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PREFAȚA 

- Povestirea romantică înlitulată Ursita, 
cuprinsă în acest volum, a fost alcătuită 
în S$G4. Ea făceă parte, de sigur, dintr'ui 
ciclu de romane, întru cât ca o urmare la: 

"Ursita Hașdeu a scris: Prico scala, din care 
nu Q mai rămas de cât un Singur capitol. 
Și ca 0 dovadă că așa a fost in concepția 
(ui Hașdeu este faptul că titlul general al 

“ambelor povestiri eră : Copilătiile lui lancu. 

Motoc, Viaţa unui_boer "român. Cu foate 
astea Ursita jormează un singur roman, 
complect şi ca dimensiune şi ca unitate, | 
un roman_istoric în toată „puterea. cuvân-.. 
ului. E unica operă în acest gen a lui
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6. PREFAȚA 

[laşdeu şi nu o văd trecută în nici-una 

din bio-bibliografiile lui. 

Romanul ce publicam e alcătuit din cinci- 
sprezece. capitole. Acţiunea “se “petrece pe 

la Sfârșitul domniei .lui Ştefan cel mare, 

“în secol. XVI, cel mai zbuciumat secol în 

istoria Moldovei. Această epocă, roşie de 

sânge, a“atras în deosebi pe scriitori: nu. 

numai Hașdeu, ci şi Alecsandri şi Bolin- 

tineanu şi alți scriitori şi-au ales e eroii din 

această epocă. 

Pe vreme ce Haşdeu examinează Jap- 

tele şi documentele veacului în studii spe- 
'ciale, el se inspiră din fiorosul sâu glas 
şi alcătuește mai multe. opere de valoare 
literară: 0. piesă Răposatul Postelnic, fai- 

IMoasă piesă Răzvan şi Vidra, grozava 'po- 

vestire a vieții Mii lon Vodă cel cumplit, : 
mai niulte poeme şi mai multe monografii: 

Sâmbătă, -2 lulie 1864 Haşdeu începe pu- 

blicarea Ursitei în ziarul Duciurul. lată în 

cititorilor: 
eu satăfuctiunea a putea procură 

„cititorilor noştri o plăcere neașteptată. Cel 
„Mai serios romanț istoric, care sa ivit
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„până acum în literatura noastră: Copi- 

„lăriile lui lancu Moţoc, de d. Haşdeu, atăt 

„de bine cunoscut pentru talentul şi cu- 
„hoştinfele sale istorice, pentru întinsele 
„sale citiri a tot ce este cronică, crisov și 

„act propriu istoriei Românilor, din orice 

„parte a României. Romanţil -Copilăriile 

„lui Iancu Moţoc, “devenind proprietatea 

„ziarului Buciumul pentru prima sa edi- 

„[iune, declarăm că vom reclama contra 

„Oricărui va reproduce în original sau în 
„traduceri, părți din acest roman, fără void 

"„Direcţiunii: ziarului. Buciumul. Acest ro- 

„man reintră în posesiunea autorului său, 

„atunci când se va termina cu totul prima. 
„Să edițiune în foliola “Ziarului Buciumul”. 

Peste zece ani, în 1876, acelaş roman 

apare cu mici modificări în „Revista. li-: 
„terară şi ştiinţifică”. Noi ani preferat insă 
prima edițiune din 1864 care, pe lângă că 

„este mai complectă, mai are şi avantagiul 
notelor explicative așezate de către noi la 

"sfârşitul volumului. Sa 
O analiză cât de meșteșugită şi de des- 

“ voltală. a acestui roman nu poate să fie 
de cât “seacă şi inutilă față de realitate.
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E. scânteerea geniului în. tot cuprinsul o- 
perei şi “0 vervă. ingenioasă însuflețeşte, 
fiecare frază. Obiceiurile păntântului, boe- 

/ rii şi Sclavii, curtea “şi poporul, moravu- 
rile, viața intimă ca și viafa socială a tim- 
pului Sunt evocăte cu o 'preciziune extra- 

” ordinară. Notele care însoțesc fiecare capitol 
“le-am așezat, pentru ușurința lecturii, la - 
urma povestirii şi ele sunt de un deosebit 
interes. atât pentru simplul lector cât şi 
pentru curioşii care vor să împingă mai 
departe învestigațiunile asupra operei lui 
/aşdeu, şi asupra epocei. redate. 

Desmormântând. această operă, sinițim 
0 satisfacțiuiie reală că putehi evoca: îna- 
intea publicului contimporan puternica [i- 
gură a marelui cărturar care sa stins 
în tăcerea şi bătrânețea lui acum nouă. ani, 
şi pe care unele spirite. pismaşe au încer- 
cat să'l discrediteze. 
Iricercarea trujaşă şi “neisbutită! 
Nimeni nu vă uita pe supraomul câre a 

luptat o jumătate de secol pentru literatură, 
artă și Știință. Nimeni nu va uita peis- . - 
“foricul care descifrat paragrafele cele mai 
„controversate ale trecutului nostru, pe cer- - 
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cetătorul plin de.răbdare, de știință şi de 
geniu. Nimeni nu va uita pe filologul care 
a cuprins: în operele lui intregul suflet al. 
națiunii române, Nimeni nu va uila pe 
filozoful întotdauna convins, pe visătorul | 
Sublin, pe poetul admirabil, care a cântat. A 
patria, viaţa şi. moartea, cerul şi pământul” ! 
şi pe Dumnezeu. Nimeni nu va uita 2 pe 
Haşdeu. i 
Publicând această operă mai muilt « Cao 

introducere lirică_a marelor lui C7EEȚnI 
ne. îndeplinim o sacră dătorie a vieții 
noastre, datorie pe care lHaşdeu ne-a im-: 

 PUS:0 prin - dispozifiunile sale de ultimă 
voință. Nădăjduim să ne:puitem face da- 
foria până la sfârșit şi: în cursul anilor 
să adunăm Operele Complecte a/e Iui Haş- 3 
deu, care vor constitui cel mai mare mo- 
nument pe care vrun Român și l-a con- 
struil până astăzi, câștigându-și astfel ue- 
'cinica recunoștință a generațiilor.. 

5 Ma 

IULIU, DRAGOMIRESCU. 

di —_
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l. 

* In care se arată cum prin uciderea 

unei babe postelnicul Şarpe a lipsit - 

pe un băiat de tată. 

a: 

   

  

ra pe la sfârşitul domniei lui Ştelau 

“cel mare.. a 
Postelnicul Şearpe, înconjurat de o 

cetate de voinici -călări, se întorcea de la. 

Cracovia unde fusese trimis pentru a com- 
hină o alianţă -auti- musulmană. înlre. „Mol. 

dova şi . Polonia. Da | 
Acum. ci ieşiră din Cernăuţi şi se apro- 

„piară de codrul, cunoscut de atunci sub 

numele de Cosmin, şi unde astăzi se află 

  

   ES
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satul numit: "româneşte Molodia şi botezat 

nemţeşte,. nu știu de ce Frantzthal ') 

Soarele apuncă şi. cele de pe urmă ale 
sale raze :se culcau somnoroase «'asupra 

| uriaşului: codru, întins pe, un şir de dealuri 
ă „Şi colnice,.văi şi văgăune, ce păreau de 

departe a fi ca un singur arbure, acoperit! 

cu inilioane de fruuze. | 
Postelnicul eră un om de vio treizeci | 

şi cinci de ani, foarte scurt la stat, dar 

atât de spătos, în cât pe uwiterii lui lesne. 

„Sar fi putut așeză două capete şi, paie - 

„mai Îi rămas loc pentru un al ircile: 
- iară în voluminosul său piept ar fi incăpiul 

” E nouă suflete, după vorba : poporului. 

O barbă neagră, tăiată rotund împrejur ?), 
se îndoia pe zaua de argint a postelnicului, 
împodobită” cu flori sculptate:?); lungi-plete | 
cam. creţe: și /stufoase şerpuiau de sub o 

; cuşmă de samur cu patru” colţuri. și cu un 

A fund de catifea roşie ; *) în fine pentru a 
' jincheia portretul, vom adăoga nişte ochi 
! mici şi negri, uns nas coroiat şi larg, o.frun- 
| te pătrată şi zbarcită + şi i Buze foarte subțiri : 
ce abiă se zăreau de sub-ârcul mUstăţilor. 

! Ceata treceă acum d” alungul unui şir de 
== 

e
 

a
 
o
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"movile albe, ridicate din grămezi” de oase! 
omeneşti; tristă rămăşiţă -a bătăliei, în cure. -- 

Ştefan-vodă măcelărise toată armata regolui | 

polon loan-Albert ; nişte movile atât de: 

trainice în cât cu un secol mai încoace ele 

serveau de stafie pentru rătăciţii călători *), | 

„o bătălie atât de neuitată în cât până astăzi ; 
ca a rămas ca zicătoare în gura poporului | 

pr -_- 

polon ! €), , „Ti 

Postelnicul îşi opri calul, un. bidiviu mic pă- 

„ros şi ţeapăn ca şi stăpânul său, îşi întoarse 
faţa către fruntaşul cetei, carele aveă steagul 

bocrului: un balaur negru cu aripi de ar- 

gint pe un câmp roşu 7) | 

— Bre, Lucă, zise Postelnicul arătând cu 
mândrie. la piramidele de oseminte ; aici 
nc-am bătut cu Leşii. 

—— Aici răspunse junele stegar vali, uscat 
şi palid, piscându- -şi galbena! mustață ce abia 
înfieră. 

— Pe: semne am ucis şi cu în acea ziu- 
lică. vr'o zece păcătoşi. 

— Vor fi fost mai mulţi. 
— Dar şi tu te arătaşi voinic, copilule ; 

nam ce zice. 
— Apoi dă!
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In acest minut vre-o câteva săgcţi, repe: 

zite de pe un deal, au spiutecat aerul şi unele 

au şuerat d'asupra capetelor cetei, altele s' au 

înfipt în pământ, una mai nemerită s'a în- 

fipt în “piciorul flegmaticului Luca tocmai 
când el rostea fraza: apoi dă! | 

— Hoţii, zise stegariul, fără să-l fi tulburat 
cât de puţin durerea ncaşteptatei răni ; trecu 

“stindardul în. mâinile unui cetaș de alăture 
zicându-i : Si 

— Mai ţine'l şi tu lorgule. 

Scoase piciorul atins dit scara de stejar 
a şelei *) şi rupse jumătatea săgeatei, lăsând 

cealaltă parte înfiptă în carne. 

— Hoţii, repetă ceata. 

Şi'n adevăr, prezenţa hoţilor eră -cu “atât 

mai lesne de ghicit, că în genere finitul dom- 
nici lui Şteţan cel mare se deosebea prin 
o neînchipuită înmulţire a numărului hai- 
ducilor, mai cu seamă în partea nordică a 

' Moldovei, încununată cu munţi nestrăbătuţi 
"și codrii verguri, E destul de'a zice, că unul 
din căpitanii hoţilor, celebrul Mihu copilul, | 
despre care vorbeşte poezia naţională”) şi - 
cronicele polone) izbutise atunci a adina - 

N
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sub povăţuirea sa: nu mai puţin de zece 
mii de haiduci. E | 

Necurmatele războaie ale lui Ştefan-vodă 
luând necontenit pe țărani de la sapă la armă 
au sărăcit cu desăvârşire clasa de jos a 
poporului pe care o mai apăsă frumuşel şi 

“boerii, căci Domnul cruța. foarte mult aris- 
trocraţia țării. Aşa dar. toţi acei ce îşi sim- 

„„teau în pieţul lor bătând inime de zmei, 
“alergară la] frunza verde a codrului, sub al 
cărui adăpost se puneau a pândi şi a tăia pe 

| 
| 

| 
| 

| 

| j- 

” neguţătorii drumeţi, 'mai cu seamă Turci i| 
Armeni 1), şi pe avuta boerime. 

Postelnicul Şerpe aţintă ochii asupra 
culmei dealului prin o mişcare iuie ca lo-: 
vitura fulgerului; apoi goli sabia şi strigând ; 
după mine! se repezi cu toată ceata în 
goana calului în direcţiunea de unde aui venit 
săgețile. a Ă 

O a doua .împroşcătură de săgete a răs- 
turnat asță dată la pământ pe doi din ceata 
postelnicului, carele hisuşi scăpă numai mul- 
țumită armurei sale; dar când ceata ajunse 
la vârful dealului şi spera a descoperi, în fine 

„PE misterioşii duşmani, ca n'a văzut alta de -
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cât un copilaş ca de cinci ani, cu păr. ro. şiatic şi care se juca în iarbă. d 
—. AI cui ești? îl întrebă! postelnicul. 
— AL tatei, răspunse băiatul, uitându-se lără frică la călăreţii ce'] înconjurară. 

_— Şi cine-i acel tată? - | 
— Un pui de zmeu. | 
— Vrei să zici un ltoţ ? 
— Ba hoț eşti tu. | 
Postelnicul ridică pe copil şi'l așeză în- 

„aintea sa pe cal. | | | 
— Mulţi haiduci sunt aici în codru ? 
— Două-zeci şi patru, | 
„— Cire ie căpitanul lor? 
„— Drăgan Bărbuţă-scurtă, 
-— Unde sunt ei acuma? 
"—— Au fugit în cea parte, răspunse copilul 

arătând în dreapta. - e 
Postelnicul şi ai săi urmară drumul, după . 

“arătările băiatului; dară abia făcură Vre-0 
" două trei sute de paşi înainte, cum de pe 

o stâncă au inceput a ploua pietre asupra 
capetelor lor, fără ca să sc vadă cine le: 
arunca. i | | | 
— Înapoi fraţilor, zise postelnicul cu dis- - 

prej ; că doar nu ne von bate cu văzduhul. 

Iu
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- URSITA : Ii 

Ceata se retrase urmărită dintâiu de sborul 
pietrelor,. şi apoi de loviturile săgeţilor: Un 
bulgăr a lovit pe postelnic în umăr, şi o 
săgeată s'a înfipt în celalt genunchi al bietului E 
L.uca, care semăna acum cu un “înger” în- 
aripat la -picioare. CR 

Postelnicul a răspuns la rană prin o în-. 

„N ” 

„Intorcându-se la locul unde rămaseră cei! 
doi cetași răniţi, postelnicul îi găsi proas- 
păt descăpăţânaţi şi sângerândele: lor trun- 
chiuri întinse fără haine. pe iarbă. 
"O furie de răzbunare s'a zugrăvit pe feţele * . 

tuturor voinicilor. Dar cum. să'şi răzbune 

N S 
SN 

când nu aveau asupra cui! Pentru o clipă, 
postelnicului îi veni gândul „de a: zdrobi 
capul copilului de'hoţ, pe care până acum 
il ţinea lângă 'sine pe şea; dar acel gând! 
era mai pe jos de cât măreţul său suflet. 
Ce-i vinovat copilul ? îşi zise el, şi opri mâna, 

ieSdeprinsă a măcela numai "pe. vrăjmaşii pu- . 
ternici şi. primejdioşi. , 

Tocmai atunci. eși dintre crângi și se a- 
proprie de ceată o babă, îmbrăcată în zdren- 
furi, cocoşată, cu ' capul plecat în jos, şi . 

DIO TEI 
(ZA Testa 

Be Pe Haşoe,— Ureita. 

    
  

- 
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îmbodolită astfel, în. 1 cât i se vedeau numai 
ochii. - 

— Fie- ți milă jupâne; dă' mi copilul înapoi, 
. zise ea apropiindu-se de postelnic, şi silin- 

du-se a da glasului său un ton femeesc. 

— Tată, tată, strigă copilul zbuciumân-. 

du-se ca să sară de pe cal. 
-— A, hoţule, răcni postelnicul, care căuta 

o jertfă de răzbunare; şi apucând măciuca” 

aninată la şea, el izbi în capul mincinoasei 
"babe. Haiducul se îndreptă, se apucă cu 

mâinile de cap, se clătină, şi - căzu mort. 

In acea clipă, ca prin minune, vre-o două- 
zeci, de hoţi, îmbrăcaţi . jărăneşte, dară „cu 
pene de păun la cuşme!?) şi înarmaţi cu 
sulițe şi lungi cuțite s'au aruncat din toate 

părţile asupra cetei Postelnicului, strigând: 
ucide, ucide. _ | 

_Postelnicul “nu avea cu sine, după moartea 

celor. doi descăpăţânaţi, de cât pe stegarul 
său, viteazul Luca, pe grămăticul său Iorgu 

şi şease tineri, feciori de boeri, care: lau 

întovărășit în Polonia, pentru .a vedea şi ei 
țările străine; dară toţi - erau înarmaţi, cum 

se zice, pânăn creştet şi £ ardeau de dorinţa 

„de a se arătă voinici în faţa unui bărbat
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atât de vestit: ca. Postelnicu” şi de la ale 
cărui laude atârna viitorul lor. 

Postelnicul era modelul unui osigş fo-4. 
"mâuesc din şcoala lui Mircea, Ştefau, Ţepeş. 
Vitejie fără viclenie era pentru el ca o, carne 

” fără sare, ca un prânz fără vin. EL vedea 
“că hoţii sunt mult mai numeroşi şi-i ştia 

mai tari prin cunoştinţă localităţii. Ceata sa 
- era: cam obosită din drum. Aşa dară Pos- 
 telnicul tună de odată cu puternica sa vote: 

— Staţi haiducilor, că o să vă spun 0: 
vorbă bună, . o 

- Hoţii încredințaţi că mica ceată boerească . 
nu le poate scăpa din mănă s'au oprit pe loc 

—' Nu şeade. frunios, urmă Postelnicul, 
"nu şade frumos ca Românii să se bată cu 
Românii, c căci doară suntem fraţi. Mai bine . 
să ne înțelegem cu pace. Cine va”ie vătă- 

- şelul? '%) Care 'din voi ie. Bărbuţă-scurlă ? 
— Eu, răspunse unul din hoţi, eşind cu 

" semeţie din: grupa celor alţi, de 'care'se de- 
osebea numai prin nepbicinuita lungime a 
barbei.- EL. se apropie de Postelnic. şi. ră- 
sucindu-şi mânecele cămăşii, îl întrebă : cu 
un aer măreț: vezi aste braţe groase, groase 
şi vânoase? Vrei o luptă dreaptă ? 14) N 

i
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|  Postelriicul îl “măsură cu. ochii de la cap 

până la picioare: şi fără a răspunde. un Sin- 

gur cuvânt, despică aerul cu tăişul săbiei, 

„şi odată cu' aerul despică capul îndrăsne- 

țului haiduc. 

„Im acelaş moment toată ceata postelnicului 

“se aruncă asupra hoţilor,- ameţiţi prin nc- 

prevăzuta moarte a căpeteniei. Lupta na 

durat mai mult de 'câteva minute; şeapte 

haiduci căzură inorţi şi. cei-lalţi cuprinşi de - 

o frică pânică au dispărut în desișul codrului. 

— Unde-i tata, unde-i. tata? ţipa acum 

copilul, revenit din leşinul cel. cuprinsese, 

văzând moartea părintelui său, şi 'pe- care 

"postelnicul îl ţinea strâns [d piept cui braţul 

stâng, pe când cu. mâna dreaptă mânuia 

arma. Unde-i tata? 

- — Taci, plodule, că- -ţi sfărâm capul, răcni: 

Postelnicul. Ţine-l lorgule, adaose el către 

unul din ceată dându-i copilul. Să mi'l aduci 

, 

teafăr până la Suceva. Trebuie să scăpăm 

sufletul aceştui nevinovat din păcatul hoţiei 

Şi apoi, noi suntem care |- am lipsit-de tată.



  

  

II. 

"+ Din care se vede cât de primejdios 

„este de a sosi în capitală în ziua când 

s'a născut un copil în palatul domnesc 

4 5 hiar în ziua când postelnicul Şerpe 
4 se "'ntoarse cam pe la crăpatul zilei 

“în Suceava, curtea domnească în-. 
făţişă spectacolul unei bucurii. amestecate 

„cu tristețe. Domnița: Stanca, femeea _tână-____ 
rului Bogd an-vodă mai marele fiti al Dom- 
nului”fiiiiri în facere, născând un cocon! 
“căruia i s'a impus în botez falnicul nume 

de Ştefan. - a | 
“Bogdan-vodă eră nemângâiat.. Inchis în 

carnera, sa el ascundea de văzul curţii lăcră- 
mile ce-i udau ochii. La naiba ! îşi cugetă
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el” singur în gândul său — copii voi mai 

„face treizeci, dar-o nevastă ca Stanca unde 

să mai găsesc ?:" : 
In adevăr fuse frumoasă, plăpândă, dr 

gălaşe răposata domniţă, despre care istoria 

tace, dar o. slăveşte până astăzi cântecul po- 

„porului ca . Da | 

Ă Fecioară ca o stea! 

- 5 Mândră ca 0 păsărea 

“Dulce .ca' o floricea 2). - 

| Pe când.la aripa stângă a colosalului palat | 

i domnesc, . zidit în forma unei cetăţi : *) tânjia 

 tjunele Bogdan- -vodă, la cea laltă aripă, unde . 

i locuia Ştefan cel. mare, eră petrecere Şi ve- 

i selie. Bătrânul domn, a cărui patimă pentru 

„sfemee se stinsese de inult subl greutatea | 

. anilor şi podagrei +) se bucură de. naşterea 

; unui nepot, netezindu-şi barba şi zicând cu 

zâmbet: Cu. o- rhuere mai puţin, CU Ul. 

; voinic mai mult. : | | 

Apartamentul lui vodă aveă o formă ro- 

tundă : un semicerc prezentând o galerie de 

ferestre! arcate ; iară sub fiecare. fereastră, 

din partea curţii, se înălța câte o cascadă, 

şi în stropiturile arginţii ale apelor se jucau. 

>



+ cu catifea mohorâtă . de: Veneţia, pe care 
: străluceau flori, cusute şi împletite din măr- 
 găritar și aur : eră mobilată în jur cu divanuri 

razele soarelui, î îngânând (oate culorile pie- 
: trelor scumpe ?). 

+ locul apartamentului sta o masă cerculară. 
: de marmură: neagră, “pe care se vedeau- 
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- Odaia eră podită. cu mosaic ; eră tapiţată 

acoperite cu covoare turceşti ; iară în mij- 

“o mulţime de.. pre|ioase mărunjişuri : cer- 

tănii de mărgean, ce i le închinase cu câteva”: 

bişori de aur, cu coarne da” 1 mărgean, pă- ; 
" unaşi cu coade pr esărate cu amctiste; rubini, -. 

- sinaragde ; smei de aur cu ochi de diamante ; 
clic. etc. $). 

Ştefan cel. mare : şedea întrun je .şi se] 
părcă a riumăra bobiţele frumoaselor mă] 

zile mai nainte un stareţ al Putnei; iar înaintea! 
„Domnului şedeă pe scaun vornicul Boldur! 

îi
 
a
i
 

şi sta în picioare doftorul Măriei sale, itali- 
anul Vatini. 
—Zici, meştere doftore, că. copilăl e să- 

nătos, voinic ? întrebă pentru a „treia oară 
„bătrânul vodă. 

— Eră cam în primejdie, răspurişe dof- 
torul, dându' şi! un aer: de importanţă ; dar.
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slavă domnului, am luat toate măsurile tre- 

buincioase, în cât pot răspunde pentru: să- 

- mătatea băiatului. 

— Spune mai. pe scurt că eră în primej- 

„die şi tu Vai -scăpat. 

— Da, Măria Ta.. 

— Apoi minţi, că nu ai “scăpat tu, ci 

l-a scăpat Dumnezeu. Aşa e jupân vor nice ? . 

Vornicul plecă capul în semn de afirma- 

țiune ; iară Ştefan vodă, mulţumit de ne- 

„plăcerea ce făcuse doftorului, concurentul lui 

Dumnezeu, urmă, mai departe: 

— Cu cine. seamănă . copilul, cu mine, 

cu Bogdan, sau cu mă-sa ? 

„— Până acuma. nu se poate cunoaşte, 

Măria Ta; toţi copii seamănă. la faţă unul 

cu “altul ; dară puten, să-i cercetăm zodia. 

— Bine spui, :meştere doftore ! Vrea sa 

zică tu eşti şi zodiar. pe lângă alte celelalte ? 

Cum. 'de nu mi-ai 'spus-o până astăzi ? 

“— Ba nu, Măria Ta, eu nu sunt zodiar, 

_ dar zilele trecute a. sosit aici de la Padova *) 

un văr al meu, foarte deştept-în magie. 

— Ce vrea să zică magia ? jupâne vor- 

nice ? întrebă Vodă pe Boldur, crezând că 

„boerul nu va şti: să răspundă.



  

— Slavoneşte se zice volhoustuo Măria Ta. 
"— Procopsit, mai ești, jupâne vornice ; 

„gândiam că te pricepi numai la arme. Dară 
„eu ţi-oi spune că magia nu e volhostvo ; 
"şi -cată să am dreptate măcar că -tu ești cel 

procopsit. Magia. este amăgeală. Cum ți se 
pare? chemaţi ini dară aicea „pe acel învă: 

"țat amăgitoriu.. 
Doftorul deprins cu păcăliturile bătrânului 

domnitor *) se închină în tăcere şi eşi. 
— la, spune-mi Boldure urmă Vodă, după 

o scurtă pauză, crezi tu în solomonii d ale 
 zodiarilor ? o | 

— Trebue să credem, Măria Ta ; că vor- 
besc şi sfintele scripturi : trebuie să "credem - 
dară oricum 'să fie, e mare. păcat, marc 
păcat este de a' asculta pe zodiari... 
— ŞI de ce„să fie.păcat:? | 
— Pentrucă adică e lucrul Satanei. . 
Ştetan vodă s'a pus pe gânduri. Pe d'o. 

parte curiositatea îl î împingea a afla viitorul 
“nepotului său, pe de altă parte machiave- 
lismul îi impunea necesitatea de a părea re- - IT Po i 2 0 NUI eat: ligios până la fanatism. /lă” fine | Domnul găsi 
Di 

un ingenios mijloc pentru a împăcă această 
contradicţiune.
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| 2— Zici, Boldure că solomoniile sunt lu- 

“cruri drăceşti? | 
— Da, Măria ta. e : 

„p— Şi mai zici că este păcat de a se fo- 
_losi de lucruri drăcești 2 

d — Aşa Măria Ta.. 
"— Dară mic: mi se “pare că este - păcat 

, numai atunci când te vinzi dracului, - iară 

când nu te vitizi: atunci: înşeli pe ucigă-l- 

toaca şi prin urinare, faci o faptă plăcută 

+ lui Dumnezeu. - | 

Vornicul nu ştii cum să răspundă la pu- 

; ternica argumentaţiune a "domnului, carele 

; tăia cu sabia greutăţile icologice.” 
să acest moment uşa s'a deschis şi a in? 

trat doftorul, preurmat de zodiar și de un 

băiat de vr'o zece ani. - | IN 

Zodiarul era un bărbat de .o. vârstă de 

mijloc, frumos 'nalt,; cu o figură foarte dulce. 

şi plăcută. Intrând, el se întoarse mai nainle 

de toate către icoana sfântului Ştefan a- 

_ninată întrun unghiu al odăei, făcu trei 

cruci, apoi merse spre vodă, îngenuchiă,. 

îi sărută mâna, dar toate astea fără acri- 

dică ochii în: sus. E - 

Băiatul se deosebia prin o figură atât de 

.
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| “palidă şi” transparinte, îi. cât 'se ” părea că <. 
ai poţi numără, toate oasele. o | 

“EL imită în totul ceremonialul. intrării - 
“stăpânului său, cu acea numai diferenţă că. 

:nu'şi ascimdea ochii. SE 

Ştefan cel mare îi privi în tăcere; apfțzise : 

ai Dară multe cruci mai faceţi. n 
„ Zodiarul ceru «te la doftor italieneşte ex-_..- - 

picat cuvintelor Domnitorului. : 
— li pare bine că te vede, răspunse dof- 5 

torul. | a 
— Ce ţi-a spus. 'Talianul? intrepă Vodă, ce 
— A- răspuns că face multe cruci pentru : 

că “meşteşugul său atârnă de la ajutorul . 
dumnezcesc, răspunse 'doftorul. - | 

— Cu atât imai binel. cu atât mai bine! i 

“Precum vedeţi zodiarul rămase foarte mul. DILAE 

țumit cu traducerea italiană a cuvintelor Dom- 
* nului şi Domnul fu încântat de traducerea E 
românească a cuvintelor zodiarului; price- A SR 

„putul doftor știi a'i îndatoră pe amândoi. su 
Acum zodiarul, aşeză băiatul pe divan, 

aţinti asupră-i ochii săi căprui deschişi, a 
căror privire avi puterea de â adormi pe. 
dată pe slabul copil şi s'au început intero- 
gaţiunile: Vodă se 'adresă româneşte sătreț 

i
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doftor, doftorul italieneşte către zodiar, zo- 

diarul tot italieneşte către băiat, băiatul răs- 

- pundeă. şi apoi doftorul d adreptul traduceă 
răspunsul 9) | 4 - 
_— Pentru ca să fiu sigur că zodiarul ştie 

„viitorul trebue să "văd „mai înainte de toate 

dacă”i sunt cunoscute lucrurile de faţă, zise 
- Vodă. Intreabă-l meştere doftore, ce face 

acuma împăratul turcesc? 

După ce întrebarea treci prin inter mediile 

enuimărate mai sus, băiatul răspunse : 

— Doarme. “ 
— Dară ce face craiul 1 leşesc? | 

— Doarme. - 

— Tot doarme! pe semne numai i cu 1 sunt 

„mai harnic dintre toji; domnii creştinătăţii. 

Dar ia spune” mi ce gândesc eu acum? 

—.Să „ne dai câte- două-: -zeci- şi. cinci de 

loege la spate. 

— Zău ai ghicit. Vezi, că dracul: nu glu- 

| mește. (Aici Doninul face, o. cruce). Mai 
spunc'mi ce veste a primit domnia noastră 

în astă noapte? Me 

— Două veşti: una că a ars „palatul. 

de la Vaslui 9), alta că tătarii „se pregătesc 

a întră în țară, A | Ie 

.
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— Mintine, mare minune ! strigă Domnul 
+ Făcând trei: cruci după olaltă. Auzitu-l ai pe 
Ne camţ, Boldure! Ei bine! acuma să'mi spui 

- dacă nepotul .meu va fi voinic. 
» — Va fi'un viteaz de frunte. 

— O să fie iubitor de dreptate? 

— Va vărsă mult sânge nevinovat. 
;— Cu 'cine va: aveă. răsboae? 

— Cu Turcii şi cu Tătarii. 
— Mult va trăi?. 

— Va fi omorât de tânăr. 
Funtea lui Vodă s'a posomorit: 
— Şi cine îl-va omori? 
Aici copilul nu răspunse nimic. | 
— Cine-l va omori? repetă :Vudă. 
Copilul se pără a face o silinţă convulsivă 

și răspunse: | 

— Moartea. lui a sosit astăzi în Suceava. 
„ Tocmai în acest moment intră Postelnicul 
Șcrpe. o 

Vodă s'a uitatla Boldur, Boldur s'a uitat 
lu Postelnic, Postelnicul sc uită cu.neduinirire 

la unul şi la âltul la copilul a aşez zat pe divan, 
Ja zodiar, Ja doftori.. |



  
 
 

 
 
 



  

7 

o uL 

IN | Dia care oricine poate să vază cum 

d că Vodă n'a putut închide pe un pos- 

| teinic.. pe când un'copil a isbutit a 

  

__ închide pe un vornic. . 

alatul postelnicului Şerpe se „află la - 

“marginea Sucevei şi aproape de.:. 

poarta numită atunci ungurescă, 
fiind-că pe acolo treceă drumul spre hotarul 

țării cu Transilvania 1); o poartă zidită în chi- 

pul unui “mare turn cu patru unghiuri, în a - 

cărei jumătate de jos eră arcul de intrare iară 

în jumătatea de sus, covârșită cu ui acope- 

rământ conic, locuia un calic *) prepus la 
păzirea porţii *). 

Un zid de piatră cu: zăbrele înconjură 

şi ascundea edificiul, lungit în fundul curţii 

  
or 

4
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şi având în dreapta o grădină, în: stânga 

un şir de căsuțe mici pentru slugi, şi în-. 

faţă grajdurile. În mijlocul curţii: se . vedea 

o fântână de marmură, cu un stâlp de fier 

alături, de pe care spânzura un lanţ tot 

„de fier pentru. a scoate-apă *). Palatul 

avea două rânduri de architectură gotică i “): 

cu uşi şi ferestre ogivale, cu giamuri verzi, 

cu trei foişoare vitrate şi “ascuţite, aşezate 

„în firidele unui acoperământ foarte înalt; 

în fine un palat cum „se poate-vedea până 

acum în Nuremberg, însă numai: acolo. 

Postelnicul se'ntoarse acasă foarte trist 

şi foarte gânditor. 

| EL nu sa putut aşteptă nici. odată ca 

| Domnul să-l primească cu atâta răceală. 

i — Eşi, Postelnice,. şi vei aşterne mai 

i târziu domniei noastre, despre - câte ai lu 

erat în țara Leahului, îi zise Ştefan Vodă 

fără a-l lăsă să rostească un singur cuvânl. 

Sprinceana dreaptă a Domnului se ridică 

în sus: semn de mânic.: | 

"Şi de ce să fie -mânios! gândiă Postel- 

„micul umblând cu pași mari prin odae. 

: Ce i-am făcut! Cu ce sunţ vinovaţ? 

E
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Şerpe în zadar îşi frământă capul pentru a descoperi cauza ncaşteptatei dizgraţii. 
: In vârstă de treizeci de ani, adică foarte june după ideile epocei, el ajunsese dejă' | mare Postelnic şi unul. din favoriţii cei mai de aproape. ai tronului, Această repede în- nălțare îi făcu mulţi duşmani şi mulţi in- vidioşi pe de o parte între boierii cei tineri, - pe. care îi lăsase în urmă, pe de altă parte între boierii cei bătrâni, pe care'i întrecuse. Nu cumva, aceştia s'ar fi folosit de lipsa - lui din țară pentru a ponegri. înaintea lui: Vodă ? 

| 
Insă chiar caloninia trebue -să aibă o ază, un clenciu de care să „se anine şi ă-i mărească importanţa ; chiar calomnia. rebui să vază, o umbră de vină, pentru a să-i poată da un corp, să facă din. ea n uriaş, o namilă. Postelnicul căută acea ază, acel clenciu, .âcea umbră, dar n'o ăsea, căci tot trecutul său era limpede_ca. pa isvorului. 

“ In sfârşit apăsat de măhnire, el se arunca e divan, crezând că liniştea. îi va însufla ideie de mântuire. * 
E Uşa s'a deschis şi a intrat vechiul său | 

B. P. Haşvar,— Ursita, - 
“3
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vu: 

amio şi tovarăş, vornicul Boldur, pe care. 

Lâm văzut în odaea domnească faţă la 

scena z6diarului.. | 

—Erău Postelnice! e foarte rău! nu'ţi 

“pierde timpul; e rău - încalecă- un cal şi 

la fugă... | i 

Aşa începi vornicul... 

2 Dară eu nu pricep... voia să întâm-” 

pine postelnicul. | LL 

: — Vei pricepe 'mai târziu, mai târziu 

'vei pricepe. îi 

— Slujbele mele cele multe... 

a — Se vor găsi totdeauna mulţi, foarte 

mulţi se vor găsi ca să slujească domnilor. 

— Nevinovăţia mea... 

Ascultă, Şerpe, porunceşte să-ţi înşele pe. 

cel mai bun, auzi! cel mai bun cal din 

“câţi ai! şi apoi vom vorbi cât va fi timpul. 

Postelnicul merse la o fereastră deschisă. 

Comişii adăpau caii la fântâna. 

— Să-mi înşele pe bahmetul Talpeş, strigă 

el către 'comişi; „iute! - 

— Un blestem de zodiar, urmă “atunci 

Boldur, proroci lui Vodă că tu o să fii 

ucigaş al nepotului său, al nepotului celui 

_mou născut. | ă
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—- Eu? Si a 

„.— Cel pulin aşa a vrut să înţeleagă 
Măria sa; așa i-a plăcut să. înţeleagă ; căci 

_zodiarul a spus numai. atâta, că ucigaşul 
Domnişorului *) a .sosit în Suceava astăzi, 
adică a sosit tocmai în ziua' sosirii tale. 
"—-Dară au -mai fost şi alţii cu mine, 
— Cine anume ? | 

Postelnicul enumără pe: țoţi tovarăşii că- 
'lătoriei sale începând dela rănitul Luca. 

EI a uitat riuimai pe copilul: găsit, despre 
care credea de prisos să- mai vorbească, 

n uşier a venit să spună câ calul stă 
uată. la scară. 

Postelnicul scoase , dintro ladă de fier 
“aşezată întrun colj,-un greu săculeţ plin 
de echini veneţiani, numiţi la noi Simplu: 
venetici, se îmbrăţişă cu vornicul, ş i amân- 

"doi cşiră afară. e | 
— La scară sta spumând și bătând din - 

„copite un mândru, cal arăbesc din soiul ne- 
orilor, negru ca pana corbului, cu un că- 

„- puşor- mic, picioare subțiri şi gât incolăcit 
ca al unei lebede 7). | | 

Postelnicul voiă să mai vorbească ; dară
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“Boldur l împinse spre cal, „zicându-i 'cu - 
asprime: Şi ID 

— Nu e timpul, Postelnice. 
Şerpe se aruncă pe şea, făcii o cruce, se 

mai îmbrăţişă cu Boldur şi dispăru. 

Vornicul privi în tăcere la fugândul siluct 
al amicului său; dară când voi a se re- 

trage îi s'a părut că zărește ceva într'o îe- 
“reastră deschisă: eră un copil cu ochi gal- 

beni şi cu păr cam roşiu, îmbrăcat într'o 

frumoasă haină” vişinie cu ceprazuri de a ar- 
giut şi jucându-se. cu '0 minge 5). E 

Boldur ma văzut până ăcum pe acel 
copil în casa lui Şerpe. Aşa dară se apropie 
si-l întreabă. | 

—— Al cui eşti băeţele 2. 
— Apoi acuma ew singur nu mai. ştiu 

al cui sunt, răspunse copilul, a cărui figură 

prevestia o inteligenţă neobicinuită.. 

— Dară cum te chiamă ? 
- — Iancu. 

— Cum ai nimerit aici! | 
— M'a adus boerul din codrul nostru... 

 Aci, aducându-și aminte moartea tătâne- 

său, copilul a început „a se înecă în lacrimi 

7
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şi vornicul ma mai putut -scoate nici un 

cuvânt de la el. 
Nu ştiu dacă toată lumea ; a observat un 

lucru, mie unuia mi se pare că nu l'a g ghicit 

“uici chiar 'Lavater. Natura copilului se poale. 

cunoaşte când îl _vezi plângând. Lăcrămile 

„nu desfigurează unele feţe. copilărești, ba 

încă le dau: oarecare expresiune. blăndă, 

dulce, simpatică ; pe când sunt copii al căror . 

plâns le strâmbă şi le schimonoseşte astfel 

toate trăsăturile feţei, încât nu te poţi uită - 
"la ei fără ca să resimţi un desgust, o aver- 

siune, o -depărtare involuntară. 
Aşa eră copilul la care se uită acum vor- 

nicul; figura lui prezentă. ceva aşa de mi- 

santropic, aşa de amar, aşa de respingător, 

în cât bătrânul Boldur îi întoarse spatele 
şi se depărtă dela casa postelnicului, şop- 

tind printre dinţi: ciudat lucru! 

Vestea despre proorocia, zodiarului -cum 

că postelnicul Şerpe este menit a fi ucigaş 

-al nepotului domnesc, se lăţi prin Suceava 

“cu repeziunea fulgerului, însoţită de sute 

şi mii de comentarii care de: care mai fan- 

țastice.. : N 

|nsă nu se cunoaștea încă hotărârea bă-
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“trânului Domn; şi dară pe deoparte toţi 

boerii_prieteni ai lui Şerpe, pe de altă parte 

toţi boerii vrăjmaşi ai lui Şerpe s'au grăbit 

a merge la palat ca să stăruiască unii peniru 

el, alţii contra lui. i. 

Vrăjmaşii erau mai numeroși. . 

„Vodă chemă pe vel-armaşul Flondur şi | 
porunci să închidă pe Postelnic în foişorul - 

cetăţii”), până la o altă poruncă. - 
Armașul adună toate slugile Postelnicului 

le întrebă unde “e stăpânul lor, dară ni- 

meni nu” ştii să răspunză. 
— Eu ştiu, strigă. atunci. copilaşul cel 

" xoşcovan alergând înaintea armaşului: ve- 
nise aici un boer'cu mustaţi mari negre, 

și zise jupânului să fugă ; l-am auzit vorbind, 

cu singur, ţinându-niă ascuns din dosul uşei. 

-- Slugile au adeverit că au văzut pe Pos- 

telnic cu vornicul Boldur.. 
Armașul raportă lui Vodă rezultatul cer- 

cetării şi primi porunca "de a întemniţă pe 

„ Boldur. şi de a_trimete douăzeci armăşei 

în goană după: postelnic, zece pe drumul 

- Ardealului şi alţi zece pe drumul Poloniei. 

Erau acum cel puţin patru ore trecute de 

la fuga lui: Şerpe.
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Armăşeii Pau căutat în dreapta şi în stânga 
dar i s'a pierdut până și urma. 

A doua zi a! venit lă domnitor noi veşti | 
despre curânda năvălire a Tătarilor în păr” 

țile Fălciului. Ştefan „era acum prea bătrân 

şi prea slăbănog ca să mai poată el singur. 
mânui sabia. 

După o lungă răzgândire și nedumerire 

porunci vel-armaşului să scoată din popreală 

şi “să aducă la palat pe vornicul Boldur, pe 
atunci cel mai vestit din toţi hatmanii Mol- 
dovei. 

— Te-vei i fi supărat pe mine, jupâne vornice 
şi cu.dreptate; începi domnul făcând. lui 

„Boldur semn ca să şeadă. 
_— Ba nu m'am supărat pe Măria (a, stă- . 

pâne; m'am supărat pe veneticul care prin 

„vrăjiturele lui ţi-a 'fermecat judecata Măriei. 
tale, răspunse cu îndrăsneală Boldur, dar 

fără. a se pune jos. , E 

__—.Lasă, te linişteşte, căci am poruncit 

„să-l dea afară peste hotare; zise Vodă, fă- 

cându-se că m'a înţeles amara ironie a Vor- 
nicului. Aşa dar Boldure fie pace între noi 

şi să ne ertăni unul altuia pentru ca să ne - 
erte 2poi şi sfânta Troiță.
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„— Amin, zise Boldur,” * | 

— Acum dute de te odihneşte și te vom 
cheină după aceea la slujbă domniei noastre. 

Vornicul sărută mâna ce'i întinse cu prie- 
tenie- Vodă, şi eşi din palat, zicând în sine: 
vulpe bătrână. 19) | 

Tot atunci stăpânul, rămas singur, zâmbi . 

şi zise în gândul său: proastă-i lumea. - 

In curtea palatului un arcaş aduce înaintea 
vornicului pe. un Secuiu ce'l'căută de vre” o 
câteva ceasuri. a 

Secuiul îi dete în mână următoarea scri- 

soare de la postelnicul Şerpe: _ 
«Frate mai mare şi ca şi un Părinte, jupân 

vornice. 

«Am scăpat cu zile în [ară săcuiască, şi 
«mă aflu sănătos în casa grofului Andraş, 
«Până ce va trece urgia Măriei sale lui Vodă 
«nu te îndură de a uiă înştiinţa despre starea 
«lucrurilor “pe acolo. Iarăşi să albi în mi-. 
«lostiva ta grijă căsuţa mea, pe.biet nepotul 

«meu Luca, şi nevinovatul copil ce I am întors 
«din calea hoţiei. 

 



  

| 1V. 
. 

In care apar pe scenă trei doftori: 
  

  

un italian, o babă şi un copil. 

, uca, cu care am făcut cunoştinţă la 

ES începutul acestei istorii, eră nepot 
Ye de frate al postelnicului Şerpe. 

“Tatăl său, pârcălab al Cetăţii Albe, fu ucis 

pe murii fortăreţii, apărând-o contra turcilor. 
- Mumă-sa şi două surori, căzule în Tobia 
tătărească, periră fără veste. Luca a scăpat”. .. 
fiindcă din întâmplare se află atunci în Su- .* 
ceava la moșul său. 

După obiceiul acelei epoci, dela doispre- 
zece sau treisprezece ani în sus, boerul 

român devencă ostaş!). In războaele contra 

Turcilor, Tătarilor, Leşilor, mai cu seamă 
N
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| 

în sângeroasa bătălie dela Cosmin, tânărul 

Luca atrase asupra-şi privirile chiar din partea 
celor mai viteji, hu atât prin o furie -răs- 
boinică, pe cât prin un sânge rece mai presus 
de natura omenească. A şedeă lângă vatră, 
sau,a stă în faţa duşmanului îi eră tot una. 
EI căpătă răni cu aceiaşi nepăsare cu care 
bea un' pahar cu apă. Niciodată nimeni nu 
l-a văzut nici râzând, nici plângând ; nici- 

odată vocea lui, nu-şi schimbă tonul obici- 

nuit, niciodată paşii lui 1 nu erau mai pripiţi. 
Sau mai înceţi, 

Luca nu. ştiă multă carte. dar aveă multă 

minte. Deprinderea . de a cumpăni fiecare. 

mişcare. de a cântări fiecare cuvânt, de a 

desfiră fiecare faptă, îl înzestră în gradul cel 

mai înalt cu cunoştinţa vieţii. EI vorbia pu- 

țin, dar niciodată de prisos. Insuşi Postel- 

nicul, cu toată fineţea sa; de multe ori. re- 

curgeă la sfaturile nepotului şi recunoşteă 
„apoi bunătatea lor. 

Luca nu pricepcă ce este dragoste. sau 
ură. El nu ură pe Turci sau pe Tătari, deşi 

lor le datoră stingerea neamului său. EI nu 
iubeă pe Postelnic, măcar că acesta eră 

- unica sa-rudă şi unicul său protector. EI
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nu “ură şi nu iubea pe nimeni; dar în pri- 

vința tuturor îşi împlincă cecace i se părea 

lui a fi o datorie a sa. Sebătea ca un leu - 

cu Purcii şi Lătarii, socotea şi apăra pe 

Postelnic. 

Luca eră: înalt, subțire; cu picioarele şi 

nâinele de o lungime disproporționată ; avea 

0 pieliţă foarte: albă, ochii albaștri şi som- 

noroşi, "păr “gălbeniu, un nas tras; în fine, 

-o figură mai mult olandeză, ceeace nu este 

de mirare, căci Românii-nu se deosibeau 

niciodată ca celelalte. popoare, prin vreun: 

tip propiu al lor. Ca regnul vegetal al țărilor 

noastre, ca temperatura cea nestatornică ce 

: ne bântue, când 'cu frigul: norvegian, când 

cu arşiţele Egiptului : fiii Daciei lui Traian 

poartă pe feţele lor tiparul tuturor climelor. 

Aţi văzut cu ce sublimă flegmă a întam- 

pinat Luca loviturile săgeţilor în lupta cu 

hoţii din codrul Cosminului. Rău şi în pripă, 

curăţite şi legate, rănile sale erau să-l coste 

foarte scump. "Deşi Postelnicul, făcându- -se 

chirurg de nevoie, scoase capetele săgeţilor, 

şi spălând rănile cu apă rece, împreună ” 

„marginile lor pe cât puti. mai bine, totuşi 

trecuse până atunci un interval destul de
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lung şi un interval şi mai lung a trecut 
„după „acea: până a ajunge la Suceava, în: 
cât durerea, osteneala călătoriei, necontenita 
mişcare, aduseră pe bictul rănit la o stare 
foarte primejdioasă, în care începi a aiuri. 
„Palatul Postelnicului, ca ale tutulor boe- 

rilor mari din .acea epocă, eră plin de slugi 
de tot felul. Maimuţând pompa domnească, 
aristocrații noşiri aveau şi ei curteni, ușicri, 
stolnici, paharnici, comişi, vânători, etc., etc,, 
cari toţi la caz de trebuinţă se înarmau şi 

„ întovărășeau pe stăpân la război, sub numele 
de «casa cutăruia» 2). Dar lucru curios! în. 
toată curtea Postelnicului atât de numeroasă 
şi pestriță nu se găseâ.o femee! chiar slu- 
cil cele căsătorite trebuiau” să- țină neve- 
stele lor în târg, căci vai şi amar de află 

_cumvă boerul, că o țipenie de imuere s'a 
pripăşit în palatul său Aşă dar, bietul Luca 
căzu în grija bărbaţilor, cari se uitau unul. 

“la altul şi nu știau ce să facă, cum să îu- 
-ceapă "măcar. 

După fuga Postelnicului din țară, mai. 
mare peste casă a rămas cunoscutul nostru 
din codrul Cosminului, gramaticul lorgu, 
poreclit Hârea, fecior al unui boer murite- 
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nesc,: care pribegise m „Moldova din cauza. 

cruzimilor lui Ţepeş-Vodă şi muri aci, lă- 
sând pe fiul său sub ocrotirea Postelnicului 

Şerpe. lorgu iubeă foarte mult pe Luca şi 

cu tristeţe se scărpină la cap, gândind la 
suferințele lui şi întrebând pe sine însuşi : 

cei de făcut? ” | 
— Să aducem. pe mătuşa „Despa, îi zise 

vânătorul 'Focşa. 
— Dar nu ştii tu că: mătuşa Despa îi 

o muerezyea? răspunse lorgu. apăsând asu- - 

pra ultimelor cuvinte. 
— Te-temi de'mânia boerului? parecă 

jupânul Postelnic o să știe ? | 

» — Poate să afle. 
— Vorbă să fie! şi-apoi dacă nu va vin 

decă” mătuşa Despa, atunci nici dracul nu 
„va: mai putea să vindece, iartă-imă, Doamne! 

— Fie şi aşă! ad-o dar aici pe acea mă-- 

tuşă Despa. | 

— O. aduc îndată; dar să ştii că ca nu 

primeşte bani mai inainte de a vindecă cu 
desăvârşire. o - 

— Numai. cală să nu ajungă cumvă la 
ştirea Postelnicului. 

Mătuşa Despa eră în acel timp o cele-
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"britate medicală a Sucevei şi prin “urmare 
'a Moldovei: întregi.- Prin descântece şi: prin 

leacuri, ca aveă puterea şi de a lecui toate . 

„boalele şi, din contră, de a. le trimite ori- 

cărui nenorocit ce ar fi avut prilejul de a 

displace. Poporul pe de o parte:se temcă 
de farmecele sale, pe de altă parte o slăveă . 

„pentru. minunatele sale leacuri. In toată ţara, 

mătuşa Despa aveă un singur dușman, pe. 

doftorul domnesc, italianul Vatini; dar nici 

doftorul nu putea să-i facă vr'un rău de 

“frica poporului, -nici ea nu putea să facă 

“vr'un rău doftorului de frica lui Vodă. EI 
o învinovăţeă că are legături cu Dracul; 

ca îl bănuiă a fi din favoriţii: cei mai de. 

aproape ai Satanei. 
Mătuşa Despa a cercetat starea lui Luca, 

a cerul să-i se aducă -apă neîncepută, şi 

stropi rana de trei ori; cântând următoarea - 

- invocaţiune, rămasă dela strămoşii noștri 

Romani, şi pe care nu ştiu dacă o inţele- 

geă ca singură : 

“Sutor, 

- Arepo 

Tenet
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Opera 

Rotas: 3) 

„după aceea udă în apă un petec de pânză 

“curată şi-l legă la rană; încredinţând că bol- 

navul se va însănătoşi. în nouă zile, repe- 

țindu-se de câte “şase. ori pe zi operaţiunea: 

spălatului ranci cu apă neîncepulă şi des- 

cântată *). 

Dar numai două zile a urmat “Tuca cu 

leacul mătuşii Despei. La a treia zi veni 

„vornicul Boldur, îndemnat prin scrisoarea 

“ pribeagului Postelnic, şi, aflând despre boala 

nepotului prietenului său, aduse cu sine pe . 

doftorul Vatini. 

Medicul italian deslegă rana lui Luca şi 

„0 văzu pe jumătate tămăduită. 

— Cine a căutat pe bolnavul? întrebă cl 

pe. lorgu. 

— Apoi de! cine să. E căutat! adusei 

“pe mătușa Despa. 

Auzind acest. nume, doftor ul aruncă pe 

masă hereta sa “de, catifea ncagră şi nu 

- putu a nu rosti printre dinţi un: «corpo di 

Bacco». . 

= Şi ce-a făcut mătușa. voastră? 

—  Descântă şi udă rana cu .apă rece, 

i 
1.
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— Bleştemată! proclătă! poftim mă rog 
ce fel de doctorii! deșcântă şi udă... - 
— Cu toate astea, vedeţi că leacul a aju- 

tat mult, rana s'a închis! 
— Sa închis, nu s'a închis! răcni dof- 

torul cu. furie; bătând în masă cu inelul de 
aur ce-i împodobeă unul din degete, *) sa 
închis din afară şi s'a deschis dinăuntru ; 
mă înţelegi? Auzit-a cinevă ca apa rece să 
fie o doftorie. Per diabolo! 

Cu mare greu s'a liniştit sacra furie a: 
nobilului medic, care porunci să nu se mai, 

„audă numele: mătuşei Despa şi făgădui că: 
„va aduce peste câtevă ore.o doftorie ne 

“puternica sa doftorie, să ne întoarcem pe 

„Stre : copilul găsit Iancu. 

descântată şi în care. ma intrat nici o pică- 
tură de apă rece sau caldă. | 

Până ce doftorul -alergă pe acasă pentru 
ca să compună după regulele lui Galien, 

o clipă la viitorul erou al povestirei. nou- 

Introdus în casa Postelnicului, el alătură 
mai nainte de toate îndemânările 'nouei sale 
locuinţi cu golitatea vieţii hoţeşti, îşi aduse 
aminte grosimea cămășuţei sale jărăneşti 
alăturând-o cu scumpul dolmanaş ce i-l luă
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lorgu de la Liovean $) chiar în ziua sosirei 
în Suceava, din porunca. Postelnicului, ală- 
tură ghionturile şi bătăile ce căpătă de la 
hoţi, cu socotinţa ce'i arătau acum toate 

“ slugile, numindu-l. «cocon» ; şi toate aceste - 
alăturări l-au' mângâiat „pe dată Chiar de 

"moartea părintelui - său. 
> - Uitându-se apoi în jur, Iancu văzu că, 
afară de el, Postelnicul mai avea alţi doi 
copii de suflet, mai vechi şi fireşte mai iu- - 
biţi, pe Luca şi pe lorgu; şi băiatul pri- 
cepii, că dragostea lui Şerpe pentru el ar 
fi. mai mare, de.n'ar mai fi ceilalţi doi păr- 
laşi, pe,care a şi început a'i uri. 

Văzând pe Luca bolnav şi .zăcând fără 
mişcare, lancu îşi zise : încai acesta de ar. 
muri de o camdată. | 
“Invidia e unul din acele simţiminte care: 

se nasc şi se dezvoltează în om mai înainte 
“de toate, | | 

Biblia totd'auna sublimă „prin înţelesul, 
- filozofic al alegoriitor sale, ' reprezintă. in- 
vidia iscându-se între cei dintâi doi „copii 
de pe faţa pământului : Cain şi Abel. Nimic 

“mai adevărat! . 
lancu fu faţă când Doctorul se rosti asu- 
p. P. Haşoru.—Ursita. | N 4
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pra netrebuiciei descântecelor babei şi el re- 

simţi o bucurie. lancu fu faţă când doctorul - 

promise a aduce leacuri cum se cade şi el 

se întristă. a Si 

„— Bădiţă lorgule, zise de odată copilul 

către grămăticul Postelnicului, aruncând 

mingea în sus; oare piperul strică la o rană 

sau nu? 
— Cum'să nu strice, nebunule, de vreme 

ZT, „Se arde. Nu de geaba Muntenii zic piperului 

„7 - „ardeiu, - 

_— Cine sunt. Muntenii ?.. 

— Nişte Români ce ascultă de o. altă 

domniă. | | 

__ Vrea să zică piperul arde rănile? 

— Fireşte. | 

Peste câtva timp doctorul aduse un bor-! 

cănaş cu 0 unsoare de culoare trandafirie, 

zicând lui lorgu să ungă rana la noapte şi 

să lase aşa până a doua zi, când se va: 

vedea ce va mai fi de făcut. | 

lorgu puse borcănaşul pe o masă de lângă 

patul lui Luca. E 

— Aceasta-i unsoarea- pentru rana bădiţei 

“Luca? întrebă lancu. i] 

_—- Dară, răspunse lorgu. Leacul lui Vatiui
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“a înzecit durerile bietului Luca. Rănitul se 
sbuciuma, se zvârcolea răcnea, ţipa toată 

noaptea. Când doctoru, veni dimineaţa, el 
se miră şi se speriă singur de o așa nepre- 
văzută lucrare. a unei unsori menite a linişti 

şi a adormi suferinţa, dară deslegând rana 
văzii că doftoria cuprindea acuma” în sine 
nişte atome negre, ce i s'au părut a avea 

o mare” â5Gmănare cu piperul şi care nu 
făceau de loc parte:din reţeta primitivă, 

prescrisă după principiile lui Galien. 
lorgu aducându'şi aminte întrebările ce i 

le-a fost adresat lancu a înţeles pe dată 
„cine era vinovatul.  - - 

— Schimbaţi această doftorie, -meştere 
doftore, şi vă asigur că voi priveghia astfel 
ca nimenea să nu se mai amestece î în această - 
treabă. 

Doctorul se uită în ochii lui lorgu cu un 
aer. de măreaţă profunditate şi îi zise cu un 

„ton misterios: - 
— Aşa ecă sunt drăcii de'ale babei Despa? 

7
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Prin_care se probează că politica cea 
mare este un lucru foarte copilăresc. 

R
y
 

a Să 'au strecurat vre-o două săptămâni | 
(2) de la scena tragi-comică descrisă 

= în capitolul precedinte. Doftorul ve- 
nea în toate zilele, Iorgu schimbă unsoarea cu 
însăşi mâna sa, lui lancu îi eră oprit de a 
pune piciorul în odaia bolnavului; şi astfel 
Luca a 'început cu încetul a se îndreptă, 
aiurirea a trecut, şi din când în când el se 
încercă a umbla, “'rezămându-se pe cârjă. 

Prima întrebare eşită din gura rănitului 
fu: unde este postelnicul? lorgu îi povesti 
cu d'amănuntul toată istoria, începând de 
la proorocia zodiarului şi până la venirea 

is
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vornicul Boldur cu doftorul. Vatini. Luca 

Lăcui şi se cufundă în gânduri pentru două 

zile Rezultatul meditaţiunilor sale s'a închis. . 

în următoarea dilemă: un om poate omoră 

pe un alt om, sau de bunăvoie şi cu pre- 

cugetare, sau fără ştire şi din, întâmplare. A 

omorâ fără ştire şi din „întâmplare nu este 

o vină, acest păcat lesne se -poate prilcji 

ori şi cui, şi Postelnicului, şi mie și lui 

lorgu şi altora ci toată credinţa noastră 

către Domnie: A: omoră de bună voie şi cu 

premeditare, a face una. ca asta, nu este în 

siare nici unul din câţi am întovărăşit pe 

Postelnic în ţara leşească, din care eu îi cu-. 

nosc bine pe toţi, afară... afară de copilul 

cel găsit. Dacă nepotul domnesc -o să fie 

omorât din . întâmplare, „ucigaşul său nu 

se ştie cine va fi, ferească-ne' Dumnezeu: 

dacă va” fi omorât cu precugetare: uciga- 

-șul lui nu va puteă fi de cât numai lancu. 

Ajuns la aceasta singură încheere Luca 

.rumpse zilnica sa tăcere şi întreabă în a 

tieia zi pe lorgu despre purtarea copilului 

“găsit, de când intrase în casa Postelmicului, 

lorgu i-a înşirat toate, iar mai cu seamă cum 

pârând pe Boldur, lancu pricinui întemni-
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jarea bătrânului vornic şi cum “apoi anes-: E 

tecă piper în unsoarea adusă. de doftorul | 

Vatini. 
"Luca după. obiceiul său stătu -earăşi pe 

gânduri. Din când în când el trecea pe neaş- 
teptate în odăiţa: lui lancu, şi se uita drept 

în ochi, fără ca copilul să se turbure cât: 
"de puţin de această închizitorială cătătură; 

îi făcea câte o întrebare sau două, la care 

băiatul răspundea cu. un spirit mult mai 

„presus de vârstă: îl privea'cu.atenţiune când - 

copilul se jucă a prinde muşte, sfâşiindu-le 
câte o aripă sau câte” un picior şi bucu- 

rându-se de mârele ' necaz al micului insect. 

E obraznic, e deştept "şi e răutăcios tot 

de odată; foarte obraznic, foarte deştepț, | 

foarte răutăcios! Aşa buiguia Luca în urmă 

acelor observaţiuni, 'şi iarăşi gândiă, şi iarăşi 

' observă şi iarăşi buiguiă. o 

Dar pe cât Luca “studia pe lancu, pe 

atât şi lancu studia pe Luca. Copilul înţe- 

legeă de minune că bădiţă-său nu-l are bine 

» la stomah, şi se hotărâ a preveni lovitura, 

„cu atât mai vârtos, că ura sa pentru stegar 

- deveni şi mai înverşunată,.de când nu-i s'a
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nemerit istoria cu piperul: duşmănia creşte - 
"prin neizbândă. 

Iorgu lăudase în mai multe dăţi neobici- 

nuitele daruii ale mătuşei Despa, care aveau 
puterea, zicea grămăticul, de a schimbă oa- 

“ menii în lupi, de a opri vântul, de a aduce 
ploae sau secetă, şi chiar de a pogorâ luna 

pe pământ. 
-lancu se preface bolnav. : “ 

— Ce te doare? întreabă lorgu. 
— Imi ţiue în cap. 
— Numai atât? 
— Imi arde inima.: 

— Ei bine? 
— Imi tremură tot trupul. 

— Culcă-te şi ţi-o. trece. 

— Ba nu te îndură, bădiţă lorgule: tră- 
mite după moaşa Despa. 

„lorgu întreabă pe Luca. 

— Trămite după babă, ce mare lucru! 
— Dară ce va zice boerul, aflând că o 

"muere a intrat în curtea 'sa, ba încă. de. 

- două-ori? | | 
;— Moşul riu este aicia; şi femeile îl supără 

numai. atunci când'le vede sau când se poate 
întâmplă ca să le vază. 

=
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— Ai dreptate, asta nici nu-mi-a 

cap. e 
Dară mătuşa Despa răspunse la chemare. 

că a fost despreţuită in 'casa Postelnicului . 

pentru batârul unui afurisit de Neam, şi că - 
cinstea nu-i iartă a se imai face încă odată 

de râsul lumei. 

— Atunci trămite-mă la ea acasă, bâdiţă 

lorgule, șopti lancu, făcându-se că nici nu 
mai poate vorbi. de durere. 

. Iorgu 'chemă pe vânătorul Focşa şi-i po- 
runci să ia în braţe. pe copil, şi să-l ducă - 

acasă la mătuşa Despa. | 

Căsuţă bătrânei fermecătoare se înălță pe: 

o movilă singuratică, la ale cărei poale cur- . 

gcau cu un freamăt monoton undele apei 

Suceava. In loc de gardă, o înconjură de 

toate părţile o-cameră de plopi, ca o ceată 
de uriaşi supuşi la poruncile misterioasei 

“babe. Edificiul zidit de vălătuci şi neboit, eră: 
aşezat ca o 'moară de vânt. pe două bârne 

groase şi lungi. Acoperământul casei nu se 
vedeă de. loc, ori pentru că ar fi fost oblu 

ori pentru că lipsea de'tot, cea ce ni se pare 

a îi mai probabil. | 

Poporul credeă că năuntrul movilei s'ar
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fi aflând „comori tainice, în care mătuşa 

Despa. păstră odoare nepreţuite şi în care. 
făceă cumplitele sale farmece; dară unul 
mai cutezător, care s'a fost încercat de a 

“pătrunde în acea groaznică peşteră, s'a înecât 

în Suceava, ba încă tocmai la mal: încât 
Sa tăiat oricui gustul de a se gândi măcar 

să urmeze nenorocitei pilde. 

Odaia în care vânătorul Focşa duse acum 
pe lancu, aveă înfăţişarea unui simplu bor- 

" deiu țărănesc. De o parte, o ușă duceă 

într'o cămăruţă ; de altă parte vedeai laviţe, 

_o masă de lemn alb, icoana sfântului Mina, 

„representându-l cum trage de păr pe un 

drac negru cu o limbă roşie;*) o candelă, 

înaintea icoanei; în fine un pat peste care 

stau 'aşezate una peste alta o mulţime : de 

perine.... semn că mătuşa Despa eră fecioară. 

O fecioară de cincizeci de ani, cu păr 
cărunt, cu un nas în formă de două nasuri 

lipite cu păreţii lor la un loc, cu nişte -ochi 

mari rotunzi albi, cu o bărbie foarte pro- 

gresistă... dară cu toate astea fecioară, fe- 
cioară fără :cea mai mică bănuială. 
„Sunt lucruri mai presus. de orice scep- 
ticism: aşa eră, între altele, fecioria mătușei
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Despa. Pentru. â.te încredința de- asta, seră 

de ajuns, a o 'vedeă odată în faţă. 

Trei pisici negre se jucau prin. odaie... 

Mătuşa Despa şedea lângă o fereastră” des- - 

chisă, fără gratii, şi împleteă la ciorapi, aruu- 

când din când în când câte o căutătură. 

d'asupra tulburelor ape ale Sucevei. Ea purtă. 

uu zăbun... de febencă ?) verde, devenită 

galbenă din cauza anilor; şi aveă capul des- 

coperit, “căci, precum am mai spus-o eră 

fecioară şi ținea foarte mult la simptomele 

„exterioare ale virginităţii sale *); | 

— Bine ai venit, zise mătuşa IDespa, vă- 

zând pe vânătorul Focşa. Cu ce te-a adus 

D-zeu? | 

— Bine te-am găsit, mătuşă Despa. Mai 

întâi am venit ca să-ţi mai mulţumesc odată 

pentru.., ştii. pentru ce! 

— Vrea să zică ea te iubeşte acum ? 

— E nebună după mine mătuşo, 

— Mă. bucur. - 

— Bunătatea d-tale. Alta, am venit casă 

te rog să vezi pe copilul : asta bolnav. 

-— Aşa se poate: dară ca cu, tocmai cu. 

să mai calc vre-odată pragul casei Postel- 

7
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nicului; ferească-mă Dumnezeu că doară nu 
sunt de râsul Nemţilor. 
— Apoi ce s'a întâmplat nu se mai poate 

întoarce mătuşico. : 
_— Ştiu, ştiu bine că vă căiţi acuma; 

„dară lasă... ce boală are băeţelul? | 
„— Parcă-mi se: sfâşie trupul răspunse 
lancu ţinându- -se cu amândouă mâinele de, 
mijloc. | 
— Atunci lasă- | aici la mine până mâine, 

-vere. Focşo. . N 
— Nu te: temi să rămâi singur? întrebă 

vânătorul pe lancu. | 
— D'apoi de ce să mă tem? răspunse: 

copilul cu. mândrie, 
— Aşa vine “vorba, lancule. 
— Eu nu mă tem de nimica... dară mă 

doare. : 
— Voinic băiat şi-a găsit postelnicul, 

zise zâmbind mătuşa Despa. 
— Voinic şi încă prea voinic! Aşa dară 

îţi sărut mâinele mătuşico, şi voi trece mâine . 
" dimineaţă. Şi Să 

— Dus bun, vere. . - 
„Eşind, Focşa mătuşa Despa. trecu în 1 că- 

măruţă de alăturea, aduse o unsoare „ce-
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„nuşie, despuie pe băcat de toate hainele, 

“îl lungi pe masă şi se. apucă a'i freca toate 
închecturile oaselor; buiguind din gură ur- 

mătoarea galimatie în versuri și foarte pro- 

fundă ; | 

Purces-a omul mare. 

Pe drumul mare 

Cu toporul-mare 

„La pădurea mare... 

Nimenea nu l'a văzut 
Nimeni nu la auzit 
Niumai Maica prea curată: 0 
Inainte-i i-a eşit | ” 

E Şi Ta întrebat, 
. — Unde te duci ? 

— La pădurea mare 

— Nu te du la pădurea mare 
Ci te du la lancu 

Să-i tai toate durerile 

Din cap, din dinţi, din măsele 

Din nas, din ochi, diu urechi, 

Din fălci, din barbă, din frunte 

Din. mâini, din mijloc, din picioare 

Şi din 'tot locul 

Să rămâie lancu curat 

| Luminat, îăr de durere 

= Cum maică-sa Va născut 5) 

Băiatul răbdă operaţiunea silindu-se în 

căpuşorul său”a noscoci modul în care să -: 

declare în fine doftoroaei adevărata sa do-:
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rință; dară mătuşa Despa îl frecă şi: în-. 

tindea cu atâta virtute, în cât lancu îşi simţi 

toate oasele sfărâmate şi începi a ţipă: 

— Lasă mătuşico, că nu mă mai doare! 
— Aşa de grab? | 

— Apoi nu mă durea nici mai "nainte. 

Aceste cuvinte avură asupra mătuşei Despa . 

o putere electrică. Copilul îşi bătea joc de 

meșteșugul său. Infuriată, ea îl apucă de 
păr, îl ridică în sus pe masă şi apoi pu- 

 nându'l drept pe picioare, îi întreabă tremu- 

rând de mânie." Să 

— Cum ai Gpus, puschiule ? nu te durea 

nici mai "nainte? de ce dară venişi la mine? 
— Nu te supăra mătuşică; ascultă cu- 

vintele mele... ă 
— Spune, . spune! Așa că te-a învăţat 

“doftorul Neamţ. de la curtea domnească ? 
— Banu, mătuşico. 

— Ba -aşa blestematule. . 

-— Să vezi singură... bădiţă Cârjea... 
— Care Cârjea? | 

— Vreâu să zic bădiţă Luca... €) 

— Ei bine, ce face bădiţa Luca? | 
„— Vrea să mă.omoare, ştiu bine că vrea 
N 

să mă omoare, căci â văzul că mă iubeşte
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Jupânul şi să teme:ca nu cumva să-mi 

lase mie -toată averea, de -aceea vrea să. 

„mă omoare; Pam, auzit șoptind cu bădiţa 

lorgu ca să mă omoare ; şi cu doftorul 

Neamţ... . Ma 

—. Şi cu doftotul Neamţ! | 

"— Da, şi cu doftorul Neamţ, Pam auzit | 

şoptind ca să mă omoare;:așa dară m'am 

făcut bolnav ca să te pociu vedea pe d-ta 

şi să te.rog.... i o 

— Ce vrei. dela mine? 

— Mai bine eu 'să omor pe -bădiţa Luca, 

de cât să mă omoare dânsul pe mine: 
— Şi cum să'l omori? 
— Dacă m'i ajută d-ta. 

— Eu? Cu ce să-ţi ajut... 
— Să'mi dai ceva ca să'i. pun în mâncare 

— Vrei să'l otrăveşti? . a 

— Aşa se zice? A otrăvi?.- 

Mătuşa Despa .s'a înfricoşat de fineţea 

scelerată a copilului. 

— Bine, băete, eu ţi-oiu da o otravă, zise 

ca după un minut de răsgândire; şi eşind 

- în- cunoscuta cămăruţă aduse o sticlă plină 

de ceva incolor. lată, pune aceasta în pa-. 

harul lui Luca ca să bea cu apă. 

/
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"— Şi în apă n'are să se cunoască? 
— De fel... , 

Mătuşa Despa îmbrăcă şi reconduse acu- . 
ma pe lancu la casa postelnicului; povesti 
lui Luca toată întâmplarea, şi'l înştiință tot- 
deodată că așa- numită otravă ce. o dete: 
 băeatului nu este de cât curat o apă de. izvor 
fără nici 'un amestec. 

— Vezi, dragul meu, vezi, adaose ca cu 
„multă demnitate ; vezi, voi. vă încredeţi în, 
afurisitul de Neamţ: dară Neamţul va face 
pentru voi una ca aceasta? o 

Luca congediă pe mătuşa “Despa, dându'i 
două zeci de groși, un bacşiş foarte generos 
pentru acea epecă; î) şi zicându'i că nu! 
toţi Nemţii sunt răi; apoi chiemă pe .lancu. 
„— Spune copile, să'mi aducă un pahar 

cu apă rece. a [ 
lancu se repezi afară cu. iuțeala veveriţei 

şi întro clipă reveni singur cu un' "pahar 
plin cu apă, Me 
— Bea tu până la jumătate şi apoi ră- 

măşiţa o voi bea eu, zise Luca, uitându-se 
țintă în ochii copilului. | 

— Să beau eu? răspunse lancu, făcân- 
du-se. roşu ca dolmănaşul său,
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— Dară;-să bei tu; de ce nu? 

— De ce. nu! o să beau măcar că nu 
mi-e. sete, răspunse lancu, sforțându-se a'şi 
ascunde turburarea; luă paharul: din mâna 

* lui Luca; îl apropie de buze, şi... îl scăpă 
. jos cu aşa dibăcie, în cât ori şi cine ar. 
- fi-jurat că a căzut din întâmplare... - 

L. P. Haşoer. — Ursita.



 



  

VI 

In careYse aruncăto nouă vic lumină, | 

asupra adevăratului înțeles alinstitute: 

lor lui Justinian 
7 

ciudat, foarte ciudat, zicea părintele 

chir-popa Sofronie 1) încrucişind 
mâinele pe piept, cu aerul unui 

“mucenic, : o i 

— Invaţă-mă „ce să fac! Ce mă sfătuești 
slinţia ta? întreabă cu tristeţe Luca. Precum 

„însuţi te-ai încredinţat, nu mai poate fi nici 

o îndoială, despre apucăturile cele diavoleşti 
ale acestui băiat, care se pare a fi născut 
numai pentru omoruri şi faceri de rele; 
i-am spus cum trădase pe vornicul, cum 

4 
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„îmi, intărătese rana, cum se bizuia â mă 
-otrăvi... ei bine? 

Păriatele Sofronie ascultă tânguirele. lui 
“Luca, clăținind din cap în dreapta şi: în, 
stânga, ca şi când ar fi fost acufundat în 

foarte -adânci răzgândiri. | 

— Nu cumva să'l ucidem pentru ca să 

scăpăm lumea de acest strigoiu, care o să 

sugă sângele aproapelui său ? zise Luca după 

„0 pauză. 
— Păcat, păcat de moarte, strigă părin- 

tele Sofronie, ridicând ochii în sus, ca sfinţii. 

după icoâne. - | 
— Sa i îndreptăm năravul prin bătăi, prin 

“casne? 
„— Nu se va indrepta, fiule ; nu se va 

iridreptă.. Lupul schimbă părul, dară năra- 

vul,” nu. i | 
— Ceri de făcut? -- | 

Pentru ca să putem înţelege. sfatul, ce 
va eşi din gura lui chir-popa Sofronie, tre- 

buie să cunoaştem .mai înainte de toate 

caracterul acestui nou personagiu al istoriei 

noastre. 

Părintele Sofronie se trăgea din nea-. 

mul Gangurilor?), unul din cele mai vechi 

.
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şi mai aristocratice în Moldova. Tatăl său, 
“vornicul Şteful, văzând. natura . tăcută. şi 

smerită a copilului său, se hotări a-i da o. 

învăţătură pacinică de logofăt, şi îl trimise - 
de mic-în Polonia, unde junele Sperea (aşa-i 

era numele de mir) făcu strălucite studii “ 

în. Academia iagelonă dela Cracovia 2), şi 
-căpătă gradul de “«Decretorum „Doctor -- . 

adică doctor de legi, după expresiunea de 
- atunci). De aci, urmând obiceiului stu- 

„denţilor poloni înstăriți 5) tânărul Gangur. 

"făcu călătorie în Italia şi ascultă câtva timp 
lecţiunile profesorilor dela Padova. 

“O oacheşă italiană, fiica unui nobil sărac 

şi fudul, înebuni pe Sperea! Băiatul -cră 

- frumos şi străin, două mari merite-în ochii 

"unei feinei. Intriga se începi prin serenade 
şi se sfârși prin curse. Tatăl fetei cerea că 

Moldoveanul să se facă catolic şi să se 
cunune, studentul n'a primit nici una, nici 

alta, a se lepadă 'de ortodoxie eră a pierde 

averea părintească, a se cunună eră a nu 

câştigă nimica ; aşa dară el fugi din .Pa- 
dova şi se întoarse în Moldova. 

“Vornicul Gangur, bătrân de vr'o optzeci 

de ani, locuia în Bârlad. Sperea sosi îm-
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brăcat dupăimoda occidentală cea mai nouă: 

o beretă:cu pene, un spenţeraş strimt, o. 

manteluţă scurtă, gulerul cămăşii umflat şi: 

drapat, nădragi traşi pe piele ca şi când n'ar 

fi, etc.5). Când junele intră în odaia tă- 

tână-său, vornicul voi să se scoale din jeţ, 

dară vai! lovirea apoplexiei îl pironi peloc 
„cu gură deschisă şi mort... | | 

Toată ţara credea că vornicul Gangur a . 

murit de bucurie pentru a fi revăzut pc. 

“nepregătite pe unicul său fiu, numai Bâr-: 
lădenii încredinţau, că. pricina morţii sale 

fură hainele cele nemţeşti ale junelui Sperea, 

lucru nepilduit până atunci în cinstitul şi 

creştinescul oraş al Bârladului. | . 

Or cum să fie, junele Gangur rămase 

acum stăpânitor nemărginit al unei averi 

colosale. Dară banii nu îndestulau pe vier: 

mele măririi ce-i rodeă sufletul: El ştia că 
a fi boer mare, vel- logofat sau. vel-vornic,. 
al doilea obraz după domnul ţării, nu este. 
încă a fi ceva, căci tronul singur eră pe 

- atunci tot. EI ştiă că până şi bogăţiile sale 
nu erau sigure într'o ţară, unde capriciul . 

principelui puteă să-l lipsească chiar de cap, 

“adică de proprietatea cea mai: proprie. Ei



URSITA - TI 

bine! Sperea dărueşte toate ' moşiile sale 

mânăstirei dela Taslău şi fostul - jurist de 

„la. Cracovia, fostul amant din Padova, abia 

__în- vârstă- de douăzeci şi cinci de ani, se 

„preface în: chir popa Sofronie. 
In scurt timp. junele monah: izbuti să 

dobândească admiraţiunea părinţilor Taslo; 

“veni.prin două mijloace: executând toate 

.- greutăţile vieţii monastirei cu cea mai mare . 

sfinţenie, întocmai: după. tipicul sfântului 

Vasile, al doilea fiind totdeauna cel” întâiu 

gata a ajută şi a învăţă pe fraţi, pe săraci, 

"pe: neputincioşi. 

lată că moare egumenul mânăstirii. Că- 

lugării se întrunesc în sobor pentru a alege 
un nou stareţ, potrivit cu nu ştiu care canon 

'sinodal. Părintele Sofronie se urcă pe amvon 

şi ține un lung cuvânt, în care desfăşură cu 
“ multă limbuţie însușirile ce trebue să aibă 

„viitorul ales al mânăstirii, şi anume:, cată 

“să nu fie prea'bătrân, căci bătrâneţele aduc 

cu sine slăbiciunea trupului şi a minţii, cată 

să ştie multe limbi, căci aşa au. fost şi apos- 

tolii lui Cristos, cață să fie un om umblat 
prin mai multe ţări, pentru ca să poată deo- 
sebi binele -de rău, cată să fie de un ntam 

.
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„dară vă sfătuesc a alege: pe prea. cuviosul - 

N 
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a arătat puterea credinţii sale, mai în sfârşit, 
chir popa Sofronie a descris cu amănunţimi 
propria sa persoană, şi fiindcă nu putea s'o * 
şi arate pe nume, el a încheiat zicând: «aşa 

părinte .Natanail», 
Părintele. Natanail eră un. bătrân cu un 

picior în mormânt, nu știă nici-o limbă stră-"- 
ină, nu eşise nici odată din hotarele Moldovei, 

„eră un fiu de. opincar, în fine, nu posedă 
nici una din condiţiunile egumenale, cerute 
în strălucitul cuvânt ai chir popei Sofronie. -" 

Călugării s'au uitat unul la altul şi au -- 
aclamat de stareţ pe sărmanul Natanail. 

. Părintele Sofronie perdu. răbdarea, uită 
- ipocrisia,. călca cuviinţa şi strigă în gura, 
mare: Sunteţi nişte proşti. 

După O asemenea comică: demascare, 

“eroul nostru s'a retras la un metoc taslovean 

din Suceava. i 
Aci au urmat noi comedii de viaţă - cu- 

„cernică şi plăcută lui Dumnezeu. Rezultatul 
fu că tânărul sfânt se întroduse în curând 
ca duhovnic la mai.. mulţi 'boeri mari, cu 
care se află şi înrudit, în însuşirea sa de:
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- Gangur, ba şi jupânesele cele mai frumoase 
, şi cele mai religioase nu mai voiau a mărturisi 
gingaşele lor. păcate nimănui, afară numai 

„ chir-popei Sofronie. Postelnicul Şerpe unul ."- 
-din -oamenii 'cei mai puternici ai Curţii, îl 
aşeză în palatul său, încredințând rugăciunilor * 
sale mântuirea sufletească a “țării întregi ; - 
şi folosindu-se din când în când, pe d'asupra, 

„ca diplomat, de cunoștințele limbistice' ale 
învățatului călugăr. :. . Să 

După mai multe strângeri din umere, chir 
popa Sofronie aţinti pe Luca, şi'i zise cu o 
voce misterioăsă; i E 
„— Ştii “ce să facem ? . 
— Aştept ca sfinţia ta să mă pui la cale, 
— Mai întainte de toate trebuie să nu ne * 

abatem nici odată de la legile dumnezeeşti 
şi de la legile omenești. Ei bine, fiule! Pravila 
împărătească Ta. prea-evlaviosului împărat 
Justinian zice că dreptatea este zi civzio 
Bizatry Erdoc veti î).., 
= Eine ştiu greceşte, părinte, 

— Acele cuvinte se tălmăcesc pe româ- 
nește aşa: să dai fie cui ce este al lui. 
„— Prea bine; dară nu înțeleg ce legă-
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tură poate fi între pravila împărătească şi | 

copilul lancu ? 
— Ta gândeşte-te bine. 

— Ba te rog părinte să. mi lămureşti pri 

-ceperea însuţi sfinţia ta ; căci ştii că eu n'am 

4, -prea învăţat multă carte. | 

Chir-popa Sofronie s'a: sculat, a făcut 

câţi-va paşi prin odae, şi se e reaşeză în faţa 

lui Luca. 

— Ascultă dară fiule. Ai auzit că pravila . 

împărătească sună curat: să dai fie-cărui 

'ce 6ste al lui. Bagă de seamă: ce este al lui. 

Insă, spune'mi, ce ie şi ce poate fi al unu 

copil adus din codru ? Vezi bine, c'al lui 

este codrul. Vrea să zică, înţelesul pravilei, 

în împrejurarea de faţă, se răstălmăceşte 

aşa ; dreptatea este de a da lui lancu ce 

este al lui, adică de ai da lui codrul. 

— De ai da lui codrul? ” 

_— Fireşte. Postelnicul- aducându'l din 

codru, şi hărăzindu'i o locuinţă în acest. 

palăt, voia să-i dea mai mult! de cât ce 

avusese de mai înainte, căci un palat e mai 

- mult de cât un codru. Băiatul s'a arătat ne- 

vrednic de a se bucură de un aşa prisos, 

după vorba sfintei Evanghelii: «nu versarăţi
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mărgăritarele voastre înaintea porcilor, să | 
"nu le calce'cumva sub picioarele lor, şi în- - 

» torcându-se să nu rumpă pe voi *), Asi ri- 
„ dica- viaţa pentru o asemenea” vină e ne- 
| drept, fiindcă moartea îl va lipsi nu numai 

. de “palat, ci chiar de codru, adică de cea: 
ce avusese de mai înainte. - Dreptatea ne 

„iartă ca'să'i luăm prisosul de care nu şti 
a se face vrednic, prin care poate să ne 

” vătăme şi pe care noi înşine i lam fost dat 
„lui: dreptatea nu ne iartă de a-l desbrăcă 

şi de ce a fost al lui fără ca să i-l. fig dat. 
- noi. .Mă pricepi, fiule! 

— Cu încetul încep a mă dumeri, părinte. 
Mai pe scurt,. grăind, trimete-l în „codru 

şi lasă-l acolo; căci aşa se rosteşte în în- 
țelepciunea să cea mare pravila îm părătească: 
70 otnsiny Cirmiv Evo vine, 

— Dară în codru' copilul va muri de 
foame,” părinte. 
— Dumnezeu nu lasă. nici pe păsările 

cerului, zice 'sfânta scriptură. 
Rămas singur Luca a gândit foarte mult, ' 

după. obiceiul” său, asupra 'teoriei lui chir 
popa Sofronie şi, măcar că judecata sa cea 
sănătoasă îl făceă să ghicească că este o
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„sofismă; totuși, pe de altă parte, stegariul 

trebuia să recunoască că nu are un alt imij- 

"loc mai potrivit pentru a scăpă de periculosul 

copil. . IN Se - 

— Torguile, zise cl către gramatic, înca- 

lecă un cal, ia pe lancu cu tine, dul în-. 

„codrul Cosminului şi lasă-l acolo. -- 

„.— Dar ce-a să zică Postelnicul ? | 

- — Lasă pe mine, să-i răspund cu: acest 

copil nu mai poate rămâne la noi. 

— Şi să-l duc tocmai îu codrul Cosmi- 

nului? 
— De acolo Parh luat. 

— Dară 'drumul e lung, primejdios, mai 

cu seamă pentru mine “singur... oare 'nu e 

tot una ori-şi-care codru?  -  -. 

— Crezi să fie .tot una? 

— O crez; să-l. duc bună. oară întrun 

codru de lângă Suceava: să fie numai codru. 

lorgu voia să iasă. Se 

— Mai aşteaptă, îi strigă Luca. Să iei. 

cu tine un burduf de brânză şi două pâini 

albe *) lasă băiatului... să nu moară de foame 

până ce l-a găsi cineva. - | 

lorgu păşi spre ușă. - 
— Mai stai încă; să-i aşi şi un uleior
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cu „apă, sau nu! da:da! 1 un ulcior ceva mai 
mare. 

i ÂI Sfârşit? | 
— Da. - | 
lorgu puse mâna pe broasca. ușei. 
— Mai -este ceva, Iorgulc... nu nu, poţi | 

să pleci. .. - 
„ Zicând astea, Luca ridică ochii spie icoană, 

făcui o cruce şi şopti: iartă-mă Doamne! 
» „apoi se puse a scri o carte către Postelnic, 
_încheind-o cu cuvintele: «lucrat: -am după 

povaja prepodobnicului Chir-popa Sofronie».
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VII. 

Care ar îi prea frumos în versuri 

epice, cea ce ne face a'l închina d-lui. .. 

N . - : - Pelimon. 

tefan .cel mare avea o singură fiică. 
-Ea purtă dulcele nume, ilustrat de    

?     
-Troei, de către împărăteasa care răspândi 

"asupra răsăritului mângâerea creştinătăţii; 

de către zâna cosinzeana,. ideal de frumu- 

către regina care adusese căderea . 

seţe zugrăvit în basmele poporului român:!). - 

ea se numea Elena. a e 

Soarele îi împleti cosiţe din rupturile ra- 
zelor sale, luna îi dărui albeaţa argintoasei “+ 

sale lumine, seninul cerului se restrânse. în 

azurul ochişorilor domniţei, trandafirii au. 

uitat florile-surorile pentru a răsări pe a sa 

e
 

S
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guriță, priveghetoarea'i, „dete - melodioasa”i 

voce, .zefirul ce :adiază în serile. de Mai îi 

| împrumută aromaticati suflare : iară depăr- 

tatul. cedru, înălțându-se pe Muntele Liva- 

nului, se tânguia adese către sfântul D-zeu: 

“ai. Ă 

"Ştefan Vodă a_ vândut. această minune 

unu sălbatic_ de sub. > poalele. Uralilor. 

Ins Rusia | domnia atunci ţarul loauIl- -lea, 

care ştiu să scuture jugul politic al Mon- 

„gejilor, dară n'a.putut să şteargă mongo- . 

- lisijul din propria sa inimă şi din firea cru- 

dului său popor ; căci nu aşa lesne dispare! - 

înfierata pecete a “veacurilor de robie. 

“In anul 1482 Muscalul trimise în Moldova la 

curtea lui Ştefan cel mare, un sol numit 

“ Mihailo „Plesceev, ca să-i spună din partea 

țarului ai ătoarele vorbe : 
- «Tu ai”o fiică şi eu am un fiu. 

„.<Auz că fia-ta e mândră şi înţeleaptă: 

“Aespre, fiul. meu pot zice atât că nu-l în- 

«trece“tn ... urs... în putere. 

«Popoarele noastre” sunt de aceeaş lege: 
«şi Ruşii şi” Moldovenii au primit sfânta - 

cruce din mânele apostolului Andrei *).
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«Şi noi 'şi voi scrim de o potrivă cu 1 bu- 
«chile lui Chirilă, ” 

«Duşmani ai tăi sunt Craiul Leşilor . - Şi 
«Hanul Crâmului; tot ei îmi sunt: duşmani 
«şi mie: dom îi uniţi îi vom strivi. sub 

„picioare 2). , 
„ «Aşa: dară mână mână şi să cununăm 

pe copiii noştri». 
“Mult iubea Ştefan-Vodă pe drăgtlaşa sa. 
fiică, o” iubea „Cu acea iubire, cu care plu- = 
titorul, < crescut: şi înălbit în lupte cu furtunele- : 
mării, întâmpină o zi liniştită în adăpostul 
schelei, dară şi mai mult iubea Ştefan-Vodă 
frumoasa Moldovă.. . | 

Pentru fericirea ţării sale el. uită că țarul 
e țar, că Muscalul'e muscal, că” brânduşa 

| României” use depriride ! cu gheţurile cri- 
vățului, că dulcea turturică nu se împacă. 
cu desmerdările - uliului ; el uită toate și TĂS- 

- punse solului măscovit; 
— Eată Elena' mea, ia-o. 
A greşit eroul Moldovei, însă a greşit - 

peăirii”că' şi iubea patria mai presus de 
toate, şi greşelile născute din iubirea Patriei, | 
le iartă şi Dumnezeu în cer;.trebuie-să le 

„ierte şi oamenii pe - pământ. 
B.P, Haşveu, — Ursita, - , Ă ” 6 

4) 
+ 

| . 

A
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La plecare  Ştefan-cel-mare 'bine-cuvântă 

pe fiica sa şi-i zise, dându'i o carte.pe per- _ 

" gament cu slove de aur: 

a: — la, Eleno, acest letopiseţ; în care sunt 

«1 scrise vitejeştile fapte ale ţării tale; „citeşte . 

” ! în oricare parte. a lumii te va aruncă soaria ; 

: citeşte- -l şi aduţi aminte că ești o Româncă. | 

( Letopiseţul se începea cu aceste cuvinte: 

( «Românii îşi trag viţa din. Râmlenii. cei” 

[ vechi, iară cine au fost Râmlenii cei vechi 

) | o ştie lumea...»4), | 

„— Frageda Elena sărută mâna bătrânului 

tată ;ochii domniţei n'au lăcrămat atunci, 

dar i-a lăcrimat argintia voce, când zzisc; 

— Mă supun voiei tale. | 

Şi plecă... 

Lao) ți vre-dată la Moscova? 

Acolo oamenii sunt ca natura şi natura 

“acolo este o vitregă; acolo soarele nu în- 

jcâlzeşte: şi luna inu instiflă. voluptatea gân- 

„A jrilor drăgăstoase ;! A de acolo Românii îm- - 

prumutară două nenorotite, vorbe: «rol» 

7 şi «stăpân»? ): şi încă! ar fi bine să fi | împr U- 

“mutat. numai vorbe. 

Acolo eră menită a trăi şi ase veşteji 

- meuitata fiică a lui Ştefan cel mare. 

Jj
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Țarul avea-o a doua femee, greaca-Sofia 

"Paleologina, şi un fiu din prima căsătorie 

„loan cel tânăr, moştenitor al tronului şi 
“acum bărbatal domniţei Elena moldoveanca. * 

- Sofia născii ţarului un fiu numit Vasile, - 

“ Elena născu „moștenitorului. tronului un fiu 

. numit Dimitrie. | | 

= Inoscurt timp” după aceea moare junele 
"loan, şi “bun sau-rău, oricum să fi fost el,” 

fiica lui Ştefan-vodă, rămâne văduvă, asvârlită 

- singură într'o jară străină, şi ce fară. străină ! Ă 

- Moscova! 
Moartea lui loan cel tânăr -a ocazionat 

"întrebarea ; cine o să fie moştenitor al tro- 
“nului? copilul Sofiei,” Vasilie, -sau copilul - 
Elenei, Dimitrie? fiul sau nepotul țarului ! 

O soacră greacă şi. o noră Româncă au 

desbinat deodată toată lumea muscălească 
în două tabere; cei mai mulţi şi cei mai. 
buni ţineau pentru drepturile. Elenei . care 

ştiu să placă.până şi Moscoviţilor, vorbin- . 
-du-le în limba lor şi. înconjurându-se tot-" 

„ d'uanadeoameni pământeni *); veri-o câţi-va, 
- o mică ceată, apărau drepturile Sofiei, care 

era puţin iubită, depărtându-se de' societatea
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Muscalilor; şi închipuindu'şi curtea din o 
mulţime de greci venetici. 

Pe când unii ziceau: Dimitrie ca fiu al. 

„lui loan cel tânăr, posedă de la tatăl său. 

„înşuşirea de “moştenitor al Tronului, alţii 
strigau: un fecior e mai mult -de câi un 
nepot al ţarulni. E a | 

- Este cumplit când se luptă bărbaţii, când 
_ puterea respinge puterea, când cuvântul răs- 

este lupta femeilor, o luptă în care slăbiciu-- 

7 

7 

A -. . ! | A 

AR Venise, atunci la Moscova un mârşav 

punde la cuvânt, când francheţa se ia de păr 
cu francheţa; dar. de trei ori mai cumplită 

nea se vânzoleşte a 'învinge slăbiciunea, 

ascunzând acul veninului în taina tăcerei, 

sau înfăsurându'l în vorbe de miere şi în 

şi apoi se pune la pândă, până ceo biată 
Îmusculiţă, fluturând fără pază, se prinde 

în vicleanul labirint; aşa iscusita greacă 
„uneltia. nevăzute -laţuri pentru a întortochia 

pe nevinovata: fiica a lui Ştefan-cel-mare__.. 

Precum păianjenul îşi întinde subţirele aje”) 
P
e
e
 

— 
SA 

evreu. din Polonia anume Scaria; el lăudă . 
legea lui Moise, defăimă Evenghelia lui Cris- . 
țos, tăgăduia nemurirea sufletului, respingea 

„finețea-zâmbetului. - — 
/ 
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sfintele icoane, învăță a citi în cartea cabalis- 
tică faptele viitorului. 

Mulţi boeri, ca mulţi popi, îmbrăţişară î în 

ascuns teoria jidovului, care vorbea frumos . 
„și ştiă să dea o greutate frumoaselor sale. 
“vorbe. | 

Sofia se folosi de tristul scandal al Evreis- 

mului şi şopti ţarului,  desmerdându'l sub 

vălul nopţii, când credea că 'va fi ascultată : | 

— Stăpâne, nora ta s'a aruncat în eresul - 

„spurcatului Scaria .. Aa 
Apoi ea învăţă “pe” mişeii săi greci să 

răspândească ! în popor mincinoasa vorbă 

“că văduva lui loan cel tânăr, fiica lui Ştefan 

"cel mare, se făci'. evreică”). | 
Şi vestea a sburat departe-departe precum. 

“sboară totdeauna colomnia. 
Elena plângea şi tremură.. 

| Ingenuchiată înaintea. icoanei aduse. din. 
-scumpa Moldovă, Domnița cu focul inocenjei' 

„se rugă născătoarei lui Dumnezeu în sonora. 

limbă română. | | 

«O, maică -precistă! Scăpă din cursa vi- 
«cleniei pe nevinovata'ţi șearbă. Peştii se as- 
«cund în vălvoarele apelor) fiarele 'se adă- 

„«postesc în hârtoapele codrilor, păsările 'nă- .
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„«zuesc la: desişul frunzelor, şi la ceața norilor, 

„ «dară meserul om, respins de cleveta âse- 

„«menilor: săi, numai în tine îşi repausă 

“«nădejdea şi cugetul, o, Maică precistă» *). 

„Ceriul âscultă ruga... | 

Fiul grecei, ambițiosul Vasile, pierdă răb- 

darea de a mai: adăstă până, ce țarului îi 

va veni gustul de: a alege în fine, între el 

şi Dimitrie, fiul Româncei. Pe de o parte 

Sofia adună la sine în toate nopţile o mul- 

„ţime de babe vrăjitoare pentru a. face fer- 

"mece contra duşmanilor *), pe de altă parte, 

„vre-o câţiva boeri tineri, și strulubatici. în- 

demnau pe Vasile de a da otravă lui Dimitrie: 

“şi de a' se sculă împotriva însuşi ţarului.. 

Căci Dumnezeu le întunecase judecata. 

„ Strașnicul loan III află uneltirile muerii şi 

ale fiului său; pe: conjuraţii boeri îi descă- 

păţânează, le taie mâinile şi picioarel)— Ai 

aruncă prin "temnițe și groape; pe ferme- 

cătorese le îneacă. Sofiei îi poruncește de 

a nu mai apărea înaintea ochilor săi, pe 

Vasile îl pune sub strajă. 
- Elena triumfă. -. 
Junele Dimitrie, băiat de cinsprezece ani, 

nepot al marelui Ştefan, fu declarat moş-.
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tenitor al tronului moscovit. In” ziua hotă- 
'râtă, ţarul, înconjurat - de toată boerimea, 

il introduse în catediala Adormirii -Maicei 

Domnului, unde îl aşteptă mitropolitul cu 

„cinci episcopi şi un sobor de egumeni ; în 

mijlocul bisericei se înălță o amvonă cu trei 

jeţuri pentru țarul, pentru erarhul și pentru 

„Dimitrie. In faţa-amovnei sta o masă pe: 

care strălucea cununa regească. lon Il de- 

puse simbolul domniei pe mândra frunte a 

„copilului Elenei, Mitropolitul zise: în numele 

“Tatălui, al fiului şi al Duhului sfânt, amin.. 

După aceia tot clerul şi toată curtea stătură. 

“la măreţul banchet ce se dete în palatul - 

de la Creimlin. Țarul desiiierdă cu dragoste 

pe riepotut său, dăruindu-i:o prețioasă cruce 

cu un lanţ de aur şi un brâu presărat cu 

petre scumpe. 

Acea zi frumoasă pentru glofia sângelui “ 

român se întâmplă în 4 februar 14983). 

Când ştirea ajunse “la Ştefan Vodă, el 

făcu o vânătoare domnească pentru bucuria 

'boerilor, porunci “vornicilor şi pârcălabilor 

şi vătaşilor să dea poporului vin: domnesc 

ca să se veselească, zise popilor să slujească 

molebine .. 

| 
| 
| 
1
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. 

Dară nu: dormea. astuta greacă, . ci ca 

tigrul, pitulati în vânzătoarea umbră a tufelor, 
cu ghiarele pe jumătate eşite, cu ochii aprinşi “, 

de setea sângelui, cu gura gata a sfâşiă | 

victima, ocheşte o uşoară căprioară şi apoi se 
aruncă... . așa Sofia pândea pe naiva Elenă.. 

_N'a trecut bine un an deplin şi iată că 

„Sofia cu fiul său recâștigară nestatornica - 

hulă a ţarului ; au mai trecut: la mijloc, ceva. 
ca vr'o doi ani şi iată, biata Elena, cu săr- 

manul Dimitrie, s'au văzut intemniţaţi sub . 

cea mai aspră priveghere, “e. destul a zice: 
sub o priveghere moscovită; 

"Nici odată, nimenea n'a știut să spună? 

care fusese : vina nenorocitei odrasle a: lui _ 

Ştefan cel mare. 

In 1502 ţarul zise. solilor hanului tătă- 
"resc: «am închis pe noră-mea şi pe nepotul 

meu - pentru «că aşa mi-a plăcut - mie» 10). 

Un atare. răspuns îl puti face numai 
un 'Muscal şi îl putu î 
“Tătar. 

Sofia triumfă. 
In 1504 a venit veste lui Ştefan- vodă că 

fiica sa se stinge tu încetul, ca licurinda . 

lumină: a candelei, în neagră închisoare. 

înțelege numai un *
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“Bătrânul Domn făcii o cruce, se gândi 

şi zise: datoria părinţilor este de a muri 

“mai nainte de copii». 
Şi el. muri. 

La începutul anului 1505 Elena atlă că 
„tatăl “său .nu mai este: această fatală ştire 

- fu pentru nefericirea jertfită ca groaznica voce 

“a îngerului de moarte. Aşa dară, chiar de la 

„cea dintâi legătură a noastră cu străbunii - 
noştri! Muscalul. împinse în mormânt pe 

cea mai frumoasă româncă şi pe cel mai 
viteaz român. i 

pe 
a pir î ri 

as 
Av v ” .
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VII 

„.- Ia In care se “orobdază fatalitatea de a 

repeta o singură frază de două ori." 

.ă vi se i întâmplat c de a trece pe stra- 

dele Sucevei în ziua de'2 Iulie 1504; 

  

SS 
. 

Ss aţi fi crezut că vă aflaţi în acea urbă 

fermecată din -bazim, unde prin răutatea 

„ Satanei împietriră până şi corbii de pe arburi,. 

„până şi apele din isvoare, până şi bucatele 

"de pe îrigări, şi ochii- în zadar căutau jur 

. împrejur. o ţipenie de fiinţă vie). 

| Impresiunea - ar fi devenit şi mai sombră 

să vă fi adus aminte, că era tocmai 0 

"zi de Marţi, o zi foarte nefastă în credinţa 

poporului nostru, o zi în care, după părerea. 

celor mai bătrâni, se va împlini sfârşitul 

lumii. - | N
a
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* Şi: cu -toate astea Suceava,: departe de a 
“semănă cu păcătoasele Sodoma și Gomorra, 

... din contra, se deosebea prin o religiositate 
“aşa de mare, în cât numără în sânul său 

400 “biserici şi bisericuţe?), clădite : toate 
numai ca să mulţumească gustul architec- , 

tonic al locuitorilor cereşti. -: | 

De ce dară milostivul Dumnezeu s'o fi 

lipsit'hurduz hurduz de. acea una sută mii 

de” făpturi umane ?) care-cu câteva ore mai . 

nainte împestriţau toate pieţile, toate ulițele, 

toate unghiurile acestei măreţe capitale, miş, 

cându-se în jos şi în sus, mişcându-se ne 
contenit ca nişte_ adevăraţi. Români ? 

“Dară n nu !. Sucevenii n'au pierit, sau cel 

puţin ma pierit unul din ei, pe care totuși 

_nu'l. putem crede a fi fost cel mai bun, căci. 

iată apărând de odată într'o răspântie şi. 
alergând în goana calului... cine? cunoscutul 

nostru vânătoriui Focşa, aprinsul admirator 

al mătuşei Despa, şi în genere al tuturor 

minunilor de pe faţa pământului, şi care, 

străbătând singur pustiile strade ale Sucevei, 

-avea acum el însuşi un aer de: minune. 

-De'l veţi întreba: în cotro fugi, vere 

Focşo ? el nu va răspunde, el'nu se-va opri--
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"el nu va demnă a întâmpină la cestiunea 
d-v. măcar prin o singură catătură... el fuge, 

fuge, fuge, şi numai din timp-în timp 

apasă pe cap, cănd cu dreapta, când cu 
stânga, cuşma ce. ameninţă la tot pasul a 

cădea speriindu-se şi. ea de o fugă atât de 
furioasă. 

„După mai multe ocoliti p prin străzile strim- 

_pte şi. încurcate ale unei capitale zidite 
“după planul capriciului. Focşa eşi la dealul 

lui Vodă, pe care se înalță palatul domnesc, 
încins cu două rănduri de muri; unul numit 

pânză) înconjură circomferința  poalelor 
„dealului, altul, mai mic, numit cefățuie şi 

despărţit de. cel dintâi prin o distanţă ca de 

cinci sau șease stânjeni, eră lungit pe cir- 
comferinţa vârfului dealului, în al cărui cen- 

tru sta așezat însuși edificiul, iară în jur 

grădini, fântâni, acareturi, etc. Era vederat 

că, în. caz. de război, această fortăreață în 
miniatură, -înaripată cu un. mare număr de 

turnuri, putea susţine două asediuri succe- 
sive, dintâi din dosul pânzei, apoi luându- 

"se aceasta ostașii se retrăgeau şi reinoiau 

apărarea din dosul cetăţuei, ba încă şi după. - 
„ cuprinderea, cetăţuei, era cu putinţă a mai
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reîncepe lupta din intrul palatului, zidit de-- 

piatră patrată cu turle la flancuri cu uşi 

'ferecate şi cu gratii de fier*).! 

Aci, ca prin vărguţa magică, spectacolul se 

schimbă cu desăvârşire. Nu numai ulițele din 

jurul palatului sunt îndesuite, de oameni băr- 

baţi, “femei, tineri, bătrâni, copii; ci până E 

şi pe ziduri, pe porţi, pe .case, pe copaci 

„nu vedeţi de cât mii de figuri bâcsite, de : 

toate vârstele, de toate sexurile, de toate 

condiţiunile întrecare puteţi observă un sin- 

gur punct de -asemănare: ochii tuturora, 

fără deosebire, sunt aţintiţi asupra locuinţii 

domnești. 

-“Din înmiitele guri ale acestei uriaşe aloate 

nu auziți o vorbă, un cuvânt, un son, din 

care să. puteţi ghici. cauza fenomenului, 

prin care să aflaţi ce împrejurare întrunisc 

atâtea inimi bătânde.. In loc. de fraze lămu- 

„rite ascultați numai. O ciudată * murmură, . 

asemenea freamătului undelor ce nu'ţi iartă 

a recunoaşte vocea fiecărei unde în parte; 

ascultați o! stranie bombănire, ce în tot mi- 

nutul 'său -creşte sau scade în diapazon, 

sau devine zgomotoasă, sau se pogoară la
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“misterul şoaptei, şi, din care nu puteţi în- 

jelege nimic. ” | 
Vânătorul Focşa îşi. făcu drum printre - 

compactele. şiruri. ale “poporului, adresând 

în dreapta şi în stânga laconica întrebare: 
«murit-a» la care îi răspundeau voci confuze. - 

Ajuns la. marginea pânzei el se gândi o clipă . 

- şi. zărind de odată pe umerii vecinului său. 
un cupef-pitar *) cu burta mare, se încercă 

a se servi de'bustul nenorocitului negustor” 
ca de o scară pentru a escalada murul; 

dară a păţit-o! căci cupețul-pitariu protestă 
„în faptă, lovindu-l cu pumnul) peste picioare | 

“şi bietul Focşa căzu de'la înălțime cu toată 
greutatea şi în toată întinderea corpului său. 

Râsete ai răsunat di'ntâiu împrejur, între. 
acei ce văzură catastrofa ;. apoi ca.scânteiă 

“electrică au trecut: mai departe la alţii ce - 
începură a râde numai. .pentrucă auzeau 
răzându- -se. E | 

Această împrovizată veselie făci loc unei - 
“tăceri maestoase de îndată. ce apără, pe 
un cal alb ca spuma, vornicul Boldur, în- 

soţit de vr'o zecime. de curteni. Poporul 
” ridicând cuşmele se da: înlături înaintea 

bătrânului viteaz, care. străbătu. astfel cu
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ai săi până la poarta pânzei. Gloata se 
bizui aci a pătrunde în urma vornicului, 

dară poarta se reînchise chiar sub' nasul 

-onorabililor cetățeni,. lăsând se! treacă nuimai 

Boldur cu ceata. Tot așa .s'a deschis și 
s'a închis a doua poartă şi intrând : 
Curtea palatului, vornicul se dete- jos de 

pe cal, pe care apoi-unul din curtenii săi 

il duse la un' stâlp de fier cu frei inele: 

sus un inel de aur, la mijloc un inel dă 

“argint, jos un inel de alamă”). Calul care 
aveă norocirea de. a: fi al unui vornic, fu 

legat la inelul de aur. 
Să lăsăm acuma gloatele şi pe Focşa 

înaintea pânzei; să lăsăm şi ducppalul lui 
Boldur în curtea. palatului, şi să intrăm 

odată cu însuşi vornicul în dormitorul lui 
Ştefan cel mare -unde. ni se va. limpezi 

cauza şi a subitei pustiiri a stradelor Su- - 

cevei şi a neobicinuitei alergări a vânătorului 

„şi -a curioasei îmbulziri a poporului î în 1 jurul | 
dealului lui Vodă. | 

Pe un pat de abanos, fără ornamente. 

eră culcat marele Ştefan, galben, slab, cu : 

” ochii înfundaţi și care străluceau acuma cu 

l. un foc îndoit, ca razele unui soare “ce apune, 

„i
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- Inaintea patului sta în geniuchi tânărul Bog.- | 

dan Vodă cu faţa ascunsă în mâni. La căpă- 
“tâiul Domnului şedea peun scaun mitropolitul 

Teoctist, bătrân gârbovit 'de ani, care purtă 

cu demnitate” o jumătate de secol cârjea 
păstoriei. Din dosul erarhului stau în picioare: 

„. Vlădici şi egumeni. Celalt 'spaţiu al odăiei 
cuprins eră de fruntașii boierimei, către care 
se aplică. cuvintele cântecului popular despre 
Ștefan Vodă. | 

Casa'i plină de boeri' 
Viteji mari cu mari averi 

” Hatmani toţi şi visiteri 8), 

Să nu întrebaţi: cine plângea în „ dceastă 
furiebră şi solemnă adunare. Intrebaţi mai 
bine cine nu plângea? 

_ Când uşierii deschiseră o “uşe şi lăsară 
„să intre vornicul Boldur, Ştefan cel mare 

se împărtăşise deja din mâinele mitropolitului 
„ şi aşteptând cu răbdare şi linişte momentul 
“suprem, cu o voce stinsă şi trăgănată,- dar 

al cărei timbru avea ceva profetic, da fiului 
şi supușilor săi povăjuiri de Domn şi de 
părinte. - 
«O, fiule Bogdane şi voi, credincioşilor 

B: P. Haşvsu.— Ursita. . - 7
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«mei boeri şi tovărăşi, care aţi împărţit cu: 

„«mine toate izbânzile mele ! lată-mă plătind 

). 

3 
( 

t 

( 
| 

zi 

«datoria de obşte a firii omeneşti. 

«Vâlfa trecutei: vieţi mi se pare acuma . 

„«ca umbra ce se pierde cu apropierea serei. 

„7 «Moartea stă în -uşe. S'a: sfârşit. pentru 

totd'auna călătoria omului muritor, târârea | 

viermelui. o: 7 

«Dară nu mă sperie aceasta, căci ştiu 

«bine că însuşi ziua naşterei. mele fuse cel 

«întâi pas spre mormânt. 

«Cea ce.mă “îngrijește, cea .ce'mi sfâșie 

«cugetul, este că văz ameninţându-vă î 

«coastele voastre ghiarele nemilostivului 

«numit Soliman, însetat de .sănge cr cștinesc. 

«Prin armele și vicleniile sale el înghiţi 

«cea mai' mare parte a ţării ungureşti, 

«supuse cu putere" Crâmul, care nu cu- 

. «rioscuse până atunci nici un stăpân străin ; 

«cuprinse Basarabia, înjugă - pe munteni, 

___«care, de şi dușmani ai „noştri, totuşi sunt 

«şi “ei creștini... 

«Credeţi oare că cl “vă cruță sermana . 

«Moldovă, care este ca:o poartă a împărăției | 

«sale, care a cutezat să-l dispreţuiască, şin -
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“<a cărei inimă” intrase luându-ne. Cetatea - - 

«Albă. şi Chilia? N 

«Unde fi-va sprijinul nostru. şi nădejdea 
«voastră când va fi sunat ceasul de nevoe 

«Leşii sunt mincinoşi; plini de fală şi 
«mici în virtute... 

<Ungurii s'au aruncat ei însuşi în obezile * 
„«păgânului... 

«Nemţii se ceartă ei între ei... 
etc aa 

- «Muscalii ?... E ei aa 

“Aci vocea murindului erou tremură ca 
"o coardă ce se rumpe: el tăcii, închise ocliii 
un incarnat acoperi obrajii :săi vestejiţi bu-. 

zele se mişcau convulsiv ca şi când vorbea 

cu o fiinţă nevăzută. | - 

“Boerii au înaintat spre patul Domnului 
crezând că şi-a dat sufletul... dară Ştefan. 

cel mare avu puterea de a învinge chiar în 
ajunul morţi coşemarul ce-l. ameţise, şi re- 

venind în sine, urmă mai departe: . 

«Să nu credeţi în "Muscali, atât vă spun; 
«să nu credeţi în Muscali... să nu credeţi... 

«Precum vedeţi, fiule şi "fraţilor, nu este 

«cine să vă ajute, când va fi sosit greul ispitei. 

«Aşa dară, ascultați sfatul, ce vă dă bă-



-.100 „BP, HAŞDEU 

- «trâriul vostru Domn şi părinte, cu care izbu-: | 

«tirăți a birui atâtea mii de necazuri. 

4 «Cercaţi a îmblânzi sălbateca fiară . prin 

e «o supuneie de» bună voie: liniştita apă . 

> «stinge furia “Tocului...- ii | 

„| «Cereţi să vă lase a vă cârmui după legile 

” «voastre, a trăi cu 'obiceielg voastre, a vorbi - * 
po 

«în limba voastră. e oa a 

--aCereţi să nu se atingă: de credinţele şi 

“ «slobozeniile ţării. 

„|. «Cereţi să vă apere în potriva dușmanilor 

«voştri. 

«Pentru toate astea, plătiţii o. dare pe 

an, ajutaţi-i în răsboaele lui. | 

i "«Dară dacă, ferească Dumnezeu, păgânul 

«nu Vp primi 0, aşa tocmeală, dacă el va 

2 «voi cumva să vă calce sfintele drepturi 

„N astrămoşeşti, atunci,. : 

| «Atunci mai binc să muriţi: cu sabia în | 

“ (Loma de cât să priviţi robia Moldovei... *) 

Ştefan Vodă încetă, aruncă o căutătură 

asupra adunării și zise: | 

«Am vorbit de soarta țării; îmi este ertai 

«acuma a mă îngriji şi de păcătosul meu 

«suflet...



URSITA 10: - 

«A omului este de: a greşi, dară mai ales 
«greşesc păstorii noroadelor, „căci lor li se 
«cere seama de: toate. | 

„ «Aşa dară vă rog iubiţilor mei fraţi, de 
a nu îmi bănui pentru nedreptăţile ce le-aţi 
suferit din vina Domnului vostru... 

„Ochii lui Vodă s pauopritesupra vornicului, 
“Boldur. | 
„» — Apropiete + vornice.,. „Sir greşit În 

naintea ta. 

Bătrânul vornic se. inundă în lacrimi, se 
aruncă în genuchi și. apucâud mâna Dom- 
nului, strigă, sărutând-o.. 
— lartă-mă” pe” mine, pe mine iartă-mă, 

stăpâne. . ă 

- —-Ba să mă erţi tu pe mine, fratele, meu. 
— Dă-mi dară voe. măria ta; dă'mi voe 

de a stărui, de a: stărui ca să- mă ierţi nu 
numai pe mine, nu numai pe mine, stă- 
pâne;: nu numai pe mine, -ci încă' pe altă 

“credincioasă slugă... 

— Spune. Boldure... 
„2 — Ştii măria ta, îţi aduci aminte inăria. - 
ta de nenorocitul, de mult nenorocitul Pos- 

“telnicul Şerpe. i 
Dară Vodă nu mai eră în viată, |
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IX. 

Foarte încurcat, fiind foarte: 

revoluţionar. 

entru a înţelege: starea de'lucruri în 
care. Moldova fu aruncată d'o cam- 

dată prin moartea lui Ştefan cel mare, |. 

"trebue mai înainte de toate să limpezim 

cestiunea succederei Domnilor după vechiul 

nostru obiceiu al pământului. . | 

Cronicele moldovene ne arată în secolul 

XV şi XVI o 'necontenită luptă feudală între 

două principii ; principiul eligibilităţii şi acel 

"al eredităţii, Boerii şi deruf; atiică aristocrația 
teritorială a ţării, pretindeau a avea dreptul 
strămoșesc de a'şi alege ei domnii; ospodarii : 
de altă parte, lucrau din toate puterile lor 
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“pentru a fundă o dinastie. În fine neinţe-. 

legerea se împăcă prin un mezzo-termine, 

prin o concesiune ambilaterală, care-se cu- 

prindea în aceea, că aristocrații să numească” 

domni, dară să'i numească numai şi numai 

din familia domnească, dintre fii, fraţi, 

nepoți, neamuri ale, răposatului principe. 

Aceasta comibinaţiune eră cu atât mai- 

ingenioasă că ea mulțumea deplin şi. pe 

domni şi pe aristocrați. Domnii îşi formau - 

totd'auna curtea astfel în cât să fie siguri: 

că, la caz de moarte, le va urmă acele pe” 

care vor. recomandă ei înşi şi mitropolitului, 

vlădicilor, logofeţilor, vornicilor, ete; de şi - 

aristocrații nu pierdeau prin asta puterea 

“legală de a alege la domnie până şi pe 

_bastarzii din familia princiară; căci la Români, 

ca la normanzi, copiii naturali moşteniau: - 

toate “drepturile părinţilor î), mai pe scurt: 

domnii aveau o mare influenţă occultă în : 

numirea urmașilor aristocrații aveau o mare 

laţitudine facultativă... “ 

- Este vederat.că, pe baza unei atari con- ă 

stituţiuni, fiecare moarte de Domn trebuia 

să fie simptomul unei tulburări din partea . 

poporului. de jos, care se încercă de a do-- 

-
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bândi şi el o acţiune în alegerea stăpânilor, 
și din partea pretendenţilor, care intrigau - 
-pe lângă aristocrați, zicându-se a fi os de 

-Domn *). | 
Chiar în ziua morţii lui Ştefan Vodă două 

răscoale se dectaraia la două capete ale 

   

   Sucevei: răscoala di'ntâi, în mahalaoa. mă- 
celarilor, eră condusă de mătuşa __Despa,- 
cea de al doilea, pe podul Saşilor, de către 
Astolnicul Petru Rarege bastard al răposatului - 

“Domn. 

Dacă mătuşa Despa avea o ură pe cineva, 

apoi precum văzurăm numai pe doftorul - 

domnesc, "italianul Vatini. - 

Când vânătorul Focșa îi aduse din fugă . 
vestea despre moartea lui Vodă. descriindu-i 

cum sufletul domnesc eși prin un horn al. 

palatului, în forma de. fum alburiu: ea strigă: 
Va otrăvit neamul! Sa 

“La vale, de la aşa numită movilă a mă- 

tuşei. Despa. se trăgea d'alungul râului un 

“şir de căsuțe, în care locuiau mesniţii sau - 

măcelarii, profesiunea ce o puteau exercită 

atunci numai Românii? :); iară dintre toate 

acele căsuțe, cea mai frumuşică, cu stâlpi
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roşii și cu.-obloane verzii eră a starostelui 

“meşter Belibou-sin-Crăciun. 

Mătuşa Despa aleargă „în clipă să poves- 

- tească descoperirea sa vecinilor, şi peste o 

oră vre-o două sute de măcelari cu steagul . 

„breslei, cu pestelce la brâu, cu cuțite şi to- 

poare în mâini, având în fruntea lor pe 

starostele, întovărășit de vicleana doftoroae, 

cutrierau stradele Sucevei răcnind: moarte: 

Neamţului... « 

Cu cât înaintă. procesiunea lor, cu atât 

creştea numărul grămeziţ, Ungurii cojocari, 

megieşi cu mahalaua măcelarilor * ), ridicară 

şi ei steagul lor: apoi urmară mai mulţi 

„băeţi de pe la crame5), slugi boereşti, şi 

alţii, în curând ceata 'se urcă la o cilră a- 

proape de o mie de duşmani ai nenoro- 

citul medic. 

Pe când: mătușa Despa; ca un general 

priceput, explică pe drum, aimatei sale, ne- 

legiuirile vrăjmașulul, vânătorul Focşa intră 

“în palatul Postelnicului: Şearpe şi, după mai 

multe căutări, găsi pe Luca în grădină, limgit 

„_peiarbă, subt umbra unui arbore, şi ascultând! 

'pe-lorgu care îi citea dintrun manuscris -
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| slavonesc ititulat: Aici se începe “parale- 

pomenul lui Zonara...*) a 
Grămăticul citea: «Căde-ni-se nu din cărţi 

«a ne lumină, ci din curăţenia minţii: celei 

«limpezite de către duhul Dumnezeesc; şi 

«precum cărţile cu cerneală se” scriu, aşa 

«inima noastră caută cu duhul lui Dumnezeu 

«a fi. scrisă»... . 

„— Apoi vezi lorgule, că scărturariul tău 

el. înşuşi nu ştie ce vorbeşte? | 
_Nu se poate bădiţă, căci aşa e scris. 
— Judecă singur; el zice d'intâi că duhul. 

trebuie să fie în minte; apoi mai .jos tot 

el-zice,- că duhul trebue să fie în inimă. 

— Ei bine? | 
| — Dară mintea şi inima nu sunt tot 

una; deci se încurcă cărturariul... 
In acest moment Focşa întră: sau mai 

bine năvăli în grădină, strigând: 
— A murit Vodă. | 
— Cine ţi-a spus-o, întreabă Luca:cu lini- 

şte, lăsând. cartea la o parte şi sculându-se . 
în picioare. 
--— Mă mir cum de n'o şti d-ta, după 33 

ce o ştie tot târgul; Şapoi uită-te, adaose 

el arătând printre crengile copacilor spre
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poartă — uită-te, toate slugile abia: acum 

se întorc de la dealul lui vodă, nici una 
nu rămăsese acasă... . 

_— Cum dei lăsă vornicul Curţii să iasă . 
fără ştirea mea? 

— ŞI chiar vornicul a fost -cu dânșii. 
_ Desdemineaţă * *) trecu pe uliţă un aprod 

domnesc, trimis să cheme pe toți boerii la 

“palat, şi ne spuse că adică vodă moare;. 

pe dată toate slugile au şi pornit în: fuga 

mare la dealul lui vodă, eu singur mai 

rămăsei gândindu-mă a cere voe, dară... 
„— Şi ce aţi văzut la: dealul lui Vodă 

— “Mai la ziuă văzurăm- eşind din palat 

mai mulţi boeri cu oamenii lor, şi am auzit.” 

„de la unii, de la alţii, cumcă vodă a murit; ; 

atunci, mă grăbii a mă întoarce acasă, dară 

pe drum m'am abătut la mătuşa Despa, şi 
să .vezi ce lucru! 
„— Ce? 

— Imi. spuse că doftorul neamţ este care 
ar_fi otrăvit pe vodă. 

= Ţi-a spus-o ea? e 
— Chiar ea, -mi-a: spus-o. 
— „ lorgule.
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— Ce să. facem acum, bădiță, ne-a murit 

bunul .şi viteazul nosru Domn. 
— Doftorul se află întro mare primejdie 

— 'Doftorul?. E i 
"— EI mi-a scăpat viaţa şi eu sunt dator : 

ai scăpă pe a lui. 

„— Nu. „te înţeleg, bădiţă. 
„— Mă vei înţelege îndată... Spune Focşo 

să se înarmeze şi să se călărească Faur, 
„Balea, Gagul, Dobrotă, Capelea, Pancea, Mo- 
gos şi Ursul”) să ia scuturi, săbii şi sulițe; 
tu lorgule vei merge cu mine, iară tu Focşo, 
încalecă şi aleargă la vel-armaş, de'i spune 

că poporul năvăleşte asupra casei doftofului. 

.— Poporul năvăleşte? 
-— Aşa să'i spui... iute! 

Abia Luca şi cei nouă tovarăşi sburară 

călări din curtea palatului, cum îndată chir- 

popa Sofronie eşi din apartamentul său, 

ţinând subţiori o lungă scândură albă; un 

ucenic, îmbrăcat călugăreşte, ducea după '- 
sfinţia sa o scară, cu ajutorul căreia scân- 
dura fu aşezată şi legată d'asupra arcadei' 

„porţii; pe scândură se citeau scrise cu slove 
mari, una lângă alta, următoarele” trei in- 

scripțiuni: grecească, slavonă şi română:
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is te 50114 

pe Tae 3 oţet ti Ba că i nas, Fi 
. Iz greşnih naigreşnii cerneţ Sofronie 

Gage rece; da zdravstuiet Bogdan voi- 
| voda. | a 
"8. Dintre păcătoşi păcătosul călugăr Sofro- 
nie Gangur zice: să trăiască Bogdan vodă.. 
„- Chir-popa Sofronie se uită cu - mândrie 

la producerea mâinelor sale şi se retrase cu. 
„o' patriotică. smerenie. 

„Pe când astea se petreceau în palatul pos- ! 
telnicului Şerpe, pe Podul Saşilor, o demo- 
craţie desculță făcea după modul său ale- 

“ gerea de- Domn al ţării. O gloată de pescari, - 
de ţărani, de robi ţigani şi tătari?) de pre- 

„cupeţi, de grădinari, de calici, bărbaţi şi 

femei, zbierau cât le luă gura: 
— Intru mulţi ani -să domnească Petru 

Vodă. 

„— Hai, fraţilor, la curtea a domnească | Vă- 
dau jaf toată visteria, să se bucure sără- 

„_cimea! strigă un june de 'vreo patruspre- 
„zece ani, înalt, frumos, cu o figură măreaţă - 

şi "deschisă, care se părea. menită pentru. 
domnie, 

y
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— Să fii sănătos, Măria ta, răspunseră 

mii de voci. 
— După: mine, dragilor mei puişori. 

Capul acestei mişcări 'eră -celebrul Petru 
Rareş, născut din dragostea” lui Ştefan. cel 

mare pentru o pescăriță de la Hârlău, şi 

pe care răpostul Domn îl făcuse vel-stolnic, 

Cu câteva zile mai nainte de .moartea pă- 

'rintelui său, Petru dispării din palat, prevă- . 
zând schimbarea domniei şi se ascunse în . 
casa şoltuzului Beisen !%) neamţ românit sub 

numele de Bejan, şi-pe care a fost apărat 
odată contra mâniei lui Vodă. Generos și 

simplu în manierele sale, Petru cră iubit de 

toată prostimea Sucevei 11), în cât nu i-a : 

- fost greu de a sculă în câteva ore toate 

"opincile Capitalei şi pe toţi neguţătorii mici 

care se aflau supuşi după legile ţării, la po- 

runcile “vel-stolnicului 12). 

Insă nu mult timp zâmbi junelui preten- 
dent perspectiva tronului. La capătul podului 
îl întâmpină o numeroasă ceată, sub povă- 

- ţuirea armaşului Fliondor..: 

— Lăsaţi jos armele, strigă acesta ridi-- 
„când în sus'măciuca, măcar.că mai toţi par- 

/.
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| tisanii bastardului î în loc de arme nu aveau 
de cât ciomege şi pietre. - 

"Rareş ţinând mâna pe pumnal abordă pe 
Fliondor: . 
— Jupâne s armaş,- ajută” mi şi te voi” face 

„Vel. vornic de ţara. de jos. 
Fliondor voi a pune mâna pe îndrăsneţul 

june, dară acesta repede îi dete o palmă şi 
făcând apoi o. săritură îndărăt dispări în: 
mulţimea poporului. 

— Ține'], ţine], strigă armaşul înflăcărai 
de furie şi de ruşine. 

Poporul: râdeă. . - a 
— Ucideţi-i, urmă Fliondor căt ceata 

sa; “ ucideţi-i pe: blestemaţii ăştia, pe mo- 
jicii ăştia. 

Poporul începi | a fugi. 
De odată din partea în care se află ceata 

armaşului, apără călare vânătorul Focşa, şi 
apropiindu- -se de Fliondor, îi zise: | 

— Răscoala lângă casa doftorului dom-. 
iese. 
 Fliondor. trimise trei cetaşi cu porunca 

de a se închide! toate porţile oraşului, . ca. 
nimeni 'să nu iasă, şi apoi purceseră cu toţi. 

. spre locuinţa doftorului.
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Măcelarii aprinseseră din . patru colţuri 

casa bietului italian. Luca cu'ai săi ajunseră 
tocmai atunci, când norodul strică cu topoare 

ușa edificiului. Aci se încinse o luptă teri- 
- bilă. Oamenii lui Luca erau aleşi dintre cei 

mai viteji din casa Postelnicului. De şi numai 

nouă la număr, totuși ei lesne izbutiră a - 

împinge pe măcelari de la uşă și de a scoate 

afară pe Vaătini, pe jumătate mort de frică. 

Dară casa ardeă, focul se lăţeă şi trebuia 

a se retrage. Măcelarii nu'i lăsau a face un 
pas înainte. 

— Cosiţi-i ca pe nişte” „snopi, strigă Luica, 

dând pinteni calului şi lovind. cu sabia în. 
capul unui Ungur-cojocar. 

Un pieptos măcelar se repezi asupra lui. 

Luca și-l apucă de picior, silindu- -se a-l lrage 
de pe cal. | 

Luca îi -seceră capul. : 

Cu toate astea lupta devenea prea nepo- 

trivită.. Şi nu ştiu cum s'ar fi. sfărșit, dacă 
sosind la timp armaşul cu ceata lui n'ar fi 

început a împinge - gloată, lovind'o din 
coastă. 

Să ne întoarcem la 'Petru- Rareş. 

După neisprava negoţiaţiunii sale < cu Flon- . 
B. P. Haşoer. — Ursita. : 8 

.7



114 . ; B. P. IAŞDEU 

dor el simţi necesitatea de a. scăpă cu 

fuga, şi strecurându-se printre popor, apucă ; 

a alergă spre Poarta Ungurească. Vă aduceţi 
aminte că în direcţiunea acelei porţi se află 

casa postelnicului Şerpe. Ajungând la ea 
Petru văzu inscripţiunile lui chir- popa So... 
fronie. 

-— Aci se cinstește numele lui Bogdan, 
îşi zise el — şi prin urmare numai aci nimeni 
mare să mă caute voi adăstă ascuns până 

la noapte, poarta ungurească e aproape... 

Cugetând astfel Petru intră în curtea pa- 

latului, se furişă 'în grădină şi “se pitulă - 
în tufe. -. 

Peste o jumătate de oră Luca reveni cu 
oamenii săi, şi cu doftorul Vatini. 

După ce puse.la cale toate trebile casei, 
încredinţând -pe cei răniţi în sarcina ita- 

lianului, el îşi aduse aminte de a fi uitat în 
grădină preţiosul manuscript al lui Zonora. - 

Dar închipuiţi-vă mirarea. sa când zări - 
înaintând spre el, dintre crengi pe bastar” 
dul lui Ştefan cel mare. 

— Dita, stolnice, aici... 
— Eu Lucă, răspunse bastardul întin- 

zându'i mâna cu o nobilă francheţă, — nu
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voiam a mă ascunde căci te văzui intrând 
pe tine şi 'te cunosc cine eşti. 

„.—"Dară ce te-a adus? 
— Scapă'mi viaţa, | 

_— Ţi-o scap, stolnice; vino -după mine 

adaose Luca conducând pe Rareş la.o uşă 
- din fundul grădinei.! Se 

In seara acelei zile crainicii domneşti în 
ştiinţară poporul cu sonul trâmbiţilor, că a | 

doua zi de dimineaţă âu a se adună la 

câmpul Dreptăței pentru alegerea unui-nou 
Domn.
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X. 

"în care se scrie cum Luca căpătă armă- 
şia din aceiaşi cauză din care Fliondor 

: fu scos din armăşie. 

N , 

n: ajunul morţii Ştefan cel mare pusese - 

pe cler şi pe boeri să'i jure că primesc 

” de- Domn pe fiul său Bogdan 'Vodă, 

_ba nici chiar acest jurământ nui se păru 
înca a fi destul de mulțumitor; ci pentru 

a se asigură mai bine contra-nestatorniciei 

aristocraților, bătrânul Vodă chemă pe toţi . 
” curtenii săi : copii de casă, aprozi, paici, pos- 
telnici, etc., şi-i făcu să declare că vor apără 

contra ori-şi-cui domnia lui Bogdan Vodă. 
«Jurăm, ziseră tinerii curteni, cu o mână - 

2
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«pe: Evanghelie şi cealaltă pe sabie jurăm 

«pe Dumnezeu, pe Maica Precista, pe apă. . 

«pe pământ, pe foc, pe văzduh, pe pâine, 
«pe vin, pe paloşii noştri... ?) 

-Uu jurământ înfricoşat. 

Şi în adevăr, Ştefan Vodă era silit să ia 

toate precauţiunile putincioase, căci, de şi 

“fiu de Domn, şi de cel mai ilustru Domn al 

României, de şi brav şi inteliginte, totuşi ju- 
nele Bogdan, după legile ţării, nu avea . 

dreptul de a se urcă pe tronul Moldovei... 

de ce? pentru că după expresiunea satirică 
a străbunilor noştri: căfă cun ochiu la 

făină şi unul. la slănină ! | 

Bogdan Vodă eră un bărbat frumos şi: 
“bine făcut; aveă o statură de. mijloc, cui o: 

- talie subţire şi un mers grațios; aveă 0) 

pieliță, foarte albă, păr negru unduios, sprin- 
cene arcate, mustăţi eleganţi. o . bărbuţă 
creaţă, un nas delicat... dară toate aste 
le strică un lucru. de. nimica: ochii încru- 
cişaţi, din a căror cauză poporul: îl-numea 

" «Bogdan cel orb» sau «Bogdan cel grozav»?). 
]n.alte ţări istoria ne. arată regi, şchiopi : 

ca. Vladislav al Poloniei, regi cocoşaţi .ca 
„Ricard al Angliei, regi chiori ca Ludovic al 

s
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Boemiei.. numai la Romiîni cel” mai mic 

defect fizic desmoştenia pe un fiu de Domn 

de -drepturile sale la cordană.. 

* Străbunii noştri întreceau chiar pe vechii 

Elini în adoraţia frumuseții plastice. Principii 

lor mai întâi de toate se cereau de. a fi - 

mândri 3). Această curioasă lege se bază 

„pe o observaţiune foarte veche, ce o găsim 

„deja în antica literatură sanscrită. In drama 

_Mricișacati, scrisă înainte de năşterea lui 

Crist, un judecător zise: «De pe figură vă 

«puteţi face o idee asupra caracterului, nu 

«numai în om, -ci în fildeş, în cal, în juncă 

„«când forma e periectă inima nu poate a 

«nu fi bună» $). 

Dară cusurul ocular al lui Bogdan Vodă 

avea pentru Români o însemnătate şi.mai 

mare, de. cât oricare alt cusur fizic, ochii 

- încrucişaţi fiind desaprobaţi prin însuşi textu 

sfintei Scripturi,-când evanghelisul Luca zice | 

în capitolul XI: <Lumina trupului este ochiul; 

“«deci,-de va fi ochiul fău curat, tot trupul 

«tău va fi luminat; i iară dacă va fi rău, şi 

«trupul tău e întunecat> ). | 

„„ Această tristă împrejurare şi, mai cu sea- 

mă, revolta poporului de jos pentru Petru 
>
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Rareş, descrisă î în capul precedinte, probară | 
lui Bogdan-Vodă necesitatea de a luă măsuri 

"extraordinare, afară „de jurământul boerilor 
şi curtenilor. | 

Aşa dară, tânărul principe, chiar în seara 
morţii. părintelui său, pe de o parte trimise 
pe crainici de a anunţă pentru a doua. zi 
libera alegere a Domnului, iară pe de altă 
parte chemă la palat:pe neobositul vel Larmaș 
Fliondor. 
— Spune'mi, aimaşe, pe cine cunoşti tu - 

a fi mai împrotivnic domniei. mele? : 
„— Şoltuzul Bejan... 

— Una. - 
„„— Starostele Belibou-sin-Crăciun. 
— Duo. | i 
— Mătuşa Despa. 
— Las'o la o parte, că nu mi-e teamă 

de. „mueri. - Ă 
-— Mai mulţi dintre Uungurii cojocari.., 

- Bine; dară de cel mai mare duşman . 
al meu, de Rareş, nici că aduci vorba? 
„_— Se făcă nevăzut, măria- ta.- - 
"— Să mil scoţi din gura iadului, auzi |” - 

că'mi răspunzi cu capul. 
Fliondor făcii o adâncă plecăciune.
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= — Mai în sfârșit — urmă Bogdan, mai 

liniştit — pune mâna pe cine singur ştii şi”i. 

bagă în turnul cel roșu, ca nu cumva să 

clocească mâine. veri-o zarvă. 
— Ar fi bine, zise Fliondor bună 

se, ar fi bine să dăm norodului O... 0... 

„o pildă. 
— Ce vrei să zici cu pildă ? | | 
— Ar fi bine... adică aşa făcuse în aju- 

nul alegerii sale pe câmpul Dreptăţii în 

Dumnezeu răposatul părinte al Măriei tale... 
—: Tot nu te înţeleg,: Fliondore. 
— Ar fi bine... vre-o. câteva ţepe. 

— - Aşezate tocmai. în calea poporului? 
hm 2? 

— Mai ghicit de minune, stăpâne. 
"— Bun gând ai avut, zău lia dară trei 

-jidovi, trei armeni, trei ţigani, și trei tătari, 

peste, tot doisprezece ; poţi luă de ori -unde îţi 

„va plăcea ţie ; şi apoi, înţeapă îrumuşel, ca 

să fie,- cum zici, o pildă. | 

- Fliondor' sărută poala hainei lui Bogdan 
Vodă şi eşi. --- 

In uşă el se ciocni cu vel- logofătul, fai- 

mosul loan Tăutu. 

— Ce veşti părinte logofete ? întrebă Vodă.
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— Să fie Măria ta: sănătos. 
— Zi tot înainte. | 

„— Viu ca să'ţi prevestesc, Mărie tale o 

sminteală oarecare pe ziua de mâine. | 
„_— Ai zis: o sminteală?. 
-— Din ţinutul Fălciului s'a întâmplat d'a 

nu Îi acum aici în Suceava afară numai de 
părcălabul: Costea. 

— Şapoi? | 
= Apoi nu prea vine la socoteală pare- 

mi-se ca. un singur 'om să te aleagă de 

“Domn pe măria ta în numele tuturor: ținu- 

taşilor. & 
— Îţi place a glurni jupâne -logofete ; 

ia alți oameni “de: prin alte ţinuturi, de pe 

“unde sunt mulţi, şi aşează-i sub steăgul pâr- 

călabului Costea, ca și când ar % şi ei 

veniţi tot din. ţinutul Fălciului. Nu se va 

băgă în seamă, ba dacă şi se va băgă în 
seamă cine să cuteze a bănui ? 

— Aşa îmi porunceşti Măria ta ? 

— Aşa'îţi porunceşte domnia noastră. 

După ce boerii şi curtenii jurară lui Bog- 

dan-Vodă, după te Petru-Rareş dispără din 
luptă, după -ce capii opoziţiunii fură întem- 

nitaţi, iată cei rămaşi se îngrozeau privind
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o duzină de fiinţe umane înţepate .'. . ei bine! 
poporului -tot încă nu'i veneă a crede; cum 
că Domnul ce şi-l vă alege în câmpul Drep- 
tăţii nu va fi ales, potrivit obiceiului: ca 

„voia tuturor locuitorilor ţării, după expre- 
siunea cronicarului Urechea €). 

- Câmpul Direptatea sau Dreptatea, numit 

aşa pentru. că acolo se făceau dreptăţile 

naţionale cele mari 5): alegerea Domnilor, 

otărârile de războiu și pace, etc. prezintă 
un lung cuadrat de verdeață, mărginit prin 

o întinsă terasă naturală, în formă de am- 

fiteatru. - | 
La mijlocul terasei se întindea acum un 

cort, ce'l putem descrie chiar cu cuvintele 
cântecului popular :. 

“Nalţă-s'un cort de covor, 

Un : cort mare şi rotat: 
„Mult e mândru, nărămzat 

De țăruşi de-argint legat 
” Cu şveri albe de mătase ...9) 

La uşa cortului un comis ţineă de că- 

păstru un cal turcesc negru pintenog !) atât 

de frumos, în cât privind la el, nici nu'ţi 

mai veneă pofta de a admiră şeaua, buz- 

,
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duganul, frâul, scările, strălucinde de aur, 

de argint, de pietre scumpe !!), | 
„La dreapta cortului stă înşirat clerul cu 

steagurile fâlfâinde, din care cel mai măreț 

eră Sân George al eparhiei sucevene, şi având 
în frunte pe caducul mitropolit Teoctist, spri- 

jibit, pe braţele a doi arhidiaconi : apoi epis- 
copi şi arhimandriţi, toți învestiţi în pre- 

ioase odăjdii bisericeşti de camhă 1*).: 
La stânga cortului stau grupaţi boerii cei 

mari, toţi în- haine de șocârlat 1), de culo- 

rile cele mai diferite, cu ceprazuri de fir, 

cu brâne atârnând de greutatea bogăției, cu 

cuşme de sâmur; iară după fiecare boer 
veniau câţiva juni, unul ţinând steagul altul 

calul, al treilea sau-al' patrulea fără nici-o 

treabă, se păunau în scurteicile lor roşii, 

verzi, albastre, -ceprazate: cu mătasă albă, 

galbenă, stocojie. Soarele se oglindeă cu drag 
în luciul numeroaselor arme. Vel-logofătul 

loan Tăutu, şi veliţii de sfat, cu .toege în 

mână, toege văpsite și poleite, potrivit cu 
gradul erarhic al fiecărui *) prenaintau pe 
ceilalţi. _ 

La poalele terasei ca un zid viu, şerpu- 
iau vătăviile curtenilor : aprozii cu cabaniţe
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cu jderi şi cu' vulpi *5), paicii cu brâne, pum- - 
naruri. si lănci de argint 1%), panţirii 1?) cu 

" zale şi coifuri poleite,: şi. alţii... | 
___ Pe spaţiosul şes lungit în faţa terasei" crau 

tăbărâte” trei-zeci de. steaguri; mari cu ste- 
mele celor treizeci de ţinuturi, în care se 

împărțea atunci. Moldova 15). In jurul, fiecă- 

ruia vedeai grămădiţi boeri şi. curteni de 
fară sau ţinutaşi, iară în fruntea. lor câte 

“un. părcălab. | i 

Din dosul acestor cete se zăreă ca o um- 

bră breslele neguțătorilor, posomorâte, fără 

pompă, fără culori deschise, fără splendoarea 
armelor. Fiecare breaslă aveă câte-un steag - 

deosebit şi eră condusă de câte-un staroste. 

In fine la spatele breslelor bâzâiau, ne- 

disciplinate şi neuniformate, gloatele popo- 

-rului de jos. . . - 

După ce mitropolitul citi rugăciunile după 

obiceiu,: în adânca tăcere a norodului în- 

genuchiat şi cu capetele plecate; vel. logo- 

fătul. ţinui următorul scurt cuvânt : | 

<A căzut stâlpul țării, fraţilor, a biruit 
«moartea pe nebiruitul nostru: Domn, „şi 

«stăpân, cu care înfrânserăm toate liftele 
„_«de prinprejur.- Țara are nevoie. de un nou
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"" «razim. Sunteţi adunaţi aici, fraţilor, pentru! 
"«ca să ne alegem cu toţii un ospodar şi 
«Voevod, după voia şi placul nostru, fără 
silă sau viclenie. Aşa dară . 

Aici Tăutul se -opri, ochi cu ochi săi de 

şoim. toată circumferința: câmpului, ridică - 
vocea şi strigă: - i ă 

- «Âşă dară întru mulţi ani de la Dumnezeu: 
«Să trăiască Bogdan Vodă !» 

Boerii şi clerul repetiră : Să trăiască Bogdan 

Vodă. - - o . 
Curtenii repetiră : Să trăiască Bogdan 

Vodă ! 
“Ţinutaşii . repetiră : Să trăiască Bogdan 

Vodă! : | Sa 
“ Breslele repetiră: Să trăiască Bogdan 
Vodă! Ş | 

„ Gloatele repetiră: Să trăiască Bogdan . 
Vodă! | Ă 

Şi “apoi lucrul se explică foarte lesne; 
Natura omului, plăsmuită este astfel, în cât 
el râde, plânge, se întristează, se veseleşte. 
când vede pe alţii râzând, plângând, întris- -- 
taţi sau veseli : fără chiar să ştie și să voiască:- 

a şti de ce răde? de ce plânge ? de ce se 
întristează ? de ce se . veseleşte ?. 

G
e
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Trâmbiţele şi buciumii începură-a cântă 

- din dosul cortului. 
Bogdan Vodă: eşi: din 'măuniru şi sări . 

pe calul ce-l aştepta la ușă. | 

„_ Principele eră, imbrăcat în negru şi cu 

capul descoperit. 
Câmpul se cutremură de gemetul urărilor, 

căci... eră greu numai de a începe. 
Vodă se închină în toate părțile şi dete 

semnalul tăcerii. 

Norodul amuţi. - 
_ — Vă mulţumesc. fraţilor, -zise Domnul 

cu o voce sonoră. Vă mulțumesc! Şi ca o 

dovadă că vă miluesc ca un adevărat părinte, 

ert şi miluesc pe toți greşiţii şi duşmanii mei 

“de până astăzi. * 
„Urările deveniră frenetice. 
Vel-armaşul Fliondor se apropie de Vodă: 

— Măriă ta, porunceşte a da drumul 
| celor închişi în astă noapte ? 

— Ţi-am poruncit eu? De. unde luat: -ai 

una ca asta? . 

— Spuseşi. .. iartă- mă stăpâne. .. spuseşi 

că milueşti pe toţi duşmanii. DI 

„Ochii lui Bogdan se încruntară. 
— Găsitu'mi-ai pe Rareş ?



128 BP, HÂȘDEU - 

— Nu, murmură tremurând bietul Fliondor 

— Vino încoace, jupâne hatmane, zise 

- Bogdan către boerul 'Luca Arbore, care sta 
gânditor la o parte. 

—" Porunceşte Doamne. 

— Imi spuseşi pare'mi-se că finul tău... 
— Finul meu. Luca, nepotul lui Şerpc, 

- scăpă eri viaţa doftorului Măriei. tale. şi se 
linişti răscoala măcelarilor. 

| .— Spune-i dară că-l fac vel-armaș în 

- locul istuia pe care ţi-l dau pe seamă ţie 
'hatmane, ca să mi-lînchizi î în foişorul cetăţii. 

— Fiul meu e prea tânăr, Măriacta. 

„— .Nemica, nemica ... zi-i numai atâta, 
 hatmane, ca să'mi poată prinde pe Rareş 

“Şi atunci îl voiu face chiar hatman... ba nu 

hatman, îl voiu face ..„ haidem la Mitropolie. 

 



  

XI | 

Doveditor cum că hainele boereşti nu 

“ sunttotdeauna respectate ! 

Bh ce. țări, sub ce ceruri rătăceşte 
| Je ce face şi ce drege acum. nemernicul 

copil, găsit în codrul Cosminului? 
Acel copil care fu cauza .fugii postelnicului 

Şerpe, cauza întemniţării vornicului Boldur, 
cauza, durerilor lui Luca.  - 

„ Reproduserăm într'unul din capitolii pre- 

cedenţi conversaţiunea: lui Luca 'cu chir 

“popa Sofronie Gangur, în urma căreia, pe 
temeiul institutelor împăratului Justianin se 

decise a se trimite şi a se părăsi criminalul 

copil în fundul codrului. . Ea | 
B. P. Haşoru. —.Ursita. 

=
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— Hai cu mine. lancule, îi-zise lorgu . 
“aşezându- ] pe cal, înaintea sa. Hai + cu mine 
să te plimb “puţintel la aer 'curat. 

— Unde? 

— Afară din târg, la codru, 

> — La codru? Haidem bădiţă, haidem ! 

că “mi-e drag codrul, strigă copilul, rein- 

viindu-şi în * memorie secularii arburi, şi 

frageda verdeață în mijlocul căror văzuse 
“lumina zilei. 

In depărtare de o oră de la Suceava, pe. 
drumul Cernăuţilor se afla o pădurice, 

astăzi tăiată ca atâtea altele, şi care se numea - 

în limba poporului «Barba Butului». 

__ Scena înfăţişă o încântătoare poiană, în 

cinsă cu o cunună de arbori, în care se 

„împleteau stejari, carpeni şi fagi; iară printre - 

ei ca. nişte , mici copii, ce înconjoară pe. 
părinţii lor, se ţineau în umbră mărăcini, 

porumbei, aluni, sângeri şi malini. Nume-: 
roasele păpădii gălbioare, micşunele - smăl- 

jate cu culoarea cerului, albaştrii toporaşi, 

albele mărgăritărele, gingașele anemonc. în 

care se confundă roșul și "vânătul formând 

“0 singură nuanţă vişinie; răsurile albe, gal- .: 

* bene, stacoiii; toate astea la un loc umpleau
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atmosfera cu.o dulce aromă, posibilă numai: 

în laboratorul. chimic al naturii. In finc, 

"orchestrul feericei poene, una din acelea ce 

le întâlniți la tot pasul în mândra Moldovă. 
se compunea din ganguri ce şuerau, din 
ghionoi ce ciocăneau, din mierle ce îngânau. 

Este ceva fâlnic în traiul codrilor. Respiri 
un aer ce-ţi iuțeşte şi învioae respiraţia sân- 

gelui, priveşti în juru-ţi uriaşii naturei şi te 

simţi mai tare de cât ci, nu vezi oameni. 
şi ţi se pare a îi singurul om de pe faţa” 
pământului ; forţa, libertatea şi orgoliul îţi 
dilată inima. 

Dacă în acele momente de expansiune 

îți aminteşti cumva traiul oraşelor cu şu- 

" bredele sale edificiuri în formă de morminte, 
_cu aerul său îndesat și morbid, cu tapagiul 

său scârţiitor, cu meschinele- sale lupte, 
alianţe și intrigi. . . atunci zâmbeşti cu dis- 
preţul superiorității. - | 

“Această latitudine poctică a vieții de codru 

„în alăturare cu ingusta proză a oraşelor,. 
produce ca: un efect. imediat o neînvinsă 
dorință de a cântă. Imaginaţiunea îşi re- 

găseşte Patria,. cuibul său de vedenii dulci 

şi groaznice, de Zine şi de Smei, de Mama-
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pădurii şi de Surioara-florilor ; şi în extazul 
Său imaginaţiunea îți apasă : mintea . şiţi 

/ forțează. limba de a întonă -o doină. | 

Aici descălicară drumeţii noştri, câm pe 
la ora chindiilor. 

Iancu. se aruncă a alergă prin tufiş, iară 
lorgu se opri -melancolic în mijlocul poenei . 

şi începu fără voie vechea baladă: 

Sub poale de codru verde 
„.: O zare de foc se vede 
„Nu ştiu zare 

Ori foc mare. N 
Dar în" jurul focului 

„Şed voinicii codrului * - i 
Frig berbecii „câmpului 

Nu ştiu zece” 

Cinci- -sprezece 

Că de mulţi nu-i poţi alege 7 

Dară pe. dată ce simți pe lancu lipsind 

în tufe lorgu. depuse” pe “iarbă. urciorul cu 

apă şi cele două. pâini albe luate, precum - 
arătasem, din poruică lui Luca, încălecă şi, 
dispăru. „i 

lancu' reveni şi se văzu singur. 
— Bădiţă,. bădiţă, bădiţă ... 

Strigătele se perdeau în depărtare, se per- 

dea apoi şi ecoul lor, însă nici un răspuns: 

DU Venea. . 

S
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Băiatul era prea înteligent - peritru a nu 
pricepe în clipă posiţiuinea. în. care se află. 

— O, bădiţă Luca, rău ţi-ai răzbunat! 
strigă el din adâncul: sufletului. . 
Dară seara se întunecă şi codrul î începea - 

a. se îmbrăcă în sombrele haine de noapte: 
copacii se prefăceau- în o. mie 'de fantome - 
negre, clătinau din capete, pe când" vântul 

flueră printre crengi nişte 'cuvinte misteri- 
„oase, nişte șoapte în o limbă necunoscută. . 

. lancu îşi aduse aminte poveştile despre 
lupi. | 

Părul îi se ridică în sus,! 
Un băiat de zece ani, singur, în fundul. 

unui codru, în întunericul nopţii , 
O ideie îi trecu prin minte. 

Cu iuţeala. veveriţii cl adună vreascuri, 
rumpe rămurelele arbuștilor, smulge iarbă, 
şi într'un moment grămădeşte O moviliţă 
vegetală, sub. care se ascunde. ca sub o 
pupumnii | 
_— Aici îşi zise el cu mângâere, aici n'o 

“Să mă găsească lupii, 
-- Abia se pitulă copilul în curiosul său adă- 
post, cum de odată se auzi bătaia câinilor, 

x
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nechezarea cailor şi un răsunet confuz de “ 

" glasuri ţipătoare, schieunătoare, răguşite, ce 

nu semănau: de loc. a fi umane. 
Inchipuiţi-vă starea nenorocitului Iancu. 

El îşi aminti basmul despre Mangeter- 
-viteazul, cum îl asediară . în castelul cel 

fermecat l&ghioane de morot. liliaci, buîne, 

"cu niște degete, ghiare şi labe de o mărime 

"colosală, broaşte, năpărce, șopârle, gusgani, 

şoareci, porci sălbateci, schelete etc. etc. şi 
cum apoi vornicul îi făcuse pe ţoţi chiseliţă”)... | 

dară Mangefer-viteazul avea o sabie de două - 

ori mai mare de cât întreaga personalitate 

a eroului nostru. : i 
Vuetul devenea tot mai clar şi mai apro-. 

piat, până ce se concentră în fine în mijlo- 

cul poenei. la câţi-va. paşi de la movilița 

artificială a lui lancu. Da: 

Acum se distingGau foarte bine voci băr- 

băteşti şi femeeşti, vorbind şi strigând, voci 

copilărești plângând şi răcnind, şi o dulce 

"voce ce s'ar puteă numi angelică şi care 

"cântă în. triluri de privighetoare : 

- 

5 

Gader. vela | 

Gader stela ? Da 

Ab, miro cirabo sta !!
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| tarni romani djata, manghel. - 

"1 puri romni balo pop prostervela 
] tarni romni har i, rosa 
l puri romni har'i dijambo 
| tarni romni veli tarno rom 

I- puri romni veli puro rom... $) 

“ lancu în zadar ascultă cu amândouă ure- 

___chile toate sonurile şi tonurile ce răsunau 
“la auzul său, el nu înţelese nici-o singură 

"silabă, şi rămase încredințat, că fiinţele ce 

"vorbesc în sânul Moldovei o. limbă atât de 
nemoldoveneașcă nu pot-fi de cât duhuri 
necurate, întrunite pentru .a benchetui în 

mijlocul codrului. , - 

Inspăimântat până în măduva oaselor, 

copilul se apucă a recită” în minte cu o 

“neobicihuită fervoare rugăcinea: Domnu- 

lui; fără însă a face.cruci, de teamă ca: 

freamătul vreascurilor, sub care se refu- 
“ giase, să “nu atragă atenţiunea cumpliților. 

draci. | | 

Concertul 'ciudatelor glasuri creştea din 
ce în ce mai mult; dară nimeni nu se alingeâ 

de grămăjioara lui lancu; această neperspi- 
cacitate a lui Ucigă- l-toaca, care nu ştiă să 

se dumerească că la coastele lui se doseşie 

_un biet suflet de, om, dete copilului o opi-
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niune foarte rea . despre înțelepciuna' atri- 

buită Sataniei, și revenind. din. spaimă el - 
începti a cugeta: «mai ştii ce! poate ein “au 

băgat de seamă nici pâinile şi apa, ce le 

| lăsai pe iarbă». 

In acest moment lancu simţi cu fiori o 

„amână . răscolind - crengile d'asupra “lui şi . 
răpind o parte din ele. Moviliţa fu rărită 
astfel prin această pradă, în cât prin cră- 

păturile ei el putu zări'un foc ascuns în 
mijlocul poenei, o făptură neagră aruncând 

în acel foc braţul .de 'vreascuri. luat din lo- 

cașul eroului nostru, iară .0! „mulţime de 

fiinţe tot atât de negre, mari, mici şi mij- 
locii, dar toate: foarte uscate, şezând, stând 

în picioare, jucând şi s săltând imprejurul Îo- - 
cului. „ 

Răpitorul crengilor se întorcea acum pen- “ 

a mai lua un al doilea braţ. Situaţiunea 

lui lancu era extremă. EI făcu o cruce, sări 

din moviliţă pentru a fugi. „... dară-ce mi- 
„nune! văzând apariţiunea acestui omuşor, 

cu dolmănaşu roşu, toţi acei de care el vo- 

ia să fugă, slobozind un singur răcnet: 

«Benc Benc» şi rumpseră la fugă, întorcân-
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“du. se în: iuțeală în dreapta și în stânga, î 

sus şi în jos! , - 
Presemne -că precum lancu îi. socoti de 

draci tot aşa dracii îl luară drept. un „drac 
şi mai mare. 

In adevăr fiinţează o limbă în care cu- 

vântul «benc». are această însemnare. . 
Cum, “când şi de unde venit-au Țiganii 

în Europa? - 
Altfel povestesc ei înșiși, altfel descoperă 

istoria. 

După credinj a Tiganitor n maica i Eva ar fi 
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trăit de * ntâi pe “ascuns cu un şarpe şii . 

„născuse un fiu, apoi pocăindu-se reveni la 

Adam şi'i născu un al doilea fiu. Dela acest 

din urmă ;eşit din căsătorie legiuită, se trag 

oamenii cei albi ; de la cei d'intâi născut din - 
““adulter se trage vița. neagră a Țiganilor, 

care de aceea se numesc până astăzi . în 
limba lor;. romnicel, adică fii ferneei, fiindcă 

nu'şi cunosc şi nu “şi. recunosc pe tată. 

[storia constată că limba Țiganilor este pini ioa 
un dialect indian, că figura lor poartă ti- 

parul acestei origine, că însăşi obiceele lor 

se pot observa „până acum în moravurile 
unor caste de pe ţărmii, Indului. In seculii 

vi. 
4 i 

si n” 
r
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VIII şi IX, :dejă sub numele de Tigani 5) 
“acest popor se răspândi în Asia minoră şi 

în Egipt şi se distinse prin scandaluri so- 
ciale şi religioase * ). Cu toate astea starea 
actuală a luminilor istorice nu ne permite: 
încă de a ridică tot vălul de pe epoca pre-. 
cisă a venirei lor în Romănia; de unde apoi 
se răspândiră 'ca niște lăcuste în toate ță- 
rile Europei. - 

Cronicele ruseşti menţionează, amestecați 
“la un loc cu Comanii şi Pacinaţii, o poplată 
neagră şi creață *) Ţiganii, au venil în ţă- 

„rile noastre nu de peste Dunăre, căci i-au 
fi înregistrat autorii bizantini, ci de peste. 
Nistru, din părţile lacului Caspice, de unde 
veniră de asemenea Comanii şi Pacinaţii. 

Intre capii ăstor din urmă ne întâmpină un 
Ceghenă, precum se-numesc până astăzi i- 
ganii în Orient şi acel Ceghenă, după mărturia 

„contimporanilor, era de un ' neam! obscur 
între Pacinaţi 5): Numele naţional al Tiga- 
nilor s sau cingari, apare lămurit în istorie, 

pentru prima „oară pe la 1250, adică toc- 

mai în Epoca Domanilor. şi Pacinaţilor o 

Aceste -patru consideraţiuni combinate: ne 
acordă o certitudine istorică, vreau să zic
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o mare probabilitate cum că Țiganii rătă-. 

ciră la noi odată cu Comanii şi Pacinaţii, 

'şi apoi rămânând vagabunzi prin codrii 
României, după retragerea celor'alti barbari 
ai evului mediu, fură apucaţi, biruiţi şi ro- - 

biţi de 'către străbunii noştri, râveniţi din 

Făgăraş şi din Maramureş. i 

Insă cucerirea română putu să domes- 

“ticească numai o mică parte din aceşti «fii 

ai femeei». Cei mai mulţi nu încetară de 

“a cutreera codrii mereu pustii ai României 

plătind sau zicându-se că -plâtesc o -dare 
oarecate statului şi numărându-se mai mult 

în iluziune a fi sub dependința vel-arma- 

şului. Incercările marilor Domni organizatori: 

- Alexandru cel bun în Moldova şi Mircea 

„cel mare în Valahia, de a deprinde pe aceşti 

nomazi cu o viaţă aşezată, n'au avut alt 

„efect, afară numai: că sute de mii de Ţigani.* 

emigrară în ţări streine, şi către 1420 tre- 
„când din provincie în provincie, prin de- . 
sordini, furturi, hoţie, vraje, desfrânări, „se 

făcură cunoscuţi chiar în părţile cele mai 

depărtate ale Europei. 
„Aceasta este istoria scurtă, dar critică, 

a acestei ginţi bizare şi enigmatice.
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Văzând. miraculoasa dispariţiune a ima- 
ginarilor demoni, lancu, o „atribui fireşte 
puterei sfintei cruci. e 

EI cuteză a face câţi-va pași înainte, pen- 
tru a'şi studia. posiţiunea din punctul de 
„vedere topografic... ..: Sa 

De odată patru câini slabi. şi flămânziţi 
se. aruncară asupra copilului. 

EI se culcă jos, amintindu'şi. cele auzite 
cum că un câine, să fic oricât de slab și 
flămânzit, tot: încă ne întrece pe noi în- 

| omenie, căci nu' muşcă pe -cei căzuţi. 
- Cânii lătrau,. ocoleau locul. „pe -cate eră 

lungit Iancu, hămăiau, şi în Sării s'au 
retras. | | 

Copilul fără a putea * adormi,: rămase în 
earbă până la cântatul cocoşului. - 
"Când cerul se lumină lancu aruncă o lu- 

“mină în giur; pe la: margine păşteau câţi 
va cai reduşi la chipul scheletelor, în mij- 

“locul poenei se înălță o: şatră ruptă și scâr- 
boasă, iară lângă ea se vedeă o grămadă 
de cenuşe şi cărbuni stinşi. | 

Invingătorul' dracilor se încredință acuni 
cu uinilire că se află într'o tabără țigănească. 

In acest. moment. el zări cevă mişcân-
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- du-se între-crăngile copacilor şi auzi.o voce 

grosolană strigând: ciabo! ciabo! gagio! 

gagio! Şi într'o clipă Iancu fu “înconjurat. 
de o duzină de Ţigani. Ţigance şi ţigănuși. 

Costumul lor eră mai degrabă o nega- 
iune a costumului. Copiii erau de tot goi 
Femeile se distingeau prin catrinţe sau semi- 

fuste. şi prin salbe metalice. Bărbaţii purtau 
dedesupt gaduri sau cămăși găurite şi ne- 

gre, iară deasupra plaşle sau imantale câr- 

pite mânjite, legate la gât.cu curele sau 
cu frânghie '%). Unul din toată ceata purtă 

„o barbă lungă, .o mantie de felendreş 11) 
roşu, cisme: galbene, O: cuşmă conică blă- 
nită cu miei de versă, şi peste umărul stâng -. 
un gros biciu împletit din, trei curele 12). El 
se apropiă de lancu şi'i puse mâna pe cap. 
_— Fugi cioaro, fugi că sum fecior, de 

boer, strigă cu mândrie copilul, făcând un 
pas îndărăt şi arătând cu mâna dolmanșul 
său, cu ceaprazuri. 

Ceata începi a 'râde și a hihoti. Judele 
trase: după “umeri, înfricoşatul său biciu din 
trei curele. | | | 

— Dacă eşti fecior de boer, apoi iată... 

y





  

XII. 

In care secsurile sunt confundate, 

| ntorcându-se de la mitropolie unde se 

VI] serbase încoronarea Măriei Sale, lui 
„Î% a + 

= Bogdan Vodă, hatmanul Arbure trecu . | 
pe lângă palatul postelnicului Şerpe, şi 

oprindu-se în poartă, trimise pe unul din 

călăraşii ce'l însoțeau, după obicei 1) să 
cheme afară pe Luca:. a 
„— De ce n'ai fost nici la dreptate, nici 

la Mitropolie? ian răspunde'mi, puişorule?. 

zise zâmbind hatmanul după ce Luca îi. = 
sărutase mâna. 

—. Nu se cuveneă, jupâne nașule; Judecă 
singur:. când postelnicul zace sub urgia 

„domnească, cade-se oare ca nepotul şi ste- 

garul şău să se afle faţă acolo unde lip-
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seşte şi ar:fi locul să fie unchiul şi stăpa- 

nul său? 

| — Cam ai cuvânt. într”o “parte, caim ai 

cuvânt... Dară nu te prea întristă -pentru 

fratele postelnic, c că'l vom scoate şi 'pe, el 

din necaz, cu ajutorul Maicei Domnului, 

„ca azi ca mâine, căci mare ie mila măriei, 

sale lui Vodă; iată bună oară, că pe tirie, 
copilandre; pe tine -te face vel-armaş în lo- 

cul lui Fliondur, bată'] cucu să'l bată. Auzi 

'sugarule?' Să te facă vel- -armaş pe tine un 

* băetan cu. dinţi de lapte?.. 
Şi zicând acestea, hatmanul desmierdă cu 

mâna palizii obraji ai finului său. 

Vel armăș eu? eu naşule? | 

„„— Şi apoi” de ce te minunezi aşa, mă! 

să deă Dumnezeu şi la mai- mare. Doară 

nu ne'i da de ruşine ca celălalt. ci te vei, 

arătă mai vrednic de cât neghiobul de Flion- 
dur, care .nu' ştiu -nici măcar atâta, ca să 

pună. mâna pe stolnicul Rareş. 
Luca, ordinarmente, atât de flegmatic, de-: 

veni dintâi roşu ca bujorul şi apoi îndată 

'galben ca' ceara; dară își făcti violenţa, își. 

frecă fruntea, petreci degetele prin. plete, 
“şi, silindu-se a părea. destul de liniştit, el.
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” întrebă pe hatman cu o voce trăgânată, cu.. 

ajutorul căreia speră a'şi ascunde. emoția: 
— Aşa dară, jupâne :naşule, Măria ta 

urgisi pe Fliondur pentru a nu fi ştiut să 
prinză pe Rareş? 
__-— Dară, dară băete; întocmai cum spui 

şi pe d'asupra precum zisei: Vodă te înalţă 

«pe tine în locul lui Fliondur mă'nţelegi, cre- 
zând că doară vei îi mai priceput, mai ager, 

bată-te să te bată.: ” 

„_— Pentru mila lui D- -zeu, naşule!. desca- 

lecă, descalecă ca să ţi spun o vorbă de taină... 
Luca ştie unde se adăposteşte Rareş, gândi 

în sine Arbure, dându-se jos de pe cal, şi 

fruntea bătrânului hatman se încreţi de ne- 

“mulţumire, EI o ştie şi'voește a nu o des- 

coperi pentru a câştiga prin o mârşavă tră-. 

dare trecătoarea milă a Domnului. Aşa sunt 
oamenii. j o 

Hatmanul scuipă şi fără a rosti un cuvânt, 

merse după Luca în fundul grădinei. 

Aci junele se opri. şi, punându-se în ge 
_nuchi, apucă mâna lui Arbure.  - 

— Naşule, sunt bun de înţepat. - 
— Tu? 

S 
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— Sum de zece, de o mic'de ori mai 

vinovat de cât Fliondur. 

— Ce spui? 
— Fliondur nu, ştiu să prinză pe Rareş 

şi de acea pierdiu -armăşia: ei: bine! Cum 

- dară “să .o primesc eu, eu care de bună voice 
am scăpat pe Rareş? 

Faţa hatmanului se însenină.. 

— Tu ai scăpat pe Rareş? Nu glumeşti ? 
“Tu Pai scăpat? 

— Aşa este, jupâne naşule, dă-mă acuma 

„pe mâna călărașilor tăi ca să mă ducă la 
temniţa cea mai adâncă şi cea mai întunc-: 

" coasă. 

— Ba din potrivă) să trăeşti fătul meu, 

să trăeşti în mulţi” ani. “Te-ai purtat ca un, 

adevărat român, ca un adevărat nepot. al 

lui Şerpe, ca un adevărat fin al naşului tău. 

ŞI hatmanul lipi buzele sale de frunteii 
lui Luca. . / , | 

Faţa noului armaş se înroşi-de mulţu- 

mirea faptei bune şi de mândria conştiinţii. 

— Ascultă dragă finule, urmă hatmanul. 

Nu toate judecăţile domneşti sunt drepte, căci 

şi domnii sunt oameni. Aşa dară oricine 

poate să îndrepte greşalu unui domn, fără
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ca să'l supere, în ascuns, pe neştiue, pe 
când a se împotrivi singur făţiş puterii dom- 

“neşti, 'ar fi o mare nebunie. Greu ește de 
a plăcea totdeodată și lui Dumnezeu Şi lui 

Vodă, şi puţini oameni pot aveă norocul. 

tău finule, armașule!.. ” 
"După aceasta profundă lecţiunc, hatma- 

nul făcu o sciurtă pauză şi adaose cu zâmbet. 

- — Ciudate fiinţe mai sunt şi Domnii ăştia, 
 Pedepsesc pe Fliondur pentru vina lui Luca, 

„şi ridică pe Luca petitru o faptă ce'le place 
| lor să”i zică viclenie împotriva Domniei. Zău, 

* _auevoe este a vedea bine după ce odată . | 
te-ai făcut Domn. .Foarte anevoie! 

— Insă, naşule, fi-va oare frumos” din 

partea-mi de a mă folosi cu strâmbătate de 
rătăcirea Măriei Sale ? 

| — De. frumos nu e tocmai frumos; 'dar 
mai ce face, frate. o - | 
— Aş putea să nu primesc armăşia... 

— Te va întrebă, de ce? | 
„_— De ce? pentru « că... pentru... fiind- 
CĂ. | Se | 
„— ŞI la un aşa răspuns Maria Sa îţi va 

tăia capul. Place-ţi? Și apoi să vorbim şi 
altminteri. In fundul cugetului nu eşti oare
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încredinţat şi. mângâiat cum că ai făcut o 

faptă bună? Imi vei răspunde: da! Atunci 
dacă eşti aşa finule, atunci înşuşi Dumnezeu, 

te -răsplăteşte, iară Vodă nu este în împreju- 

rarea .de faţă de cât o unealtă miultă şi sur- * 
dă a unei voințe mai presus “de toate. sa 

- Hatmanul făcă o cruce. 

“Luca de asemenea: 
— Spune'mi acuma, zise Arbure, când 

"şi. cum scăpat-ai tu pe voinicul Rareş? 

"„— Intorcându-mă de la bătaia cu măce- 
larii, îl găsii d'întâmplare sosit aici în gră- 

- dină. Cum mă zări. pe dată else încredinţă 
"singur, de bună voie în mâinile mele. Sunt: 

fecior de boer, nu-l puteam respinge. Mă 

orăbii” dară de a'l ascunde cu mare pază 
până va veni prilejul ca să-l scoatem teafăr 

peste. hotare. : 
— Vrea să zică el' este încă în palat? 

du-mă 'să-l văd finule, 
„ Hatmanul. şi Luca aflară pe Rareş po- 

-vestind cu. foc lui Iorgu ce ar face el fiind 

“Domn. . 
Şi anume: . 

1. N'ar mai pedepsi pe n nimeni cu moarte. 

2. Pentru pedeapșa trupească ar întrebuin-
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i numai verge, i încă Vergele cole” mai 

subțiri. 
3. Ar cinsti pe toţi boerii bătrâni ca pe” 

“nişte părinţi, iară pe” cei tineri ca pe fraţi 

mai mari. 
4. Ar; scuti popârul: de jos de o orice dare 

„grea şi neobicinuită. 
5. Ar face ca negoţul pământului să in- 

florească până la mărginile pământului. 

6. Ar îndreptă .judecăţile astfel ca ne- 
„vinovatul să nu. piarză nici chiar un fir de 
păr; - 

7.. Ar bate pe "Turci, pe Tătari, pe Leşi 
“pe Munteni. şi pe Unguri, lăţind. hotarele 

țării până la Beciu, | 
8. Ar preface visteria într'o fântână nese- 

cată din care s'ar. putea adăpă toți cei în, 
setaţi. 

9. Ar pune în 1 slujbă” numai pe oamenii 

„cei mai vrednici dintre fruntașii ţării? 

10. Ar înfiinţa şcoale până şi în. fundul 

codrilor. 
11. Ar clădi mănăstiri şi biserici câte o 

mie pe an. _ 
„12. Ar hrăni toată fara de la 1 masa 
domnească.
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Şi aşă mai departe, şi aşa mai departe, 
şi așă. mai departe, ploaia cu cârnaţi în- 
cheia lista. | 
“Intrând încetişor în 'odae hatmanul şi 

“Luca auziră ultima frază a lui Rareş. . 
— Sunt pierdut, strigă bastardul lui Şte- 

fan cel mare, când. văzu "pe Arbure, şi 
"apucând pumnalul ce'i atârna la brâu el 
„Voi a se străpunge. 

lorgu îi opri mâna. 
— Nu fii copil, stolnice : zise hatmanul 

îndulcindu-şi vocea,. înăsprită pe câmpuri 
de bătălie. Ca un copil ai vorbit înainte 
de a intră eu, ca.un copil vrei să faci 

„acum după ce am intrat. 

— “Hatmane, aibi milă de mine. 
— Nu ie vorba de milă. Este vorba de- 

a te soate cât mai în „pripă din Moldova, 
pentruca. să nu ne mai încurci pe noi ăştia - 
-mâncăce- -ar norocu. 

„Rareş aruncă jos pumnarul, se plecă şi 
sărută genuchiul lui “Arbore. 
—. Cum crezi tu finule ? urmă hatmanul, 

întorcându-se către Luca pentru a se feri 
de mulțumirile lui Rareş, cum , crezi ? Care



să fie mijlocul cel mai nemerit -de a stre- 

“cură pe'stolnic din ţară? Aa 

— Ziua cu faţa desvelită îl va cunoaşte 
lumea; iară cu faţa învelită îl poate pie- 

“pune. Noaptea mi-e teamă să nul prindă 

sau portarii sau 'dorobanţii, sau' alte slugi 

d'ale tale, naşule hatmane. - Nu 

Arbure: aţântă pe Rareş. ca vro cinci 

minute. 

- Băiatul nu avea încă nici chiar perspectiva 

mustăţilor sau a barbei; faţa sa era: netedă 

şi albă ca a fecioarei; trăsăturile figurii 
erau de o frumuseţe rară, „păr lung, talie 

supțire. a ” 

— M'am dumerit ce'să fac, zise hatmanul. 

Aduce-ţi'mi aici nişte haine de fată. 

__-— Haine de fată? Dară nu ştii naşule 
că în toată curtea noastră nici că este, nici 

ca fost vre odată vr'un picior de femee? 

— Ha. ha, uitasem minunăţiile fratelui 

postelnic. Apoi cum să facem? Hm! Aş 
trămite la mine acasă... "o sa fie bănueli. 

„ghicituri, mai ştii ce... - 
- lorgu care sta. molcum.la o parte plecă 

fruntea în jos şi zise- cu o voce sfiicioasă. 

CRSITA n 151: 
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__-— Eu'jupâne hatmane, eu pot să găsesc 
haine, de fată. 

— Sănătate băete. Şi apoi să vezi ce 
om bun sunt eu ; nici că te'ntreb de unde 
zise hatmanul râzând. ” | 

- Veselia deveni. generală, măcar că bietul 
lorgu. servea numai de pretext, căci fiecare 
din cele trei personagii avea un deosebit: 
'motiv de a. fi mulţamit: hatmanul cu pur- 
tarea finului său, Luca cu armăşia, Rareș 
cu scăparea vieţii. 

— Apoi -du-te, dragă 'Iorgule, de adu 
acele haine; după aceea vei preface pe stol- 
nic într'o fetiţă 'şi să' laşi să iasă singur pe 
poarta ungurească, iară tu să încalici, să 
mai ai cu tine un al doilea un cal cu-arme 
şi cu haine de curtean şi să mi'l aştepţi pe 
stolnic: la Fântâna corbului.: Mă: înţelegi >? --. 
Ei bine! adaose hatmanul după ce Iorgu 

„„eşise—ei bine! acum să fii sănătos, stol- 
nice, să te aibă sfântul Dumnezeu în înalta | 
să milă, să te povăţuiască maica Domnului | 
pe calea viței... - 

Ai bani? i a 
“Rareş tăcea dar lacrămile î îi udau obrajii. 
Hatmanul deslegă de la brâu un. mare
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sac de piele . aurită sil puse pe -masă în- 

naintea bastardului, 

— la asta şi 'mi vei înapoia când voi - 

avea şi eu neyoe. Hai, Luca cu mine. Vodă 

te aşteaptă la palat... adause hatmanul voind 

„a scăpă mai de grabă de o scenă în cari 

se înmuia inima. Rareş se îmbrăţişă cu. 

Luca, sărută mână hatmanului şi rosti câteva 

vorbe încurcate şi neînţelese, eşite din îm- 

bulzeala simţământelor ce'l cuprinseră. 

Arbure şi finul său eşise. 
„In curând se întoarse-lorgu, aducând un 

“rând de haine de, fată; o cunună de flo- 

ricele „pentru cap,. o salbă de mărgean 

pentru” gât, un zobon trandafiriu de o ştofă 

supțire poloneză, deșchis dinainte, în. cât 

să se poată. vedea cămăşuţa, un colan po- 

"leit cu paftale de argint “în formă de 'două 
- capete de şarpe; o pestelcă de borangic 

„cu flori cusute cu. fir; şi o pereche de pa- 

pucei de saftian roşu ?). . 

În câteva minute, Rareş fu transformat 

într'o frumuşică slujnicuță boerească, al că- 

rei unic cusur era de a fi cam prea naltă. 
Iorgu conduse pe minunata fetiță până 

la poarta curţii, lăsând să se mire toate
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slugile văzând o fiinţă omenească, bă încă . 
tânără şi, drăgălaşă, cum eşia din palatul 
postelnicului, apoi se aruncă în grajduri, 

„încalecă, luă un “alt cal, de frâu şi se grăbi 
la Fântâna corbului. | 
—. Incotro pleci „coconule? îi strigă neas-" 

tâmpăratul vânător Focşa. “ 
— După tragi Focşa! după fragi! - - 
—. Ce craiu, gândi vânătorul cu maliţio- 

sitate. e A 
“ Sosind la Fântâna corbului care se afli 

într'o dumbravă afară 'din cetatea Sucevei, 
Iorgu aşteptă vre'o jumătate de oră până 
d ajunge şi Rareş: îl îmbrăcă şi înarmă 
bărbăteşte, și se pregăteşte deja a lua de la 
el ziua bună, când deodată, în fuga calului 

N 

-- apare Luca... 

, 

— Veste de noroc, ştrigă armaşul sărind 
de pe cal. Aduc ertâră.... Ia 
„— Vodă mă iartă? întrebă Rareş cu iu- 

țeală. | Si 
» Pe tite, stolnice, el nu te poate ertă o 
pricepi bine dar a ertat pe unchiul meu, 
postelnicul... . | 
— Să trăiască, răcni Iorgu, sărind în sus. 

„de bucurie.
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lată 'cartea domnească. -la-o, stolnice, de. 
o dă la mână postelnicului, care petrecea la 

i Secui, la Andraș groful... 
“Rareş luă şi citi scrisoarea: 

«Să fii sănătos, jupâne postelnice,  în- 

toarce-te în ţară fără nici o grijă sau bănu- 

ială. Oricine te -va atinge măcar cu vârful. 
degetului să fie proclet şi triclet în vecii 

vecilor şi să fie ca luda şi'ca Arie, şi să 
fie ca acei Ovrei ce strigară asupra Dom- . 

nului şi Dumnezeului nostru Isus Cristos: 

Sângele lui pe noi şi pe copiii noștri. Aşa 

îţi scriem domnia noastră *).
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"Care între altele, va îi foarte plă-. 

cut mai cu seamă băutorilor de bere. 

| (pi În an întreg -petrecu .lancu în socie- 
5) tatea Țiganilor. 

In cursul acestui timp, mutându-se 
cu şatrele din loc în loc sau mai bine zicând, 

"din pădure în pădure, el văzu pe rând. 
“aproape toate oraşele Moldovei: Iaşi, Vaslui 
Bârlad, Tecuci 'Lopușna, Orheiul, Baia... 

“Dintâi bătut şi huiduit, copilul „isbuti 
„în scurt a deveni idolul ţiganilor, care în- 
cepură a-l socoti, chiar ca pe .un al: doilea 
jude. . , 

În adevăr lancu aducea tovarășilor săi 

un venit grabnic şi sigur. *
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Țiganul ; Baro îl învăţă a fură, Țiganul . 
Monda îl învăţă a vrăji;cei bine! în câteva 
luni el îi întrecă, pe amândoi. Ă 

" Administraţiunea făcu pe Țigani să-i pună 
numele de: Purociabo, adică bătrân copil: 
bătrân prin - minte, copil prin. vârstă.  -: 

Abilitatea scamatoriei lui lancu se ma.. 
nifestă cu strălucire mai cu seamă în timpul 

„-bâlciurilor, la sărbătorile, cele mari, la uşa 
„ bisericilor când se gr imădea lumea intrând 

şi eşind.: 
" Înt”'o zi la Vaslui cl reuşi să deslege şi 
să fure, de pe chiar persoana "unei biv-vel- 
vornicese un colan cu paftale de aur, „pre | 
sărat cu pietre scumpe. SR 

Altădată la laşi el.se furişă î în casă unui 
vătaf of ţinut, adică ceva câ sameșul dis- 
trictual. de mai de unăzi !), se ascunse din 
dosul unui pat într'un unghiu al odăii aşteptă . 
acolo până noaptea, deschise o fereastră 
şi dete. Țiganilor, prin intervalurile gratielor 
toate. câte îi se păreau -bune de luat; mai 
cu seamă un mare număr. de păhăruţe de 
aur şi de argint, din care cinstitul vătaf îşi 

| închipuise o! prea frumoasă colecţiune, mul * 
ţumită geinerozităţii acelora cu care . avea 

7
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a face : :. Apoi « ca un şoarece el se  strecură. 
printre gratii, de şi -erau cam dese şi... 
pace bună! i . 
„A fură mărfuri de prin prăvălii, mâncări 

de pe la- precupeţi, paseri de. prin curţi, 
pungi de la brânele neguţătorilor, eră o 
glumă peniru un meşter ca lancu.. | 

Pe de altă parte, mulţumită, povăţuiriloi- 
„ jigancei Monda, e! se arătă unic în arta 
„vrăjiturii. Sa e 
„Ca toţi “Țiganii, lancu se făcea că pre- 
vesteşte viitorul după. inspecţiunea fiziono-. | 
“miei -și a palmei drepte a individului 3). 

Frageda-i vârstă îi ajută foarte mult pentru 
a impresionă pe cei curioşi, care aveau mari 
temeiuri de a crede, că un copil, nu poate, 
nu este în stare de a.minţi cu atâta dibăcie, 

„ci vorbeşte curat din inspiraţiune. _ 
Cândil întrebă o femeie tânără și frumoasă 

el îi răspundeă că o-iubeşte un mândru" 
june, că moare şi se topește după ea, că 
ei amândoi 'au mulţi şi puternici duşmani, 
dată toată vrăjmășia va rămânea în zadar, 
căci îi aşteaptă norocul, şi aşă mai departe. 
„cei „dreptul unde să fie acea femee jună 

i frumoasă care să nu iubească şi să nu 

e
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fie iubită? care,să nu'şi închipuiască că o 

pismueşte lumea, care să nu spere « că va 

„birui toate piedicile ? 
“Când îl întrebă o femee tânără şi urâtă, 

el îi răspundea că ea sughiţă și oftează 

viaţa călugărească, că “viaţa nu are pentru 

ea nici o plăcere ; dară nu departe e timpul 

când îi: va zâmbi şi ei fericirea și o va luă 

- de soţie un viteaz, care de mult o îndră- 

_gise şi numai cât nu îndrăsneşte 'să-şi des- 

"văluiască văpaia... , 

“Când îl întrebă o femeie bătrână el î 

“proorocea un traiu îndelungat, adiogand 

cu un' aer profund. că ea are un neam, 

fiu sau nepot care. o iubeşte foarte: mult 

şi care sau că este în drum sau că-l aş- - 

teaptă o călătorie depărtată, că: se va în- | 

. toarce încărcat” de sclavi şi de averi, că 

âpoi se va însurt, va face 'un băiat şi o 

fată etc. etc. ”. 

- In acest mod lancu ajunse în curând £ 

i Mesia neamului țigănesc ; judele nu-l a- 

“tingeă nici odată cu groaznica sa biciuşcă ; o 

hainele cele mai frumoase, din câte că- 

deau în mâinele ţiganilor, serveau . pentru 

împodobirea ingeniosului copil; mâncările



4 

URSITA - : N i 161. 

cele mai gustoase dintre mâncările țigăneşti 
“erau de drept.ale lui; şi — lucru ciudat! —. 

știindu- se important, Iancu se .simţeă acum 

mai mulțumit în mijlocul zdrenţăroşilor Şe- 

traşi decât fuse mai nainte în“ splendidul 
palat al postelnictilui Şerpe, unde “îl irită .. 

preponderanţa lui Luca, a lui lorgu, până 

"și a... vânătorului Focșa. . 
In ziua' morţii lui Ştefan cel Mare şetrele 

„din care făcea parte eroul: nostru se ne-. 

meriră aşezate lângă oraşul Siret, nu de- 
parte de la Suceava; .un oraş pe atunci 
mare, important, ornat cu palaturi şi bise- 
rici, celebru prin relaţiunile sale comerciale 

cu. Polonia, prin depozitele sale de săbii, 

arcuri, cuşme, etc. $)- astăzi căzut la treapta: 

unui mic târguşor pe jumătate armenesc 5). 

Afară din Siret, pe drumul Sucevei, în 
dreapta se întindea o luncă; în stânga, 

faţă în faţă, se lungeă un edificiu de lemn,: 

în care se fabrică,. se vindeă și se bea - 

„bere. 

Berea ?. o băutură atât de germană şi 
atât de modernă în țara noastră ? berea în 

epoca lui Ştefan cel Mare? vor strigă de -: 
„sigur lectorii, citind” aceste rânduri. 

Bo. Haşoiu. — “ Uraita. - 1
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Le vom răspunde pe scurt, încurajând 
mai ales pe acei ce nu beau până astăzi”. 

bere din sentiment patriotic, că ea nu este . 

nici germană, nici modernă. 
Mai. intâiu de toate cuvântul bere ie-curuat 

“românesc, fiind un substantiv format din 

verbul a bea. Slavii tot astfel numesc berea 
pivo de la verbul piti,- a. bea. Prin urniare 

berea poate. fi sau slavă sau română ; dară 

nemţească nici odată, de vreme ce subsan- 
iivul Bier nu are nici-o etimologie proprie. . 

Al doilea, până în momentul de faţă, 
locurile: unde. se păstrează drice fel de bău- 

tură : bere, vin, rachiu.etc. poartă la popo- 

“rul nostru -numele de pivniță adică beră- 

riă, cea-ce dovedeşte pare'ni-se-că la început 
acele locuri nu erau în România, „de cât 

numai pentru bere. 
„Dacă aceste două consideraţiurii se vor. 

„părea glumeţe, vom puteă înşiră texte lă- 

“murite, pozitive, autentice, cun că vinul mai 

„că nici nu eră cunoscut Românilor din sec. 

XV şi XVI, afară numai doară de domni 

şi- boeri, iară. berea, nectarul civilizaţiunei 

moderne era băutura universală a: poporu- 

lui „de jos.
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 Aşezământul comercial moldovean al lui 

Alexaridru cel bun, legiuește anume ca nici 
un străin, să nu se amestece în ferberea 

„berei, această industrie fiind permisă numai 

“Românilor neaoşi “). 

Italianul Della Yallc, călătorind prin țări- 
2le noastre în priima jumătate a sutiniii a XVI 

se, pronunţă în această privință” nu mai 

puţin clar zicând că Românii se adapă cu. 
„cerevizia î). 

„Aşa dară jos gloria berarilor nemți! trăiăs- 

că: berea română şi trăiască odată cu: ca 

toți acei ce nu s'au depărtat, măcar în bău- 

“tură de la obiceele strămoşilor”! 
„În întrul berăriei despre care ne este vor- 

„ba, cu uşe deschise, şedeau, beau; cântau, 

„şi strigau o. mulţime de ţărani de prin sa- 

ele învecinate, căci. era o zi de Marţi, o-zi 

nefericită pentru tot. felul de. lucru, „dară. 

: indiferentă pentru beţie, după credinţa n0- 

rodului. | A ă 

Afară, înaintea berăriei, nechezau şi iro- 

'pota un taban de cai, legaţi imprejurul unci 

căruţe foarte mari, din.cele cunoscute atunci 

sub numele de care armenești *)- iară în 

fruntea cailor stau doi armeni, cu haine
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negre, cu păr lung 'şi cu barbe şi mai 

lungi 9)... - 
— Mi se pare că ne- a înşelat blestema-. 

tul de vameş, zise. turceşte armeanul cu bar- 

ba în furcă clătinând din .cap. 
„— Să mai socotim odată, răspunse su- 

" flecându:şi mâinile Armeanul cu barba țu- 

guiată. , 

„— Legea zice să ia vamă în Siret de pe 

țot calul câte doi groși... 19) 

— Ei bine ? 
„——" Noi: avem optsprezeci cai, şi vameşul 

trebuia să n€ fi luat numai treizeci şi şase 

. de groşi, pe când el ne-a luat tocmai de 

„lei ori atâta, adică două grivne douăzeci 

"şi opt de 'groşi. 
— Cum de nu vrei să înţelegi, Carâbete, 

că noi am cumpărat caii chiar în Siret, 

"= Te înţeleg foarte bine, dară ce ur- 

— Legea zice că unde vei cumpără ca- 

lul, acolo:să. plăteşti câte: patru groși -de - 

"cumpărătură -1.), 
„ — Bine, stăi dară Ovaneze, câte patru 

groşi: calul, oplsprezece cai face o grivnă
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” “trei, zeci şi doi de groși, iară nu două” gri- 
vne douăzeci şi opt'de groși. 

— Bre, nătâng mai eşti Garabete !. D'a- 

poi uiţi cei doi groşi de cal vama Siretului ? 

— Mă, prea. ameţeşti Ovaneze.: zi“una 
- din două: sau doi groşi sau patru groși. 

— Ba nici doi, nici patru ci şease : patru 

de cumpără şi doi de vamă. 

— Îţi-baţi joc .de mine, -Ovaneze.! din 
ce lege tai tu cei şease groşi?. - 

Pe când. Armenii se certau, jiganul Baro, 
care îi observă de mult, lungit lângă o șat- 

ră, pe iarba verde a luncei, în faţa berăriei, 

se scoală, se, apropie încetişor de caii Ar- 

-menilor — deslegă pe cel mai frumos armăsar 

unguresc, în. preţ de- cel puţin o sută. de 
"sloţi 1?) încălecă și — la fugă. 

Armenii îl zăriră când era departe. 
— Pradă, pradă! strigă Carabet, Şi a- 

runcându-se fără multe cuvinte pe un alt 
cal, purcese în goană după furul.- | 

Câţi-va țărani, stând cu ploştile pline de 

» cerevişte în uşa berăriei, plesneau de râs, 

-— Ce păţit-a păgânul de Armean; şi'i 
drept să fie aşa, căci Armeanul “plăteşte 
gloaba *%).
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În acest; „moment apăru pe “drumul de la 

* Suceava un olăcar 'călare, sburând ca să- 

geata“ în direcţiunea Siretului ;dară când 

se apropiă de berărie, calul său ne mai pu- 

tând' de o alergare atât-de furioasă, însoțită 

'de pocnitoarele lovituri “ale unui biciu fe- 

recat, căzu jos, şi 'şi dete sufletul. . 

— Trăsnite-ar să! te trăsnească ! răcni | 

olăcarul tidreptându- şi brâul ce-i acoperea . 

tot mijlocul până la .piept şi a cărui. nc- 

obicinuită lărgime cra semnul! distinctiv al 

profesiuriei curierilor Statului 14) trăsnite-ar. 

să te trăsnească. ai e 

Şi uitându-se "împrejur el merse cu un 

pas de autoritate la tabanul Armenilor, puse 

mâna pe coama. unui, "bidiviu ca să vază 

de-i pe plac, şi-l deslegă. 

— Ce faci, ce faci, omule? strigă Ovanes. | 

—, la bine, fac ce vezi, dobitocule, răs- " 

punse olăcariul.. " 

" -—: Calul ie al meu. 
-.— Ba zi că a fost al: tău: 

— Uită-te. la .cărţulia vameşului '*) zise 

cu turbăre armeanul, scoțând din sân un 

"petec de hârtie. | 

i. Uită- te la cartea domnească, răspunse,
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râzând olăcariul, scoțând! din brâu „un alt 

petec de hârtie, . - 
- O. grămadă. de țigani” pe de: oparte, eşi- o. 

“ grămadă de țărani pe .de alta, se grupară 

cu-sgomot în jurul împricinaţilor noştri. 

— Eu, eu sunt “vornicul satului, zise cu 

gravitate un. țăran gras și înalt, abordând 

pe olăcar. Aşa dară răspunde- -mi tu, cu ce 
“drept iei calul lighioaei -ăştia? - a - 

— Eu, eu sunt olăcarul domniei, răs-- 
punse olăcarul, maimuţând gravitatea vor- 

nicului! aşa dară citeşte tu această carțe: 

domnească. Ă 

_— Ce scrie în ea?” 
— Caută 'şi vei vedea. 
„— Eu nu ştiu “carte. . -- 

— Nu ştiu nici eu. -- 

— Apoi dacă'i așa poţi luă calul, „băete. 

— Mulţumim mătăluţă. 
Olăcarul încălecă . 

__— Ce veste dela Suceava? A 
_— A murit Vodă. 3 
Zicând astă - olăcarul dispărui în. direc- 

“ţinea Siretului. 

„— A murit Vodă, a murit Vodă! repe- - 

tară toţi presenţii făcând cruci. - |
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Țăranii reinlrară -în berărie şi se „încăc- 

rară la bătac.. . | | 
Ovanes se văită turceşte asupra hoţilor 

de moldoveni 1%). | 
Ţiganii “se retraseră în şetre, ținură un 

consiliu extraordinar, la* care lancu luă fi- 

„reşte o parte activă şi deciseră în unani- 
mitate că în aceiaş noapte să se mişte cu, 

grabă spre Suceava, unde neorânduelile ce 

“urmează totdeauna, după moartea domnilor, 

„le vor permite de a desvoltă în libertate 
„toate talentele lor naturale.



  

XIV.. 

In care se arată privilegiile fetelor - 

"fecioare la,străbunii noştri. 

're-o trei zile după intrarea sa în dre- 

  

schiopătarea sa după întâmplarea 

"din codrul Cosminului, îl înzestrase cu po- 

„recla de Cârje, puse mâna pe patru țigani, 

ce se încercară pe la miezul nopții a trece 
„zidul grădinei pentru a pătrunde în palatul 

„“ postelnicului Şerpe. + 
- Această fu prima izbândă” poliţienească 

a noului vel-armaş. 

Din cei patru ţigani unul eră celebrul 

Baro dascălul lui lancu în arta scamatoriti, - 

şi răpitorul calului “armenilor Garabet şi 
. 2 

gătoria domnească. . Luca, pe care
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Ovanes din capitolul: precedinte; alţi doi 
erâu băeţi între douăzeci şi douăzeci şi. 
cinci de ani, eşiti deja cu diplome de ma-: 

 turitate din şcoala lui Baro; cel al patrulea 
eră un copil de vreo şapte „ani, care nu 

semănă de loc-a.ţigan, deşi 'soarele şi ne-- 

curăţenia, îi cam înegriră faţa. 
Un vel-armaș din acea epocă aveă - pu- 

„tere nemărginită de viață şi . de moarte 

_ asupra, tuturor ţiganilor: domneşti: Princi-, 

pile nu se amestică nici odată în nişte. 

cestiuni” atât” de imferioare și confirmă fără 

nici o cercetare deciziunile 'vel- -armăşiei „a- , 

„supra. crimelor. şi pedepselor ţigăneşti ; așa 
dară Luca porunci -armășeilor ca a doua zi 

la” al treilea cântat al cocoșului, să înţepe 
pe cei patru juni în faţa porţei ungurești. . 

Țeapa erâ.un stâlp de.leinn, lung aproape 
de şase: „coţi. d'asupra căruia se mai î 

nălța câ vreo doi coţi'în sus o spiţă: d 
“fier, cu un vârf. subţire şi foarte adtuţit 

„destinat a se înfige în trupul nenorocitului “ 

„osândit, încât, o jumătate de cot, cel puţin -. 

să-i iasă prin spinare, sau prin gât 1). 
 Călăulrezimă de stâlp o scară, pe care. 

-apoi 'se 'suiă, trăgând la sine pe cel con- 

- . >
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damnat, cu: o frânghie ce-i eră petrecută 

- şi” întărită pe subsiori, fiind gol şi cu mâi- 

= ele legate la spate; tot atunci doi băeţi 
de ajutor îl ţineau de picioare şi îl împin- 

geau în sus. Când sărmanul. ajungea . la 
cerută înălţitae, călăul îl. aşeză pe vârful: 

țepei, — îl aşeza... cum se aşază, — şi lăsând . 

în jos frânghia, cei doi băeţi de ajutor, O 

apucau fiecare de câte un,capăt, o întindeau 

din toate; puterile lor, şi parul intră cu iu- 
- ţeală în corpul osânditului, -ale cărui ţipete 

şi covulsiuni mai adăogau la teroarea scenei. 
In acest mod: un domn. sau chiar nu- 

__mai.un vel-armaş lesne- puteă să-şi alcătu- 

ească pentru trebuința gustului său indivi- 

„dual, o colecţiune umană destul de numeroasă * 

în tocmai în felul acelor cabinete entomo- - 
logice, în care gândacii şi fluturii sunt -în- 

- şiraţi într'o ordine foarte num oasă, „cu 

burţile înfipte. pe ace. 

In ocasiunea despre care vorbim, figurau - 

numai patru ţepe, ba încă una, din ele 'se 
deosibeă prin o dimensiune. pe jumătate 

- mai mică în alăturare cu celelalte trei; 

stâlpii erau văpsiţi cu. roşu, culoarea tran. 

dafirului şi a iubirii după cât ne spun po-



112 . Be Pe NAȘDEL 

eţii, vreau, să. zic acei poeţi “cărora nu li 

s'a, întâmplat a vedea vreodată ţepo. 
„Tot în haine. roşii fură îmbrăcaţi . călâul 

„şi cei doi băeţi de ajutor ce se păunau în 

faţa ţepelor; toţi trei erau ţigani: 2, căci pe 
atunci numai aceasta viţă de oameni, ba 

câte odată şi aceă tătărească ?) aveă în Ro-. 

mânia prerogâtivă de a ocupă înalta sar- 
cina de gâde. . . 

In jurul ţepilor şi al călâilor spaţiul cră 

“închis cu un. lanţ de fier, păzit de către 
mai mulţi armăşei, pentrucă poporului, pri- 
vitor la spectacol, nu cumvă să-i poată veni 

“pofta una din două, sau dea asurpă drep- 
tul domnesc de graţiare, sau de a'şi însuşi 

"autoritatea gâdelo de a grăbi moartea. 

In jurul lanţului stau armăşeii sau slugile 

armăşeşti, artileria ţării; compusă pentru cea 

mai mare parte din. feciori: de boeri, în 

timp .de războae prepusă la păzirea şi în- 

dreptarea! tunurilor,- iară în zilele de pace. 

însărcinată cu menţinerea ordinei publice. 

Lângă călâi sau mai bine zicând, lângă 

ţepe, cu mâinele legate, cu capetele plecate, 

despuiaţi de hainc, cu feţele ce le-am puteă | 
S
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„numi palide să: nu fi fost negre, stau cei 

patru vinovaţi. 
Copilul gemeă şi plângea. 
— Taci, afurisitule, strigă Baro' străpun- 

gându'l cu o cătătură scânteetoare de furie. 
Taci! Tu ne-ai adus în casa postelnicului, - 

tu ne-ai învâţat să trecem -zidul, tu nt-ai 

făcut această ruşine — şi apoi tu plângi: 
-- Poporul de toate clasele, breslele, secsu- . . - 
rile şi vârstele, - grămădit în prejurul lan- 

”. jului cel despărţea de cei osândiţi, izbucni . 

într'o singură zgomotoasă hihotire, auzind 
despre -ruşinea ţiganului, 

Vătaful armăşeilor, care îi conduceă în lip- 

sa vel-armaşului ridică mâna în sus strigând : 

— Tăceţi oameni buni, că vă dau - pe 

„toţi dracului.” Furii ăştea sau încercat să 

prade casa în care şede jupânul armaş. De 

aceea cu porunca Măriei Sale lui Vodă v 

'să'i- înțepăm daca vă place; iară dacă nu - 

va, plăcea o săi înţepăm fără plăcerea Voa- .. 

- stră, adaose vătatul în glumă. 
/ Poporul reîncepii a' râde. 

— La lucru băeţi urma vătaful către gâzi. 

— De la care să începem, Măria ta2i în- 

trebă țiganul călâu. 

t. 

N
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— De la care? ia dela frumuşelul ăsta, 
căci se- pare a fi mai voinic decât ceilalţi, 
răspunse vătatul arătând la Baro. 

—” lertare, iertare, Măria ta, ţipă tâlharul, 

“strângând. din umeri pentru a manifesta 
astfel gestul: de a'şi frânge mâinile cele le- 

pate. după spate. lertare! Lasă mă numai 
să mă spovedesc, să mă împărtăşesc, să mă.. 

— Nu huli, cioară !... tu să te spove- 

deşti? Dar 'apoi cine nu mai. ştie că eşti 
un hoţ și jumătate? tu să “te impărtăşeşti ? 

ju? o coţofană ? ce Obrăznicie! 

— Incaltea să: începi dela altul, Măria 

ta! Incepe dela copilul ăsta, că el ne-a pus 
la cale, el ne-a dăscălit... 

- Poporul îşi întoarse priviirle asupra c6- 

'pilului, dară nu'şi puteă îndestulă curiosi- 

tatea, - căci băiatul, jineă capul în joş, .lă- 

sănd să'i cadă pe faţă lungile sale plete de 
culoare” roșiatică. - 

— Zici, că te-a dăscălit plodul de copil, 

“zise vâtatul. Cu atât mai 'rău. Pentru că 

te-ai arătat atât de mișcl, în cât să te dăs- 
 călească un INUICoŞ. Mai. iute pe țapă! 

Călâul puse mâna pe Baro. 

— Vai mie, vai mie, vai mie! sbieră
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i. ţiganul'cu o xoce ascuţită. Nu vreau să 
i: “mor, nu vreau să mor, nu vreau! | 

— Te. crez că nu vrei,. observă zâmbind 

vătaful. : | 
„Poporul. izbucni iarăşi de râs. 

  

» ” “din gloată o voce de bas. 

Dă Vătatul ridică fruntea” cu mândrie. “ 
— Bre, cine ne poruncește aşa răstit 2 

ca să-l văz la faţă ca să mi-l învăţ. 

| > -— Da, da, învaţă-l -mă rog, învaă-l, 

-_ Măria ta, ţipă Baro,. profitând de această | 
.... ocaziune pentru aşi prelungi. viaţa măcar 
cu câteva secunde. | 

“Individul cel grabnic şi necunoscut nu 

„crezi de. cuviinţă de a răspunde la apelul 

_ vătatului, persoană prea puternică prin pie 

" terca vel-armaşului care era prea puternic 
prin puterea lui Vodă. . 

— "Acuma înţepaţi mi- -| zise vătăful liniş- 
tindu-se, -. » | 

— Staţi, staţi, se auzită de odată mai | 

“multe voci din popor şi gloată, care despăr- 
| țindu-se în dreapta şi în stânga lăsă să-apară 

„o ciudată trinitate, ce. eşea din fundul unei 
cârcimi, 

- ” - 

  

— Ei bine, ce nu-l mai înțepi ? strigă - -
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Eră o babă, foarte beată de braţ cu doi. 

moșnegi ceva mai puţin beţi. 
„.—— Fătule vătaf, strigă unul din moșnegi 
către. tatăl... Fătul meu! După obiceiul pă- 
mântului... vezi bine... -o fat! fecioară... 

vezi bine... scapă... vezi bine scapă pun 
„osândit la moarte., 

Pentru a înţelege aceste cuviute, căci 
| adese şi cuvintele unui - om beat se pot 

înţelege, — trebue să ne amintim o veche 

lege naţională, care se păstrase la noi până 

şi în timpul fanarioţilor şi în puterea căreia 

un vinovat, cât de mare, se iertă de moarte 
“de îndată ce o fată fecioară declară că. se - 

" învoeşte a'l luă de soție. | 
„Această frumoasă lege, întru cât stiu 
se născii și se înrădăcină numai la Romani, 

dovedind : mai bine de cât ori şi ce alia 
superioritatea “morală a străburiilor noştri, 

care cugetau cu o justeţe sublimă, 'că un 

om nu poate fi rău, de vreme ce o fiinţă 
"atât de angelică, atât de gingașă, atât, de. 
nevinovată ca o fată fecioară primeşte a 
se. uni cu el pentru toată viaţa. 

“Vătaful, armăşeii, poporul pufniră de râs | 

„pentru a nu mai ştim a câteşă oară, privind
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triumfala păşire- balansată îu toate părțile 
"a ciudatului triumvirat şi auzind neaştepiata 

i 

| 

propunere a moşneagului: o propunere de 
„tot imposibilă după instituţiunile noastre de -: 
atunci, căci o fată fecioară româncă, eră 
oprită cu cea mai mare asprime de a merge . 
după un ţigan, iar o fată fecioară ţigancă.. 

nu se socotea nici chiar în rândul femeilor. 
— Ei. bine, moşule, zise vătaful. -Unde 

este acel odor de fată fecioară? 

— Unde? iat-o,. vezi bine, iat-o' fătule... 
Şi zicând 'asta moşneagul arătă la baba 
care o ducea la braţ. | Ca . 
— Poate nu vezi că sunt fecioară ? Poate 

nu' crezi? strigă baba. | 
Este prea anevoie de a descrie sau 

măcar de a-şi închipui zgomotoasa ilaritate 
ce cuprinse în clipă toată adunarea şi care 
se manifestă prin mii de glasuri strigând: 
— Să trăeşti fetiţo. 
— Vrei să te însori cu.” tinerica asta? 

întrebă vătatul pe Baro. | 
— Vreau, Măria ta, însoară-mă, Măria ta. 
Copilul care sta până atunci, cu faţa în- 

jos lângă cea mai mică din cele: patru țepe 
se îndreptă de: odată şi strigă cu viocitine:. 

B. P. Haşbec, — Ursita, .. 12 

.
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— Ba ja-mă pe mine mătuşico, ia-mă pe 

mine, Vreau să mă însor şi eu. 
__— Te îau și petine, dragul mamei, vă 

iau pe amândoi, murmură baba, a cărei 

limbă începu â se legă. | 
larăşi râsete. 

— Uf! destul atâta, am râs de- ne-am 

prăpădit, zise vătaful. Acuma să sfârşim o . 

dată! Trage-l pe ţeapă calicule, înțeapă-mi- -l 

binişor pe mirele. 

Trecură deja două ore, decând gloata îşi 

etreceă cu veselie, în perspectiva supliciu- 

lui pe seama nenorotiţilor: osândiţi Se pă- 

reă acum că ţepele or să se mânjească 

„în fine cu. sângele ţiganilor... dară nu... 

pe neașteptate interveni o nouă intreruim- : 

pere. Ie 

Inconjurat de o "ceată de secui călări. 

apără postelnicul Şerpe, care îndemnat prin 

“scrisoarea domnească s'a nemerit a se în- 

toarce tocmai. în: ziua aceia din indelun- 

gata sa: bejenie. i | 

Poporul care îl cunoştea foarte bine şi 

il pomeneă cu dragoste, mai cu seamă de 

când nu-l mai: vedea, răcni cu entuziasm : 

— Să trăieşti, postelnice,
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Vătaful se repezi să sărute mâna boeruiui. 

— Ce dregeţi aici, fraţilor? întrebă pos- 

telnicul ? 

— Înţepăm pe nemernicii ăştia, care nu 

s'au sfiit să prade” chiar. curţile tale, jupâne 

postelnice, -- - | | 

Postelnicul aruncă o cătătură asupra celor - 

patru osândiţi. | 

— Cum? şi “mititelu ăsta? Şi el s'a alu- 

necat în furtişag? 
-— EI ne-a învăţat pe noi, Măria ta: aşa 

să trăeşti, Măria ta, sberă Baro din plă- 

mâni. 
— Minţi, faraoane ! Un copil aşa de mic, 

nu poate fi vinovat; eu îl iau pe răspun- 

derea mea; să mi-l trimeţi la mine acasă, 

vătafe. | _ -
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_ - Din care 'se descoperă în sfârşit 

ELI 

    
nainte de toate în baie. 

cea ce este -tirsita. 

„ jungând acasă postelnicul intră mai 

“ Obiceiul băilor, odată cu instși 
cuvântul (balneum) ni lau lăsat.în moş- 
tenire "Romanii 1), De la noi apoi îl îm- 
„prumutară Slavonii (bania) care, pe semne 
nici că se mai spălau până a nu învăţă de 
la străbunii noştri Oare care . principii ele- 
mentare. de: curăţenie, - - 

In vechime când se înfiinţa. în România 
veri un nou oraş, cele dintâi şi 'cele mai 
principale edificii în jurul cărora se grupau 
pe urmă casele târgoveţilor erau : o biserică - 

5
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şi ..:obaie?); poporul nostru ţinea totl'auna 

foarte: mult la Exteriorul Tucrurilor. 

Dară afară de o baie publică, adică cea ce 

"Romanii numiau fhermae ; aproape în fie- 

“care casă boerească, ceva mai bogată, se - 

vedeă câte o baie, particulară, mai mare 

sau mai mică, mai mult sau mai puţin 

luxoasă. | , Sa | 

Baia postelnicului Şerpe se afla _în - fund 

din dosul aripei stângi a palatului, şi pre: 

zintă în construcţiunea sa o amestecătură de 

“veche arhitectură greco-romană. cu arhitec- 

tura mai modernă 'maurească sau - arabă. 

Apartamentul - principal era rotund, cu 

“trei rânduri de scări .rezimate de păreţi în 
N 

“formă de semi-cere sau mai de grabă în - 

: formă de o copită. În mijlocul odăei era 

o mare piatră octogonă ridicată ca de patru 

picioare d'asupra podului. Imprejurul pietrii | 

„prin găurile făcute în marmură. țineau în 

sus stropituri de apă rece în cătime mai 

mare sau mai mică după. trebuinţă, şi re- . 

"căzând apoi în jos pe piatră şi înfierbântate 

„prin sobe subterane se'prefăceau în aburi. 

O. cupolă cu ferestrue se înălța d _d'asupra
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apartamentului, îimprăştiind din sus raze de 

lumină, 
Intro odae învecinată, pătrată şi fără cu- 
“polă, era în centru un basin eliptic cu'apă 
de. fântână, în care se aruncă individul eşinud 

din aburi ; şi apoi, după aceea, într'un ves- 

- tibul de 'alăturea aşternut cu covoare tur- 

ceşti, se întindea, se parfumă, se pieptână, 

se îmbrăcă. 
Ziditorul acestei băi fu -lbn Șabriut ben 

ltcah, ovreiu spaniol, emigrat din peninsula. 

iberică- dinnaintea pelsecuţiunei catolice în 
urma căderii Maurilor, şi care, găsind un: 

adăpost în: Moldova:*), exercită: în Suceava 

meşteşugul de arhitect, şi -anume, între al- 

tele, prefăcii ambele aripi-ale palatului pos-. 
telnicului, avăogând | la acea stângă « o bae 

iar la acea dreaptă. . 
La acea dreaptă era o capelă casnică. la 

„care merse acum postelnicul, după ce eşise 

din baie... 
Acolo îl aşteptau amiculnostru Kir popa 

. Sofronie Gangur, duhovnicul casei; vor- 

nicul Boldur și hatmanul Arbure, cate s'au 

“grăbit a veni de. îndată ce aflară despre 

întoarcerea postelnicului; nepotul său vel- 

,



x 

184 OB be HAŞDEU 

armașul, Luca Cârje ; naivul lorgu, devenit 

stegar al postelnicului prin faptul” înălțării 
lui Luca la o boerie . domnească ; vânăto- 

“rul Focşa, şi în fine, toţi curtenii mai mari 

"şi mai mici, câţi umpleau splendidul palat 

al unuia din aristocrații cei mai avuţi ai .. 
Moldovei. 

"Capela era curioasă. ca a producerea uniri *. 
“arhitect israelit, crescut în școala mahome- 

tană şi care totuşi nu se sfii de a lucră 

la edificarea - unui templu creştin. | 

Ceeace părea -mai admirabil. în această 
bisericuţă, erau arabescurile.păreților, sculp- 

„tate în relief - aurit pe marimură. neagră; 

columnele supţiri de, marmură trandafirie, 

ce susțineau O amvonă Spaţioasă, sculptată 

a giorno şi poleită cu: aur; mosaicul po-. 
dului, în care te uimeau florile cele mai 
fantastice, exprese prin culorile cele mai vii 

şi cele mai variate 5). 
-Dară sublima artă a arhitectului mauresc 

îşi găsea un contrast monstruos în produ- 

„cerile unui pictor .bisantin necunoscut. şi 

- demn de'a rămâneă în uitare. Un Sfânt 
George călare, pe cap cu un coif mai mare 
decât calul, străpungeă cu.lancea pe un
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balaur: cu o limbă pe jumătate roșie, pe: 
jumătate albastră, apoi: judecata cea de pe. 
urmă, „reprezentând cuni dracii torturează - 
pe nenorociţii păcătoşi, care fac nişte gri- 
măse, ce seamănă mai mult la râs, decât 
a suferință ; un. Arhanghel Mihail etc. 
"În pridvorul capelei postelnicul se îmbră- 

țişă cu Boldur, cu Arbure şi cu Luca; zise 
«bine v'am găsit» către toți ceilalţi, care îi 
sărutară pe rând mâna, sărută și el mâna - 
lui- kir :.popa Sofronie, și apoi intrând în 

- biserică după mai multe cruci și genu- 

  

flexiuni, se puse cu boerii în strana din 
faţa amvoanei. 

După serviciul divin, kir popa Sofronie, 
ținu o -cazanie, foarte duioasă, care scoase 
lacrămi din ochii tuturor ascultătorilor. - 

EI îşi luă de text cuvintele evangheliului 
«Şi nu ştii ziua, .nici ceasul. : « 

Istoria” fataului exil şi a fericitei întoar- . 
ceri a postelnicului Serpe, servi 'elocintelui 
călugăr drept stofă pentru explicarea aces- 
tui. text. 

Cu o claritate şi o volubilitate, care' de- . 
mascau prima. sa educaţie juridică, kir 
popa: demonstră: întrun chip mai presus 

- URSITA | 183
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de orice îndoială, cum că d'asupra -bietului 

muritor planează o putere superioară, nu- - 
mită Pronie în limba adevărului şi Ursită 

în graiul vulgar al oamenilor! fără siință, 

- «Un 'zodiar se naște în depărtata Italie . 

«cine ar fi putut crede, fraţilor creștini, că 
«naşterea acelui zodiar este în vr'o legă- 

«tură cu liniştea unui mare boer din ţara . - 
«noastră .a Moldovei 2. ce are. aface un zo- 

„«diar italian, cu un boer: moldovenesc ? ci 

«bine !- soarta îi ciocneşte şi iată că one 

«norocire se naşte din acea -ciocnire: 
«O. babă desfrânată şi vândută diavolu- 

«lui se încearcă, fraţilor creştini, a “ucide 

“«pe un doftor domnesc... Cine ar fi putut 

«crede că destrămarea acelei babe va aduce: 

«prin sine: înturnarea unui mare boer din, 

«neagra străinătate ? ei bine ! soarta întocmi 

«lucrurile astfel, ca un nepot al acestui 

«boer să. scape de moarte pe: doftorul dom- 

„«nesc, iară. domnul, pentru fapta nepotului 

«să miluiască pe unchiu, ceeace nu s'ar fi 

«întâmplat fără nebunia babei. | 
«Oare chiar numai acestea nu sunt de 

«ajuns, fraţilor creştini, pentruca să ne do- 

«vedească nouă tuturor, că şubredul Om.
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«merge orbeşte pe calea, ce'i este-scrisă-în-— 

«cartea Dumnezeească a vieţii încă din în- 

r«ceputul_ ve veacurilor 2 — 

«intea tainicelor porunci « ale lui ui Dumnezeu, 

pe. ursita _« cea. “tristă “de stăpânul cerului 

şi al | pământului . d : 
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«Să ne a ne plecăm dară, fraţilor er eştini, înă=__ 

Nan a e 

Din. biserică Postelnicul, Aibure; “Boldur, 

- Luca şi kir popa Sofronie se. retraseră într'o 

odae, unde îi aşteptă o masă acoperită cu 

o pânză albă. cusută la margine cu fir cu 
tot serviciul de" argint, iară înaintea fiecă- 

rui tâler stă câte un corn de zimbru, legat 

cu aur în formă de pocal şi plin de bere. 

fiartă cu zahăr şi cu ouă ; un fel de dejun 

adus de către străbunii noştri: din “Polo- 
N nia 5). Intr'o tipsie aşezată. în centrul mesei 

vedeai cârnaţi gustoşi- chiar prin aspectul 

lor rumen şi lustruit; într'o altă tipsie —. 
unt, şi alăturea pâine *), ă | 

Dintâi kir popa Sofronie citi o rugăciune. 

Şi apoi mesenii se: > aşezară, afară numai de 

Luca. 
„— Dece nu şezi, „nepoate ? întrebă Şerpe.
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— Aş crede că nu imi s'ar cuveni această 

cinste într'o adunare atât de aleasă. | 

— Şezi fără niulte sucituri, bată-le Cucu, - 
* zise hatmanul Arbure cu vocea sa deschisă 

şi zgomotoasă. Șezi, căci zeu ! de câte ori | 
văd un armas stând în picioare când cu şez, . 
mi se pare mie că m'a- aşezat pentru ca 

mai lesne să'mi poată tăia capul, trăs-. 

„nească-l să- | trăsnească, 
Luca se puse .în colţul mesei. 

— ŞI apoi în adevăr, iţi aduci aminte 
'hatmane, îţi aduct oare aminte 2 — observă 
vornicul Boldur repetând cuvintele după o- 

biceiu — că ne vrăjise o afurisită de ovreică,. 
o blestemată de ovreică, ţie că vei muri 
descăpăţânat, că așă vei muri, iară mie c'o 

„să mor în casne. | | 

"— Lasă, vornice, pre a mea lege, ca să 

nu fie zis în. ceas rău. . | 

— Mai bine fraţilor, să mă lămuriţi pe. 
mine, cum de m'a îuvrednicit Dumnezeu 

să scap de osânda domnească şi să. mai. 
„văz odată scumpa noastră ţară? Cum de 
s'a: induplecat Măria Sa Vodă, știind că 
nemernicul zodiar. mă' meni pe mine de



Lc 
—
_
,
 

„Luca sculându-se în picioare, 
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ucigaș al Coconului domnesc, ferească- -mă 
D-zeu de una ca asta. - 

— Eu “Boldure. şi doftorul - Vatini, ne 
rugam necontenit în toate zilele la Măria 
Sa,: mijlocind pentru tine, dară tot în zadar. 
In “sfârşit, în ziua când se' milostivi Vodă 
de făcu, vel-armaș pe Luca, îi zise Măria 

Sa: «îmi pare rău băete, pentru unchiul 
tău băete că nu-l pot erta»... «Măria Ta, 
îi răspunse cu îndrăzneală. Luca ; — ştiu 
pentru care pricină nu-l poţi erta Măria Ta; 
dar binevoeşte. să-ţi aduci“aminte ceea . ce 
zise zodiarul, cum că Măria Sa Coconul 
Măriei Tale d'intâi o să bată pe Turci şi. 
pe Tătari şi după aceea îşi. va avea. zilele 
amenințate, „.. apoi până atunci e prea de- 
parte !» lată cum a ştiut să vorbească mu- 
cosul ăsta de Luca, bată-l norocul să-l:bată. 
lară Vodă cum îl auzi simţi, că bine vor- 
beşte copilul, şi „te ertă,. postelnice.' 
_- —. Bine că! mi aduseși aminte de armăşia 
nepotului meu, zise-Şerpe. Cată să cer er- 
tare de la tine; Luca. 

— Dela mine, jupâne unchiule ? întrebă |



 — Se poate; căci eu nu. i-am văzut la !| 
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_— Chiar de la tine... pare-mi-se că osân-. . 

dişi astăzi la moarte patru coţofene? 

-— Dară, jupâne” unchiule ! patru țigani 

ce se încercară a prădă casa noastră. 

— "Ştiu. Era între ei şi un copilaş,. un 

băiat mic? n 

faţă ; îi prinsei noaptea şii dedei pe mâna |. . 

- armăşeilor. | 

„"— Ei bine, ştii „cât de mult . îmi plac 

copiii... - 
PI dj - Da 

— Dară nu prea: al noroc In alegere, LE 

jupâne unchiule. | | | 

— "Vrei să'mi dai a înţelege despre! co- 

pilul cel: din codrul Cosminului ? apoi dă !.. 

greşeşte omul câte odată! oricum să fie 

eu cer dela tine să erţi pe copilul ţigânaş, 

şi am şi poruncit armăşeilor să mi'l aducă 

aici la palat. ” Si 

> 

_— Să fie voia ta, jupâne unchiule,. ră- - 

spunse Luica, reaşezându-se. 

„— Nu te pot pricepe, frate postelnice ! 

zise hatmanul Arbore, sfârşind pocalul său 

cu berea. Ciudată fire mai ai şi tu ! îţi plac: 

copiii şi nu poţi suferi! femee. 

Fruntea lui Şerpe se încreți. 
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NOTE EXPLICATIVE - - 

eu 
” 1» Hauptbericht fuer das Herzogthum Bucovina. Czerno- 

witz 1862 pag, 80... _ a 
„2. Despre această modă la Români, afară de portrete ve- 

chi, vezi descrierea costumului unui mare boer moldove- 
„nesc în Nowakowski, Zrâdlă do dziejow Polski, 1. 1, p. 121. 

3. O asilel de ză se vede pe portretul lui Bogdan-Vodă 
cel bătrân în biblioteca Osoliniană dela Lemberg şi pe por- 
tretul spătarului Zoia Tigara din secolul XV în cartea Bârîov 
îscoptyâv. Ever 1198 în 4. , 
„4. Portretul lui Tigara din nota precedentă; ŞI gravura 
colorată spaniolă, a unui boer român din secolul XVI îri co- 
leciiunea lui V. Alexandrescu. " 

6. Za kr6la olbrachta pogmela szlachta. 
7. Cuni că fiecâre boer român avea câte un steag al nea- 

rhului său, dovadă este descripţiiinea oficială a întrevederii 
lui Ştefan cel mare 'cu regele Casimir, «Sui vero omiies 
terriginae, bona haereditaria in Moldavia habentes, et alii
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omnes Curiense,notabiliores, banderla parva manu tenebant>. 
'Prilusius. De provinciis Polonicis; cap. 10. 

„8. Semn caracteristic al curtenilor (&cuyers), care mau 
| ajuns incă la boierie (chev alerie). Vezi descripțiunea arma- 

tei române de pe acel timp' în Bielski : -Sprawa rycerska : 

Krakow 1569, în 4, p. 137. - 

9. Alecsandri: Balade, t. 1. Ă 
10. Bielski, Kronika 'polska ; sub anul 1491, unde numeşte 

pe Alichu — Mucha. — 

11. In scrierea mea Comerciul român între 1400—1500 

voi desvoltă acest punct pe baza documentelor originale. 

12. De aci a rămas până acum în limba” poporului: ex- 

presiunea «păunaşi< în loc de hoți. Vezi Alecsandri : Balade. 
13. Aşa se numeau căpitanii de hoţi în limbagiul lor. Ex- | 

presiunea s'a păstrat, acum în poezia naţională. 

14. Vezi balada Mihu Copilul în colecţiunea lui Alecsandri. 

IL 

1. Numeie acestei principese îmi este cunoscut prin uricul 
dela Hârlău 1520, Octombrie 6, cu care Domnul Ştelan cel 

tânăr hărăzeşte şi întăreşte episcopiei de Rădăuţi satele Cos- 
man, Rogozna «za dusi i spasenie materi gospodstava-mi 
Stavi», adică : «pentru sufletul şi mântuirea mumei domniei 

mele stanca». O copie după acest document se află în Ar- 
chiva statului. 

2. Alecsandri: Balade t. 2. | _ 
"3. Dovadă că palaturile domneşti erau ca adevărat cetăţi, 

vezi Urechie, Letop. t. 1. p. 200 «Petru-Vodă a înconjurat 
pe Alexandru-Vodă în curtea în laşi şi-a bătut pregiur 

curtea de caleşti până la mezi paresimi». 
4 Michovius, Chronica Polonorurm, Cracovie 1521 în î. 

p. 31: Stephanus Valachiae palatinus, bellis, aetate et po. 
dagra atritus. 

5. Arhitectura timpului. Maciejovs ; ; Polska pod vzgle- 

dem obyezajov t E 2, p. 232. m
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"6 Maciejowski etc. p. 233. Intre ornamentele unor aşa 
a „mese erau câte un orologiu de aur cu secret, bunăoară ca 
i acela care se atribuia lui Ştefan cel mare şi se afla intr'o 

„vreme la Mitropolia dela laşi precum arată d. Seulescu în 
„ „prefața cronologiei sale. - - - | 

i -1. Zodiarii Ja Români au fost pentru cea mai mare parte 
italieni. Intre altele iată ce spune Joppecour : Fiistoire des 
troubles de la Moldavie. Paris 1620 p. 120 : Michna, lequel 
se ressouvint qu'un certain Italien faisant proiession de prâ- 

-. direles*choses futures luy” avoit antrefois dit ete. ă 
:8. Despre -caracterul 'satiric a lui Ştefan cel mare vezi 

Herberstein : Commentaria rerum moscoviticarum, Basilcae 
1546 in. î. p-$, unde se aduce opiniunea âcestui principe 
asupra ţarului rusesc loan UL ” - - 

9, Această scenă 'este un efect al magnetismului animal, 
cunoscut din vechimea cea mai depărtată, Vezi Debay: 
Hist, des sciences ocultes, passim. 

10. Canteinir: Beschreibung der Moldau p. 55. 

III. 
, 

-1. Despre asta mă voi întinde la scrierea mea: Comer= 
ciul între 1400—1500, Du 
„2. In secolul XV şi XVI «Calice se zicea în România unui 

"oştaş invalid, care nu mai putea servi fie din cauza vârstei 
i fie din a ranelor. Această însemnare -are cuvântiil «Calic> 

„si în limba slavă de, unde lam împrumutat noi. -Ma- 
halaua numită a calicilor din laşi posedă un document dela 

- Petru Rareş pentru a cărui: comunicare sunt” recunoscător , o 
” d-lui |. Codrescu, fost preşedinte al Municipalităţei şi din 

care document se se vede cum se îngrijau de militarii «ca- 
lici» Domnii noştri cei vechi, dându-le pământuri sau puin- 
“du-i la pâinea domnească. 

3, Aşa se reprezintă porţile Ierusalimului în Evangeliile . 
moldoveneşti ilustrate din acea epocă. E vederat că pictori
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nu puteau să'şi formeze o idee despre porţile orăşeneşti în 
genere, de cât după câte vedeau în propia lor ţară. 

4. Maciejowski, op. citat., t. 2. p. 231. 
5. Părintele Musceleanu, în călătoria sa prin monăstirile 

Moldovei a recunoscut mai mute rămăşiţi ale arhitecturej 

gotice în ţara noastră. Eu voi adăuga numai că şi pe si- 

gilurile lui Ştefan cel mare se. întimpină ornamente tot de 
stil gotic, cea ce nu este fără însemnătate în casul de faţă. 

6. Din balada naţională Inelul şi năframa publicată şi în 

colecţiunea d-lui Alecsandri şi'n acea a d-lui Marienescu, se. 

vede că aşa se numeau vulgarmente copiii Domnilor, În 
. letopiseţul lui Ureche de asemenea se numesc «domnişori» 

pretendenţii la Domnie, adică .«copii.de domni». 

"7. Nowakovski: loco laudato. 
S. Obicinuita jăcărie a copiilor pe atunci şi care se adu- 

cea din Polonia. Maciejowski t. 3 p.7. Insuş envântul «mince» 
„ie slavon, 

i
.
 

9. Despre acest foişor vezi Ureche, t, 1 p. 167. 

„10, Iată în ce chip episcopul Laurenşiu Miedzeleski în 
discursul său rostit în Roma în 1514 către papa Leon X, 

descrie pe Ştefan cel mare:, «Is enim Stephanus erat natura 
vafer, subdolus, varius, strensius et _ magnanimus, obque a 

teneris âppeila bătur Vulpis astiua». Vezi Acta Tomiclania. 
t. 3. p/ 111 document sub no. 230, 

„IV, 

1. Se poate zice că boiarul chiar se nâştea ostaş; căci 

"> aceasta ie însemnarea slavonă a cuvântului dela rădăcină 
«boi»-băţălie> : Joppecourt. Historie des troubles de la 
Moldavie, „cap. 1. zice foarte bine: «Entre les Moldaves, il 

«ne se remarque principalement que trois sortes de pro- 
"«fessions, assavoir les Boers ou Boyars, qui sont les nobles 

„. «portants les armes et demeurant ordinairement en la cam- 
«pagrie: les autres sonts ou laboureurs, ou marchands... 

«Actul omagiului lui Ştefan cel mare în Prilusius, cap. 10, 

: N Li
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se exprimă 'aşa: armigeri, Boiari vulgari. corum lingua 
"dicti». - ! 

2. In această privinţă boierii Moldovei, din acea epocă 

o dată cu denumirea de «pani>, sub care figurează ei în 

toate documentele, imprumutaresă şi obiceile magnaţilor 
poloni. Vezi: Golembiwski ; Domy i „dvory, Warszvaw 1830 
p;-189, ssq.: 

3, Acest descântec latinesc prezintă două însuşiri caracte- 
ristice : 

|. El are un sens agricol, adică foarte anţic şi foarte 
roman, ca însuşi numele Italiei, de la tados-boul. Căci «sator 

- Arepo tenet opera rotas» însemnează : «Sămănăţorul Arepo 
ține cu îngrijire plugub. 

II. Acest descântec are meritul mistic de a șe putea citi 
din sus, din jos, din dreaptă, din stânga, prezintând din 
toate părţile aceleaşi cuvinte: ! 

” Ă S-a-t-o-r. * 
A-r-e-p-o 

" T-e-n-e-t 
O-p-e-r-a 

"R-o-t-a-s 

Aceste două' împrejurări mă fac a crede, că descântecul 
" nostru se rapoartă la timpurile 'cele mai vechi ale «înţelep- 

_ ciunei 'divinatorii> romane. Eu l-am cules în Basarabia din 
gura unei babe care mă încredința, că cu ajutorul lui se pot 
vindecă toate, boalele. D. Dubour |-a auzit în Franţa, adică. 

„la extremitatea apuseană a lumii romane. Vezi: Dictionnaire 

des menages Paris. 1836. t. 1. p. 13. Dela Români acest 
descântec a trecut la Muscali, şi de acolo chiar la Suezi. — 

Vezi Şaharov ; Skazania Russkago naroda cartea 2 pag. 45. 
4. Numărul 9, ca şi prototipul său 3, joacă un mare rol- 

cabalistic în superstiţiunile Românilor. Aceasta mi se pare 
a fi o moştenire tocmai dela Etrusci, despre care Macro- 
bius: Saturnalia, lib. 1. cap. 15, zice: «apud Tuscos Nonae
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«plures habebantur, quod hi nono quoque die regem Sium 

salutabant, et de propriis negotis consulebant». 
5. Bereta şi inelul, caracteristica costumului unui doctor 

italian de atunci: Maciejowski t. 4, p. 26. 
6. Adică neguţător dela Lemberg. Mai multe. vor fi în. 

scrierea mea: «<Comerciul român». 

V. 

„1. Aşa se zideau pe atunci cele mai: multe case la Ro- 
mâni. Vezi Gratiani: De Despota Valachorum principe, 

Varsaviae; -1159,-p. 20. «casis trabe - paleaque exaedificatis ! 
contenti, quibus vim hyemis arceant>. . 

2. Superstiţiunea populară despre caracterul sfântului * 

Mina. Am auzit dela ţărani basarabeni. - 
3. Această stofă, acum necunoscută, se aduce la noi din 

Polonia din timpurile cele mai vechi, precum dovedeşte 
aşezământul comercla! al lui Alexandru cel mare din 1407. 

Vezi Akty :zapadno Rossii t. 1. p. 30. Tebenca, numită po- 
loneşte tabin, se fabrica în Flandra, era de diferite culori, 

- şi servea în.specie pentru îmbrăcămintea femeilor, Vezi Go- 
_ lembiowski, Ubcory w Polseze p. 2143.: 

4, Fecioarele române nu purtau niinic pe cap, afară numai 

de flori. Gravura spaniolă din secolul. XV intitulată: Una 
donzella valagua, în colecţiunea d-lui V.. Alexandrescu. i 

5. Descântec auzit în Moldova. 
6. Luca Cârjea este cel mai mare diplomat moldovenesc, 

- din primul pătrar, al'secolului XVI; un personagiu oarte 

istoric.” > i - 

17. Moneta nominală de pe timpul lui Ştefan cel Afare, 
precum se vede din tractatele lui comerciale, eră grivna 

polonă ; grivna cuprindea în sine moneta - reală 40 groși. 

20 groşi sau o jumătate grivnă eră preţul unui bou; Despre 

toate astea în scrierea mea: . «Comerţul român între 

1400 — 1500. A
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VI. 

1. Chir-popă se numesc călugării în toate crisoavele din 
aceă epocă. De acolo a rămas şi în letopiseţul lui Urechiă 

espresiunea în a popi în loc de a călugări. Vezi Letop. t. 
1, p. 189. | 

2. Această familie ne întâmpină necontenit în uricele lui 

Ştefan cel Mare. Cuvântul gangur însemnează până acum 
în dialectul basarabian o mică păsăruică roşietică în istoria 
naturală panes pendulinus. 

3. Cumcă în timpul lui "Ştefan cel Mare cei mai mulţi 

"- din nobilimea moldoveană studiau la Academia cracoveană, 

dovadă cuvintele lui Cromer: «Cracovia habet ac demiam 

<quoque omnium disciplinarum atque docirinae studiis et 
«professione îlorenem. Olim tamen quam am nunc honestis 
«disciplinis et frequentia praeceptorum juxta ac studiosorum 

«florentiorem .. necdem lutaeranismo infectae, vel ferro 
«Turcico divexatae et ferme subactae essent gentes finiti-me». 

Ultimile cuvinte se pot raportă numai la Moldoveni. Vezi 
Mizleri : Historiarum Poloniae collectio t. 1. p.130. Confe- 

rează un document foarte important in 'Wiszniewski: Hi- 
storia literatury polskicj t. 4, p, 444. 

- 4, Wiszniewski: t. 4, p. 405, 
5. Wiszniewski: passim.. 

"6. Malliot: Recherches 'sur les contumes, passim. 

î. Traducerea grecească a celebrei definiţivni- juridice 
«îns suuim cuique trikuendi>. Vezi: Ieophii Antecessoirs 

Instituta, ed. Fabrotti, Paris, 1658 p. 7. Despre autoritatea . 
„legilor greceşti vechii Romani. Vezi Cantemir: Beschreibung 

“p. 233, 

8. Evang. Mateiu cap. î: despre ediţiunea belgradiană 
“din 1648. 

9. Hrana principală şi favorită a Moldoy enilor de pe atunci, 
după mărturia cronicarului Bielski : brindze w. Koziej skârce.. 
Z bialym chlebem». Vezi Sprawa rycerska, Krakâv p 137.



202 SOTE EXPLICATIVI; 

VIL 

L. Schott: Walachische Maehrchen, Stutgard 1545 p. 184. 
2. Despre apostolul Andrei la Ruşi vorbeşte Cronica luţ 

Nestor ; vezi în Safarjk : Slawanske starozitnosți, Praha, 1887 

p. 992. Moldovenii au o tradiţiune că apostolul Andrei ar.. 
fi îundat biserica din sațul Şerbeşti de lângă sanţul lui Traian. 
Vezi Meier: Opisanie Okzakowskoi zemli, Peterb. 1794 p. 67. 

3, Despre aceste negoțiaţiuni Karamzin t. 6. p. 109 (ediţ. 

„Einerling). . . 
4. Acest letopiseţ, scris slavoneşte, se reproduce totd'auna 

la un loc cu cronicul rusesc numit «Voscresenskaia letopis. - 

Vezi estrase din el în Karamzin, t. 3. nota 388, 

5. <Rob» ruseşte «rab» iară în limba veche tot «rob» «Stă-: 

pân» este un 'cuvânt arnăuto-bulgăresc ale cărui urme se re- 
cunosc în vechime şi în alte limbi slavone. Vezi Miklosich : * 

Lautlehre der slavischen' sprachen Wien 1852 p, 32. 
6. Karamzin t. 6. p. 171. 

. Ibid. d. 122. 
8. Ideea acestor rugăciuni este luată dintr'un cântec na= 

" țional. Deosebita devoțiune â Românilor pentru Maica Dom- 

nului este un fapt observat la toate popoarele evului mediu. 

Vezi Halam : L'Europe au moyenâge t. 4 p. 130. 
9. Karamzin p. 112. 

10. Ibid. p. "196. 

VIII. 

„1. Schott: Walachische Maehrehen p. 1lă. . 
2. Kantemir: Beschreibung der Moldau. p. 86. 7 

3. Kantemir în pasagiul citat în nota precedentă zice că 
Suceava avusese 16,C00 case : <Ausser des Fuersten und der. 

<Vornehmen Palaesten, zaehlte man daselbsț 40 steinerne 

«und verschiden hoeizerne Kirchen und 16.000 Privathauser, 

«welche aber alle nachdem die îuerstliche Residenz von dar 

« elegt. worden, verfalen sind>. 

Tr 

i | , 

! 
"3 / | N o.
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4. Despre atare e construcţiune a cetăților se vede între altele, 

din Miron „Costin, Letop. t. 1 p. 2%, în capul intitulat: «De - 
cetăţile țărilor acestora». . 

5. Maciejowski. op. cit. 

6. Cupeţi, cuvânt slavon, cu care se numesc neguţătorii. 

în chrisoavele vechi şi chiar până la secolul XVIII. 

1. Maciejowski. 

8. Alexandri: Balade t, 2. p. 30. în cântecul despre Ştefan 
cel Mare şi fiul său Bogdan. 

9. Acest testament politic cu puţine modificaţiuni.se pe) 
blică pentru. prima ară în Kantemir: Geschichte des os- - 
manischen” Reichs' Hamburg 1845 p. 219—81 unde se în- 

cepe aşa ::0, mezin sohn Bogdan, und ihr meine Mitstreiter 

im Kriege.> so 
. 

„ÎX. 

1. Vezi articolul meu despre Petru Rareş în Lumina t. 2. 

p. Gt şi articolul mei despre lonaşcu în 7ribuna Română 

1861 No..192 p. A. i 
2. Urechea în Letop. t. 1. p. 156. 
3. In privinţa asta voi vorbi în scrierea mea: «Comer-, A 

ciul român între 14100—15002; deocamdată voi cita: Aşe- 

zământul comercial a lui Alexandru cel bun, şi Akty za- 
padnoi Rossii, anno 1400. | 
"4, Ungurii cojocarţ locuiau în Suceava, chiar mai înainte 
de a doua descălicare a Moldovei, vezi Eustraţie, ogolăt, în 
Letop. t. î. apendice p. 5. 

5. Cramă, de la cuvântul nemtesc Krambude se numea 

atunci prăvăliile cu mărunţişuri, vezi - Aşezământul comer-: 

cial al lui Alexandru cel bun. 
"6, Vezi :Cztenia Noskovskago obsczesta istorii, anul'3. no. 
"1, unde acest manuscript e reprodus în întreg. 

7. Moartea lui Ştefan cel mare se întâmplă la o oră după | 
răsăritul soarelui, precum arată contimporanul Miechowski: 

Chronica Polonorum. Cracoviae 1621, pg. 275: «Anno 1504 

die Martis, secunda lulii, post ortum solis una - hora». 

-
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8. Nume vechi româneşti din catalogul publicat în Venelin : 
- Vlaho-bolgarskiia gramaty, Petersb. 1840 pe 341. | 

9. Intre documentele mânăstirii St. Sava, în Comisia do- 
cumentală. sc află mai multe crisoave de la Ştefan cel mare - 
din care se vede că Tătarii şi şi Ţigani, erau robiţi în Mol- 
dova, se puteau vinde, schimba' etc, 

10. Şoltuzii, de la germanul Schulteis, ceva ca preşedinte 

al municipalităţii, erau dintru'ntâi nemți precum se vede 
din notiţa polonă a lui Miron Costin, asupra statisticei: 
Moldo-Valachici în Pisma Aorkowskiego t. 1, Lwow 1858 
p. 214. 

11. Priocipiile pur democratice ale lui Peiru Rareş şi amorul 

poporului pentru acest mare Principe apar din o notă coo- 

timporană publicată în Engel; Geschichte der Moldau p. 
155. plebem ab injuria potentorum defendebat». 

12. Miron Costin, în scrierea polonă supracitată. 

” - X. 

1. Aceasta este formula cca mai sacră a jurământului la 
vechii Români, precum din Della Valle, care îi cunoştea, 

bine şi scrise sub Petru Rareş, «glidiede riclle mani la litera 

del Capitanio de Moldavi la qual erat scritta in latino et 

era di questo tenore. Signor Gritti venite... perche vi pro; 

mettiamo per Dio, per la vergine Maria, per li quatro ele- 

" menti, per îl vino, per la nostra scimitara, che voi venirete, 
sicuro». Vezi : Narratione della morte deli Al. Gritti, publicată 

în Magyar Tortenelmitar t. 3 p. 46. - 

„2. Urechea Letop t. 1 p. 146, 
3. Gratiani: De Despota vallachorum principe p. 24: «lu 

principatu adipiscendo îis, qui opidis pollent, multum aftert 

momenti decora facies, proceritas et forma corporis, quam 

Barbari maxime îu suis regibus requirunt ; usque eo, utsi. 

quis forte membro:al quo captus aut cicatrice aliove cor- 

poris vicio deforinis fuerit, ci vel, nobilisimo, minus excelenti 

iorma, facile praeierant, 
+
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„ Langlois: Chefs-d'oeuvre du theâtre indien t. î. p. 150. 

. După ediţiunaa racoţiană a noului testament. 

. Urectiea: loco supra. 

. Ibidem, 

. Balada: Grue Grosovan. Ă . 
. Despre gustul Românilor ipentru asemenea cai, vezi : 

Venelin: Gramaty, p. 205: «edin Kon czern turscki pen-= 
tenog...» Ă îi 

10. Descripţiunea din Nowakowski, op cit., t. 1, p..121. 

11. O grea stofă de mătase cu flori şi aur, menţionată în 

Aşezământul comercial al lui - Alexandruecel-bun. 

12. Aşă se numeă catifeaua: vezi Venelin, citaţiunea de: 

“mai sus şi Golembiowski: Ubiorg w Polseze, passim. 

13. Cantemir. " 
14. Magazin istoric. t. 2, p. d, | 

15, Cantemir. p 

16. Alexandri: Balade, t. 2, p. 26, Cuvântul <panţira» în- . 

semnează poloneşte «ză». 

17. Statistica Moldovei din 1566,_ publicată în Woicicki : 
Biblioteca Starozytna pisarzy polskich, t. 6, p. 06; enumără 
di ținuturi, însă ea lasă la o parte toată Pocuția şi. părțile 

țării săcueşti, cucerite sub Ştefan-cel-Mare. 

D
x
 

a
 
C
i
 

, XI. , 

1. Walachische Maehrchen, p. 216. | 

2. Cântec iţigănesc din Cogălniceanu: Esquisse sur V'hi-- 

stoire des Cigains, Berlin 1837, p. 36. Traducerea literară, 
„iat-o: «Da unle vine el? de unde sare el? Hai, fiule. sai 

Nevasta merge şi cerşeşte, baba se închină pe vatră, nevasta 

: este ca un trandafir, baba este ca o broască ţestoasă ș ne-: 

vasta se.ia cu un june, baba se ia cu ur moşneag. 
3, Le Beau: Histoire du Bas Empire. eds., t. 14, p.242.. 

4. Tradiţiunea acelor lupte se păstrase la Ţigani până-în 

secolul XV, Vezi : Journal d'un bourgeois de Paris de 1409; 

„a 1418; în Buchon: Choix de Chroniques. Paris 1835, p.. 
GT2—74.
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5. Cronicile ruseşti sub anul 1114 îi numesc <Czernie 
klobuki». Cuvântul klobuk derivă dela verbul «klubiti», adică 
«a încreți». Credem dar că «czernie klobuki» se poate ira- 
duce prin «negrii creţi», iar nu cum explică Kăranizin, ti 
2, nota 218. 

"6, Vezi extrattele din istoricii bizahtiri în Stiittei: AMe- 
moriae populorurm, t. 3, p. 183, 816: Cegeries, genera ob- 

scurissimo, nullisque natalibus. 

1. Cogâlniceanu, op cit., p. 4: , | 

8. Vezi cronica citată mai stis: eMemoires d'un bour- 
geois», p. 674: «pour toutes robes une vieille faus soie trăs 
grosse d'un lien de drap ou de corde lite sur l'epaule, dessol 
us un pauvre roquet ou chemise pour ioiis parenieints, 

- 9. Un fel de postav de Flandra, despre care voiu vorbi 
în scrierea mea: Comerciul român. 

10. Această , deseripilune este luată din Cogălniiceanu, op 

citat, p. 15. 

XII. 

„1. Cantemir şi articolul lui Bălcescu în Magazinul istoric, 
2. Pentru descripţiunea acestui costum am consultat mai - 

cu seamă vechea gravură spaniolă în posesiunea d-lui V. 

„„. Alexandrescu, 
3. Forma jurământului în documente. 

UL 

„1. In fiecâre judeţ eră câte un vătat ca ajutor al pârcă- 
-labului. Vezi vechea statistică a Moldovei în Vojciki: Bi- 
bliotela starozytna, t. 6, p. 66. 

2. Despre moda unor asemenea păhăruţe, vorbeşte Ma- 
ciejowski Polska, t, |, p. 89, 

_ “8. Vezi în această privinţă un pasagiu foarte interesant în 

Heister : Notizen ueber die Zigeuner, Koenigsberg. 1542, p. 39. 

"4, Tractate comerciale între Moldova şi Polonia, despre 
care voiu vorbi in scrierea mea: Comerciul român. 
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. Hauptbericht fuer dăs Herz. Bucovina, ănul 1663 „p. 92. 
. Akty Zapadhnoi Rossi, î. 1, p. 32. - 

„1. Magyar Tortenelmi, tar. t. 3, p. 23. La lingua loto e 
"e pocco diversa dălle nostră itâliana... se alcrino dinianda, 
se sano parlar în la lor lingua valacca dicono a.questo modo 

sti Rominest, che vol dire sal tu Româno. Quel paese e 

molto " fertile dogni cosa etcetio di vino dove în vece di 

esso usano la cervosa. - Ă 
- 8. În Moldova erau cunoscute pe atunci carele nemfeşti, 

mai mici. şi carele armenești, mai mari. Vezi Akty Za- 

„padioi Rossi, î. |, p. 31. , 
9. Ăşa îi descrie vechiul poet Klonowicz, Vezi Pamietnik 

„
9
 

- naukowo-literascki, 1856, sect. 1, t. 2, desp. 6, p. 62, 11. 

+10. Aşezământul comercial al lui Şteian-cel-Mare din 1460, 
„descoperit în Archiva niunicipală dela Leopole şi care va îi 
publicat în ziarui meu: « Artiiva istorică a României. Despre 

" “moneta griuna şi groş ăm vorvit deja înir'o altă notă. 

1i. ibidem. 
"12. Zlot:galben. Despre cail ungureşti în pre de o sută 
zloți vorbeşte «Âşezimântul comercial al lui Ştefan-cel-Mare. 

13. Vechiu pioverb moldovenesc care probează disprețul 
Românilor pentru Armeni. 

ia. Instituţiunea olăcarilor, odată cu cuvântul olac, au” 

luat-o Românii dela Turci. Despre brânele olăcarilor şi dreptul 
lor de a încălecă la nevoie cai străini peritru a riu întârziă cu ” 
“poruncile guvernului, vorbeşte celebrui Montaigne : Essais.. 

15. Despre cărţuliile vameşilor, vezi Akty Zapadrioi Rossil, 

p. 3, p. 8. 
16, Acta tomiciana, cupriiide un mare număr de docu- 

mente despre nedreptăţile făcute neguţătorilor armenii în 

Moldova. 

W, 

1. Descrierea ţării e luată din Skalkowski : Istoria Novoi 
Sieczi, ed. 2, t. 1, p. 219.
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2. Despre călăii ţigani, Letop. t. 1, p. 231. Vezi de ase- 
menea Isthvanti. Regni Hungarici, historia.. Coloniae 1685 
p. 4S sub anul 1514: Sequnti erant castra quam plurim 

ex vagis illis quos Ciganos vulgus- appellat, vilissimum et 

abjectissmum nominum genus in Transilvania ac utraque 

Valachiae tortorum infamem operam exercere solitum. - 

ri, vezi Letop. t.1, ap, p. î. 3. Dosprecălăii tâta 
| VERIFICAT] 

201 ] | x, 

1. Inscripţiunile romane din Dacia, adunate de Gruter 

Kantacsich, Seivert etc, au conservat tradiţia “mai multor” 

balnea. 
„2. Cronicarul polon Heidenstein: Res Polonicae ab ex- 
cessu Sigismundi Augusti, Franctor, 1671. p. 318, vorbind * 

despre strămutarea capitalei: din Suceava de către . Alexan- 
dru-vodă Lăpuşneanul, descrie laşii, aşa: 

_<Templa tria circiter Graeci ritus. Armenorum unum, ex . 

«lapide omnia. Catholicum ex materia unum. Super onnia 

Balneum Asiatici operis ex lepide: pro captu loci satis ele- 

  

“ pants». Această, baie există în laşi până astăzi din dosul 
Mitropoliei. 

3. Pentru” această descripţiune am 1 consultat scrierile d-lui 

Mazios asupra băilor române ; a d-lui Laborde despre băile 

- maureşti din Spania; buia cea veche din laşi şi pasagiile 
d-lui Maciejovski, asupra vechilor băi în Polonia. 

“. Despre învăţătura Ovreilor maureşti vezi Notice sur 

.Abou lousouf Hasdai Ibn-Schaprout, par Luzzato Paris” 

m. 

ERIE 

1852. Despre emigrarea lor în Moldova, vez. Meier: Opi-  - 

sanie Oczakovskoi zemli. Petersb. 1191 p. 53 poti 
5. Observăm-aici că cele mai frumoase dou, “bis din; N 

România sunt de arhitectură maurească; eatedrila icla" 

Curtea de Argeş şi Trei erarhi din laşi, 
6. Golembiewski; Domy i dwory p. 514- 
1. Ibid. . ai 
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