatori 
cu miliGnele şi cu sutele de milisne, îmbogăţind 
pe mulţi din supuşii săi, aşa cum nu s'a mai
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pomenit, şi ast-fel sporind bogăţia sa naţională, 

dar n'a adus nici o uşurare miseriei muncitori 

lor, din contra miseria lor a mers tot crescând; 

S'ar gice că cu cât se ridică mai mult niveluj 

bogăției unora, cu atât cresce şi sărăcia mulţi: 

mii : ban la ban trage. 

Nu este o jumătate de secol de când Cali- 

fornia era, o ţară săracă şi San-Francisco un sat 

mic unde locuitorii duceau toţi o viaţă modestă 

dar îndestulată. Astădi California este una, din 

ţările cele mai bogate din. lume şi San-Fran- 

cisco un oraş strălucit, înzestrat cu tot luxul, 

cu tote inlesnirile şi perfecţiunile -ce sciința şi 

arta inginerâscă a putut născoci, dar de o dată 

cu bogăţia s'a întrodus şi miseria, 

Un mijloc de îmbogăţire naţională a cărul 

popularitate merge  crescend de câtă-va vreme, 

deşi a fost blamat şi condemnat pînă ieri de 

toţi părinţii sciinţei economice şi sociale, este sis- 

tema vamală, punerea de dări grele pe produce 

şi obiectele venite din streinătate, ca să nu potă 

concura cu cele indigene. Ceea ce se numea 

protecţionismu, astăgi s'a, întitulat, încuragiarel 

industriei naţionale. Este susţinut cu multă pe!” 

sistenţă de mulţi liberali, deşi deasupra porii 
secolului în. care am intrat acum opt-decă şi cinci 

de ani stă libertatea, chemând la dinsa pe ce
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măâhniţi şi scârbiţi, căci numai de la dinsa pu- 

teaii să aştepte mântuire şi mângăiere. Adevă- 

ratul liberalism este de a asigura fie-căruia, 

fără distincţiune de nascere şi de posiţiune so- 
cială, libertatea cugetării, a cuvîntului şi a acţi- 

unii, libertatea, acţiunii individuale, căci acestea 
sunt puterile cele adevărate ale societăţii şi ale 
vieţei. 

Francia, al cărei sânge generos a curs mai 

mult de o jumătate de secol pentru apărarea 

libertăţilor, s'a făcut, astădi campionul protecţio- 
nismului; la adoptăt ca basa regimului săi e- 

conomic şi social, regim care o va duce încetul 
cu. încetul d'andăratele la corporaţii şi stărostii, 
la o feodalitate burghezească. 

Pentru încuragiarea agriculturei, care la 

dinsa, ca pretutindeni, se află im suferinţă, n'a 

putut chibzui alt mijloc de mângăiere şi de a- 

jutor decât a lovi grânele streine cu o dare de 

trei franci de fie care hectolitru, cea-ce echiva. 

l&ză cu un imposit de o centimă şi jumătate pe 

chilogramul de pâne, imposit analog cu acel din 

Italia asupra măcinişului, care a ridicat, atâtea 

nemulțumiri şi blesteme pînă ce tânguirile să- 
vacilor lau făcut să înceteze. 

Pentru grâul românesc în special, deosebit 

de cei trei franci, a mai adăogat încă o dare
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de 50% pe valore, ast-fel că o kilă de 400 de 
oca de grâu românesc, al cărui preţ ar fi să 
dicem 100 fr., ar plăti mai întâiui 50 fr, a 
prope 8 fr. de hectolitru, şi după aceea alţi 3 fr. 
darea generală, adică 11 fr. de hectolitru; în 
cât, dacă o nevoe ar duce pe Francezi să mă- 
nânce pâne de grâii românesc, ei ar plăti un 
imposit de cel puţin 10 centime pe kilogram de 
pâne; asupra cui ar apăsa mai greii acâstă dare, 
dacă nu asupra muncitorului care el mănâncă 

mai multă pâne decât bogatul? 

In Englitera mai tâte sistemele puse înainte 
pentru a pute ajunge la îmbunătăţirea, stării mun- 
citorilor sunt basate pe asociaţiunea liberă a 
capitalului cu munca. Am arătat resultatele no- 
rocite ce a produs acâstă sistemă în agricul. 

„tură, asociaţiunea proprietarului cu muncitorii 
plugari, unul aducând în tovărăşie pămintul şi 
instrumentele agricole, iar celalalt munca lui, 
braţele. Nu numai că aşa se face o cultură mai 
bună, fie-care muncitor fiind direct interesat ca 
pămîntul să fie cât se pâte de bine lucrat, câ 
productul să fie mai abundent şi de calitate 
mai bună, căcă câştigul este pentru toți, da 
ceva mai mult : moralul şi demnitatea muncito” 
rului se ridică în contact cu proprietarul, care 
este un om de o educaţiune şi-o învățătură mâl
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înaltă. Acolo unde s'a întrodus acâstă sistemă, 

viciul băuturei a scădut în mod simţitor. 

O idee care de cât-va, timp găsesce răsunet 

chiar şi în Englitera, este aceea a naționalizării; 

Pământului. 

Karl Marx a susţinut că ar fi un mare 
câştig pentru stat dacă şi-ar apropria pămintul, 

plătindu-se proprietarilor actuali o rentă fixă, 

un număr. de ani mărginiţi. | 
Din două una, răspund acei cari combat 

acestă sistemă : Saii că în rentă deosebit de 

venitul anual al pămîntului, ar fi cuprinsă şi o 
sumă pentru amortizare cu care să se pâtă com- 

pune pînă la finitul termenului valdrea pămin- 

tului, şi atunci nu este nici un câştig pentru 

stat, sai că în acea rentă nu sar cuprinde de- 

cât venitul anual şi atunci nu ar fi r&ăscump&- 
rare, ci o adevărată spoliaţiune. Aşa ar fi câştig, 
şi câştig mare pentru stat; dar ce se face cu 
dreptatea? Şi chiar aşa, adaogă ei, să dicem 

pentru un moment, ca să trecem peste tote 

consideraţiunile de morală şi de justiţie, şi că, 
statul a devenit proprietarul pămîntului, se nasce 

întrebarea: ce ar putea face cu dinsul decât a-l 

închiria la muncitori pe termene lungi sai 

scurte, pe 5, pe 10 sai pe 99 de ani, cu rentă 

în bani sai în natură, cu rentă fixă sai pro-
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porţionată cu producţiunea? Apoi o asemenea 
sistemă a fost, şi este în practică în mai multe 

țări; resultatele ce dă sunt cunoscute şi «jude: 

cate. Este cea-ce se practică în mai multe părţi 

ale Asiei, şi chiar în Turcia Europeană, unde 
mai tot pămîntul, afară de puţine escepţiuni de 

pămînt Mulkin (proprietate), este sau al stabili- 

mentelor pi6se Vakuf, saii al Sultanului Mii, 

cultivatorul fiind un simplu locatar sai! arendaş 

care plătesce o rentă anuală, în unele localităţi 

în bani, în altele în natură, cam 10% din pro- 

ductul dobândit. Cu tâte acestea muncitorul a- 

gricol din Turcia nu pote fi citat ca un model 

de prosperitate. 

Sa dis pote că 'Turcii n'aii ştiut să orga- 
niseze şi să administreze cum ar fi fost bine, 
dar avem un alt esemplu, acela al Indiilor unde 
nu se dice că Englezului i-a lipsit spiritul Şi ge 
niul organisator. Şi acolo pămîntul este al sta- 

tului saii naționalizat; cultivatorul în loc de a 
plăti arenda sai renta la un particular, o dă 
statului sub numire de imposit fonciar, imposit 

care produce 550,000,000 franci pe an, cam 
jumătatea venitului Imperiului Indian, şi cu totă 
buna organisaţiune, nici acolo nu se pâte sus- 

ţine că starea agricultorului ar fi mai fericită
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decât în ţările unde există proprietatea indi- 
viduală,. 

Cu t6te acestea naţionalisarea pămîntului 
are mulți adepți, nu numai în Irlanda şi Scoţia, 
dar şi în Marea Britanie. Insă nici cei mai în- 
focaţi partisani , nici Wallace în scrierea sa 

Lamd-Naturalization , nici Henry-George în Pro- 

gress and Poverty n'aii mers pînă a pretinde 

că s'ar putea lua pămîntul alt-fel decât iplătin- 

du-se proprietarului valdrea cea adevărată, care 

valdre, după apreţierile lui Rolland Giffon ax fi 

pentru Englitera de 50,000,000,000 franci, (cinci- 

deci miliarde de franci saii două miliarde de 

pfunți sterling), iar venitul de 1,650,000,000 

franci (un miliard şese-sute cină-deci de milione 
de franci sai şse-deci şi şâse de miliâne de 
pfunţi sterling), pe venit de 3'/2%. 

Deşi aceste sume sunt colosale şi nepome- 
nite, dar să dicem că plata ar fi posibilă şi că 

pămîntul Engliterei ar deveni de odată al sta- 

tului. Cum sar regula închirierea anuală, cum 

s'ar face repartiţiunea fie-cărui muncitor? Prin . 

concurență sai prin bună tocmâlă? Prin concu- 

renţă muncitorului nu i-ar r&mânea nimica, pen- 
tru că, lupta între muşterii ar urca în unele ca- 

suri preţul pină a trece peste ceea ce cultiva- 

torul pote scâte din cultura acelui pămînt. Prin
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tocmeli libere ar fi a se da pămiînturi de aceeaşi 
calitate la unii mai scump şi la alţii mai eftin, 
de unde ar urma tot felul de bănueli şi de a- 
cusări drepte şi nedrepte. Dar când nu sar do- 
bândi preţurile cerute,. a cui ar fi vina, şi a cui 
paguba? 

Argumentul cel mai puternic al partisani- 
lor naţionalizării pămintului este crescerea, sail 
Suirea naturală şi progresivă a preţului pămiu- 
tului, acea, supra-valbre de care, ei die, că nu 
este cu drept să profite proprietarul Şi că, se 
cuvine societăței întregi. Acest argument a pă 
ut aşa de serios, în cât a făcut pe unul din 
cei mai mari economiști ai veacului, pe învăţa- 
tul şi ilustrul profesor de la Oxtord John Stuart 
Mill, să susţie că Statul este în drept Să-ȘI a 
proprieze acea crescere a valorii pe 'care a nu 
mit'o el Unearned Increment (spor necâştigat), 
care nu provine nici din muncă nici din iscu- 
sința proprietarului, ci numai din mersul natural 
al progresului social. 

Dar atunci consecinţa logică a acestui ar 
gument ar fi ca şi Statul, la rândul săi, să fie 
dator a despăgubi pe proprietar când sar În 
tîmpla ca prin forţa împrejurărilor valdrea pă 
mintului să scadă în loc de a cresce, ceea ce 
se intimplă de când în America, în Indii, în Au
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stralia s'au dat culturei cerealelor câmpii întinse 

şi virgine. Acolo traiul fiind mai lesnicios, şi 
munca este mai eftină şi productul mai abon- 

dant; acesta a adus în Europa o scădere însem- 

nată în preţurile productelor şi prin urmare o de- 

preţiare a valorii pămîntului, depreţiare care în 

Franţa a ajuns la 33% şi merge tot înainte, 
în cât este temere că va ajunge în puţin la 50%. 

In faţa acestei crise mulţi agricultori şi-a 
perdut cump&tul şi, în loc de a se lupta cu nevoia 
şi a căuta să facă o cultură mai perfecționată, 

în loc de a transforma unele câmpii de arătură 

în islazuri şi livegi ca, să, dea o mai mare desvol- 
tare crescerii de vite, s'aii lăsat descuragiării, 

părăsesc fermele, lasă câmpii nelucrate, fug de. 

la ţară şi alârgă la oraşe cu speranța d'a găsi 
acolo un salariu mai bun, şi nu fac decât să 
adaoge la miseria meseriaşilor, scădend preţul 
muncei prin concurenţa lor. Populaţiunea oraşe- 

lor merge tot crescând pe când cea de la ţară 

scade, şi munca, agricolă, devine din gi în gi mai 
dificilă, cu cât raportul între întinderea pămin- 

tului şi numărul braţelor scade. 
In România acest raport este de 16 hec- 

tare de agricultor, din cari 9 hectare pămînt 

cultivabil. Pie-care lăcomindu-se a cuprinde cu 

plugul, cu sapa, cât pote mai mult loc, pe care
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nu-l pâte lucra cum trebue, pămîntul se oste- 

nesce hrănind burueni şi pai, şi producţiunea 

merge scădând. Sunt acum dou&-deci şi cinci de 

ani, cultivatorii români contaii producţiunea me- 

die în grâu de 18 hectolitre pe hectar (| '/2 kilă 
de 400 de oca pe pogon), astădi producţiunea 

medie nu e mai mult de 10 hectolitri pe hec 

tar (14 saii 16 baniţe de pogon), ceea ce nu este 

nică a patra parte din cât produce hectarul în 

țările unde cultura, este înaintată şi unde plugă- 
via merge înjugată cu crescerea de vite ŞI se 

ajută cu îngrăşări, drenagiuri şi irigaţiuni. La 

Noi, dacă vom escepta vre-o două trei judeţe 

din Moldova, agricultura nu se pote dice că a 

eşit încă din starea primitivă. Î luăm puţinul ce 

putem, fără a-i da nimica. 

Carrey compară pămîntul cu o bancă care 

nu împrumută pe cel ce hrănesce, de căteu 

condiţiunea de a-i plăti datoria; şi cu cât îi plă 

tesce mai bine şi mai regulat, cu atât îl împru- 

mută mai mult, dar când datornicul nu-i înapo- 

iază regulat, ceea ce s'a împrumutat, creditul 

scade, împrumuturile se micşoreză pină îl dă a 

fară din casă, 

Din tte industriile, agricultura cere mai 

multă cunoscinţă, şi ştiinţă, cunoscinţă de fisică, 
de chimie, de geologie, de meteorologie, fisiolo-
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gie vegetală şi animală, de sciinţa electricităţii, 

şi o cunoscinţă adâncă a obiceiurilor şi a vieţei 
plantelor şi a animalelor; cu tote acestea edu- 

caţiunea şi instrucţiunea agricultorului este mai 
necăutată de cât a târgoveţului; ţăranul plugar 

este mai expus la pagube de lăcuste, de grin- 

dină, de înnecuri şi de foc fără despăgubire. Şi 

când comparăm modestele maşini de cari se 
servă agricultura cu mulţimea şi cu colosalele 
corăbii şi vapore cari sunt la serviciul comer- 
ciului şi cu maşinile complicate şi ingeniose de 
cari se servă industria manufacturială, să nu ne 

mai întrebăm de ce agricultura a rămas inapoi 

de celealalte d6u& ramuri surori, nică de unde 

provine crisa. O causă însemnată a crisei a fost, 

şi este ruperea echilibrului ce exista mai înainte 

între mijlocele de cari dispuneaii deopotrivă, 

câte-şi trele ramuri ale producţiunii bogăției na- 

ționale care echilibru de la o vreme a încetat, 

d'a mai esista. 

De la începutul veacului şi mai vârtos în 

a doua a sa jumătate instituţiunile de credit 
Sati înmulţit, aii luat o desvoltare care le-a per- 
mis să pue capitaluri mari, mijloce puternice, 

în serviciul comerciului şi fabricaţiunilor, înlesniri 

de cari agricultura nu s'a putut folosi. Băncile 

de scont şi de circulaţiune, casele de credit de tot
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felul, societăţile anonime şi in comandită ai pu- 
tut procura comerciului şi industriei bani cu 
4, cu 3 şi cu 20%, pe când agricultura nu sa 
putut ajuta, decât cu hipotecă, cu casele de cre- 
dit fonciar „cu 5 şi cu 6'/2%, rate cari întree 
venitul ce pote da pămîntul. Chiar în patria 
creditului, în bogata Engliteră, agricultorul tre- 
bue să dea cel puţini 70% ca, să-şi procure bani, 
pe când comerciul şi industria, găsesce cu ? și 
une-ori şi cu 1%, dar cu 8%, ori când. 

Un fabricant sai un comerciant este des- 
tul să fie ceva, ceva cunoscut în piaţă de om 
activ şi onorabil şi să aibă cu ce să întîmpine 
micile cheltueli ale unei instalaţiuni, pentru ca 
prin emitere de bilete la ordin şi prin poliţe 
să-şi potă deschide credite de deci şi de dou 
deci de ori mai mari decât capitalul ce posedă. 
Cu un capital de 10,000 lei îşi pote procura 
bani şi marfă, pentru 100,000 şi 200,000 lei cu 
4le şi cu 3%, pe când agricultorul care ar avea 
un pămint de aceeaşi valore de 10,000 lei nu şi-a 
pute procura decât un credit de 5,000 lei, plătind 
6 şi 6'/2%/ pe an; natura operaţiunilor agricole 
nu permite a se angagia, ca fabricantul şi câ 
comerciantul, a plăti în termene scurte. Şi nu 
numai că agricultura, nu se pâte servi de nouele 
Şi numerdsele instituţiuni de credit cari. există
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astădi dar multe fonduri cari mai înainte ser- 

veaii ipotecile s'au mutat şi ai trecut în servi- 
ciul industriei şi comerciului unde probabilitățile 

de câştiguri sunt mai mari. 

Intr'adevăr în repartiţiunea nedreaptă a pute- 

rilor lucrătore esistă învederat o mare lacună, 

o lipsă de echilibru în defavorea industriei agri- 

cole, a industriei care merită mai multă solici- 

tudine şi îngrijire. Domnul Frâdâric Pleury a 

căutat să facă să dispară acea nedreptate prin 

adoptarea unei sisteme de credit care, de sar 

realisa, ar aduce mari şi însemnate servicii a- 
griculturei. 

Ideea domnului Fleury este de a mobilisa 

o parte a proprietăţii fonciare; el propune ca 

proprietarul să fie autorisat să emită bilete ipo- 

tecare pentru o sumă echivalentă cu a patra 

parte a valorii proprietăţii sale, bilete platnice 

la o scadenţă determinată, la 5 sai la 10 ani; 
acele bilete garantate: de state să fie autorisate 

să circule libere ca biletele Băncii Franciei, Sta- 

tul percepend 2'/2%/, pentru autorisarea şi ga- 

ranţia sa. 
| Aceste bilete, dice domnul Prâdâric Fleury, 

ar fi mai sigure decât biletele Băncii Franciei, 
cari nu sunt asigurate decât. pe o valdre reală 

de o tieime, val6re care şi aceea pote să dis-
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pară; aurul din pivnițele Băncei se pote fura 

sai jăfui sati valdrea lui pâte să scadă prin 

descoperirea unei mine abondante de aur, pe 

când garanţia biletelor ipotecare ar fi de 12 ori 

mai mare. Garanţia biletelor Băncii Franciei este 
pe o valdre de 3 ori mai mică, pe când biletele 

ipotecare ar fi garantate pe o valdre de patru 

Ori mai mare, valore care nu se pâte nici fura 

nică jăfui. 

In toţi timpii vechi şi moderni s'ai ivit 

idei de reforme sociale, unii reformatori mergend 

cu gândul pină la, răsturnarea completă a socie- 

tăţii actuale, şi la, edificarea de sisteme eşite din 
imaginaţiunea, lor şi aşezate pe alte base şi pe 
alte principii. Ast-fel a fost de exemplu socie- 

tatea Saintsimoniană, Pourrieristă cu Phalanste: 

vele, şi altele cari ai apărut lucrând pe faţă în 
Francia, îndată după revoluţiunea de la 1830, 
sisteme cari nu ţineau s6mă nici de familie, 

nică de proprietate, nici măcar de religie, utopii 
cari nu puteai să aibă o viaţă lungă şi cari 
ai dispărut lăsând numai un suvenir istoric. 

Revoluţiunea de la 1848 a scos la lu 

mină idea Atelierelor naţionale, cari s'aii stabilit 

domnesce în palatul Luxemburg, sub direcţiu: 
nea lui Louis Blanc. Idea nu era nduă, căci se 
întemeia pe principiul asociaţiunei muncă cu
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capitalul, idee aplicată în multe casuri cu suc- 
ces în Englitera, cu deosebirea numai că acolo 
erai asociaţiuni libere formate prin iniţiativa 
muncitorilor, cari aducea în asociaţiune şi 
munca şi capitalul lor, pe când în atelierele na- 
ționale din Paris, muncitorii aducea în asocia- 
țiune numai munca, iar capitalul era pus de 
Guvern, de la Stat, un capital pentru care mun- 
citorul frances nu putea să aibă. acea iubire ŞI 
durere de inimă ce avea muncitorul englez pen- 
tru capitalul adus de dînsul, fruct al muncei 
sale anteridre, al silinţei, al economiei şi al pri- 
vaţiunilor, capital pentru care avea grija să se 
păstreze şi să sporâscă. Aci puţin îi păsa uvrie- 
rului frances dacă se periclita sati se perdea un 
capital care nu era, al lui. Şi de unde în Engli- 
tera sistemul asociaţiunilor cooperative ai dat 
resultate bune, în Francia resultatul atelierelor 
naționale a fost descuragiător. 

Focarul ideilor socialiste era în Germania 
de unde aii eşit o mulţime de sisteme de aso- 
ciaţiuni, avend tâte de scop organisarea muncei. 
Nomenclatura chiar ar fi lungă. Voi cita însă 
pe unii din reformatori şi organisatori. 

Schulze Delitsch, care era de seâla, engleză, 
vedea mântuirea muncitorilor numai în ajutorul 

Ghica, Scisrori. 24,014, 39
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lor mutual, în înfiinţarea de ateliere prin aso- 

ciațiunea muncei cu capitalul adus de muncitoii 

din economii şi păstrare. El dicea că muncito- 
rul trebue să înveţe a nu aștepta îmbunătăţirea 

sortei sale decât numai de la propria sa, iniţia 

tivă, iar nu să recurgă la ajutorul guvernului 

şi să nu aştepte de la Stat. 
Lassalle era şi el partisan al asociaţiunei 

celor două puteri productive munca şi capitalul, 

dar dicea, că mijlâcele nu iartă pe muncitori să 

aducă în asociaţiune un capital suficient, şi ce- 

rea ca și statul să vie în ajutor. Pentru forma- 
rea, acelui capital, propunea o dare generali, 

precum este aceea pentru săraci în Englitera 

(poor law), cari bani să nu se împartă dilnic 

la cei lipsiţi, ci să se formeze cu ei un fond 
special, e bancă centrală administrată de as0- 

ciațiunea generală a muncitorilor. El credea că 

putea să aplice sistemul săi cu un ajutor de 

la, stat de o sută de milione de talere (372 mi: 
liâne franci). Ideea lui era ca în puterea acestui 

fond să se emită bilete pentru suma de trei 

sute de milisne de talere (1,116,000,000 franci). 
Lassalle era un socialist conservator, care 

atribuia miseria muncitorilor Industrialismului 

şi Bancocraţiei; tinăr, ager, erudit şi elocinte; 
cuvintele lui aveau un mare resunet mai ales
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în Germania. Principele Bismark avea o mare 

consideraţie pentru caracterul şi ideile ce pro- 
paga. lată ce dicea marele Cancelar la 1878 

în Parlament : 

„Dacă cine-va ar voi să încerce o întreprin- 

„dere de asemenea natură sar putea forte bine 

„să aibă trebuinţă de o sută de miline de ta- 

„eve; un asemenea lucru nu mi s'ar părea nică 

„nebunie nici absurditate. In ministerul de agri- 

„cultură, facem încercări asupra deosebitelor sis- 

„teme de cultură, n'ar fi 6re bine să facem a- 

„semenea încercări şi în privinţa muncei omu- 

„Vă, ca să încercăm a resolva prin îmbunătăţirea 

„Ssortei muncitorului cestiunea numită Democrația 

„socială. — Imputarea ce mi. s'ar putea face 

„este că m'am oprit în cale, ar fi să mi se gică 

„că n'am stăruit pînă la dobândirea unui resul- 

„tat satisfăcător; dar mi-a lipsit timpul. Politica 

„din afară mi-a absorbit tote gândurile. Îndată 

„însă ce voii avea timp şi ocasiune sunt forte 

„hotărit a mă ocupa de acâstă cestiune“. 
Aceste cuvinte ai făcut pe mulţi să prenu- 

mere pe Principele Bismark între adepţii lui 

Lassale, cu atât mai mult că la Congresul Eco- 

nomist de la Bisenach la 1876 a trimis ucolo 

pe amicul său Wagener care a desvoltat teza 

regalității, dicend că instituţiunea monarchică
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nu pote avea viitor decât întorcendu-se la ori- 
ginea sa, adică arătându-se atât în teorie cât Şi 
în practică scutul dreptului celui slab şi protec- 
torul nenorociţilor. Iar de va căuta sprijinul 
printre Baronii Industriei şi printre Principii 
Bursei autoritatea îi va scădea Şi se va cu- 
funda. 

Kaul Marx şi Bakunin, exagerând mai în 
urmă idea asociaţiunilor, aii ajuns dint”o iubire 
re înţelesă a muncitorilor la naţionalisarea pă- 
miîntului, la naţionalisarea instrumentelor de 
muncă; e de observat că nici Lassale nici Karl 
Marx n'aii pus înainte Şi cestiunea naţionalisării 

banilor: şi unul şi altul, dice un economist, erail 
Israeliţi. 'Ţelul către care tindeai colectiviş 
tii era : 

Proprietatea, pămîntului şi a instrumente- 
lor de muncă să fie colectivă a tutulor ; 

Familia de astăgi să fie înlocuită cu o fa- 
milie egalitară şi liberă, căcă cea, de astăgi este 
opresivă, căci ţine pe femee şi pe copii robi al 
bărbatului şi ai tatălui; 

Înlocuirea, stării actuale printr'un organism 
social basat pe cea mai completă autonomie & 
grupelor şi a comunelor federate pentru organi- 
sarea, serviciilor publice; cultura completă a pă
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mintului, înfrumusețarea globului şi fericirea co- 

mună ; 

Egalitatea, civilă, politică şi economică a, 

tuturor fiinţelor omenescă, fără distincţiune de 
sex, de coldre, de soii şi de naţionalitate; 

Garanţia independenţei individuale, lăsând în 
posesiunea, fie-cărui producător escedentul valdrei 

obţinute prin lucrarea sa asupra materiei ce a 

lucrat ; 

Asigurarea fie-cărui membru a societăţii că 
va dobândi cu cheltuiala colectivităţii o instruc- 
țiune integrală şi profesională in raport cu to- 
talitatea cunoscinţelor din timpul săi. 

| O idee care a avut un mare r&sunet şi 

care într'o vreme ajunsese a dispune de mari 

mijlâce, este Internaționala; număra membrii 

sti în Europa şi în America cu milisnele. Dar, 

în loc dea întrebuința fondurile ei a susţine şi 
a încuragia asociaţiunile de muncă, a întrebu- 
inţat contribuţiunile membrilor a susține şi în- 
curagia grevele. Astădi muncitorii au început a 

înţelege că grevele. aii reuşit une-ori a sili pe pă- 

troni să acorde o sporire de salariă, dar n'ai 

întârdiat” a scumpi preţul obiectului şi prin ur: 

mare a împuţina numărul muşteriilor şi mulți 

lucrători rămân pe din afară fără a li se putea 

da, de lucru.
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Din exageraţie în exageraţie unii din adepții 

lui Karl Marx şi ai lui Bakunin ai mers pină 

a propaga că: | 

Dumnedeii este mai mare inimic al popo- 

rului, că 

Nu trebuie nici credinţă nici supunere, căci 
numai ast-fel se pâte edifica o societate .nouă, 

democratică, socialistă, că, 

Nu trebue nici patrie, nici naţiune; nimic 

alt decât comuna şi omenirea, că 

Patria este o idee abstractă şi s6că, în nu- 
mele căreia regii împing poprele a se măcelări 

unele pe altele, că 

Patria este un fapt fisiologic care se măr: 

ginesce în casa, ce locuesci, în comuna, în care 
muncesci, iar mai încolo nu trebue să veţi de 
cât cercul în care domnesc aceleaşi principii și 
unde se desvoltă, aceleaşi trebuinţe. 

lată la ce aberaţiuni pâte ajunge spiritul 

omenesc când perde din vedere principiile pri 

mordiale ale moralei, ale drepturilor şi ale da 

toriilor. 

ZOW GHICA.



  

  

  

  

XXV. 

IOAN CÂMPINEANU. 

PDiscuys vostit la Academia homăână da 28 

Martie 1880. 

Sciinţele naturale aii fost obiectul principal 

al studiilor mele din tinereţe. Descoperirile lui 
Cuvier şi ale lui Eli de Beaumont asupra foi- 
maţiunilor geologice şi asupra succesiunii lo- 

cuitorilor pămîntului, deschideaii în spiritul meu 

un orizont plăcut vieţei în care voiam să intru. 

Admiram cum Arago şi Dumas făceau înteligi- 

bile, chiar diletanţilor sciinţei, cestiunile cele 

mai complicate şi mai transcendentale ale filo- 
sofiei naturei şi cum învățații secolului al XIX 

inavuţiaii pe ttă diua sciinţa cu o mulţime de 
descoperiri. Urmam cu religiositate miile de ob- 

r
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servaţiuni şi esperienţe cu cari Humboldt pre- 
gătea' marea operă sciinţifică, ce a lăsat lumii. 

Dară evenimentele, la cari mi-a fost cu nepu- 

tință să nu iaii şi eu parte, m'aii distras de la 

studiile mele de predilecţiune, m'aii deslipit de 

acele ocupaţiuni liniştite şi plăcute, şi mai 
aruncat, în virtejul luptelor politice, atât de crân- 

cene şi de pasionate, cari se urmeză la noi con- 
tinuu de atâţia ani. 

Nu aşi fi cutezat nică o dată să, solicit un 
fotolii într'acestă incintă; dar a fi chemat de 

libera vâstră mişcare, a fost un onor prea mare 

pentru mine ca să nu simt cea mai adâncă re- 

cunoscinţă și mândrie. Și, dacă interpret bine 

intenţiunile de cari aţi fost animați, când m'aţi 
admis între voi, îmi gic că, aţi voit să daţi 0 

probă că în spiritul ce animă învățatul vostru 

corp, nu despărțiți legile lumii morale şi politice 

de acelea ale lumei fisice şi că priviţi studiul 

societăţilor omenesc ca o situaţiune care ţine 
şi de sciinţele naturei şi de ale spiritului. Ați 
voit să artaţi că, aliați morala şi politica cu 
sciințele exacte şi că cereți de la omenil de 
stat a nu mărgini lucrarea lor numai în apără 
rea drepturilor țărei şi în organisaţiunea, ami: 

nistraţiunilor, dară că cereţi să îngrijască tot 
d'o-dată şi de desvoltarea, sciinţelor, a artelor şi
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a meseriilor, căci numai ast-fel sar înţelege mi- 

siunea, ce aii de îndeplinit către ţară şi către 
naţiune. 

Dinti'acest punct de vedere nu cred că aşi 

fi putut să aleg un subiect mai potrivit cu in- 

tenţiunile vâstre, decât vorbindu-vă de un om 

care a luptat o jumătate de secol pentru des- 

voltarea morală, intelectuală şi naţională a po- 
porului român, pentru r&spândirea, sciinţelor, 

artelor şi meşteşugurilor în cari el vedea 
redobândirea drepturilor naţionale ale patriei 

nostre: 

Acei cari ati augit de loan Câmpineanu la 
tribună vă pot spune că el a fost un orator 

mare şi un apărător aprig al drepturilor naţio- 

nale. El este acela care a redeschis în România 

lupta pe tărâmul politic şi care prin apărarea ce 

a susținut în contra acelor cari voiau să ne ră- 

pâscă autonomia, ne-a lăsat o pagină frumâsă, 

în istoria politică a ţărel. 
Prin cugetările sale înalte, prin elocinţa sa, 

şi prin încuragiările ce a dat literaturei TO- 
mâne, numele săi are drept la un resunet în 

mijlocul învățatului vostru corp. Prin devotamen- 

tul şi prin sacrificiile ce a făcut pentru ţară el 
a dobândit drepturi imprescriptibile la recuno- 

scinţa tuturor Românilor.
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Suferințele şi nenorocirile unei ţări fac de 
multe ori educaţiunea 6menilor politici; ele, când 

nu corump şi nu omoră spiritul, înalţă. inima, 

întăresc credinţele şi devin o scâlă de patrio- 

tism, de sacrificii şi de abnegaţiune. 
Into n6pte de iarnă Luxandra, socia lui 

Scarlat Cămpineanu, era chemată la curtea dom- 

născă. Niculae Mavrogheni, Domnul de atunci, 

o primesce cu tte onorurile cuvenite rangului 

şi familiei sale, îi vorbesce cu respect şi blân- 

deţe, făcând o mare laudă despre meritele so: 

ului său; când de o dată acel Domn maniac 

începe a plânge şi a se bate cu pumnii în cap 

povestindu-i visul ce dicea că avusese chiar în- 

tr'acea npte : îi spune că o văduse în somn 

călătorind pe drumul Giurgiului către "Țarigrad 

şi că-i confisca averea. Când tinăra, femee a 
jungea în capul scărei palatului se întâlnea cu 

realisarea visului domnesc. Era. luată, pe sus de 
arnăuţii curţii şi aruncată întrun car mocănesc. 

Vodă ridea privind acestă scenă după ferestră 

strigându-i : AKaiov xaref6dov (călătorie bună). 

A d6ua qi. o şaică desbarea la Rusciuc încă 
o familie de exilați; d'acolo era dusă la Bski 
Zara, şi mai în urmă în temniţa de la Edi-Cule 

(şepte tururi) din Constantinopol, unde a fost
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deţinută mai mulți ani, pînă când Rusciucli Ha- 

san Paşa a pus un termen tiraniei lui Mavro- 

gheni, luându-i capul. Atunci s'ait liberat familiile 

surghiuniţilor, şi refugiații s'au întors la căminu- 

rile lor. 

Vina, Câmpinencei era ca bărbatul său nu 

voise să rădice 6ste românâscă, ca să mergă 

să se bată alături cu Turcii în contra Austiia- 

cilor, Nemţilor cu c6dă, cum le diceait Românii. 

Iacă epoca în care loan Cămpineanu a v&- 

dut dioa. 
Născut dintr'un tată pe care nu la putut 

cunbsce de cât prin numele lăudat ce a lăsat 

printre boerii ţării şi dintr'o mumă model de 
iubire şi devotament, albită înainte de timp în 

suferinţele celei mai nemilose închisori. 
Constantin Câmpineanu, fiul cel mai mare 

al lui Scarlat Câmpineanu, şi frate lui Loan Câm- 

pineanu, om de o înaltă învăţătură, elevul cel 

mai lăudat al renumitei scâle a lui Lambru Pho- 

tiadi, scâla în care s'a format inima şi spiritul 

multora din Grecii cari ati ilustrat patria lor 

prin sabie şi prin condei, în timpul luptei pen- 

tru regenerarea Greciei. 

Acel frate mai mare al lui loan Câmpi- 

neanu, care de copil impărtăşise cu maică-sa 

întemnițarea de la Edi-Cule, i-a servit de tată,
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EI i-a vorbit de tirania şi de corupţiunea Fana rioților, de umilirea țerei, de drepturile ei ne. socotite şi călcate în Picidre; Va trimis să ur- meze în sc6la lui Vardalah şi a lui Comita; Şi ia dat de institutor pe Laurengon, un nobil frances care, după ce luase o parte activă şi entusiastă, în revoluţiunea cea mare a Franciei, neputend mai în urmă să se împace nici cu ex- cesele Iacobinilor, cari făcuse din terdre un mij- loc de Suvernare, nici cu regaliştii cari che: mai pe streini în ajutorul Burbonilor ; scăpat ca prin minune din temniţa din care Ohenieri şi Lauvisieri eşiai numai ca să se urce pe eşafod, trăia pribeag în Bucuresci, câștigându-și hrana Vieţei dând lecţii de limba luţ Voltaire şi a lui Rousseau, semănând în țară depărtată, ideile cele mari şi generose ale revoluţiunii francese ; alinându-şi ast-fel durerea ce simţea în sufletul seu, vădend cum ideile extreme compromit; cau- sele cele mai bune şi fac ca omenirea, să se în- vârtescă intrun cere viţios, trecend de la liber- tate la licenţă, şi la anarchie, de la anarchie la despotism şi la tiranie, ca să încâpă, de la că pătâiii acelaşi cerc; şi cu tâte acestea păşind tot înainte. 

Sub îngrijirea unor asemenea învăţători şi cu exemplele cele frumâse ce avea de la un  
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frate -model de virtute şi de patriotism, un spi- 

rit deştept ca acela al tin&rului Câmpineanu nu 

“putea să nu primâsaă adânc întipărirea, binelui 

şi a frumosului. 

Dintr”o familie din cele mai vechi ale ţărei, 

nepot al lui Cantemir şi al vornicului Cândescu, 

frate cu boerul cel mai considerat şi mai sti- 

mat, de Grigorie Vodă Ghica, locul lui loan Câm- 

pineanu era însemnat la Curte şi în mijlocul 

boerimii, dară inima lui îl trăgea mai mult că- 

tre lumea, învățată, către profesori, către 0me- 

nii de litere şi către artişti, către Gmenii de 

talent, de spirit şi de gust, către aceia cari 

tot-dea-una şi pretutindeni pregătesc viitorul 

unei ţări. 

Un om pentru care el avea o deosebită a- 

fecţiune era un umil călugăr din mănăstirea 

Căldăruşani care scia să-i vorbescă, de originea 

Românilor, de vitejiile lor, de tractatele Dom- 

nilor celor vechi cu Sultanii, de trecerea Buco- 

vinei din mânile Muscalilor într'ale Austriei 

printrun act înic şi fără valore în drept, de 

cesiunea Besarabiei, călcându-se în picidre prin- 

cipiile cele mai sacre ale dreptului ginţilor. 

Intro seră, pe când se afla în servicii la 

curtea domnescă, audind pe Grigorie Vodă că 

dicea către un poer că în lipsa Mitropolitului
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Dionisie Lupu, nu mai putea lăsa, scaunul ar- 
chipăstorese vacant şi că, de ar cundsce un ek: 
lugăr român cu inimă și cu învăţătură, Par face 
Mitropolit, şi ar scăpa țara de călugări streini. 
La aceste cuvinte Ioan Cămpineanu nu s'a pu: 
tut stăpâni; mulţumirea lui a fost atât de mare, 
augdind aceste cuvinte din gura Domnuluj, în cât, 
cu risicul de a fi înfruntat, a strigat din colţul 
unde sta respectuos : „Este unul Măria ta!“ In 
formațiunile luate de Domn confirmând reco- 
mandaţiunea Câmpineanului, călugărul Grigorie 
fu chemat la palat, unde erai adunaţi toţi boe- 
rii. Domnul, urmat de postelnicul săi Alexan- 
dru Ghica, înaintâză către călugăr şi-i pune 
în mână câxrjea, archipăstorescă dicendui : „Nic 
„celui care a alergat, nici celui care sa rugat, 

„ci celui. care a bine-voit Dumnegei“. 
Surprinderea boerilor fu mare, criticele 

multe, dară ţara dobândise un Mitropolit, virtuos, 
adevărat vomân, căruia îi era dat să devie un 
inartir al credințelor şi al patriotismului stil. 
Mănăstirile inchinate s'aii luat atunci din mânile 
Grecilor şi egumeniile sai dat tote clerului 
român. 

Era în natura lucrurilor de atunci, ca de 0 dată cu intrarea trupelor rusesci, călugării
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greci să fie reinstalați în mănăstirile dise în- 

chinate. 

După instalarea, guvernului rusesc, la 1828 

cu Pahlen şi Zaltuchin, ca presidenţi plenipotenţi, 

a început pentru virtuosul nostru Mitropolit o 

eră de persecuţiune şi de suferințe; puţine luni 

după intrarea trupelor rusesci a fost exilat la 

Kiev. Un exil de şâse ani înti”o climă aspră, şi 

viaţa, ascetică ce petrecea ca călugăr i-ai rui- 

nat sănătatea. Numai la venirea noului Domn 

Alexandru Ghica, la 18834, Mitropolitul Grigorie 

s'a liberat din exil, de o dată cu încetarea ocu- 

paţiunei străine; a venit în scaunul archiepis- 

copal bolnav, prăpădit în sănătate, ca să-şi dea 

obştescul sfârşit. A adormit în domnul ca un 

sfint, bine-cuvintând ţara şi turma pe care a 

iubit'o atât de mult. Memoria lui scumpă Ro- 

mânilor va, fi tot-dea-una încungiurată de aureola 

martiriului. 

Grigorie Ghica, care se suise pe scaunul 

Domniei la 1822, în urma morţii lui Tudor Vla- 

Gimirescu, era, dintre boerii aceia cari lucraii de 

mulţi ani pentru redobândirea drepturilor stră- 

moşesci. 

Idea, care predomnia în acel părtid era că 

dreptul de suzeranitate, ast-fel cum resulta din 

capitulaţiunile încheiate de vechii nostri domni
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cu Înalta-Portă, erai o garanţie pentru păstra- 
rea, naţionalităţi nâstre; exemplele celor ce se 
petreceaii în Bucovina şi în Besarabia, de când 
aceste provincii românesci încăpuse pe mânile 
Nemțţilor şi ale Ruşilor, îi întărea, şi mai mult 
în acestă credinţă. Acei boeri recunosceaii că 
Turcii, deţinena fortărețele de pe ţărmul romă 
nesc, numind Domni d'a dreptul, fără de a fi 
aleşi de ţară, monopolisând exportul producte- 
lor nâstre şi trimiţend  firmanuri, nesocatiaii 
ivactatele. Dar işi diceaii tot-deo-dată că de la 
o vreme iîncce Imperiul Otoman. mergea tot, 
slăbindu-se şi că, mai curând sat mai “târdiu, 
era să vie gioa când acel Imperii să se desfacă 
in elementele sale constitutive şi că atunci in- 
dependența României va fi o consecinţă natu- 
rală a evenimentelor ce ai să se desfăşure. 

Lucrarea acelui partid, în care figurau pe 
la finitul secolului în întâiul rând Banul Brân- 
coveanu, Banul Dumitrache Ghica cu fiii sti, Ba- 
nul Scarlat şi Grigorie Ghica, — Logofătul Ie- 
năchiţă şi fiul săi Cluceru Alecu Văcărescu, 
Constantin Bălăceanu, Vornicul Scarlat și fiul 
săi Constantin Câmpineanu , Logofătul Nicolae 
Dudescu, — era dea pregăti națiunea din vre- 
me, ca acea desfăşurare de evenimente care se 
pregătiă, să o găsescă, destul de luminată şi de
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pregătită ca să potă profita de dinsele pentru 
întărirea, statului român; căci dacă din contra, 
ar fi fost să ne găsâscă într'o stare de inferio- 
ritate în comparaţiune cu populaţiunile de cari 
Suntem încungiuraţi, nu numai că nu am fi 

sciut să ne servim de drepturile n6stre, dară, 

chiar independenţa ce sar fi dobândit nu era 
să aibă alt resultat decât acela dea aţiţa şi 
mai mult lăcomia puternicilor vecini, şi ar fi fost 

necontenit ameninţată de a trece sub un jug 
mai anevoe de purtat, precum s'a întîmplat cu 

Tătarii din Crim şi cu Polonia. 

| Pentru a nu deveni dar victima acelor jo- 

curi politice, ei credeaii că nu era de dorit ca, 

disoluțiunea Imperiului Otoman să fie precipi- 

tată, ca să lase Românilor timpul să se deştepte 

şi să se lumineze; dară îşi diceau tot-d'o-dată 
că trebue să lucreze neîncetat la desvoltarea 

simțului naţional şi să caute a se folosi de tâte 
împrejurările, ca să se redea ţărei drepturile ei 

călcate, reintrând în litera şi în spiritul tracta- 

telor celor vechi. 
Pe aceste base boerii nostri ai vorbit ge- 

neralului Sebastiani, când a trecut prin Bucu- 

resci, la ducerea sa la Constantinopol ca am- 

basador al lui Napoleon cel mare. 

Pe lângă acest partid mai exista pe la în- 

Ghica, Scrisori. 24,014. 40
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ceputul secolului şi un altul. Unii din boieri sim- 
patisai cu politica propagată de Eteria, grecâscă, 
care lucra la rescularea tutulor Creştinilor din 
Orient şi la desfiinţarea immediată a dominațiu- 
nii otomane, — politică încuragiată în Francia 
şi în Englitera de lumea universitară şi patro- 
nată în România de Consulatul rusesc. 

Din punctul lor de vedere Grecii aveati cel 
mai mare interes să urmărâscă realisarea acelui 
scop, căci la ei învăţătura eră, respândită în tote 
clasele, pe când celealalte populaţiuni nici nu se 
gândiai încă la înființarea, de alte şcoli decât 
cele grecesci. Clerul ortodox pretutindeni în 
Imperii eră grec, având în mânile sale tote a- 
verile bisericesci : Grecii erai poporul cel mai 
luminat şi mai avut din Orient. Simţul naţio- 
nal eva la ei desvoltat în cel mai mare grad, 
pe când celealalte popâre ale Orientului confun- 
dai încă naționalitatea cu biserica, în cât Bul- 
Sarii, Arnăuţii, Românii din Macedonia se cre- 
deaii Greci fiind-că biserica lor se numia biserica 
ritului oriental grec. 

Grecii, în starea în care se afla, puteail să 
aspire a înlocui pe Turci în dominajţiunea Impe- 
riului. Ei se resculai în numele patriei : dr zip 
zareide Şi în numele naţionalităţi elene dc 75
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Amvixov t9vos, iară, celealalte popore se sculaii pen- 
tru religiune, za vera. | 

Cu cât Imperiul Otoman ar fi căgut mai 
curend, cu atât; Grecii, acest neam mic, num&- 
rând cel mult două milione de suflete, aveai 

mai multă probabilitate de a cresce numărul lor, 
absorbind naţionalităţile 'Turciei, pe cari încă şi 
astăgi tot cred că le pot desnaţionalisa prin 
scoli şi prin biserică, precum caută să facă cu 
Românii din Macedonia şi cu Albanesii, — lucru 
ce era să devie cu neputinţă mai târdii, când 
simţul gintii s'ar fi deşteptat în acele populaţiuni, 

precum s'a deşteptat şi se deşteptă, pe totă dioa 

mai mult. 

loan Câmpineanu era unul din adepţii cei 
mai călduroşi partidului curat românesc, al că- 

ruia unul din membrii cei mai activi şi mai im- 

portanţi era fratele săi Constantin. 

Pe la inceputul mişcării din 1821, guvernul 

în amândouă Principatele era în mânile Grecilor 
şi boerilor eterişti, cari se puseseră la discreţiunea 
lui Ipsilante, venit din Rusia ca să iea comanda 

insurecțiunii. Însurecţiunea luase un avent in- 

semnat prin puternicul concurs al lui Vladimi- 

rescu, om de arme, energic şi fârte influent în 
judeţele de peste Olt, unde se păstra încă viii, 

spiritul răsboinic.
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Cei mai mulţi din boeri, şi chiar dintracei 

cari se realiase la acţiunea zavergiilor eterişti, 

speriaţi de predăciunile cetelor răspândite a că- 

pitanilor lui Ipsilante, părăsise ţara şi refugise 

în Braşov şi în Sibii peste Carpaţi, de unde nu 

Sai întors decât atunci, când atitudinea luată 

de Ipsilante începuse să deschidă ochii lui VIa- 

dimirescu, şi-l făcuse să vadă cursa în care că 

duse, puindu-se cu totul şi în tâte la disereți- 
unea Eteriei, — deşteptare târdie pentru el să 

manul care a expiat crud încrederea ce a avut. 

EI, care putea să moră ca Bozzari, sai să tă 
iască ca Coletti, şi-a plecat capul calâilor lui 

Ipsilante, ca, să nu compromită viitorul ţărei sale, 

expuind'o la vindicta turcâscă. 

Sacrificiul lui Vladimirescu a fost un act de 

cel mai mare patriotism. El a început ca un 

eroi şi a sfârşit ca un martir, deschidendu-ne 

n6u5 calea către redobândirea drepturilor nă 

ţionale. 
La. chemarea Românilor sub  stâgul naţio- 

nal la 1881, loan Câmpineanu, de şi de o să 
nătate forte delicată, -a fost din cei dintâi & 

văspunde la apel. Rangul săi de Paharnic îi da 

dreptul la gradul de căpitan; mai în urmă, & 
juns maior, i s'a dat comanda unui batalion din 

regimentul staționat în Ploesci, având oficeri si
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balterni pe Nicolae Golescu, pe Ioan Voinescu II, 
pe Nicolae 'Teologu, pe Dâmboviceanu şi pe alţii 
tineri oficeri, cari toţi s'ai distins şi s'a ilus- 
trat în viaţa publică, 

O împregiurare cu totul neașteptată a fă- 
cut ca generalul Kisseleff, guvernorul rus de a- 
tuncă, să cundscă pe Ioan Câmpineanu. 

Orăşenii Ploesceni şi locuitorii satelor de 
prin prejur, lipsiţi de hrană şi ne mai putend 
duce numerdsele sarcini şi biruri, podvedi şi 
angarale, se resculase, pusese mâna pe arme, şi 
campaii de mai multe dile pe strade şi pe mai- 
danuri, ne mai voind să recunâscă nici o auto- 
ritate. Ameninţările şi încurările Cazacilor rusesci 
nu putuse să-i facă să reintre în linişte; ince- 
puse să ridice şanţuri de apărare pe piaţa obo- 
rului. Curierii se succedaii pe tot minutul între 
Bucuresci şi Ploesci. Generalul guvernor se găsia, 
în cea mai mare neodihnă şi nedumerire, căci 
nu-i convenia Rusiei să se scie în lumea politică, 
că Românii nu erati mulţumiţi de guvernul ru- 
sesc, — acâsta mai ales întrun moment când 

Cabinetul de Petersburg își da tote silinţele să 
facă pe Europa să crâgă că Românii erai atât, 
de fericiţi, în cât tâte aspiraţiunile lor naţionale 
se resumai în dorinţa de a fi încorporaţi în 
Imperiul Ţarului. Posiţiunea în care se afla ge-
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neralul Kisseleff era. dificilă, căci pe de o parte 
nu-i convenia să înăbuşâscă r&sc6la prin vărsare 
de sânge, şi pe de alta nu putea, să lase lucru 
rile să iea proporţiuni mari întrun timp, când 
lupta de pe malurile Vistulei făcea să răsune 
Europa, de strigătul : să trăiască, Polonia! şi când 
victoriile lui Hlopinsky, lui Skrisnewsky şi lui 
Denbinski sileaii pe Impăratul Nicolae să-şi tragă 
oştirile din România ca să le întrebuinţeze în 
contra Poloniei. 

După mai multe gile de iritaţiune, genera: 
lul Kisseleff s'a hotărît să ceră, concursul miliției 
române; atunci batalionul comandat de Câmpi- 
neanu a fost însărcinat cu trista misiune de a 
restabili liniştea prin arme. Maiorul comandant, 
lăsând trupa la o parte, intrând singur în mij- 
locul poporului, a avut nespusa, consolaţiune de 
a potoli r&scola, prin puterea cuvîntului, făcând 
pe fie-care să se retragă fără a vărsa cea mai 
mică picătură de sânge românesc. 

Câmpineanu era tot-dea-una ascultat de po 
por, pentru că cuvintele sale erai pline de ra- 
ţiune şi de distincţiune; vorbia, din curăţenia ini- 
mei şi din puterea convicţiunilor. 

Generalul i-a mulţumit trimiţendu-i crucea 
S-tului Vladimir. 

Tot în acele vremi generalul Kisseleff s'a a- 
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dresat la fratele cel mare al Câmpineanului ofe- 

rindu-i Ministerul Cultelor, gicenduii că, de şi 
cunoscea aversiunea ce avea de a servi sub un 

guvern strein, dară credea că oferindu-i un ser- 

vicii cu totul fără amestec în politică, nu putea, 

să se atingă întru nimic credințele şi convicți- 
unile sale. După o convorbire, care a fost o pro- 

fesiune de credință francă şi leală din partea 
lui Constantin Câmpineanu, generalul rus i-a 

strîis mâna dicendu-i: că-l stimă pentru senti- 
timentele sale, cu atât mai mult cu cât, de ar fi 

român, nu ar cugeta alt-fel pentru ţara lui. 

Generalul Kisseleft avea inima şi spiritul 

deschis sentimentelor celor mari. Când era am- 

basador la Paris, pe la anul 1862, om în etate 

de 80 de ani, Touvenel, ministru trebilor din 

afară al lui Napoleon III, dicea, vorbind despre 

dînsul, că nu cunoscea în t6tă diplomaţia euro- 

până un spirit mai tînăr prin sentimentele sale 

şi maă accesibil la ideile mari şi generose. 

Mai în urmă maiorul Câmpineanu, dând do- 

vedi de aptitudine politică, şi administrativă, a 

fost numit director de minister; atunci cariera 

militară a devenit pentru dînsul numai nomi- 

nală, şi iacă-l aruncat în vârtejul şi în preocu- 

paţiunile luptelor politice. 

La 1833, rămas singur Câmpineanu, prin
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mortea fratelui săii Constantin, stăpân pe o a- 
vere din cele mai: însemnate, stabilit în Bucu- 
resci, — casă lui a devenit locul de întâlnire a] 
tuturor Gmenilor de talent. Şi dacă prin poet 
înțelegem pe omul care are simţul a ce este 
mare şi frumos, a cărui inimă bate la ori-ce 
faptă nobilă, şi patriotică, la ori-ce cugetare în- 
naltă, şi care respinge de la dinsul ori-ce nu 
este demn şi curat, — putem dice că el era un 
adevărat poet. El nu numai că iubea literatura 
şi artele, dară simţea, ca, poetul şi ca, artistul. 
Sa pus în capul Societăţii filarmonice, a înfiin- 
țai, scola în care s'a format mai mulţi artiști 
dramatici români, şi a devenit fundatorul teatru- 
lui naţional. Intr'acest ram al literaturei, el ve: 
dea, ceva mai mult decât o scâlă de moravuri; 
pe lângă glorificarea, faptelor şi caracterelor ce 
lor mari, era pentru dinsul un mijloc de a da 
românismului un avent şi de a deştepta simţul 
naţional. Memoria lui va, fi neştersă in inimile 
autorilor şi artistilor nostri dramatici. Printir'in- 
sul Românii aii putut cunâsce pe Racine, pe 
Corneille, pe Molliăre şi pe Alfieri. 

Intr'o luptă continuă de mai mulţi ani în 
contra indiferenței şi a relei voințe, lesne de 
înțeles, în contra teatrului național, din partea 
unui guvern care nu putea decât să caute să
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placă streinului, şi-a mistuit o mare parte a a- 

verii sale. 

Câmpineanu n'a scris nici o carte, dar a 
făcut mai mult : a îndemnat pe toţi Gmenii de 

talent dintr'acea, epocă să scrie. Acei cari Lai 

audit judecând o operă, sai dând consiliile sale 
judici6se asupra unei scrieri, pot spune cât era 

de desvoltat într'acel om gustul literar şi ar- 

tistic. 

Stenografia, cu totul necunoscută pe atunci 

la noi, nu ne-a transmis elocintele cuvinte ros- 

tite de dînsul în Obştâsca Adunare; dar acei 

cari Pai audit în Camera de la 18835 pînă la 

1839, ne pot spune că el a inspirat la o gene- 

rațiune într6gă simţemintele patriotice. 

| Humboldt, vorbind de marele Arago, dicea 

că, descoperirile şi lucrările sale sciinţifice erai 

mari şi numerâse, dară că mai mari şi mai nu- 

merdse eraii acelea ce a pus pe alţii să facă 

prin consiliile şi prin indicaţiunile sale. 
Intr”'un timp, când în lumea n6stră robia 

şi claca, eraii considerate ca nisce drepturi na- 

turale de cari usaii, fără a simţi consciinţa lor 

câtu-şi de puţin vătămată, — el era din micul 

număr al acelor ce deploraii nedreptatea care a- 

păsa două clase fârte numerbse ale ţărei. Deve- 

nit deplin stăpân pe averea sa, a liberat îndată
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mai multe sute de suflete din robie şi a desfi- 
inţat claca la moşia sa, împroprietărind pe lo- 
cuitori. Vestitul lăutar Dumitrache, care sub un 
alt cer ar fi dobândit un renume europân, acel 
menestrel al tuturor veseliilor şi intristărilor ca- 
selor boeresci, vidra care a făcut mirarea, lui 
Artot şi a lui Liszt, povestea chiar el cum devenise 
om liber : Boerul al cărui rob fusese, simţindu-l 
cu bani, i-a propus săi vindă libertatea pe o 
mie de galbeni, dar el, neavend decât trei sute, 
restul de şâpte sute de galbeni la găsit în ge: 
nerositatea coionelului Câmpineanu. Iși plătea 
datoria de recunoscință cântând la, ori-ce oca- 
siune, de ar fi fost chiar la masa domnâscă, 
cântecul popular : 

Aideţă frați la Mărgineanu, 
Să scăpăm pe Câmpineanu. 

La 1834 Câmpineanu fu ales: deputat al ju- 
deţului Brăila. Intrând în Obştâsca, Adunare, s'a 
găsit alături cu fostul săi şef de regiment, cu 
Vornicul Emanoil Băleanu, şi cu doi amici din 
copilărie, cu Iancu Ruseţ şi cu Grigorie Canta- 
Cuzino, cu cari în tinereţe visase îmbunătăţirea 
SGrtei României; câte-şi patru boeri şi feciori 
de boeri din cei mai considerați pentru spiritul
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lor cultivat, pentru caracterul lor onorabil şi in- 

dependent. Chiar de la cele dintâi şedinţe sa 

stabilit întraceşti buni Români o comunitate de 

idei şi de acţiune. 

De şi boerii ţării fusese chemaţi, patru ani 

mai înainte, la 1880, în Adunarea extraordinară, 

să discute Regulamentul organic, dar o lege 

redigeată şi votată sub presiunea unei ocupă- 

ţiuni armate şi sub preşedința Consulului rusesc, 

pe când ţara era guvernată “de un general strein, 

nu putea fi considerată decât ca o operă im- 

pusă de streini. | 

Aceşti paltru bărbaţi ai pus basa principie- 

lor cari trebuia să-i conducă la reformarea a- 

celui Regulament, căutând tot-d'o-dată a se fo- 

Josi de disposiţiunile cele bune cuprinse într'însul, 

pentru a dota ţara cu scoli, a înfiinţa comuni- 

caţiuni lesniciose între centrurile de producţiune 

şi export cu centrurile de producţiune, a regula 

cursul gârlelor şi a le face plutitore, a sili pe 

impiegaţii administraţiunii a se ţine în marginile 

atribuţiunilor lor, 'a face justiţia independentă, 

de influenţa Guvernului şi de fluctuaţiunile po- 

litice, a pedepsi abusurile şi prevaricaţiunile şi 

a, obliga pe fie-care la paza legilor. 

Pe aceste base sai unit acestă patru băl- 

baţi, formând un grup modest şi nebăgat în
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de s'aii adunat unul câte unul toti acei deputaţi 
cari doreaii binele şi înaintarea, ţărei; în mal 
puţin de doi ani acest partid devenise majori- 
tatea Camerei Şi compta în sînul săi pe doi din 
prelaţii cei mai cuvioşi şi mai învăţaţi : pe Ce- 
sarie de la Buzău şi pe Ilarion de la Argeş, 
Tara întrâgă era cu partidul Câmpineanu, par: 
tid care: prin tăria convicţiunilor şi prin cura 
Siul săi a lăsat urme neşterse în istoria, nâstră 
parlamentară. 

Majoritatea acelei Camere n'a lipsit nici o 
dată de la datoriile sale, a censurat, cu scrupu 
lositate actele Guvernului, a cercetat tot-dea-una 
fără, preget socotelele vistieriei, şi pentru chel- 
tuelile ce găsia, făcute fără de a putea fi justi 
ficate prin voturile Adunării saă prin legi spe- ciale, obliga, pe miniştri a, le restitui tesaurului, 
împreună cu acele deturnate de la, destinaţiunea 
lor, împotrivindu-se necontenit: la cheltueli ne socotite şi nefolositore. 

- Strînse erai p'atunci baerile pungii Sta. 
tului ! 

Nu ne putem opri de a avea un mare res- pect pentru bărbaţii cari compunea adunarea condusă, de Câmpineanu , când considerăm im- 
portanţa legilor prelucrate Şi votate de dinsa, și
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nu putem să nu admirăm pe acei bărbaţi şi să, 

nui bine-cuvîntăm, când considerăm curagiul şi 

devotamentul lor în faţă cu împrejurările din 

întru şi din afară. 

Guvernul, constrins în marginile legalităţii, 

a voit să scape de asprul control al acelei Ca- 

mere prin intimidare; dar la ofisul sati mesa- 

giul prin care Domnul recomanda Mitropolitului, 

ca Preşedinte al Camerei, să distrugă spiritul 

resvrătitor şi primejdios ce dicea că se întrodu- 

sese în adunare şi să nu o lase să se conducă, 

de nisce intriganţi şi ambiţioşi ca Ioan. Câmpi- 

meanu, Ioan Ruset şi Grigorie Cantacuzino (sic), — 

Camera. a răspuns printr'o adresă prin care pu- 

nea sub ochii Domnitorului incapacitatea şi ne- 

îngrijirea ministrilor. 

Dar era în suspens o cestiune mare, me- 

nită să aducă o adevărată furtună politică şi o 

luptă crâncenă în Obştâsca Adunare. Acestă ce- 

stiune era revisuirea Regulamentului organic, 

cerută de Guvernul rusesc, lucrare reservată le- 

gislaturei celei noue, pentru care se pregătiau 

din vreme alegerile. 

Consulul rusesc, interesat a se admite mo- 

dificările propuse de dinsul, se coborise însuşi 

şi fără nică o reservă în arena electorală, che- 

ma pe boeri şi pe proprietari, rânduri rânduri,
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a casă la el, la consulăt; îi povăţuia să în- 
lăture partidul naţional, îi ameninţa, şi le de- 
semna Omenii ce trebuiaii să trimită în Adunare 
ca. să placă, puternicului Protector. 

De la atitudinea şi de la voturile acelei A- 
dunări era să se scie, dacă Românii țin la, drep- 
tul lor şi dacă, sunt deciși să aibă o ţară, auto- 
nomă, sait dacă, abdic în favorul streinului. 

Alegătorii au răspuns injoncţiunilor Consu- 
latului, respingâna candidaturile oficiale şi tri: 
miţend în Obştâsca Adunare pe bărbaţii combă 
tuţi de Consul şi de Guvern, ţara se deşteptase 
Şi era hotărită a-şi apăra, drepturile. Acea luptă 
Sloridsă, în care sai distins Ioan Cămpineanu, 
loan Ruset şi Grigorie Cantacuzino, a însemnat 
redeschiderea campaniei pentru redobândirea drep- turilor nâstre strămoşesci. 

MS cred în drept, Domnilor, a abusa de 
paciența vâstră, când amintesc fapte pe cari ti- 
nerimea care ne încongidră, trebue să, le aibă 
tot-dea-una, vii în suvenirele ei, ca să dea me- 
moriei acelor cari ai apărat cu atâta, tărie drep- turile acestei patrii, tributul de respect şi de recunoscinţă ce «le datorăm şi ca, să-i imite, 
când vr'o dată streinul ar încerca să se atingă de drepturile României, 

In articolul 55 a] Regulamentului. se dioea
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că „ori-ce act saii hotăriîre a obicinuitei Obştescă 
„Adunări şi a Domnului, ce ar fi în potriva trac- 

„tatelor, sai a hatişerifurilor încheiate în' favo- 

„rul săi, trebue să fie socotite fără de nici o 

„putere şi neființă“. 
Consulul rusesc cerea să se adaugă frasa : 

„ori în potriva drepturilor Curţii Suzerane și 

„protectrice.“ 
La, finele Regulamentului se cerea o modifi- 

care şi mai mare, ceva care nu ar fi fost ni- 
mic mai puţin de cât ştergerea autonomiei, căci 

de unde se gicea în Regulament că: 
„Adunarea va putea cu concursul Domnului 

„să facă Regulamentului schimbările şi reformele 

ce trebuinţa, va cere; 
Consulul cerea să se adaogă acestui para- 

graf un altul cu cuprinderea, următore : 

„Tote acele măsuri sai schimbări, cari ar fi 

„urmat în vremea ocupaţiei acestui Principat de 

„către oştirile Imperăţiei Rusiei, vor avea 0 pu- 

„lere de pravilă şi se vor cundsce ca parle din 

„însuşi trupul Regulamentului“. 

„Pe viitorime ori-ce schimbare Domnul ar. 

„voi să facă în Regulamentul organic, nu va pu- 

„lea să aibă loc, nici să se pue în lucrare decât 

„după înadins împuternicire a Înaltei Porţi cu 

„împreuna unire a Curţii Rusiei.“
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In tot timpul discuţiunilor provocate de a- 
ceste propuneri, Câmpineanu a stat la tribună, 
aretând cu o elocinţă rară, că prin acestă mo- 
dificare se atacă nu numai drepturile ad-antiquo 
ale ţărei, dară chiar şi tractatele dintre Rusia 
cu Porta, şi mai cu deosebire tractatul de la 
Adrianopol şi hatişeriful dat cu ocasiunea, în- 
vestiturei Principelui Alexandru Ghica, la 1834, 
precum şi manifestul comitelui W'itgenstein de 
la 1828, când a intrat cu trupele rusesc în 
țară, — acte cari tâte recunosceai esistența 
politică a Principatului şi drepturile acestui stat. 

Adunarea, pătrunsă de puterea, argumente- 
lor aduse la, tribună, a respins cu o mare ma 
joritate modificările cerute. 

Un asemenea act nu putea să nu atragi 
asupra Adunării fulgerele Consulatului rusesc, 
care a şi cerut îndată printi'o notă cominatorie 
încetarea, ori-cării discuţiuni ulteridre asupra Re- 
gulamentului ; iar peste câte-va, septămâni, ţara 
a avut durerea şi umilința de a vedea, pe agen- 
tul săi de la, Constantinopol, pe logofătul Ari- 
Starchi, transformat în capugii al Porții, venind 
„Şi citind de la tribuna Adunării un firman, prin 
care se poruncia Obştescii Adunări să inţerea- 
leze în Regulament modificările cerute de Con- 
Sulul rusesc şi invitând pe deputaţi să iscăl&scă



  

IOAN CĂMPINEANU 841 
  

un act de căimţă ad-hoc pe care logofătul la de- 

pus pe tribună. 

Atunci Câmpineanu , luând cuvintul, pro- 

testă cu energie în contra călcărilor ce se fă- 

ceaii drepturilor ţărei. Cuvintele lui elocinte şi 
atitudinea sa demnă şi inspirată, umple de la- 

crămi ochii tuturor deputaţilor şi toţi refusă de 

a iscăli actul adus de logof&tul Aristarehi. 

Ast-fel s'a închis acea Obştescă Adunare! 
Dintr'acel moment lupta nu mai "putea fi urmată, 

pe t&rimul parlamentar , ea era transportată în 

afară şi nu remăsese altă speranță şi alta de 
făcut, decât de a lumina opiniunea Europei şi a 

face ca puterile occidentale să cunoscă situaţiu- 
nea ţărei nostre, să le facă să se intereseze la 
viitorul României, puind o stavilă acţiunii omni- 

potente a Rusiei. 

Câmpineanu n'a esitat un singur moment 

d'a lua acestă cale. 

Plin de încredere în viitorul Românilor, şi-a 
făcut o datorie sacră d'a -continua lupta pe acel 

tărîm. Profitând de îngheţul Dunării scăpă supra- 

vegherii poliţiei, se duce întâiii la Constanti- 

nopol, unde explică situaţiunea n6stră, politică 

ambasadorilor Franciei şi Engliterei, amiralului 
Roussin şi Lordului Pousomby; ei îl ascultă, îl 

înţeleg şi-l sfătuesc să se ducă la Paris şi la 
Ghica, Scrisori. 24,014. o 4l
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Londra, recomandându-l călduros guvernelor lor 
respective. 

Câmpineanu a pledat prin vorbă şi prin 
scris drepturile ţărei la Paris şi la Londra, â 
fost în cele mai strinse relaţiuni cu Garnier Pa: 
ses, cu Cormenin, cu Dupont de Leure, Berier, 
cu Principele Czartoryski, comitele Zamoiski, 
cu Lordul Dudly Stuart, cu Lordul Morpith și 
cu mai mulţi din 6menii influenți în parlamente; 
a fost ascultat, eu cel mai mare interes de Thiers 
şi de Palmerston, şefiii cabinetelor engles și 
frances; însă, tot, ce a putut dobândi a fost asi- 
gurarea, că nu era depărtat momentul , când 
Europa se va hotări a lua, măsuri în contra ac 
țiunii Rusiei în Orient Şi că atunci memorandele 
şi arătările sale vor fi luate în forte seri6să con 
sideraţiune. | 

La, întârcerea, sa pe la Viena, voind să vagă 
pe principele Meternich, cancelarul i-a trămis 
răspuns că cunâsce cestiunea, despre care vrea 
să-i vorbâscă, dar că sunt considerăţiuni poli- 
tice, cari nu-i permit a se ocupa de dinsa; & 
juns la Lugoj » Câmpineanu a fost arestat şi 
dus sub pază la închisdrea de la Caransebeş, de 
unde predat guvernului român, care la deţinut 
inchis doi ani la mănăstirea Mărginenii, şi de 
acolo transferat la mănăstirea, Plumbuita; nu sa
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liberat, din închis6re decât la, anul 1841, de o dată 

cu sosirea unui firman prin care, după o înţe- 

legere între ambasadorul rusesc şi Vizirul, se 

ordonă Domnului să, deschidă Obştâsca Adunare. 

Alexandru Ghica lăsase să se înțel6gă în 
mai multe ocasiuni că, se supunea cu nemulţu- 

mire la sfaturile şi injoncţiunile Consulatului ru- 
sesc, şi ast-fel perduse simpatiile Impăratului 

Nicolae. | 
De şi câștigase mult în opiniunea ţării în 

ultimii ani ai domniei sale, dară nu i se putea, 

uita slăbiciunea ce ar&tase în lupta de doi ani 

susţinută de partidul patriot în revisuirea Re- 

gulamentului. Adunarea din 1841 se deschidea, 

nu ca să îndrepteze abusurile şi să cheme pe 
Domn la paza legilor, dar ca să-l r&storne, căci 

aşa era voinţa Ţarului. Indată după cetirea, ofi- 

sului de deschidere şi verificarea titlurilor de- 
putaţilor aleşi, a eşit la ivâlă faimâsa doleanţă 
care a provocat venirea comisarilor : Generalul 

Duhamel şi Şekib Efendi, precursorii mauzilici 

lui Ghica şi a simulacrului de alegere, care în 
anul 1842 a suit pe George Bibescu pe scau- 
nul domniei. 

A fost, ceva duios a vedea o tinără femee, 

una din fetele celei mai mari case din Bucu- 

resci, pe nepota Dudescului, alergând pe vreme
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de iarnă cu copilul la sîn, cutreerând pămîntul 

din oraş în oraş, din închisdre în închiscre, 
căutând pe soţul ei; aşa a făcut Catinca Câm- 

pineanu, pînă ce a descoperit pe bărbatul e în 

temniţa de la Caransebeş. 

Dintr'acel moment ea nu s'a mai despărţit 

de dinsul, a împărtăşit cu el exilul şi temniţa. 

Trei ani de închisore şi sănătatea sa rui 

nată, nu a putut să-i slăbâsbă credinţele, nici 

să-i înăsprâscă, caracterul blând şi voios. Il na 

păstrat în inima, lui nică resimţemiîntul, nici do 

rinţa de r&sbunare; făcea fie-căruia partea sl 

biciunilor omenesci şi a necesităţilor politice; el 
gicea că Românii sunt toţi patrioţi şi că între 
Omenii cari işi iubesc ţara se află tot-dea:una 

puncturi de contact şi idei asupra cărora tot 

dea-una se pot uni într”o lucrare comună. Ni 
meni n'a fost mai îndrăsneţ şi mai înfocat de: 
cât dinsul în desbateri şi nimeni n'a păstrat măi 

puţină mânie decât dinsul. In viaţa politică scia că 

nu trebue nici pismă, nici resimţemiînt, personal. 

Din convorbirile sale cu Gmenii politicei de 

atunci dobânâise convingerea că, cu tâtă indife- 

renţa ce arsta Francia, Englitera şi chiar AUS 

tria, pentru drepturile Românilor, ele însă hă 
niaii idea de a se folosi de cea d'intâiii împle 
jurare, pentru a pune o stavilă influenţei rusesc
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şi planurilor sale ambiţiose în Orient, şi că de 
la acel moment şi de la, împrejurările în cari se va 
afla atunci Europa, va depinde viitorul României. 

Campineanu nu a avut altă ambiţiune de- 

cât aceea de a servi ţara lui prin sfaturile sale 

luminate şi de a deştepta opiniunea publică a 

Europei asupra drepturilor nostre. Pe atunci as- 

piraţiunile sale şi a celor mai înaintață patrioţi, 

se mărgineai în redobândirea autonomiei şi în 

stabilirea unui regim constituţional; invidioşii 

şi curtesanii nu vedeai alta în zelul şi în de- 

votamentul săi decât un ambițios de rând, şi-l 

denunța Domnului ca pe un conspirator şi ca 

un aspirant la domaie, în cât Alexandru Ghica, 

amicul sei din copilărie şi camaradul săi de 

arme, avusese slăbiciunea de a-l crede ast-fel, 

cum îl depingeaii acei cari-l săpau, linguşindu-l, 

şi ajunsese a-l persecuta. 

Guvernele cari nu-şi aii puterea şi sprijinul 

în stima şi în iubirea naţiunii, şi caută a se 

susţine numai prin străini, sunt tot-dea-una _te- 

mătore, atribue nemulţumirile şi desafecțiunea 

poporului numai intrigilor oposițiunii şi venă- 

rii de putere; în zel şi devotament pentru bi: 

nele public nu v&d decât interes personal, invi- 

die şi ambiţiune prostă. - 

Nu sciii dacă mulţi Români aii avut bola
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domniei; dară ceea ce este sigur, este că acest 
ponos lai purtat toţi aceia cari s'ati bucurat 
de Gre-care consideraţiune între concetăţenii lor; 
toți acei cari n'aii putut să se împace cu abu- 
surile şi cu călcările de lege. Curtesanii ai pro- 
fitat tot-dea-una de slăbiciunea, omenâscă, la a- 
dăpostul cărora nu ai fost tot-dea-una Domni 
nostri; linguşitorii, ca să-şi facă mână bună la 
domnie, ar&a pe omul care apăra drepturile ţ- 
rei ca pe un compeţitor, care voesce să răstârne 
şi să, se sue el pe tron. Câmpineanu gicea, într'o 
gi unuia dintr'acesti falși amici ai puterii, în- 
sărcinat să-i sondeze cugetările : 

„Spune Măriei Sale să nu se tâmă de 
„un aspirant la domnie, care-şi pierde timpul 
pcăutând'o aiurea decât acolo, de unde se 
„pote da.“ 

Numai după căderea sa, din domnie, Ale- 
xandru Ghica a, înțeles cine-l surpase, Şi Că a 
cela, nu era vechiul săi amic. 

Inainte cu câte-va luni de căderea lui Ghica, 
Câmpineanu scria Domnului Moldovei Mihail 
Sturdza, că schimbarea Domnului țărei Romă 
nesci devenise inevitabilă ŞI Că sosise momen: 
tul de a uni amânăduă corsnele pe capul unui 
singur Domn. Mihaiii Sturdza n'a îndrăsnit nici 
să iea el iniţiativa, nici să lase pe boerii din
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Bucuresci să o facă, temându-se să nu displacă 

curților împărătesci. 
La eşirea sa din închisore, Câmpineanu şi-a 

găsit averea, forte redusă şi a fost obligat a 

duce o viaţă de privaţiuni; însă casa lui mo- 

destă era tot-dea-una deschisă cu afabilitate tu- 

turor amicilor sinceri ai românismului şi ai li- 

bertăţii; 6menii de inimă şi de spirit, de tote 
virstele şi de tote condiţiunele, erau siguri a 
găsi la dinsul o primire plină de amenitate, 

exemple bune şi sfaturi frăţesci. Jocul de cărți, 

răspândit pe atunci în tote casele, la dinsul era 

înlocuit prin convorbiri instructive despre isto- 

rie, literatură şi sciinţă. Tinerii, atraşi către dîn- 

sul de numele mare ce-şi făcuse, găsiau în casa 

sa o viaţă simplă, fără lux şi fără ostentaţiune, 

o familie unită, o primire afectuosă şi o socie- 

tate al6să; clasele şi generaţiunile se apropiau 

în loc de a sta arasna unele de altele, se făcea 

între dinsele un schimb de idei şi de sentimente 

înalte şi generdse. Acolo sa făcut cimentarea, 

Gmenilor de sus cu cei de jos, intre cei tineri 

şi cei bătrâni. 

La 1848 sosise timpul ca ideile de liba- 

tate şi de egalitate să ceră a trăi la lumina 

mare. Misiunea Câmpineanului era împlinită, 

„Restaurarea Regulamentului, imi scria el
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„la Constantinopol, după căderea guvernului 
„provisoriu, s'a făcut cu o mare pompă d'îna- 
„intea unui public confundat în întristare; Gme- 
„nii cari presidaii la acea solemnitate, Simţiai 
„că galvaniseză un corp mort. Cele trei luni 
„de libertate ai lăsat urme adinci în inimile 
„Românilor; gurile se pot astupa, dar ideile 
„nu pot fi omorite. Se pregătesce pentru vol o 
„listă de proscripţiune şi de confiscare a averi- 
„lor. Acei cari vor brava exilul şi privaţiunile 
„Şi vor resiste la, cursele cari se vor întinde 
„Şi la tentaţiunile la cari veţi îi espuşi, se 
„Vor întrece peste câţi-va ani intro patrie li- 
„beră.“ 

Sunt departe de noi acei timpi de convicţiuni 
profunde, de lupte stăruitore, de devotamente 
entusiaste, cari anima atâtea inimi nobile şi 
generdse, — o viaţă plină de abnegaţiune, de 
privaţiuni şi de suferinţe; mulţi nu mai sunt, 
mulţi ai cădut sub povara, suferințelor. In ti- 
nerimea română domnea numai credința, în idei, 
iubirea binelui; şi nu era loc în inimi decât pen 
tru virtuțile acelea, cari se cer de la un popor 
ca să pâtă sdrobi lanţurile şi fără cari virtuţi 
nu se pote conserva, libertatea. 

Acum viaţa politică, fiind mult mai lesne, 
pasiunile de partid, luptele personale şi ambiţiur
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nile mică, apar mai mult la suprafaţă; dară nică 

sentimentul binelui, nici patriotismul nu ai pă- 

răsit poporul român, plin de inimă şi de vioi: 
ciune; nu avem decât să vedem abnegaţiunea 
cu care aii alergat toţi, de la mic pînă la mare, 

la fruntarie, când ţara le-a cerut braţul şi pep- 
tul; nu avem decât să vedem eroismul cu care 

sai luptat când li s'a spus că este pentru li- 

berarea patriei şi pentru gloria ei. Nu! scepti- 

cismul nu a cuprins inima Românului; vedeţi 
intristarea şi lacrămile lui când perde pe câte 
un om de bine, un om de o viaţă pură și plină 

de devotament, precum lam v&dut la mortea 

Câmpineanului şi la mortea fraţilor Golesci. 

La apelul Câmpineanului toţi Românii r&s- 

pundeaii, pentru că el scia să apropie inimile şi 

să, cimenteze ideile ; scia să pue poesie în lo- 

gica sa. 

Intrarea, oştirilor streine la 1848, mortea 

tinerei şi virtuosei sale soţii, suflet nobil, spirit 

ornat, cădută victimă a iubirei şi a dedotamen- 

tului către familia sa în timpul cholerei, şi. exi- 

lul amicilor săi cei mai afecţionaţi : Nicolae Băl- 

cescu, Ruset, Voinescu II, etc. au fost pentru 

Câmpineanu trei lovituri de sub cari nu s'a mai 

putut rădica. Intristarea a cuprins sufletul săi 

voios şi a acoperit cu un văl de melancolie ca-
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racterul cel mai vesel şi mai glumeţ; şi spiritul 

său vioiii a mers scăgând din di în di. 
V&dut'aţi un bătrân gârbovit înainte de ani, 

care d'abia îşi ducea picidrele pină în grădina 

Cismegiului, unde rămânea 6re întregi pe o la- 

viţă, cu capul plecat spre piept? Acelor carei 

vorbiaii, le r&spundea cu ris sai cu plâns, după 

cum subiectul vorbei îi aducea suveniri vesele 

sai triste ale vieței sale; trecătorii se descope- 
reali cu respect d'inaintea lui, iară bătrânii se 

opreai şi-l arăta copiilor. 

Acela era Câmpineanu, marele patriot, o 

umbră care trecea ca o protestare vie în con- 

tra nedreptăţii, a persecuţiunilor şi a apăsărilor. 

ZOW GHICA.



  

  

  

  

  

XAVI. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI. 

AMINTIRI DESPRE GRIGORE ALEANDAESUU 

Londra, 15 Ghenarie, 1886. 

Scumpe amice, 

De câte ori am venit în Londra, una din 

întâiele mele visite a fost pentru Museul Brita- 

nic, acel palat în care se află adunate manu- 

scriptele cele mai preţi6se ale lumii învăţate şi 

minunile artei antice, unde se desfăşură ca într'o 

panoramă istoria geniului omenesc. 

Intwuna din ile, pe când eram acolo, în 

sala în care sunt expuse de jur împrejur pe pie: 

destale şi pe păreţi vestitele marmure Elgin, şi
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stam admirând frumâsele metope dintre trigri- 

fele frisei exteridre ale Partenonului, pe cari 

sunt representate în ronde-bosse luptele Greci- 

lor cu Centaurii, aud pe cineva că-mi dice: 

„Nu te mai uita la miserabilele astea de 

pietre!“ M8 întorc să v&d cine mă apostrofeză, 

şi Qaii cu ochii de Lordul Ald...., un vechii 

amic, turco-fil fanatic, care-şi urmeză vorba Îna 

inte în modul următor: 

„Vegi, pietrele astea, cu rapsodiile lui Ho- 

„mer, cu tragediile lui Sofocle, lui Euripid și 
„cu scrierile lui Platon, lui Aristotel şi Hero- 

„dot, aii fost causa că puterile Europei nu ai 

„lăsat pe Turci la 1821 să strivescă pe Greci, 

„când s'aii r&sculat în contra Sultanului. Astea 

„ai făcut pe Byron cu tinerimea, din Cambridge, 

„din Oxford şi din tote universităţile să alerge 
„în ajutorul Grecilor, să exalte opiniunea publică 

„până a sili pe Europa să ardă flota turcescă a 

„Navarin şi să, proclame independenţa Moreei!* 

Avea dreptate nobilul Lord. Aşa e! Arta și 
literatura, Omeni de acum trei mii de ani, îi 

luptat pentru liberarea Greciei alături cu cei mai 

eroici palicari ai Agoanăi. 

. Şi daca s'o *ntîmpla, 

„Cu vreme România sardice fruntea sa,
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„Pe-a Dimboviţei vale oştiri de sar ivi, 

„Ai luptelor cumplite părtaşi ei iar vor îi!“ 

Alexandrescu. 
(Precutul la Mănăstirea Dălului). 

In seculul în care trăim, când tote se m&- 

soră cu bulgări de aur, o pânză a lui Rafael 

Sa, plătit mai dilele trecute 75,000 de lire si, 

aprope două milisne (450 de oca de aur). Apoi 

întreb cum ar putea să pâră o naţiune care a 

produs ast-fel de 6meni, care a dat naştere lui 

Dante, lui Michel Angelo, Tasso și Petrarca? şi 

cine ar putea vre-o dată să-i tăgăduiască raţiu- 

nea şi areptul de a fi? Potcova Ungurului şi a 

Croatului a putut so calce, dar na putut s'0 

nimicâscă, nici so oprâscă de a se ridica. 

Naţiunile trăesc şi se glorifică prin Gmenii 

ce aii produs şi prin lucrările lor geniale. Vai 

de acele popâre cari nu aii profeţă! Fie ele cât 

de mari, cât de puternice; numere suflările cu 

sutele de milisne, cucerâscă lumea întregă, ele 

sunt condemnate peirii şi uitării. Urmele birui- 

torilor se pot şterge, dar ale lui Moliăre, Racine, 

Hugo, Cuvier şi Lamartine, nici o. dată! Cât de 

man şi de puternici fie un Moltke, un Bis- 

mark, gloria lor este trecătore, pe când a lui 

Goethe, Humbolât şa lui Beethoven va rămânea 

eternă.
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Mai an, capitala n6stră era în picire; aler- 
gaii toţi în tâte părţile, da om peste om. Oşti- 
rea pe jos şi călare, înşirată pe strade, cu arma 
la pămînt şi cu stâgurile în zăbranic negru, 
musici la tote r&spântiile; clopotele mari şi mici 
sunau la o sută de biserici, de luaii auzul, urla 
oraşul de vuet şi tunul se audea în depărtare, 
trăg&nd a jale. Corpurile constituite tâte, unul 
după altul cu preşedinţii în fruhte, facultăţile şi 
şcolele cu profesorii lor, corporaţiile cu baniere 
urmaii în cadență. Lumea alerga pe capete să 
vadă carăle încărcate cu sute de corâne de lauri 
şi de flori, urmate de dricul poleit care ducea 
la ultima locuinţă pe un bărbat de stat, fost de 
dece ori ministru, acoperit de sus până jos cu 
cruci, stele şi cord6ne. ” 

Acu nu de mult, tot pe aceeaşi cale şi tot 
către acel locaş, mergea în tăcere şi nebăgat în 
s6emă, fără steguri, fără tobe Şi fără surle, dri- 
cul modest în care erati rămăşiţele pămiîntesci 
ale poetului Alexandrescu. 'Tăcutul Şi puţin nu 
merosul acest cortegiii făcea contrast cu acea 
mărâţă şi sgomot6să petrecere a fostului mini- 
stra. Mi-am gis că pentru marele poet era mo- 
mentul când resărea dioa din care începea a 
trăi şi a trăi etern în inima şi în memoria Ro 
mânilor.
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„++ Mulţă 6meni mari şi buni 
„Lumii folositori 

„Ai fost persecutați 

„In vremea ce-au trăit, 

„Si forte lăudaţă 

„După ce ai murit“. 

Alexandrescu. 
(Respunsul Cometei din 1858). 

Mi-adue aminte din copilărie, când dascălul 
Vaillant, venit de curând în ţară, cam pe la 

anul 1831, deschisese o clasă de limba francesă 

într'o odăiţă în Sfintu Sava. Adunase câţi-va 
băeţi, dintr'acei cari mai aveati ceva cunoscințe 

de acea limbă , căpătate pe ici pe colea de pe 

la dascălii Luigi, Coulin, Janeloni şi Vanzand. 
Clasa se compunea, după cât mă ajută memo- 

ria, de: 

Costache C. Bălăceanu, 

Nae [. Budişteanu, 

Ion D. Ghica, 

Grigorie Sc. Grădişteanu, 

Scarlat N. Filipescu, 

Costache A. Rosetti. 

Vaillant ne dicta din: „Grandeur et deca.- 

dence des Romains“ de Montesquieu; făceam 

versiuni în prosă din „la Henriade“ a lui Vol-
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taire, şi ne da de învăţam pe din afară satire 
şi epistole d'ale lui Boileau. 

Noi ceşti şase ne credeam mai tari în limba 
franceză de cât toţi băeţii din Bucuresci, ba unul 
din noi făcea şi versuri. De şi îi spuneam că 
evaii cam di topor lucrate, el tot stăruia să ne 

împuie urechile citindu-ne odele şi satirele sale. 
Cele românescă începeaii mai tot-dea-una ă la Pa- 

ris Momuleanu cu : 

„0, ce ciudă cât mă mir 
„D'al cutărui (sai cutărei) haractir... 

Rosetache era mai modest, ne înveselea cu 

spirituosele cuplete ce adăoga pe tâtă diua, la 
cântecele de modă. | 

In primăvară Vaillant mai recrutase un elev. 

Se ivise pe banca din fund, lângă perete, un tînăr- 
par'că-l văd! — înfăşurat întrun surtuc cafeniii, 
Ocheş, fârte Gcheş, părul negru, sprincenele grâse 
îmbinate, ochii căprii şi scânteitori; mustaţa îl 
mijea pe buză. Nu ştiu, mica, deosebire de vâr 

stă sai superioritatea ce credea că avem noi în 
limba ce venea să, înveţe şi el, îl făcea să se 
ție arasna. La sfirşitul clasei, noi eşeam ră 
madă şi sgomotoşi, pe când el se strecura bi:
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nişor şi îşi lua drumul singur spre casă. Acesta 
era tinărul Grigorie Alexanârescu. 

O dată Vaillant, după ce ne iea d'arendul 

să-i recităm epistola lui Boileau către Moliăre: 

„Rare et fameux esprit dont la fertile veine 

„Ignore en 6crivant le travail et la peine... 

şi cei vechi ne încurcăm toţi, unul după altul, 
care la versul dintâi, care de la cel de al doi- 

lea, fără ca unul măcar so putem seste la că- 

pătâiu, se îndreptâză către noul venit dicendu-i : 

„Voyons, Monsieur Gregoire, pouvez-vous 

me dâbiter cela? Allons, du courage!“ 

Tinărul se rogesce, clipesce de două trei ori 

din ochi, începe a recita şi o duce până la sfir- 

şit, fără cea mai mică esitaţiune, fără îngânare 

şi fără o singură, greşală, indicând cu precisiune 
punctuaţiunea şi trecend peste rimă fără a o 
căuta. Cei-lalţi ne uitam unul la altul, expri- 

mând mirare, admiraţiune sai gelosie. Nici o 

dată pânâ atunci nu audisem o dicțiune mai 
corectă şi mai plăcută, de şi citisem şi recita- 
sem de o sută de ori acea epistolă, dar pot 

dice că numai atunci i-am înțeles spiritul şi 

eleganța. 

La eşirea din clasă m'am simţit atras că- 

Ghica, Scrisori. 24,014. 42
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tre acel tinăr, m'am apropiat de dinsul, şi fiind 
că mergeam tot pe o cale, ne-am luat la vorbă, 

pe drum. Mi-a, recitat cu entusiasm scene întregi 

din Andromaca şi din Pedra de Racine. La în: 
trebarea mea dacă n'a cercat să scrie române- 

sce, mi-a respuns citându-mi Adio la Târgovişte: 

„Culcat p'aste ruine sub care adâncită 
„E gloria străbună şi umbra de eroi... 

Dintr'acea, gi am fost amici şi iubirea n6- 
stră unul pentru altul nu s'a desminţit nici 
o dată, | 

Ei şedeam pe Podul Caliţii (strada, Oraio: 
vei). Alexandrescu locuia înti”un beciii sub scară 
la mitropolie, la, unchiul săi, părintele Ieremia. 
Eram vecini şi ne vedeam în tâte gilele; pre 
găteam lecţiile n6stre împreună. 

lancu Văcărescu, venit de la moşie de h 
Moţoeni, trăsese in gasdă la tată-rneii, şi, intrând 
o dată în camera mea, ne găsesce, pe Alexa: 
drescu şi pe mine, învăţându-ne lecţia; ei «i 
Boileau în mână ascultam cum camaradul mei 

dicea pe din afară PArt podtigue. Văcărescu in 
mirare de modul cum acel tinăr recita versurile. 

a petrecut tâtă sera cu noi. Alexandrescu, Care; 
cum ştii, avea o memorie extraordinară, ia !€
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citat tote poesiile ce publicase într'o mică bro- 
şurică în 190: 

Ciasornicul îndreptat. 

Oda la Stema Teri. 
Primăvara Amorului, etc. 
Văcărescu încântat a luat în braţe şi la 

sărutat dicendu-i: „Băete, tu o să fii un poet 
mare“. Alexandrescu mi-a gis de multe ori că 
acea s6ră a fost una din cele mai fericite ale 
vieţei sale. A face cunoscinţa lui Văcărescu fu- 
sese visul copilăriei lui. 

A doua sâră, adunare numersă în salonul 
tatălui mei. Intre musari se găseau : Văcărescu, 
Efrosin Poteca, Eliad, Popa Grigorie, fraţii Câm-. 
pineni şi alţi doi trei, rude şi amici. Alexan- 
drescu a, recitat scene întregi din Sofocle şi Eu- 
ripid în limba elenă; ştiea pe Anacreon din 
scOrță până în scârţă. Anacreon era poetul fa- 
vorit al Văcărescului care adesea lua versul din 
gura lui Alexandrescu, până ajungea la câte o 
strofă care-i scăpa din memorie, de unde apoi 
urma iar Alexandrescu înainte, şi serata s'a în- 
cheiat, după cum se obicinuia, pe atunci, în sofra- 

gerie cu un curcan fript, admirat de întrega 
adunare, blagoslovit de părintele Grigorie Poe- 
năreanu şi salutat de tînărul poet cu fabula sa 
Care se termina cu:
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„Prințule, în loc de plată, 

„Aş pofti câță-va curcani“. 

(Vulpoiul predicator). 

D'atuncă vedeam pe Alexandrescu mai. rar; 

îl luase Eliad acasă la dînsul în mahalaoa Du- 

descului. 

In ajunul Sfintului Ion, a venit de mia 

adus un plic mare pecetluit, rugându-mă săi 

pun, fără să ştie nimeni, în aşternutul Văcăre- 

scului sub căpătâi. Acel plic conţinea oda: 

„Tu care ai fost din pruncie al muselor favorit 

„Şi că strămoşâscă-avere geniul Vai moştenit, 

„Cântăreț al primă-verei... 

Mai târgdii s'a mutat la Maiorul Câmpineanu, 

unde se adunaii gi şi n6pte Manolache Băleanu, 

Grigorie Cantacuzino, Iancu Ruset, Aristia, 0o- 

stache Bilăcescu, ofiţerii români dintr'un regi 
ment cu Câmpineanu, căpitanii Golesci, Ştefan 

şi Nicolae, căpitanii Creţuleşti, Costache și Seal” 

lat, căpitanul 'Teologu, căpitanul Voinescu I, 

sub-locotenentul Rusetache şi mai mulți tineri 

de pe atunci, cari petreceaii citind istorii mil 

tare: campaniile lui Napoleon, memoriile lui 

Frederic cel Mare şi scrieri de ale poeţilor în
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renume : Lamartine, Hugo, Beranger, etc. Ale- 

xandrescu, înveselea, auditorul cu câte o elegie, 

o satiră saii o fabulă. 
Acolo s'a format Societatea filarmonică, pen- 

tru care Eliad a tradus pe Mahomet al lui Vol- 

taire, Aristia pe Saul din Alfieri, Alexandrescu 

pe Alzira, tragedii cu cari s'a inaugurat scena 

română. Atunci s'au tradus mai multe din co- 

mediile lui Moliăre, dintre cari Amfitrion a avut 

un mare succes pe scenă. Interpreţii acestor 

opere aii fost: 

D-nii Andronescu 

Curie 

Iamandi 

Mihăileanu 

Caragiali 

Lăscărescu 

D-nele Caliopi 

Raliţa Mihăileanu 

Etrosina, Vlasto (Efrosina Popescu). 

Contactul cu tinerii ofițeri a făcut pe Ale- 

xandrescu să dorâscă a deveni camaradul lor de 

arme. Recomandat Spătarului ca bun scriitor, el 

a fost admis în mica nostră armată de atunci 

ca iunker ataşat la djurstvă; până când într'o 

di şeful său, dândui să-i copieze o preţiosă 

otnoşenie, prosă pe care autorul ei se aştepta
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s'o vagă trecută la nemurire în litere gotice cu 
flori, s'a speriat de icâna noului iunker şi l'a 
trimis la graniţă, la Focşani, să studieze ştiinţa 
caligrafică, dându-i importanta misiune de a în- 

treba de pasaport pe toţi câți voiail să trâcă 

şanţul care despărțea partea oraşului moldove- 
nesc de cea muntenâscă, şi să taie la răboj oile 
cari veneau dintr'un mal în cel-Palt al Milcovu- 

lui. Neputendu-se împăca cu acâstă slujbă, de şi 

fusese înălţat la rangul de sub-locotenent, Ale- 
xandrescu şi-a dat demisiunea, ca să se potă con- 
sacra cu totul literelor. 

lată cum descriea poetul, punctul de pază 

ce i se încredințase : 

„Spre apus curge o apă între două ţări hotar, 
„Fraţă a căror neunire ai avut sfîrşit amar; 
„Pe o margine e zimbrul, iar pe alta un vultur 

„Care nică nu maj visâză la al Tibrului murmur, 
„Care sub o nouă formă şi numire ce-a luat 
„Ca mulţi, cântecul, purtarea şi năravul şi-a schimbat.“ 

(Epistola către D. 1. A.) 

P'atuncă eii eram la Paris şi tată-mei, cale 
avea o mare afecţiune pentru Alexandrescu, il 
luase a casă la dinsul, unde a şegut mai mulți 
ani, în camera de desubtul aceleia ce ocupal 
acum doi ani în otelul Brofft peste drum de
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teatru, Intr'acea cameră a scris cele mai multe 

din meditații: Fericirea, Mulţumirea, dedicată, 

fetiţei Voinescului II (acum Contesa de Roche- 
monteux), Viaţa câmpenâscă dedicată lui Grigorie 

Cantacuzino, proprietarul moşiei Ploresci, unde 

a petrecut o vară; Epistola către Voltaire şi al- 

tele. Acolo a scris Anul 1840: 

„Să stăpânim durerea care pe om supune 

„Să aşteptăm în pace al sortei ajutor... 

A scris Miegul Nopţei : 

„+... Frumâsa Primă-vară acuma se grăbesce 

„La caru-i să înhame pe zefirii uşori, 

»Păşasce şi în urmă-i verdâţă se ivesce 

„Şi cerul se desbracă de vitoroşii nori“ 

Acolo a scris fabulele : Toporul şi pădurea, 

Cânele şi căţeii, Boul şi viţelul, Lupul moralist, 

Vulpea liberală, Lebăda şi puii corbului etc. 

Când m'am întors în ţară, pe la anul 1841, 

am găsit pe Alexandrescu tot la djurstvă, în 

mahalaoa Gorgani, unde îl lăsasem; dar de astă 

dată nu ca iunker, nu ca copist, ci ca pensio- 

nar, sub chee şi cu pază de soldat cu puşcă la 

ușă. Iată cum meritase el aceste onoruri. Ge-
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neral-Consulul găsise în înalta-i judecată că în 
„fabula Lebăda şi puii corbului, Vulpea vicleană 
semăna aidoma cu guvernul ce representa, că 
puii corbului erati nevinovaţii de Români şi Le- 
băda omul care dă sfaturi bune, Şi ceruse pe 
depsa cutezătorului autor. 

„Că lupii, urşii, leii, vorbesc de stăpânire; 
„Că lupul e cutare ce judecă, despsie: 
„ŞI iea, după om pelea, ca, lupul după die, 
„Că lebăda e omul ce dă povăţuire 
„Acelor care umblă pe calea, de peire...* 

Alexandrescu 
(Epistola către Voinescu Il). 

Aşa, era, p'atunci; o vorbă rea la palat, 0 

simplă bănuială a Consulului te ducea nejudecai 

şi deadreptul la puşcărie sai cel puţin la vreo 
mănăstire, fără a, ţi se permite să vegi altă fi 

gură amică decât a păzitorului. Ştii că voind să 
văd pe Alexandrescu la spătărie, unde era, închis, 
mi-a trebuit să alerg o săptămână, să mă căciu: 

lesc pe la tâte autorităţile civile şi militare, de 

la dorobanţ pînă la vornicul cel mare, pină si 
dobândesc o scris6re cu trei iscălituri, în pute 
vea căreia, un ofițer mi-a deschis uşa odăiei pi 
sonierului. 'Tinărul ofiţer care mia întovărăși
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simpatisa, sunt sigur, mai mult cu prisonierii, 

precum îi numea cu emfază, decât cu acei cari 

îi dedese în pază. Când am eşit din camera lui 

Alexandrescu, nu mai era nimeni prin curte; 
se întunecase şi plecase toţi amploiaţii; tinărul 

ofițer, mi-a propus să m& ducă să văd şi pe 
Nicu Bălcescu, căci și iunkerul Bălcescu era în- 

chis acolo de mai multe luni, pentru că spusese 

unor sergenți din regimentul săi, că Mircea, 

Michaiii şi Stefan, fusese nisce Domni viteji, în 
anul de graţie 1841 nu era iertat a răspândi 

asemenea vorbe. Tot atunci Colonelul Câmpi- 

neanu, închis vre-o doi ani la Mărgineni, fusese 

transferat în închisrea de la Plumbuita; Mano- 

lache Băleanu era surghiunit la Bolintin; Marin 

Serghiescu (naţionalu) la Ocna de sare la Te- 

lega, iar Bolliac mai norocit respira aer curat de 

munte, surghiunit la, schitul Poiana Mărului, 

unde un cucernie călugăr rus îi citea în tote 

dimineţile molitfele Sfântului Vasilie. 

Poliţia, după ce şi-a satisfăcut pe deplin cu- 
riositatea, citind trei luni, gi şi nopte tote har- 

iile şi cărticelele lui Alexandrescu, a declarat 

tată-meii, dându-i cheea odăiei, că nu mai pune 

peceţi pe uşă, şi că avea ordin să libereze pe 

prisonier. 

A doua gi m'am dus de lam luat de la
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inchiscre să-l aduc acasă, dar a stăruit să se 
mute la Otelul Conduri, unde a închiriat o odae. 
Insă după vre-o trei saii patru luni, plecând eii 
la laşi, s'a mutat iar la tată-mei, unde a şegdut 
pină la 1844. | 

Când m'am dus de Pam văgut; la închisore, 
avea un vraf de hârtie pe masă, pline de şter- 
sături şi de cruci în tote părţile. Când scria 
avea mania, de se citea şi tot ştergea şi in: 
drepta; dobândise patima asta, citind adesea, 
versul lu Boileau : 

„Si j'6cris quatre mots, j'en effacerai trois.“ 

Acel vraf de hârtii era traducţiunea Mero- 
pei, cu care se ocupase în închisdre, ca să-i 
treacă de urit. Ce s'a fi făcut acea traducere? 

In vara anului 1842, profitând de vacan- 
țele Academiei din Iaşi, venisem în Bucuresti. 
Unul din concesionarii ocnelor de sare, răposatul 
Oteteleşanu, care pe atunci îmi era cam rudă, 
ne invită, pe Alexandrescu şi pe mine, să-l înto- 
vărășim la Baia de Aramă. Se propunea com- 
paniei să cumpere acea moşie, pentru esploata- 
rea metalului; ocasiunea era. favorabilă; puteam 
fără mare cheltuială să ne satisfacem o dorinţă 
veche ce aveam de a visita mănăstirile de peste
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Olt. Intr'acea călătorie am mers din mănăstire 
in mănăstire şi din schit în schit de la Cozia 

pină la Tismana; ne-am coborit la Turnu-Severin 

şapol ne-am întors urmând obârşia munţilor 

din stână în stână, călătorind când pe jos, când 

călare, din gura Bahnei în Dunăre pînă în va- 

lea Oltului, la Turnu Roşu. Alexandrescu a des- 

cris o parte din acea călătorie întrun memo- 

ial. In pelerinagiul la Cozia a scris umbra lui 

Mircea : 

p„„.Mircea, îmi răspunde dealul, Mircea Oltul repeteză 

„Acest sunet, acest nume valurile îl primesc, 

„Unul altuia îl spune, Dunărea se "'nştiinţeză 

„Ş'ale ei spumate unde către mare îl pornesc 

Do... . . . . . . . . . . . . . 

„Lumea, e în aşteptare..... turnurile cele nalte 

„Ca fantome de mari secoli, pe eroii lor jălesc 

„Ş'ale valurilor mândre generaţii spumegate 

„Zidul vechiă al mănăstirii în cadență îl isbesc“" 

(Umbra lu. Mircea la Cozia). 

La 'Tismana a scris: Răsăritul lunei. 

La Drăgăşani : Mormintele şi mai multe 

alte poesii pline de cugetări măreţe ca aspira- 

țiunile sufletului săii, şi de tablouri descriptive, 

vesele şi înflorite ca frumâsele locuri. ce visita, 

; ŞI ca sburdările inimei sale.
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Lăudată, fie memoria marelui poet a cărui 
pană a ştiut să învieze umbrele gloridse ale e 
roicului nostru trecut, ş'a împodobit vechile tra- 
diţiuni legendare ale istoriei naţionale, îmbră- 
cându-le în strălucitele colori ale bogatei sale 
imaginaţiuni. 

La anul 1842 Alexandrescu a fost numit 
impiegat la postelnicie, la masa jălbilor. Servi- 
ciul cu care-l însărcinase şeful său, era de a 
ceti tote petiţiunile adresate Domnului, de a 
face pentru fie-care câte un estract şi de-a le 

adresa autorităților respective cu apostila dom- 
nească. Vodă, Bibescu, mulţumit de modul cum 
îşi îndeplinesce datoria, a voit să-l aibă pe lângă 
dinsul, îl luă la Breaza, unde petrecea lunile de 
vară. E 

Deşi în mare favore la curtea lui Vodă 
Bibescu, dar nici intriga, nică linguşirea nu să 

putut apropia vre-o dată de dinsul. Vorbea tare 

fără a-şi ascunde gândurile şi credinţele. 
O dată, aflându-m& cu unchiu-meă la Câm- 

pina, m'am dus să-l v&d la Breaza. Domna Bi: 

bescu, aflând că eram în odae la Alexandrescu, 
a trimis de m'a poftit la masă. Prănzul a fost 
Vesel; Alexandrescu, bine dispus, a povestit o 
mulţime de istoridre ț&rănesci în care vestitul 

Carcalechi, ziaristul curţii, juca rolul principal.
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Dâmna, care-l asculta cu plăcere şi ridea mult 

la acele povestiri, îl dice : „Să vii să mănânci 

în tote gilele cu noi“. Apoi întorcându-se căiră 

Vodă cu un ton poruncitor ; 

„Numesce-l poet al curţii“. 

Alexandrescu, fără să aştepte care era să 

fie hotărirea, domnească, răspunde: „Să mănânc, 

„forte bine, merge, dar să fiii poet de porun- 

„ceală, văd, că Măria Ta n'ai citit o satiră, ce 

„am făcut. acum vre-o câţi-va ani, unui poet de 

„curte de atunci, pe care-l povăţuiam cu vei 

„Surile : 

„acţ năâragii de atlas 

„De-ţi fă stâgul la Pamas“ 

„apoi ce fac eii cu acele versuri când voii îm- 

„brăca nădragii de atlas? “ 

Mai târzii a fost numit director la depar- 

tamentul Credinței, pe când moşiile mănăstirilor 

inchinate şi neinchinate se arenda cum da 

Domnul, post important şi ambiţionat de toţi 

acei cari căuta să facă averi mari. El, care la 

ocupat atâţi ani, a eşit de acolo sărac precum 

intrase. 

În arul 1853 se audea de războiil. Alexan- 

drescu ca şi Nicu Bălcescu au avut tot-dea-una
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credinţa că România numai prin arme se putea 
ridica la rangul ce i se cuvine. Era vorba ca 0 
armată auxiliară, franceză, să vie să ocupe va: 
lea Dunărei de jos, iar flota, engleză să, cuprindă 
Marea Neagră; se suna şi de venirea, lui Ma- 
gheru cu proscrişii români, şi tinerimea incepuse 
a bate din pinteni. Atunci Alexanarescu a seris 
Cântecul soldatului 

„Pe câmpul României 
» Trompeta când răsună 
„La glasul datoriei 
„Oştirea se adună,...« 

Tot atunci a salutat pe Halcinski cu un 
lung adio în versuri. 

De ce n'a voit sârta să potă vedea și el 
pe Români, urcând ca, vijălie printre glânţe şi 
mitralie dealul Griviței, înfigend în creştet glorio- 
sul lor steag, şi pe vitzul şi fiorosul Osman-Pașa 
închinând sabia lui unui tin&r Colonel român. 

la 1859, după suirea lut Vodă-Cuza în 
scaunul domnesc al Principatelor-Unite, Alexan- 
drescu a ocupat postul de ministru interimar 
la Culte. Modestia care-l caracteriza, nu i-a pel- 
mis să primâscă a fi numit la acel interim câ 
titular. Mai în urmă, la 1360, a fost trimis li 
Focşani ca membru la comisia centrală. Acolo
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a fost lovit de o b6lă nemilostivă, care la ţinut, 
aprâpe un sfert de secol, mort între cei vii. 

De copil, Alexandrescu cunoscea poeţii greci 

vechi şi moderni; la vârsta de şepte-spre-dece 
ani, citise pe toţi clasicii francezi şi ştia pe din- 

afară tot ce era măreț; şi frumos în literatură. 

Cine era şi de unde venise acel băiat în 

scla lui Vaillant, şi unde studiase el pîn'atunci, 
în ce scolă şi cu care dascăl? Studiase acolo unde 

ai studiat 6menii de felul lui, Gmenii de genii; 

la sc6la inimei şi a spiritului, sub direcţiunea, 
dorinței şi a plăcerii de a şti şi de a admira. 

Ştii numai că în podul casei la Mitropolie stai 

aruncate vre-o mie de volume, clae peste gră- 

madă, neclasate, necatalogate. Acolo se închidea 

Alexandrescu de citea. Multe 6re plăcute am pe- 

trecut noi împreună, în mijlocul acelor in-folio, 

citind când vieţile Gmenilor ilustri de Plutareh, 

când vieţile sfinţilor in Cazanie, când pe 'Tucidid 

sau pe Xenofon! 

Alexandrescu era născut în Târgovişte, în 

patria Văcărescilor, a lui Eliad şi a lui Cârlova. 

Zina care a presidat la nascerea lui l'a, înzestrat 

cu înbelşugare cu o mare memorie şi cu darul 

armoniei. Poesiile lui se deosibese prin mari 

calităţi de stil, de cugetare şi de simţire cari il 

pun între fruntaşii poesiei române.
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Mediiaţiile ai un sbor înalt care le ridică 
alături cu acele ale lui Lamartine. 

Satirele lui sunt înarmate cu împunsături 
de felul lui Boileau. 

Pabulele, cari formâză o parte însemnată Şi 
originală din scrierile lui Alexandrescu, multe, 
precum Lebăda, şi puii corbului, Pădurea Şi to- 
porul, Vulpea liberală, şi altele le-ar fi subsem- 
nat insuşi La Fontaine. 

A dice de dînsul că a fost poet şi poet de 
un talent superior, nu este destul. EI a fost un 
suflet mare şi nobil, o inimă curată Şi generosă, 
vesel şi glumeţ; îi plăcea societatea al6să, şi, 
dacă câte o dată căuta Singurătatea, era mai 
mult ca o alinare la amărăciunile vieţei, de a- 
ceea, şi scrierile lui dintr'acele momente respiră 
o stare de întristare melancolică a sufletului săi. 

Era de sc6la aceea, care consideră darul 
poesiei că un deposit sacru, pe care omul în- 
Zestrat de sus este dator să-l păstreze curat, 
neatins de patimele şi slăbiciunile omenesci, aşa 
că el privea de sus în liniște senină, splendorea 
adevărului şi frumosului care luminză binele 
şi lovesce viciul şi nemernicia; în mândra şi 
majestâsa. sa, indignaţiune, condeiul săă, stigma- 
tiza  înjosirea,, cinismul şi lipsa de probitate, 
precum 0 vedem în unele din poesiile sale.
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Viaţa lui a fost o viaţă de luptă şi de 
martir; a luptat pe faţă, cu curaj, la lumina 

mare, pentru libertate în contra despotismului, 

pentru dreptate în contra abusului şi nepăstuirii, 
păstrând tot-dea-una căldura şi devotamentul ti- 

nereţii. A luptat fără altă ambiţiune decât a- 
ceca de a fi folositor ţării sale. Condeiul săi 

original şi plin de spirit şi de graţie nu sa in- 

spirat decât de pulsaţiunile mari şi patriotice 

ale sufletului săi. 

Generaţia veche a admirat, cu iubire scrie- 

rile lui Alexandrescu. Le-a avut ca un catechism 

de virtute şi de patriotism, şi mulţi pote că ati 

păşit pe calea cea drâptă de t6mă să nu-şi re- 

cun6scă abaterile în vre-o satiră sati vre-o fa- 

bulă dale lui Alexandrescu. Tinerilor Români 

ai generaţiunii care se ridică le dic: Fiţi patrioţi 

și modeşti ca Alexandrescu, şi când voiţi să 

știți cum se glorifică faptele cele mari, citiţi O- 

dele şi Elegiile lui; când voiți să ştiţi cum se 

ride de ambiţioşii de rând şi cum se biciuesce 

viciul, citiţi Satirele şi Fabulele lui Alexandrescu. 

Dotat, cu un talent mare, el şi-a iubit ţara, sa 

respectat, pe sine şi a lăsat în memoria n6stră 

| Operele spiritului şi ale inimei sale. 

ZOW GHICA. 

Ghaca, Scrisori. 24,014. 43



  

  
  

XXVII. 

ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI. 

Londra, 25 Octombrie 1886. 

Scumpe amice, 2 

Iată câte-va aduceri aminte din tinereţe, în 

cari vei găsi multe despre viaţa unora din 6- 

menii generaţiunii nostre cu cari în tinereţe te 

al găsit în contact şi pe aceeaşi cale, Omeni a- 

geri, a căror viaţă, de şi scurtă de ani, dar a 

fost bogată în fapte; căci au sciuti a suplini 

timpului printi”o activitate şi un devotament 

târă preget, aşa că aii putut lăsa, Nu numai re- 

grete în sufletele acelor cari ai avut; norocirea 

de a-i cunâsce de aprope şi a le aprecia cualită- 

țile inimei şi ale inteligenţei, dar ai lăsat 

urme neşterse în literatura şi în istoria țărei 

nostre.
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Armâză-ţi dar răbdarea şi aştâptă-te la o se- 
rie lungă de epistole. 

Nr. 1. 

NICU BĂLCESCU. 

O dată eşind de la sedlă, apucasem drumul 

spre casă, luând prin scurta ulicioră care ince- 

pea în porta Colegiului Sfântu-Sava, între curtea 

Petrescului şi casa cu privor a Egumenului grec 
al Mănăstirii, şi se sfârşa în unghiul Bulevau- 
dului şi a Stradei Academiei, unde era deo 
parte, la, drâpta, casa Dobrotineanului şi la, stânga 
casa Spahiului. Porta scâlei era la câţi-va pași 
de uşa, bisericei, cam în locul unde s'a ridicat 
Statua lui Lazăr. Acolo se aşezaii pe vine în 
şir, unui lângă altul, merari, simigii şi bragagii 
cu tablalele şi panerele lor. 

Un găligan de scolar, cât un bivol de mare, 
tăbărise pe un băiat slab şi pirpiriă, îl trântise 
la pămint şii căra la pumni, căutând să-l iea 
din mână o bucată de halviţă. 

Goliatul, căruia toţi îi diceam Sotea, per 
tru că era de o putere de care numai vărul
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meii Mavru!) îi venea de hac, îşi petrecea, tim- 
pul mâi mult la porta sclei, între plăcintari şi 

salepcii, decât în clasă. Indată ce cumpăra cine-va 

un covrig saii un măr, el se repegea ca un e- 
rete şi i-l smulgea din mână; graţie puternicilor 

săi pumni, respândise o aşa gr6ză printre băeţi, 

în cât mulţi îi plătea tribut în natură sau în 

parale, ca să nui bată, saii ca să-i protege în 

contra altor camaragi. 

De astă dată, însă, găsise împotrivire, bă- 

iatul, de şi trântit la pămint, dar nu lăsa să-i 

scape halviţa; o apăra din. mâni şi din piciore, 

cu dinţii şi cu unghiile. 

Fie indignaţiune, fie că puteam compta pe 

camaragii care veneat în urmă, mi-am luat ini- 

ma în dinți şi m'am aruncat în ajutorul celui 

slab şi asuprit. 

Cea, dintâi grijă a băiatului, când s'a ti- 

dicat de la pămînt, a fost să caute să-şi adune 

după jos foile caietului săi, sdrenţuite şi risipite 

în luptă, operaţie lungă şi migăl6să la care i-am 

dat şi eii mână de ajutor. 

A doua di, când m'am dus la scâlă, lam 

  

1) Comitele Dimitrie Mavru, General de divisie în armata 

rusâscă, fii al Generalului Nicolae Mavru şi al Profirei Moret 

de Blaremberg, născută Ghica.
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găsit în uşa clasei IV de umanidre; cum m'a 
vădut şi-a scos şapca, arătându-mi cu mulţumire 
caietul, dicendu-mi : 

—. Uite cum lam dres de bine; noroc 
Băi cu Dumnea-ta, că mi se perdea, păcat, o 
grămadă de muncă. 

Foile rupte erai lipite şi cârpite fie-care la 
locul lor, cu o minuţi6să îngrijire. Dar ce m'a 
mirat mai mult a fost să văd pe unele pagine 
scris cu litere majuscule frase ca acestea: 

„Petro Maior spune..... 
„Fotino gice..... 
„Din Constantin Căpitanul“ 
„După Logof. Radu Grecianu.“ 

Acâsta m'a mirat cu atât mai mult, că 
p'atunci nu se pomenea în sedlele nâstre de is- 
torie naţională. D'abia de câte-va luni Florian 
Aaron începuse un curs elementar de istorie 
generală, în care vorbea despre  Asirieni și 
Egipteni ; nu ajunsese nici la Greci nici la 
Romani. 

La întârcerea mea din Paris, la anul 181, 
ducendu-mă să, văd pe poetul Alexanârescu la 
dejurstfă în Gorgani, unde se afla închis înt”o 
cameră, în fundul curţii lângă gârlă, după ce
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am stat acolo pînă înnoptase, când am eşit, ofi- 

cerul de pază, după ce închide uşa bine şi bagă 

cheia în buzunar, îmi dice: 

— Vei să te duc şi la Nicu Bălcescu? nu 

ne vede nimeni, c'aii plecat toţi de la cance- 

arie; numai să nu mă spui cuiva, că dai de 

belea. 

In camera în care am intrat un tînăr că- 

rula d'abia îi mija mustaţa pe buze, şedea pe 

marginea unui pătucean de scânduri, fără alt 

aşternut, decât o manta soldățescă ghemuită că- 

pătâiti, şi o luminare de seii întrun sfeşnic de 

pămint care lumina un ceaslov, singura carte 

cei fusese permisă. Acel arestant era băiatul 

pe care cu câţi-va ani îndărăt îl scosesem din 

mânile fiorosului Sotea!). , 

La, liberarea lui din închis6re şi din armată, 

el a devenit unul din tinerii cu cari mă vedeam 

maj des, a devenit un bun şi precios amic, cu 

care m'am înţeles tot-dea-una la vorbă şi la 

gânduri; eram împreună gioa şi n6ptea. 

Fii mijlocii al Serdăresei Zinca Petreasca 

Bălcescu, cocână văduvă forte stimată şi cunos- 

  

  

1) Pe acel Sotea, un Petresc, nu sciă din Bucuresci saii 

de aiurea, Pam găsit, câţi-va ani mai în urmă, ofiţer la granița 

dintre Muntenia şi Moldova, la punctul Vădeni, la Seret; de 

atunci nu iam mai audit, de scire.
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cută în totă ţara pentru minunata, doftorie cu 
care tămăduea, de albâţă la ochi, Nicu Bălcescu, 
tintr, de o complesiune delicată, o fisionomie 
blândă şi simpatică, intrat forte de timpurii în 
serviciul militar ca iunker, era arestat şi dat; în 
judecata, unui consilii de războiii ca culpabil de 
înaltă trădare. 

Se dovedise că mersese de mai multe ori 
în casă la Mitică Filipescu, că făcuse cunoscinţă 
cu dascălul frances Vaillant, şi că, era, amic cu 
căpitanul Deivos; ceva încă şi mai mult: se 
scia că la casarmă aduna pe lângă diînsul, în 
orele de recreaţie, mai mulţi sergenţi şi soldați, 
cărora le povestea despre vitejiile Românilor în 
luptele cu Turcii, cu 'Tătarii, cu Ungurii şi cu 
Lehii, de pe vremile lui Mircea, lui Mihaiii şi 
lui Stefan; ba chiar îi înv&ţa să scrie şi să ci- 
tâscă, | 

Nicu Bălcescu avea o mare dorință d'a în: 
veţa; dotat cu înlesnire şi aplicaţiune la studii, 
inteligent, ardent şi entusiast, predilecţiunea, lui 
era mai cu deosebire pentru studiile istorice și 
mai ales pentru partea militară, a istoriei. Din 
copilărie citise cu atenţiune vieţile Gmenilor lui 
Plutarch, Anabasul lui Xenofon, Războiul Pelo- 
ponesian al lui Tucidid ; citise şi recitise pe 
Tacit, Comentariile lui Cesar, Campaniile lui Na-
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poleon şi ale lui Frederic cel mare, şi studia cu 

dinadinsul pe Gibbon şi scrierile Generalului 

Jomigny asupra strategiei. Avea credinţa că Ro- 

mânia nu se va putea rădica decât prin arme, 

şi că Românii trebuea, cu ori-ce preţ să se arate 

pe un câmp de bătaie, să dea dovedi de vitejie, 

să se afirme ca naţiune; idee pe care o vedem 

dominând da lungul în tâte scrierile sale. 

La etate de d6ut-deci de ani, citise tot ce 

putuse găsi, pe ici pe colea, despre istoria nos 

tră naţională; petrecea dile întregi cufundat în 

studiul documentelor adunate de repausatul că- 

pitan Cornescu Olteniceanu, colecţiune preci6să 

care mai târdii a trecut în posesiunea Părinte- 

lui Episcop de Buzău Dionisie. 

Nicu Bălcescu era de o modestie rară; ane- 

voie îl făcea-i să-ţi citească câte ceva din cele 

ce scria, 

Inţi”o sâră ne aflam mai mulţi: amici a- 

dunaţi la Maiorul Voinescu II; acolo, după ce 

ne-am luptat şi ne-am trântit, după cum ne era 

obiceiul (căci Bălcescu, de şi cel mai slab dintre 

noi toţi, dar căuta trântela cu luminarea), când 

ne-am potolit, lam pus cu da sila de ne-a citit 

opera sa: Puterea armată la Români. Manus: 

criptul acela lam luat et de lam dus lui Co: 

gălniceanu la Iaşi, unde sa tipărit în Fota sci-
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înțifică şi literară ce publicam împreună cu A- 
lecsandri, Negruzzi şi Cogălniceanu, revistă heb- 
domadară, fără nume, căci marele Censor al 
Moldovei Procopie Florescu găsise că titlul Pro- 
păşirea, cu care o botezasem, era un cuvint re- 
voluţionar şi îl ştersese din capul foei. 

Acea, scriere a lui Bălcescu a, fost forte a- 
preciată de cetitorii dup'atunci, şi a avut chiar 
onorurile unei ediţiuni separate, tipărită tot în 
tipografia lui Cogălniceanu. 

Mai târgii, pe la anii 1844, 1845 şi 1846, 
el a publicat mai multe lucrări istorice în re- 
vista întitulată Magazinul istoric, ce redacta, în co- 
laborare cu eruditul profesor Treboniu Laurianu. 
Intr'acea colecţiune se găsesce scrierea asupra 
familiei Cantacuzinescilor după documente ' cei 
încredințase Generalul Rudolf Cantacuzino din 
Rusia. 

Nicu Bălcescu scria, lesne, stilul săi era 
limpede, strîns, nervos şi elegant, precum îl ve: 
dem în Istoria lui Mihaiii- Viteazul şi în Istoria 
muncitorilor plugari din România; adese-ori în- 
florit şi poetic, precum îl găsim în traducerea 
făcută de el a Cântării României. 

Domnul Vasilie Alecsandri atribue unui alt 
tînăr plin de talent conceperea, şi compunerea 
în limba francesă a acelui cap d'operă, Alecu
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Russu, răpit şi el ca şi Bălcescu de timpuriii fa- 

miliei şi patriei sale. 

lată ce scii eii despre acea scriere epică 

din care, încă pe la anul 1847, Bălcescu îmi ci- 

tise mai multe fragmente şi pe care mai tărdiii 

ne-a, citit'o întrâgă în cabinetul Generalului Ma- 

vru, unde se afla şi Laurianu şi Bolliac, susţi- 

nând că găsise acel manuscript la un călugăr. 

lată cu ce ocasiune ne-a făcut el acea citire : 

Generalul Mavru, filolog şi numismat de 

frunte, era de mai mulţi ani în relaţiune cu 

Laurianu şi cu Bolliac, cu unul pentru studiul 

de medalii antice şi schimburi de dublete, cu cel: 

alalt pentru citirea şi transcripţiunea, de inscrip- 

țiuni lapidare. Mavru poseda o colecţiune de 

anticităţi importante adunate cele mai multe 

după malurile stâng şi drept al Dunărei, colec- 

țiune pe care, încă în viaţă, fiind, a făcut'o do- 

naţiune Museului nostru naţional. 

“Pentru studiul archeologic, Generalul Mavru 

avea consacrată o qi pe săptămână, Marţia , 

dacă nu mă înşel, qi în care se închidea în ca- 

binetul săi cu Laurianu şi cu Bolliac şi nu pri- 

mea pe nimeni. Acei doi colaboratori rămâneau 

la masă; se prânzea p'atundă pe la 3 ore după, 

amiagi, şi lucraii şi după prânz pină s6ra. 

Cu ocasia, căsătoriei mele, Generalul Mavru
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a făcut cunoscință cu Nicu Bălcescu, care de la 
1847 a început a lua şi el parte la acele şe- 
dinţe de studii istorice. 

Intr'una dintr”'acele Marţi, la care asistam 
şi eii câte o dată, făcend ei elogiul manuscrip- 
tului aflat de Bălcescu la, călugăr, după o mare 
Stăruinţă a n6stră a tuturor, Bălcescu a trebuit 
să se ducă a casă să-şi aducă caietul să ni-l ci- 
tescă. Era scris de mâna lui, cu multe ştersă- 
turi şi indreptări. Cetirea a, fost ascultată cu 
admiraţiune, iar după ce am terminat cu laudele 
şi cu critica, Generalul Mavru se uită la Băl: 
cescu ridend şi bătendu-l pe umăr îi dice : 

— Mon cher! se non 8 vero & ben trovato; 
c'est une cuvre du plus haut merite , et fait 
beaucoup &honneur ă Pauteur ici prâsent, 

Mavru a: urmat cu sistemul de studii al- 
cheologice pînă în ultimele dile ale vieţei sale: 
numai că colaboratorii nu mai erai aceeaşi. În 
anii din urmă lucra cu Dumitru Berendeiii, cu 
Dumitru Sturdza, cu Mişu Suţu şi Alexandru 0: 
dobescu, 

Noi toţi câţi am audit atunci citirea Cân- 
iârii României, de şi admiteam că Bălcescu pote 
Că găsise la vre-un călugăr ceva scris în felul 
biblic, dar credeam că scrierea, aşa cum neo
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citise, fusese prelucrată de pana şi de imagina- 

țiunea sa. 

El, în anul 1845 sai 1846,a făcut o călă- 

torie de cercetari istorice pe marginea Dunării 

de la Celeii pină la Turnu Severin, şi a visitat 
mănăstirile de peste Olt în tovărăşie cu Lau- 
rianu şi cu Bolliac, călătorie în care s'au desco- 
perit mai multe inscripţiuni, cari au fost trans- 

crise, completate şi publicate de Laurianu în 

Magazinul istoric, lucrare pe care Bolliac voise 

să şi-o aproprieze şi pentru care a fost mai 

multe contestaţii între Bolliac şi Laurianu. Întir'a- 
cea, călătorie pretindea Bălcescu că ar fi găsit 

la un călugăr manuscriptul Cântării României; 

dar limba în care este scris acel poem şi aspi- 

raţiunile autorului pârtă într'însul dovada netă- 

găduită că trebue să fi fost scris cam printre 

anii 1838 şi 1846. Tot cam pe la anul 1846 

Nicu Bălcescu a mai făcut şi o altă călătorie, în 

Moldova, cu Costăchiţa N. Filipescu, unde sa 

găsit în stuînsă legătură cu Alecu Rusu, şi nu 

este de mirat că aceşti doi tineri să-şi fi eser- 

sat în comun pana şi imaginaţiunea lor, unul 

în limba română celalalt în limba francesă. 

Ori cum o fi şi ori cine 0 fi fost autorul, 

călugăr sati mirean, din veacuri trecute saii din 

timpul nostru, uşoră săi fie ţărina, căci cu fru-
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m6să şi mândră fl6re a, înzestrat literatura 
română, 

În tinereţea mea, ei obicinuiam a mă culea 
târziu, de multe ori după ce să făcea dioa; a- 
desea, îmi făceam somnul pe scaun rezemat de 
masă fără a m& atinge cu săptămânile de pat. 
Când eram student la Paris, vara după, ce-mi 
pregăteam lecţiile pentru a d6ua Qi, apoi pe la 
miedul nopţei porneam pe jos d'acasă de lângă 
pârtia, Luxemburgului de despre Scdla de mine, 
şi m& duceam pînă la 'Tortoni pe Boulevard 
des lItaliens, unde luam o înghețată şi mă în- 
torceam pe când se îngâna dioa cu n6ptea. 

Întro vreme găsisem un tovarăş cu care 
mă potriveam la felul acesta de traiu, pe Gri 
gorie Romalo, tînăr de spirit şi de inimă, de: 
venit victima devotamentului săi pentru ţară. 
Grigorie Romalo esilat la Brusa, la 1848, a mu- 
rit la. Constantinopol la Pera în primăvara anu 
lui 1849 în spitalul Surorilor de Caritate Laza 
riste, în urma hemoptisiei ce i se pricinuise de 
loviturile de paturi de puşcă. în pept, la aface 
vea din laşi de la Martie 1848. Lam dus de 
lam îmmormintat la, cimitirul de la Baludli. — 
Alexandri a scris atuncea o poesie asupra mor: 
ţei lui. 

Cu Grigorie Romalo, când eram la Paris,
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duceam une ori pe lună plimbările n6stre noc- 

turne pînă la Neuilly şi la Boulogne lângă Saint 

Cloud. 

In Bucuresci obicinuisem şi pe Nicu Băl- 

cescu la acel fel de viaţă, aşa că, după ce pe 

treceam serile cu mai mulți amici, apoi pe la 

orele un-spre-dece sai d6ub-spre-dece, noi doi, 

Bălcescu şi ei, porneam pe jos d'a casă de la 

mine de peste drum de hanu lui Filaret, (astădi 

Piaţa Teatrului) şi ne duceam dincolo de Mal- 

maison, la grădină la Câmpineanu (fosta, grădina 

lui Scufa), unde găseam companie bună şi pe- 

treceam ore plăcute pînă pe la patru şi pe la 

cinci după miedul nopţei; ne întorceam a casă, 

în dioa mare. Pe drum aveam mai tot-dea-una 

câte o sfadă două cu cânii mahalalelor. Era mai 

ales d6ut staţiuni anevoie de trecut cu pace, 

una la cotu gârlei de lângă grădina lui Mimi, şi 

alta pe maidanul de dinaintea pisericei Popa- 

Tatu, unde stai nisce dulăi cât viţeii de mali, 

culcaţi covrig, risipiţi pe drum d'a curmezişul, 

şi cum ne simţeaii se sculaă cu toţii într'o lătră- 

tură şi săreau la noi. 

Înt'o nâpte p'in culesul viilor pe la 1843, 

pe când lumina lunei începea a se contopi în 

razele dimineţei, şi ajunsesem în dreptul caselor 

lui Simeon Marcovici, după un mic sfat între
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noi doi, în respântii, în loc s'o luăm la, deal pe 
la Oteteleşanu să eșim la, mine a casă, ne-am 
hotărit să urmăm înainte pe Strada Brezoianu, 
să eşim la Mihai-Vodă, şi d'acolo s'o apucăm 
spre Pilaret, să ne ducem să dejunăm cu câte o 
pereche de cârnaţi trandafiri şi un pahar. de 
must. Ne apropiasem de biserica, Sfinţii  Apos- 
toli, când întâlnim în cale pe Căpitanul Tel, 
mergend spre casarma de la Mihai-Vodă ; şi ne 
luăm câte-şi trei pe drum înainte pe subt Mi- 
tropolie, la viile din deal. Cu cât ne suiam pe 
costă, cu atât vorbirea nâstră devenea mal a 
prinsă. Subiectul discuţiunei era acel de tote di- 
lele şi de tote serile. Ne imputam unul altuia 
lipsa de patriotism şi de energie; ne făceam 
respundători de starea nenorocită şi umilită a 
ţerei, aşa că la, întârcerea nâstră, în vale la fân- 
tână jurasem să ne consacrăm patriei cu tru: 
pul şi cu sufletul, ne legasem fraţi de cruce şi, 
ca, fie care din noi trei să. se. Supue, cu perico- 
lul vieţei şi al averei, la hotăririle celoralalți 
doi; chiar în diua aceea ne-am adunat de am 
alcătuit statutele şi regulamentele Prăţiei. 

Iniţiaţii erai formaţi în grupuri de câte 
gece; fie-care frate cunoscend numai pe şeful 
seu immediat, Diacon, Preot sait Archiereii, acel 
care-l catichisise, îl iniţiase ; „de la, care şi prin
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care primea ordine şi instrucţiuni, şi căruia da- 
torea ascultare şi supunere cu pericolul vieţei 
şi al averei, păstrând secretul cel mai absolut. 

Devisa era : Dreptate, Irăţie.. 
Statutele, scrise în cifre cu chee, erau păs- 

trate la mine în bibliotecă în scorțele Algebrei 
lui -Bourdon. La Maiii 1848, când m'am decis să 

mă duc la Constantinopol, am dat acel volum 

în păstrarea, Bălcescului, dar el peste d6u& dile 

mi Pa adus înapoi, dicend că se temea de vre 

o perchisiţiune saii d'o arestare, şi că-l credea 

mai în siguranţă la mine. La plecarea mea din 

Bucuresci, am pus acea carte împreună cu alte 

cărți şi cu notele şi caietele mele din sc6lă, în- 

bo ladă pe care am lăsat'o în beciii de sub 

scară, în casa Generalului Mavru de la Jieniţă, 

unde locueam, astădi legaţiunea Italiei, casă care 

a ars la 1856, când devenise spital militar în 

timpul ocupaţiunei austriace. Acolo, împreună 

cu casa, Sai mistuit în cenuşă cărţile, hârtiile, 

tablourile, mobilele şi cu tâte obiectele ce po- 

sedam, 

Situaţiunea politică de pe atunci se resumă 

cam ast-fel : 

Pe la mijlocul anului 1834 Spătarul Ale- 

xandru Dimitrie Ghica, fratele fostului Domn 

Grigorie Dimitre Ghica, fusese rădicat la scau- 
| 44 

Ghica, Scisrori, 34,014,
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nul domniei după recomandaţia amicului sti, 
Generalului Rus comite Pavel Kisseleff, care a 
guvernat Principatele de la anul 1829 pînă la 
1834 cu titlul de. President cu deplină putere 
al Divanurilor, 

Alexandru Ghica, om plin de probitate, sti- 
mai şi iubit de t6tă tinerimea pentru caracte- 
vul săi leal şi plăcut, era pismuit, ca toţi Dom- 
nii indigeni, de mulţi din boerii cei mari. 

EI, la anul 1888, comisese o mare greşală 
politică : nu apărase cu tărie drepturile ţărei, a- 
tuncă când împăratul Nicolae al Rusiei ceruse 
să se intercaleze în Regulamentul Organic 0 
clausă prin care ori-ce lege votată de Obştâsca, 
Adunare şi sancţionată de Domn să nu pâtă fi 
pusă în lucrare pînă mai întâiii nu ar dobândi 
aprobarea, Curţilor Suverane şi Protectâre (Tu 
ciei şi Rusiei), ceea ce echivala cu suprimarea 
autonomiei ţărei. De şi se scia că pe sub mână 
Alexandru Ghica, făcuse să cadă acea, propunere 
în cameră, dar avusese slăbiciunea sai negibăcia 
da o susţine, cel puţin în aparenţă, şi astfel 
işi perduse popularitatea şi încrederea de care 
se bucura pină atunci. Pe de altă parte îşi alie- 
nase simpatiile Rusiei prin m&surile luate în 
contra, espediţiunilor Bulgarilor, când ai încercat 
să trecă Dunărea ca să rescdle Bulgaria în con
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ta Turciei. Arestarea, şefilor şi organisatorilor 

acelei espediţiuni, Deşu şi Costache Suţu, a de- 

cis la Petersburg căderea lui Alexandru Ghica, 

din domnie, şi nu remânea decât a se crea un 

incident care să dea prilej Rusiei d'a cere ma- 

zilia lui de la, Portă. 

Boerii inimici Domnitorului s'aii folosit de 

aceste împrejurări ca să-l restorne printr'o do- 

leanţă a Obştescei Adunări. 

- Unul din boerii de pe atunci, Gheorghe Bi- 

bescu, ginerele bătrânului Alecu Mavrocordat de - 

la laşi, a publicat la Paris la anul 1840 în limba 

francesă o broşură întitulată -„Le Gengral Kis- 
„sief et son administration“, o biografie al că- 

| rei scop era da cufunda pe Ghica, exaltând 

sciința şi virtuțile Generalului Rus, scriere pe 

cate a ilustrat'o propuind împămîntenirea lui. 

Cu acâstă scriere acel Gheorghe Bibescu a de- 

venit favoritul Consulatului Rusesc destinat a 

inlocui pe Alexandru Ghica îndată ce se va în- 
dupleca Porta să dea firmanul de mazilie. 

A d6ua gi după alegeree noului Domn, 

Consulul general Duscoff gicea că întwacea n6pte, 

Dâmna, Duscoff născuse o fată şi el Duscoff un 
băiat, înțelegând pe vodă Bibescu; şi avea drep- 

„tate, căci pentru a seste din urna electorală pe 
„Candidatul săi de predilecție, fusese silit să năs-
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cocâscă fel de fel de procedări, căci lui Bibescu, 

de. şi îi lipseaii două din însuşirile prescrise de 

Regulamentul Organic, etatea de patru-deci de 

ani, şi qualitatea de boer de trei generaţii, adică 

boer, fiii de boer şi fiii de fiii de boer; dar 

printr'un opus cocus a eşit ca prin minune din 

urna electorală. | 

Vodă Bibescu, rădicat ast-fel. la scaunul 

domniei contra voinței naţiunei şi chiar în con- 
tra boerilor partidului săi, s'a cregut dator să 

îşi arate recunoscinţa sa către acei care-l aju- 
tase, şi a încercat, să se concedeze esploatarea, tu- 

turor mineralelor din Principatul Valachiei ca, mo- 

nopol unui industriaş rus, vestitului Trandafirofi, 

şi printr'o închsere a sfatului administrativ, în- 
terpretând legea regulamentară intr'un mod meş- 

teşugit , acorda, acelui Trandafiroft dreptul şi mo 
nopolul de a esploata tote mineralele din ţară. 

Ca să fie bine înţeles voii aminti că he 
gulamentul Organic regula dreptul de esploatare 

a minelor în modul următor : 

]. Ori-ce proprietar avea dreptul de a es 

ploata minele după proprietatea sa, dând statu: 

lui 10%/ din productul curat. 
2. Descoperindu-se o mină pe o moşie par 

ticulară şi guvernul voind ca acea mină să fi 

esploatată, avea, dreptul să previe pe proprietă
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și să-i câră a o esploata, iar în cas când, după 

18 luni după somaţiune, proprietarul nu ar pu: 

nea-o în esploatare, guvernul era în drept a o 

esploata pe s6ma, statului, dând proprietarului 

10%/e din productul curat. 

Sfatul aâministrativ, trecend peste dreptu: 

vile de proprietate a moşiilor statului şi ale cle- 

rului, acordase lui Trandafiroff dreptul de a se 

substitui proprietarilor; şi s'a vădut de o dată, 

circulând d6u& broşuri conţinend areptul acordat 

lui Trandafiroff, prevenind pe proprietari a avea 

să se conforme cu încheerea făcută întru acesta 

de sfatul administrativ. 

Apariţiunea acelor broşuri şi planurile lui 

Trandafiroft da aduce 5000 de lucrători ruşi a 

inspăimîntat, ţara în cât un strigăt sa ridicat 

dinti'o margine la alta, şi Obştesca, Adunare a 

trebuit să facă un raport la Domn, blamânăd în- 

cheerile Sfatului administrativ, cerend anularea, 

— un adevărat blam dat ministerului; acel act 

merită a fi raportat a: 

„Prea Înălțate Domne, 

„Obştâsca Adunare a vedui cuprinderea, 0- 

fisului Înălţimei Vostre, cu No. 154, ce aţi bi 

ne-voit să-i adresaţi la raportul cu No. 166, şi
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sa pătruns de multă mâhnire pentru băgările 
de s6mă ce-i faceţi, că ar fi eşit din hotarele 
atribuţiilor sale, şi că ar fi călcat regulele bunei 
cuviinţe şi a cădutului către înalta Oblăduire 
respect, cerând prin al săi raport desfiinţarea 
jurnalului încheiat de Sfatul administrativ extra- 
ordiner în privinţa, esploataţiei minelor, şi întă- 
rit prin ofisul Inălţimei Vostre; mai adăogân- 
du-se şi că nu s'a pătruns de cuprinderea po- 
menitului jurnal, ce este întemeiat chiar pe 
disposiţiile articolelor. acelora cu cari s'a slujit 
la întru-expunerea din raportul săi atins de 
prezisa, pricină; la acestea luând Adunarea voe 
de la Inălţimea Vâstră vă Supune cu respect, 
că avend supt vedere în totă vremea $ de la 
Art. 54, Art. 56 şi $ de la Art. 57 a Reguli: 
mentului Organic, ce pe lângă altele o îndato- 
rEză ca să judece folosul tuturor măsurilor ce 
Sar lua în pricini ori de obşte saii întimplătore, 
socotesce că n'a păşit peste ale sale atribuţii, 
dacă, privind pricina minelor unul din obştescile 
folosuri ale ţărei, a chibzui potrivit cu îndato- 
ririle la care a supus'o pravila organică, să roge pe Inălţimea Vâstră, în urma desluşirilor ce luase despre cuprinderea jurnalului, ca să po- runciți a se desputernici pre cât el nu se vaii aflând coglăsuitor cu legiuirile în fiinţă, precum
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şi a se desfiinţa tipăritele şi obştitele examplare 

și a se popri de a nu mai ţircula pentru de- 

părtarea lor de la temeiurile prăvilei, pe care 

nu le-ar fi socotit că ar putea însemna cevaş, 

dacă nu le-ar fi recunoscut înbrăcate cu caracter 

oficia]. Acestea ai fost, Prea Inălţate Dâmne, 

cuvintele pentru care Adunarea a întins plecata 

sa, rugăciune doveditâre a singurii dorinţi ca să 

vadă prescrise chibzuirile atingătore de esploa- 

tația minelor în lăuntrul cercului Articolilor 

178 şi 179 a Regulamentului Organic; avend 

supt vedere, osebit de alte. consideraţii ce privea 

la măsurile cerute spre asigurarea venitului sta- 

tului, şi darea sorocului “de doi-spre-dece ani, 

punct de căpetenie şi vrednic a se lua în bă- 

gare de s6mă, nefiind nici cum cuprins în po- 

menitele articole; care soroc, pentru că să se 

dea, de sar fi judecat folositor, trebuia ca 0 a- 

dăogire la pravilă să se aşeze după formele. le- 

giuite prin Art, 55 a Regulamentului spre a nu 

se împedica altmintrelea nică sloboda disposiţie 

a fie-căruia proprietar întru cele de bună-voie 

tome, 
„Nu nădăjduia însă Adunarea & priimi de la 

Inălţimea, Vostră răspunsul prin care, nu numai 

sentimentele sale să cunosc altele decât cele a- 

devărate şi respectuse căire înalta Oblăduire,
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ci şi îndatoririle puse asupra ei prin Articolile 
54, 56 şi 57 se lasă ne luate în băgare de 
s6emă. Adunarea dar se mărgineşte şi acum 
întru a repeta plecata sa rugăciune, cerend 
cu supunere cele cuprinse în raportul săi cu 
No. 166. 

„lar cât pentru ceea ce priveşte la viitorul 
ei, după cum bine aţi voit Inălţimea Vostră să 
adăogaţi în sfârşit, ea mai întâiii socotește 
de netăgăduit a vă încredința că, nu uită nici 
va uita vre-o dată datoriile sale către Inalta 
Oblăduire, având după acesta deplină mulţumire 
a se mângâia de nădejde, că fiinţa şi locul 
ce înfățiş6să staii supt Suzeranitatea şi ocroti- 
vea amândorora, făcătorelor de bine prea înalte 

2 Puteri.“ 

„Acest raport sai primit de Obşt6sca, Adu- 
nare după cele mai multe glasuri potrivit cu 
5 g de la Art. 48 din Regulament, 

„Preşedintele Obştescei Adunări : 
(Semnat) Neofit Mitropolitu Ungro-Vlahiei. 

(Semnaţi) Alexandru Ghica, Const. G. Filipescu, 
Scarlat Gr. Ghica, Const. Gr. Ghica, Gr. Cantacuzino, 
I. Slătineanu, C. Pilipescu, N. A. Nicolescu, C. N. Brăi: 
doi, A. Cocorăscu, I. Bălăceanu, O. Costescu, L. Văd 
rescu, M. Filipescu, A. Racoviţă, C. Gr. Suţu, (şi i 
indescifrabil). 

No. 205, 1844, Februare 2%.
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In desbaterile asupra cestiunei Trandafiroii 

sa relevat pentru întâiaşi dată talentul de ora- 

tor politie a r&posatului Barbu Catargiu, care, 

ca director al departamentului Dreptăţii şi de- 

putat, a susținut cu multă căldură causa conce- 

sionarulvi; dar elocinţa sa a trebuit să se aplece 

dinaintea cuvintelor patriotice a lui Costache 

Niculae Filipescu , a lui Niculae Niculescu şi a 

celoralalţi deputaţi. 

Acâstă victorie a parlamentului din Bucu- 

resci din anul 1848 a fost urmată de satira 

plină de spirit a poetului Eliad intitulată Mă 

coşul, | | 

Cestiunea, Trandafiroff era la ordinea gilei 

şi făcea obiectul tuturor vorbirilor, şi a n6stre 

când suiam dealul Filaretului. 

Nicu Bălcescu, unul din cei trei şefi ai so- 

cietăţii Prăţia, a fost apostolul şi iniţiatorul cel 

mai ager şi mai zelos. Maiorul loan Voinescu II, 

Bolliac, Bolintineanu, Deivos, Golescu (Alecu Ne- 

&ru), Marin Serghiescu naţionalu, Filipescu şi 

mulţi civili şi militari, făceati parte dintr'acea 

asociaţiune. Nu sciii dacă dintre ofiţeri mai este 

astădi în viaţă altul decât căpitanul Christofi. 

Mai tot întracelaşi timp sa format în Bu- 

curescă Societatea literară al căreia scop Nu ă- 

vea nimic ascuns, ci era pur Şi simplu desvol-
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tarea şi încuragiarea literaturei naţionale. Preşe- 
dintele ei a fost în tot timpul poetul Iancu 
Văcărescu, avend de secretari pe Maioru YVoi- 
nescu II şi pe Nicu Bălcescu. Mai mulţi Români 
din Moldova, Vasilie Alecsanări, Cogălniceanu, 
Negruzzi şi alţii, făceaii parte, Şi când unul 
dintr'aceşti bărbaţi veneaii la Bucuresci, era pen- 
tru noi toţi o adevărată sărbătore. Ne adunam o 
dată, pe săptămână, Lunea, s6ra, îmi pare, de 
cele mai multe ori la Văcărescu în strada Poe- 
tului, sub Mitropolie, sati la advocatul Stefan 
Perechidi în strada Dionisie. Nicu Bălcescu, prin 
activitatea sa, a făcut multe servicii Societăţii 
literare. Din contribuţiunile membrilor ci sai 
publicat multe opere literare, precum scrierile 
lui Iancu Văcărescu, Călătoria lui Guliver ilus- 
strată de Granville, tradusă de I. Negulici, şi 
multe alte cărţi. 

Pe la anul 1846 Bălcescu, procurându-și 
mijloce bănesci din familie, a pornit; în streint- 
tate, unde a petrecut aprope doi ani, citind și 
notând tot ce a putut găsi în bibliotecă şi în 
archive despre viaţa şi vitejiile lui Michaitt-Vodi, 
eroul căruia plănuise să-i scrie istoria. Intracea 
călătorie a găsit în colecţiunea de portrete din 
biblioteca, naţională din Paris portretul Eroului 
Român scos şi săpat de vestitul pictor Sadler,
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contimporanul ]ui Michaiii, care la cunoscut la 

Praga; tot într'acea colecţiune a găsit şi por- 

tretele Domnitorilor Gheorghe şi Grigorie Ghica. 

La 1846, pe când mă găseam şi eii la Pa- 

ris, sa maj inființat şi o altă societate : Socie- 

tatea Studenţilor Români, cu scop da ajuta și 

a incuragia la studii pe tinerii fără mijloce bă- 

nesci. Erai membri acelei societăţi mai toţi Ro- 

mânii aflători atunci în Paris: C. A. Rosetti, 

Cogălniceanu, Nicu Bălcescu, fraţii Brătieni (Du- 
mitru şi Iancu), Iancu Bălăceanu, Al. Catargiu 
și frate-so Calimac, Grigorie Romalo, Scarlat 
Vârnav (mai în urmă devenit Popa Vârnav), 

Nicu Ruset, Bălănescu, lon Ghica şi mai mulţi 

alţi. Societatea acesta, era pusă sub patronagiul 

poetului Alfons de Lamartine, şi avea un comi- 

tet compus de Ion Ghica, preşedinte; C. A. Ro- 

setii, secretar şi Scarlat Vărnay, casier. 

Pe la finele anului 1846, un vânt de libei- 

îate sufla peste totă Europa. In Berlin se voi- 

bea de Constituţie, la Viena de libertate şi la 
Pesta de sancţiunea, pragmatică. Genova devenise 

focarul de unde să r&spândea idea de unitate 

în tâtă Peninsula apenină. Toscana, Siciliile, 

Lombardia, Veneţia şi tote micile state de o 
parte şi de alta a Apeninilor, aveai speranțele 

țintite asupra Cavalerescului Rege Carol Albert
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şi comptaii pe concursul armatei piemontese; 
strigătul de libertate şi de naţionalitate se ri- 
dică din tâte unghiurile lumei civilisate. Deo 
dată cu apariţiunea scrierilor lui Gioberti, Filip 
al Franciei trimesese la Roma, ca ambasador al 

s6u, pe refugitul Napolitan, pe învățatul Rossi, 

naturalist frances şi devenit Pair de France. 

Cardinalul Mastai Ferreti, Episcopul de Imola, 
urmase bătrânului Grigorie XVI pe tronul Pon- 

tifical; şi biserica Catolică, de sus după sfântul 

Scaun, propoveduia, toleranța; intr'aceaşi vreme 
în Francia agitaţiunea crescea, ideile democra- 
tice şi chiar republicane câştigai din qi în di 
aderenţi şi partisani; la cursurile lui Michelet, 
lui Quinet şi lui Miskiewicz se îmbulzeail stu- 

denţii cu miile, unul peste altul; fie-care lecţie 
se termina cu un tunet de aplause și cu stri- 

gătul de Vive la Republique. Oameni politici din 

cei mai ispitiţi şi oratori elocinţi ai Camerei luai 

parte la banchetele naţionale şi cereaii împreună 

cu radicalii şi cu republicanii reforma, legei elec- 

torale. 

Românii, de o parte şi de alta a Carpaţilor, 
nu puteai ei să r&mâie simpli spectatori la cele 
ce se petreceaii în Ungaria, în Austria, şi în tot 
Occidentul; căutau să se afirme şi ei prin adu 
narea de la Blaj, prin revendicarea drepturilor
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autonomice ale Transilvaniei. In Iaşi şi în Bu- 

curesci, actele lui Sturdza şi lui Bibescu înce- 

puse a fi aspru judecate fără sfială. Chiar în 

adunările Societăţei literare, la care luaii parte 

mai mulţi 6meni d'ai guvernului şi rude de ale 

Palatului, se alunecaii discuţiuni politice, se cri- 

tica şi se condamna îndoitul divorț al perechii 

care era pe tronul Valachiei, se blama vindarea 

averii lui Hagi-Moscu în detrimentul creditori- 

lor şi în folosul familiei falitului, precum şi tre- 

cerea mai tuturora din moşiile acelei case în 

posesiunea Domnitorului; de pretutindeni se ră- 

dica un glas în contra venalităţii ce domnea în 

justiţie şi în administraţie, căci ajunsese a fi 

fără temă şi fără ruşine. Cuvintul care se audea, 

mai des în Iaşi şi în Bucuresci era că: „Pescele 

de la cap se 'mpute.“ 

Indată după revoluţiunea francesă de la 

Pevruarie 1848, cei mai mulți din tinerii Ro- 

mâni, cari se aflaii în Paris, sai întors în ţară 

ca. mişcaţi printr'o gândire electrică; spiritul de 

naționalitate şi de libertate se deşteptase în tote 

straturile societăţei nostre. 

Librăria lui Q. A. Rosetti şi Winterhalder 

de peste drum de Oteteleşanu, devenise un punct 

de întâlnire al tinerimei, de unde se împrăştia 

în oraş şi în tâtă ţara scirile politice ce soseau
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din Europa; şi nu era di de la Dumnegeii fără 
d'a înregistra evenimente de acelea cari emoţiona 
şi îmbărbăţia; mai ales noutăţile venite din 
Francia, unde Gmenii chiar cei mai devotați mo: 
narchiei din Iulie 1830 ca Thiers, Odillon, Barrot, 
de Lamartine, sfătuiai din r&sputeri pe Rege și 
pe ministrul s&i Guizot să cedeze curentului 
popular şi să consimţă la o întindere mai largă 
a dreptului de a vota. Spiritele ajunsese atât de 
iritate că un pistol tras pe Bulevardul Capuri- 
nelor în dreptul ministerului Afacerilor Streine, 
nu se scie de ce nici de cine, nemerind întrun 
om din mulţime, rănitul purtat “de popor cu 
strigăte pe strade, devine semnalul unei lupte 
sângerose care răstârnă tronul şi proclamă Re: 
publica. Atunci revoluţia alârgă din capitală în 
capitală, din popor în popor. | 
„In Bucuresci, de şi ferberea era mare, dar 

era aşa de ascunsă în cât Vodă Bibescu, r&s- 
pundend felicitărilor ce-i aduceati. boerit în dioa 
de Pasce, le dicea cu mândrie, că t6tă Europa 
era turburată, şi în foc, numai Tara, Românâscă, 
grație înțelepciunei guvernului săi, se bucură 
de cea mai mare linişte şi securitate. Nu scia 
că chiar în dioa aceea revoluțiunea era gata să 
isbucnescă, şi că se amânase numai dintr”o în 
pregiurare despre care voii vorbi: maj la vale.
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In laşi, unde lumea fiind şi mai iritată şi: 
mai impacientă, agitaţiunea era mai aparentă, 

se lucra mai pe faţă, dar fără o inţelegere prea- 

labilă cu Bucurescii!); iar Vodă Sturdza, profi- 

tând de o adunare de tineri la Alecu Mavrocordat 

(ursu), trimite totă armata sa, înconjoră casa şi 

axestâză pe câţi pote pune mâna. Fraţii Rose- 

tesci (Răducanu şi Mitică), Manolache Epureanu, 

Al. Moruzzi, Sandu Miclescu, lon Cuza, Grigorie 

Romalo, fraţii Cazimir, Nicu Catargiu, şi câți-va 
alţi sunt trimişi peste Dunăre, daţi pe mâna 

Turdilor la "Tulcea şi internaţi la Brusa. Câţi-va 
din cei arestaţi, precum Alecu Cuza, Alexandru 

Moruzi, Epureanu şi alţi, ajungend la Galaţi, 

scapă din mâna soldaţilor, se ascund la amicul 
lor Cunningham, consulul Engliterei, care îi îm- 

barcă mai în urmă pe un vapor austriac. 

Acei pe cari nu i-a putut prinde şi ai scă- 

pat, precum Vasile şi Iancu Alecsandri, Leon 

Cantacuzino, Alexandru On6zu, Alecu Husu, ai 

alergat, la Hangu, la munţi, cu speranţa să ri- 

dice plăeşii şi să pornescă cu satele asupra Ia- 

şului. Dar, ne reuşind în speranţele lor, aii tre- 

cut în 'Transilvania, în Bucovina, care în cotro 

*) Alecsandri răspândi în oraş cântecul său revoluţionar 

întitulat Deşteptarea României. -
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a apucat. Alecu Rusu şi Iancu Alecsandri, luând 
prin Vrancea şi pe la, Focşani, ai venit; deghi- 
saţi în Bucuresci, unde i-am ţinut ascunși a casă 
la mama, mai multe dile pină aii putut lua 
drumul spre Braşov. 

Tinerimea, venită din Francia luase parte 
la luptele după stradele Parisului, în dilele de 
Fevruarie, veduse pe Regele Filip căutând, el 
şi familia lui, refugii în ţară streină, asistase la 
revoluţia din Viena şi întâlnise pe Principele 
Meternich căutând să se ascundă, de furia popo- 
rului, şi veneai gata pe luptă. 

In faţa unei asemenea stări de lucruri, Co- 
mitetul Prăţiei s'a hotărit Ja o mişcare revo- 
luţionară. Societatea compta, deja ca fraţi mulți 
din Gmenii cu influență în ţară şi în oraşe; se 
putea rezema pe concursul batalionului Maioru- 
lui Tell şi pe desafecțiunea ce esista în tote cla- 
sele în contra guvernului lui Bibescu. 

Principiile în numele cărora, era, să se ridice 
poporul Român erai discutate şi hotărite cu 
mulţi ani dinainte. 

„1. Libertatea individuală » libertatea cuge: 
tării şi a tiparului. 

2. Desființarea castelor şi privilegiurilor. 
3. Improprietărirea clăcaşilor cu despăgu- 

birea proprietarilor.
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4. Respectarea Suzeranităţii Sultanului şi 
a autonomiei conform vechilor tractate ale Dom- 

nilor nostri cu Porta. 

5. Desființarea Regulamentului. 

6. Incetarea protectoratului Rusiei. 

Poporul român se scula în numele : Drep- 

tății şi a Frăției. 
Inainte chiar de luna lui Martie 1848, Nicu 

Bălcescu a fost însărcinat de Comitet a redacta 

proclamația, revoluţionară, şi s'a provocat îndată 

o adunare de mai mulţi amici a casă la Nico- 

lache Golescu şi în camera ocupată de Căpita- 

nul 'Teologu, unde s'a citit acea proclamaţiune 

ast-fel cum a apărut în Bucuresci şi la Islaz, în 

diua isbucnirei revoluţiunii. 

Asistaii la acea adunare de 'la N. Golescu: 

patru fraţi Golesci (Stefan, Niculache, Radu şi 

Alecu), Alecu Golescu (Arăpilă), doi frați Bălcescu 

(Constantin şi Nicu), doi fraţi Brătieni (Tache şi 

Iancu), Bolliac, C. A. Rosetti, Maioru Voinescu, 

Căpitanu Teologu, Costache A. Crezzulescu şi 

Ion Ghica. 

După ce s'a citit proclamaţiunea şi sa a 

doptat în unanimitate, aşa cum fusese redactată 

de Nicu Bălcescu, sa ales. îndătă un comitet 

executiv compus de trei membri anume : Nicu 

, Ă 

Ghica, Scrisori. 24,014. 45
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Bălcescu, Alecu Golescu (negru) şi Ion Ghica, 

cu deplină putere d'a organisa şa conduce ac- 
ţiunea. Toţi luând îndatorirea d'a ne supune 
disposiţiunilor şi ordinelor emanate de la acel 
comitet. 

Tell, în care se concentra, tăria nâstră, era 

informat de N. Bălcescu şi de Ion Ghica de tot 
ce se petrecea, atât în acele adunări, precum şi 

de tte disposiţiunile şi hotăririle Comitetului 
executiv; dar, ca să nu dea bănueli, el nu asista 
Dici la adunările nici la desbaterile nostre. El 
era, şedător în Giurgiii din causa serviciului săii 
militar. Batalionul ce comanda avea paza cordo- 
nului Dunărei pînă la gura Oltului. 

Pe aprope de Pasce am fost trimis de Co- 
mitet să mă înțeleg cu Tell, ca să fixăm gioa 
rădicărei. M'am dus mai întâiti la o moşie Cu- 
Guruzu ce aveam în Vlaşca, şi d'acolo ca în 
plimbare am fost Ja Giurgiu, unde am tras în 
gazdă la Prefectul Judeţului, Căpitanu Costache 
Vilara, fiul puternicului Ministru şi ginerele lui 
Ştirbeiu. Acolo a venit sâra, la petrecere Maio- 
rui Tell, cu care m'am înțeles despre ora și 10- 
cul unde să ne întâlnim. Am luat rendez-vous 

pentru a doua di în răsăritul sorelui pe zăgazul 
care se lucra afară, în susul oraşului, destinat 

a apăra portul de viitura, apelor Dunărei. Acolo
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ne-am învoit ca revoluţiunea să isbucnâscă în 
Bucuresci şi în Ploesci, în dioa de Pasce, şi tot 

o dată batalionul lui Tell să fie concentrat la 

Islaz unde se afla compania Căpitanului Pleşo- 
ianu, de unde să, pornâscă spre Craiova rescu- 

lând Oltenia. 

In starea Europei de atunci, nu ne temeam 

nici de intervenire nici de ocupaţie streină. 
Mijlocele hbănesci de cari dispuneam erai 

forte mărginite. Cu banii ce putusem aduna, 

cumpărasem pe sub mână tâte puscile şi pisto- 

lele cari se găseait în prăvăliile din Bucurescă şi 
din Ploesci, pusci prâste de vânătore cu o ţevă, 

” şi le împărţisem tinerilor şi Gmenilor din popor 

cari cereaii a se arma. 

Tată, cum se făcea operaţia cumpărătorii de 

arme : Ruset depunea din banii ce erai strinşi 

la diînsul o sumă Gre-care la un neguțător afi- 

liat, către care dam aceluia care voia să se ar- 

meze o ţidulă în termenii următori : 

„Daţi aducătorului un ghiuden şi doi câr- 

naţi“ ceea ce însemna „daţi aducătorului baniă 

trebuincioşi pentru cumpărarea unei pusci şi unei 

perechi de pistole.“ 

Banii de cari dispuneam erai toţi ca la 

2,500 de galbeni (29,000 de franci), aduşi a- 

nume :
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1,000 de galbeni de C. A. Rosetti, 
1,000 de galbeni de Ion Ghica, 
480 de galbeni (15,000 lei vechi sai 5,600 

franci) aduşi pe neaşteptate de Niculae Alexan- 
dru Nicolescu, care vine într”o di la, mine şi fără 
nici un preambul îmi dice : | 

— Nu sciii nimica, şi nică nu am venit să 
aflu, dar am convingerea că se pregătesce o 

mişcare în ţară şi că trebue să fii în curent de 
cele ce se petrec, şi am venit să-ţi aduc 15,000 
de lei (aprope 5,600 franci) de cari dispune cum 
credi. Să, scii însă că voii fi şi cel dintâi la 
luptă. 

Acei bani îi avea cu dînsul în trăsură în 
d6uă trăisti cu sfanţihi, pe cari i-am luat Şi 
i-am dus la librăria lui Ruset, unde i-am depus 
în lada de ter în care se aflati şi ceialţi 2,000 de 
galbeni. 

De şi mulţi din boerii cei mai însemnați 
Simţise că 'se pregătesce ceva, şi veneaii pe la 
unii din noi încuragindu-ne şi chiar escitându-ne, 
făgăduind că erai gata a da tot concursul l0r 
moral şi bănesc, dar nici unul n'a venit să & 
ducă un gologan măcar. Ei în agitaţiunea 
Simţeaii nu vedeaii alta decât resturnarea. lui 
Bibescu din domnie şi putinţa fie căruia din ei 
d'a-l înlocui.
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La inceputul lui Aprilie rolurile nostre a 

fie-căruia eraii împărțite. 

Nicu Bălcescu cu Teologu eraii destinaţi 

a merge la Telega, unde Marin Serghiescu (na- 

ţionalu), Telegescu şi Duca erai! înțeleşi cu Cio- 

cănaşii, ca d'acolo să, pornâscă să rescole Ploescii, 

unde aveam înţelegere cu mai mulţi dintre ne- 

gustori. 

Stefan Golescu cu frate-săii Radu şi cu VE 

ru-săii Alecu Golescu şi Dumitru Brătianu să 

mârgă să găsescă pe Tell in tabăra de la Islaz. 

Iar ceslalţi, Nicolae Golescu şi frate-săii 

Alecu, cu C. A. Rosetti, Bolliac, Costache Băl- 

cescu, Ion Brătianu şi Ion Ghica să rădice ta- 

bacii, mărginaşii şi tinerimea din Bucuresci, să 

mârgă gltă la Palat, să câră lui Vodă Bibescu 

sancţionarea, Constituţiunei. 

Stam toţi gata şi aşteptam ordinele Comi- 

tetului, ca să pornim fie-care la destinaţia n6s- 

tră, când Domnul de Nion, Consulul general al 

Franciei, chiamă pe C. A. Rosetti şi-i arată o 

depeşă prin care Lamartine , atunci Ministru 

trebilor din afară, îi seria să-l prevestâscă că 

trimetea întradins la Bucuresci pe un amic al 

seu credincios, pe Doctorul Manăl, care avea 

să ne facă comunicaţiuni importante din partea 

sa, şi. că inainte de sosirea acelui trimis al săi,
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să nu facem nici o mişcare. Lamartine fu: 
sese prevestit de noi de tot ce proiectam. In 

urma acelei depeşe a trebuit să contramandăm 

tote disposiţiunile luate şi să aşteptăm sosirea, 
Doctorului Mandl. 

Pină în luna lui Mai 1848 nu esistase nică o 

relaţiune, nici o înţelegere între noi şi Eliad, iar în 

timpul pe când aşteptam să vie Doctorul Mandl cu 

comunicațiunile ce avea să ne facă din partea 
lui Lamartine, vine la mine Alecu Dedu, unul 

din cei mai activi şi mai zeloşi membri ai Fră- 

ţiei, care-mi propune o întâlnire din partea lui 

Eliad, gicendu-mi că avea să-mi facă destăinuiri 

de o mare importanță. După ce am luat încu- 

viinţarea colegilor mei, am convenit cu Dedu 
ca, întâlnirea, cu Eliad să fie la Colentina, în a- 

leea cu tei. Acolo, în chioşcu de d'asupra lacu- 

lui, Eliad, în presenţa lui Dedu, îmi dice, că el, 

de şi se află în cele mai bune relaţiuni cu Pa- 

latul şi chiar cu Aga Iancu Manu, dar că îna- 
inte de tote era Român, şi credinţa lui era că 

sosise timpul ca Românii să dea semn de viaţă, 
şi că el pune la disposiţiunea nâstră tâtă in- 
flueța, de care se bucură în tinerime şi în bu 
ghezie, adăogând că era sigur, că chiar lui Vodă 

Bibescu, nu i-ar displace pote să vagă o mani- 

festare a ţărei în contra influenţei rusesci.
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Raportând acea convorbire colegilor mei s'a 

luat hotărirea da se admite Eliad în adunările 

n6stre. | 

Tot cam p'atuncă, trecând într'o s6ră cu 

Nicu Bălcescu pe Podu Beilicului (Strada Şerban 

Vodă), întâlnim 0 droşcă cu felinare aprinse, cu 

opt cai de poştă, mergând spre barieră, şi a 

doua di aflăm că într acea trăsură era Colonelul 

Bibescu, aghiotantul domnesc, trimis la Giurgii 

să aresteze pe Maioru Tell. 

Tell, adus în Bucuresci, după esplicaţiile ce 

a putut da lui Vodă Bibescu, s'a întors înapoi 

la comanda sa la Giurgiii. Inainte de a pleca 

ne-am întalnit la Otel la Caracaş, şi iată ce se 

petrecuse. 

Intre damele din familiile Tell şi Magheru 

esistaii relaţiuni de amiciţie şi de corespondențe, 

şi într'una din epistolele ce-şi scriaii ună, alteia 

se făcea menţiune de o întâlnire între Tell şi 

Magheru, cari de mulţi ani nu se aveai bine 

între ei. Acea serisore, interceptată de Radu 

Ruset, prefectul de Gorj, şi trimisă Ministrului 

de interne Vilara, dăduse bănueli şi fusese causa 

m&surei ce se luase în contra lui Tell. 

Na trecut mult şi a fost chemat şi Ma- 

gheru la Bucuresci, care, după mai multe con- 

vorbiri cu Vodă Bibescu, â fost numit Coman-
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dant-şef al tuturor dorobanţilor şi plăeşilor de 
peste Olt. | 

Magheru, la plecarea lui la postul ce i se 
crease, întâlnind pe Nicu Bălcescu, i-a dis strin- 
gendui mâna : „să sciți că m'am împăcat, 
cu Tell.“ 

Guvernul incepuse a fi neliniștit şi cugeta 
a face arestări; dar viind Aga Iancu Manu în 

sfatul domnesc cu propunere să aresteze trei 
inşi şi anume pe C. A. Rosetti, pe Grigorie 
Scarlat Grădişteanu şi pe Ion Ghica, se seâlă 
Costache Cornescu , Logofătul bisericesc (Minis- 

tru Cultelor), şi dice că era, de prisos să aresteze 
pe nepotul săi Ruset, căci nu mai putea fi pri- 

mejdios, fiind gata să plece la Paris. Atunci un 
alt membru al sfatului, Grigorie Grădişteanu, 
dice că el nu admite escepţiuni, şi că ori să se 
aresteze câte trei sau nici unul, căci dacă era 

să se facă favoruri, atunci va, cere şi el escep- 
țiune pentru nepotul săi, Grigorie Sc. Grădiş- 
teanu, căruia şi lui i-ar fi mai plăcut a se 
plimba pe ulițele Parisului decât a sta inchis 
la gros. 

In urma acestor cuvinte, Preşedintele Vil- 
lara a închis discuţiunea, dicend că să se mai 
amâne arestările, pină se va vedea cum se sfe- 
tesc lucrurile.
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Intwuna din adunările nostre la Stefan Go-. 

lescu, Eliad ne-a citit o invocaţiune adresată lui 

Dumnegei, Poporului Român şi Puterilor streine, 

operă mai mult literară decât politică, plină de poe- 

sie şi de misticism, dar care anevoe ar fi fost înţe- 

l6să chiar de clasele cele culte. Acea, scriere o pro: 

punea ca proclamaţie şi manifest al şefilor re- 

voluţiunei. Atunci i s'a spus că proclamația că- 

tre popor era deja redactată, discutată şi adop- 

tată de noi toţi înainte de venirea sa între noi, 

că nu mai puteam reveni, şi i s'a citit redac- 

țiunea, lui N. Bălcescu asupra căreia Eliad nu a 

făcut decât o singură obiecţiune, la partea pri- 

vitâre la împroprietărirea, ţăranilor, dicend că 

acâsta va face pe boeri să nu fie cu no ; 

obiecţiune la care i sa rospuns că, ori cum 

Sar face, cei mai mulți din boeri o să fie în 

contra, şi că ei vor căuta în acţiunea Rusiei 

un sprijin pentru privilegiile lor, şi că singurul 

mijloc de a se paralisa acţiunea, în întrul ţărei 

cel puţin, era de a interesa gl6ta la susţinerea 

revoluţiunei, ceea ce nu se putea face decât sa- 

tisfăcend dorinţei drepte a clăcaşilor da fi pro- 

prietari pe pămîntul ce muncesc, măsură care 

va pune capăt urei țăranilor către haina alba- 

stră, şi că la din contra inimicii ţărei se vor
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servi ei de acestă cestiune rădicând “vre-un 
Tzela ca la 'Tarnov în anul trecut. | 

După, discuţiunea, ce a urmat asupre acestui 
punct, Eliad a convenit; de necesitatea acelui al- 
ticol, a, aderat la redacţiunea lui Nicu Bălcescu, 
şi a doua di a venit a casă la mine, unde a 
scris cu mâna lui acea proclamaţie sub dictarea 
Bălcescului şi a luato s'o tipărescă în tipografia 
sa de la obor; exemplarele tipărite s'aii păstrat 
ascunse într'o clae de fân, în curtea sa dela 
vie, pînă la pornirea la Islaz. 

Puţine gile după înţelegerea nâstră cu Eliad 
şi întârcerea, lui 'Tell la, Giurgii, a sosit în Bu- 
curesci Doctorul Mandl trimisul lui Lamartine; 
instrucţiunile ce aducea eraii consemnate în por- 
tofoliul său, scrise chiar de mâna lui Lamar: 
tine, adresate lui C. A. Rosetti şi lui Ion Ghica. 
[ile prescriaii ca să nu facem nici o mişcare 
pină nu ne vom inţelege mai întâiii cu Guver- 
nul Otoman, şi că Generalul Aupick, noul am- 
basador al Republicei la Constantinopol, avea in- 
Strucţiuni speciale de a înlesni trimisului nostru 
relațiunile cu Porta. 

Ca să urmăm poveţelor lui Lamartine, 
am hotărit să trimetem pe unul din noi la Ţa- 
rigrad, şi alegerea Comitetului a fost unanimă 
pentru Eliad; dar, făcându-i-se cunoscută dispo-
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sițiunea ce se luase, Eliad a declinat, obiectând 

că era singurul susţiitor al numerâsei sale fa- 

milii, care, de i s'ar întîmpla lui vre-o nenoro- 

cire la 'Ţarigrad, ar remânea peritâre de fome. 

Aşa că a trebuit să ne gândim la altul, şi am 

ales pe Ştefan Golescu, care el, de şi s'a dat 

gata, a se duce, dar ne-a, observat, că el fiind în 

mare intimitate cu Vodă Bibescu se va afla in 

strimtorare când se va duce să-i câră concediii 

ca membru al Curţei înalte, şi lar întreba Vodă, 

despre scopul mergerei sale, şi nu-i va putea 

răspunde nimic, şi că acâsta, va, deştepta bănueli. 

Atunci Comitetul a găsit cu cale să me trimită 

pe mine. 

Hotărindu-mă eă să plec, am trebuit să 

cer paşaport de la postelnic, pretestând un. voiaj 

de agrement în Italia şi în Francia prin Cons- 

tantinopol. Indată după acea cerere, am fost 

chemat la Palat, unde, după ce am aşteptat vre 

o d6uă ore înti”o cameră singur, sa deschis de 

o dată o uşă cu mare sgomot şi a apărut Vodă 

Bibescu, viind către mine, cu ochi mari deschişi 

şi târând piciorele, şi-mi dice : 

— jVous voulez aller ă Constantinople? 

„Qwest ce que vous ajler chercher 1ă?* şi, fără 

să aştepte vre-un răspuns, adăogă :
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— „Je dirai ă votre beau păre de vous en 
„empecher.“ 

Imi întorce spatele şi ese precum intrase. 
Eu, în previsiunea că nu mi se va. acorda 

cererea, imi procurasem un paşaport englez de 
la Consulul General al M. Sale Britanice Colq- 
horm, de care mă puteam servi după ce voii 
trece fruntaria, hotărit a mă strecura nâptea 
printre pichete cu o barcă, să trec Dunărea la 
Rusciuc, lăsând ca nevasta, să vie să mă găsescă 
la Constantinopol. 

Imi luasem tote disposiţiunile şi eram gata 
de plecare, când primesc visita bunului Român 
Colonelului Năsturel Herescu. Ocupa atunci pos- 
tul de Postelnic (Ministru trebilor din afară), către 
care adresasem cererea mea de paşaport; ţinea 
în mână un plic pe care mi-l dă, gicend: 

— Uite m'am certat furcă cu Vodă pentru 
Dumnea-ta. I-am dis : „Ei cunosc pe Ghica de 
pun bun Român şi sunt Sigur, că chiar de sar 
„duce la 'Ţarigrad cu gând să se ocupe de po- 
„litică, el nu va lucra în contra intereselor Ţe- 
„tei.“ Iancu Manu ţine mult să facă arestări; 
Chiar adineaori venise în sfat cu o listă de 
vre-o cinci-deci de persâne. Tot Vilara mai cu 
Diinte : i-a răspuns, că şi dar fi fost pote o 
bună măsură acum vre-o două luni, dar acum
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era prea târgiu, că nică o sută, nici o mie de 

arestări, de sar face, nu va opri buba d'a 

sparge; că tâtă lumea era amestecată şi că el 

nu scia pe cine să nu bănuâscă. “ 

Pornind ei la Constantinopol, am fost în- 

locuit în Comitetul executiv prin O. A. Rosetti. 

Peste puţine dile dupe plecarea mea din 

Bucurescă, făcendu-se arestări, s'a precipitat, is- 

bucnirea, revoluţiunii. 

Atentatul în contra lui Vodă Bibescu nu 

avea nici o conexitate cu partitul revoluţionar. 

Proclamarea revoluţiei la, Islaz, rescularea 

din Bucuresci şi abdicarea lui Bibescu şi tote 

peripeţiile câte ai avut Joc, din diua arestărilor 

pînă la intrarea lui Omer-Paşa şi a lui Liiders cu 

Puad Efendi şi cu Generalul Duhamel în ţară, 

sunt consemnate, Qi cu di, 6ră cu 6ră, în diarele 

publicate în tot timpul Guvernului provisorii şi 

a Căimăcămiei de trei de la Iunie pînă la Sep- 

tembrie. Faptele sunt descrise pe larg în colec- 

ţiunea Pruncului Român. Ei am voit săi na- 

rez aci numai episodele cari ai precedat revo- 

luţia de la Iunie 1848, pe cât le-am putut, cu- 

nosce. 

La, citirea celor dintâi rânduri ale acestei 

epistole ai credut, sunt sigur, că-mi propuneam 

o biografie a mult regretatului şi 'preciosului
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nostru amic Nicu Bălcescu, şi ai avut; dreptate. 
Acesta îmi era scopul când am luat pana in 
mână. Dar, cu cât înaintam, scormonind şi des: 
gropând în memoria mea cele petrecute de este 
acum mai mult de o jumătate de secol, şi tre: 
ceam de la copil la tînăr şi la bărbat, de la 
scriitor şi istoric la omul politic, cu atât viaţa 
lui Nicu Bălcescu se înfăşura şi se impletea, cu 
Viaţa mai tuturor Gmenilor cari ai jucat un 
rol în țara nâstră de la 1841 pînă la 1853, a 
nul în care, el a părăsit lumea, lăsând un gol 
mare între noi. | 

Voiii urma, în epistola următore vorbindu-ți 
despre rolul şi activitatea lui Nicu Bălcescu în 
timpul cât a trăit proscris, de la anul 1848 
pină la 1853. | 

Am augit şi am vă&gut pe mai mulţi atri- 
buindu-şi lor, numai lor, tot meritul revoluţiu- 
nii de la 1848, şi mi-am dis adesea : căci nu 
trăesce Nicu Bălcescu, că le-ar spune cu pana 
lui cea, ageră, în stilul săi cel pătrundător, că 

deşteptarea de la 1848 nu a fost opera unui 
singur om, nici a unui grup saii a unui partid, ci 

a fost opera simțului naţional al României în- 
tregi, a fost resultatul a, trei generaţiuni; le-ar 

spune că acea; mare revoluţiune nu putea fi 0- 

prită de nimeni, şi că ea s'ar îi făcut chiar în
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lipsa fie-căruia - dintr'acei cari ai sau ali avut 

cutezanţa a-i revendica paternitatea. Cugetătorul 

şi organisatorul a fost națiunea, iar 'Tell şi Ma- 

gheru aii fost braţul care a executat voința ei. 

In tot timpul cât a trăit Nicu Bălcescu, am 

fost în cea mai strinsă legătură de amiciţie şi 

de comunitate de cugetări. Am trăit mult . în 

acelaşi oraş, la. Bucurescă, la Paris şi la Constan- 

tinopol, şi când am fost despărțiți unul de al- 

tul, am fost în corespondență continuă, ne-am 

comunicat tot-dea-una tot ce cugetam, tot ce 

lucram. 

Ei am păstrat un mare numer de epistole 

de la dinsul, şi cuget a publica, pe tâte acelea 

cari ar putea avea un interes public; în ele va 

putea, vedea, fie-care că în tot timpul cât a fost 

proscris şi pribeag, nu â lipsit un singur mo- 

ment pină la morte de a lucra pentru ţara lui 

cu pericolul vieţei şi al sănătăţei. 

Scrisorile mele către dinsul, s'aii r&pus, de 

şi el, prin testamentul săi olograf, aflat de Dom- 

nul Nicolae Ionescu la Consulatul Otoman din 

Palermo, testament care mi s'a transmis în ori- 

ginal de Ministrul Cultelor Bolintineanu, îmi lega 

mie tote hârtiile sale; dar ele ai căgut în maâ- 

nile altora şi nu le-am putut avea. Dintre scri- 

sorile mele către dînsul am găsit numai opt,
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rămase din întîmplare la frate-tăă Iancu, cu 
care conlocuea la Paris la 1850. Iancu Alecsandri 
mi le-a trimes acum trei ani, însoţite cu u- 
mătorea epistolă : 

„Paris, %/2 Noembre 1883. 

„Iubite prietine, 

„Voind a pune în ordin nisce hârtii înve- 
chite la noi, am descoperit o serie de epistole 
adresate la anul 1850 de Ion Ghica din Con- 
stantinopol, lui Nicu Bălcescu care locuea cu 
mine la Paris. 

„Câte suvenire în câte-va cuvinte! Pe cât 
mi-aduc aminte acele epistole aii fost lăsate la 
mine de mult regretatul nostru amic, când a 
plecat la Palermo, de unde a plecat apoi la 
sferele înalte. 

„Nu sciii dacă ele, cu tâte că private, nu 
aparţin istoriei, care sub acţiunea unora din 
Voi, începuse deja a pomeni de ţara n6stră; 
în Ori ce cas, ei le restituesc autorului. Facă 
el, cum va, crede mai bine şi primâscă acestă 
restituire ca o reamintire de nisce timpi fără 
preciii, şi de o amiciţie statornică şi devotată.“ 

Iscălit : Z. Alecsandri. 
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In gina de '1/a» Maiii 1848 porneam la Con- 

stantinopol şi duceam cu mine următorul act 

prin care eram autorisat a lucra şi a tracta în 

numele personelor iscălite într'însul. 

Acel act era redigiat astfel : 

„Quelques uns des Valacs, les plus influents, 

desireux d'assurer la prosperit6 interieure de 

leur pays sous l'6gide de Pintâgrit6 de PEmpire 

Ottoman , ont lhonneur denvoyer Monsieur 

Ion Ghica comme agent confidentiel et comme 

reprâsentant de leurs ia6es et de leurs veux 

prâs du ministere Impârial de sa hautesse le 

Sultan. 

„Les bons Valacs nourrissent la ferme es- 

pârance de voir râussir la mission de Monsieur 

Ion Ghica, mission qui a pour but de faire 

rentrer la Principaut6 dans le sens veritable 

de ses anciennes capitulations avec la Sublime 

Porte, conformâment aux instructions donnâes 

3 Monsieur Ion Ghica et que celui-ci est auto- 

ris6 ă communiquer oralement ou: par 6crit au 

Ministere Imperial.“ 

| “Tscăliţă : Nicolae Golescu; C. A. Rosetti; Stefan 

Golescu ; Dimitrie Brătianu; N. Bălcescu; Rodolf Go- 

lescu; Demetrius Ghica ; 1. Eliade; C. Bălcescu; A. G. 

Golescu; I. C. Brătianu, C. Bolkac; Alexandru. .C. Go- 

lescu; I. Câmpineanu. 

Ghica, Srisori. 24 04, 46
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Doctorul Louis Mandl mă8 recomanda prin 

următorea scris6re Generalului Aupick, ambasa- 

dorul Republicei franceze la Constantinopol : 

„Bucharest, ce 14 Juin 1848, 

„Monsieur le Gensral ! 

„Envoy6 par Mr. Lamartine, comme agent 

confidentiel du gouvernement francais, pour lui 

rendre un compte exact de la situation politique 

de la Valachie, jai eu dâjă plusieurs fois Loc- 

casion d'adresser des rapports au ministre des 

affaires 6trangăres, dans lesquels j'ai du fixer son 

attention principalement sur les points suivants: 

„La Valachie et la Moldavie sont actuel- 

lement des provinces russes. 'Toute la partie 

intelligente du pays se râvolte contre une admi- 

nistration pareille; on est pret ă faire une r6- 

Volution; on pourrait meme compter sur un 

succăs heureux, şi les menaces d'une interven- 

tion russe n'6taient ă chaque instant mises en 

avant. Le Prince râgnant lui-mâ&me se dit portă 

aux reformes, mais empech6 par la Russie. Le 

parti national du pays a donc râsolu d'envoyer 

un agent confidentiel, Mr. Ghika (Jean), ă Con- 

stantinople, ă fin de s'entendre avec le Cabinet, 

Turc. Il espăre trouver prăs de vous, Monsieur
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le Gânâral, tout Pappui moral que vous pour- 

riez lui prâter. Jai dejă prâvenu Mr. Lamartine, 

il y a quelques jours, du prochain dâpart de ce 

dâl6gu6, et il est possible que dans une de pro- 

chaines depeches que vous recevrez de Paris, il 

en sera question. Seulement, comme il avait 6t6 

Wabord dâcid6 que ce serait Mr. Etienne Go- 

lesco, qui partirait, jai donns ce nom. 

„Wespăre, Monsieur le General, que les es- 

pârances des patriotes Valaques ne seront point 

trompees, et que Linsuffisance de ma recomman- 

dation ne diminuera en rien Pappui moral, que 

la politique de la Râpublique vous permettra 

de donner au 6l6gus, Mr. Ghika. 

„Veuillez agrser, Monsieur, expression de 

ma plus haute estime. 

„Vâtre trăs-humble serviteur 

„Dr. Louis Mandl.“ 

Voi urma în epistolele următâre cu peri- 

peţiile emigrărei. 
Al tău amic 

ION GHICA.
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PREFAȚA TRADUCETORULUI 

Arthur Schopenhauer (1788 — 1860) 

este aristocratul gândirii filosofice în se- 

colul nostru, de şi nu a fost totdeauna, 

aristocrat față cu majoritatea contim- 

poranilor, mai ales a compatrioţilor sei 

germani, cărora le-a arătat uneori opinia 

sa defavorabilă cu oare care brutalitate 

de stil. 

Idealist in toată puterea cuvântului, 

Schopenhauer nu găseşte altă fericire 

omenească decât in contemplarea ar- 

telor frumoase, şi altă menire etică de- 

cât in cea mai desăvirşită abnegaţiune.
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Din această indoită convingere, sus- 

ținută de un spirit liber de or ce pre- 

judecăţi sociale, religioase şi naţionale, 

se explică particularităţile lucrării sale 

literare, care au surprins mai mult 

pe cetitorii cei de rând: sarcastica bi- 

ciuire a convenţionalismului societăţii 

moderne, batjocorirea filosofiei oficiale 

de pe catedre, despreţul pentru nive- 

larea democratică şi aversiunea incon- 

tra Ovreilor, cărora nu le poate iertă 

decadenţa etică şi estetică, in care au 

aruncat civilisaţia europeană prin Tes- 

tamentul cel Vechiu. 

Schopenhaue: este filosoful pesimis- 

mului. Unul din fundamentele acestei 

filosofii se află formulat şi in Aforis- 

mele de faţă prin următoarea propo- 

siţie (pag. 423): : 

„Or ce plăcere e negativă, pe când 

durerea e positivă.“ 

Noi credem această proposiţie ne-
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intemeiată, şi prin urmare pesimismul 

nu ne pare a fi un adevăr general. 

El corespunde insă unei aisposiţii sub- 

iective a multor oameni de cultură 

şi chiar de geniu (Lord Byron, Leo- 

pardi, etc.) şi formează in or ce cas o 

parte integrantă a marilor concepţiuni 

omeneşti. Multe probleme sociale studi- 

ate din acest punct de vedere primesc 

o lumină nouă şi permit o soluţiune 

mai exactă, şi mișcarea. deşteptată prin 

teoriile lui Schopenhauer este un an- 

tidot la platitudinea materialistă, spre 

care inclină epoca actuală. 

Dealtminteri toate operele isvorite 

din puternica genialitate şi prin urmare 

originalitate a filosofului nostru se dis- 

ting prin o admirabilă limpezime şi 

frumuseţe de stil, şi studiarea lor va 

fi totdeauna de cel mai mare folos, in- 

diferent de se primesc sau nu conclu- 

siunile lor.
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Dacă este vorba să incepem şi noi 
a luă parte la mişcarea filosofică a spi- 
ritului modern, se cuvine să existe Și 
in mica noastră literatură ceva din 
scrierile lui Schopenhauer. Nepregătiţi 
precum suntem âncă pentru cercetarea 
problemelor metafisice, nu puteam alege 

din opera lui decât aforismele asupra 

ințelepeiunii vieţei ca fiind scrise mai 
popular. | 

O primă traducere a lor am incel- 
cat-o sunt acum 20 de ani, cu singura 
intenţie de a le aduce la cunoştinţa 
amicilor literari din „Junimea“ de la 
Iaşi, care nu ştiau nemţeşte; căci pe 

; atunci Aforismele nu existau nici in 

franţuzeşte — prima, lor traducere com- 
plectă in limba francesă, de d. [. A. 

Cantacuzin, apare la 1880. După ce- 

rinţa acelor amici, traducerea, mea eră 

aproape literală, urmărind din cuvent 

in cuvent textul german fără multă 
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privire la particularităţile stilului ro- 
mân, şi astfel a apărut in câteva nu: 

mere ale „Convorbirilor Literare“ de 
la 1872 incoace. Publicând-o astăzi in 

volum pentru un cere mai intins de 

cetitori, am trebuit, să reviu asupra 

primei lucrări : am revăzut şi am re- 

făcut toată traducerea, şi acum cred 

că o pot presintă intr'un mod mai 

convenabil. 

T. MAIORESCU. 

Bucureşti, Ianuarie "1690. 
sai m De 0 a 
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