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notă biografică

Ion Ghica s-a născut în vremea lui Ioan vodă Caragea, în anul 1816,
pe 12 august, la Bucureşti, într-o familie care a dat Principatelor zece
domni. În linie paternă directă e strănepotul lui Dimitrie Alexandru
Ghika („Banul Bătrânul“), nepotul lui Scarlat şi ﬁul lui Dimitrie (Tache),
mare logofăt, boier cu studii la Viena. Din partea mamei, Maria, sora patriotului Ion Câmpineanu, se trage dintr-o familie de mari boieri munteni. Naş de botez i-a fost viitorul domn de la 1822–1828, Grigore Dimitrie
Ghika. Printre ascendenţii şi rudele sale colaterale se numără boierii
Dudeşti, Grădişteni, Văcăreşti sau Filipeşti.
A învăţat mai întâi carte grecească, apoi carte românească de la oamenii de casă ai tatălui şi de la Ion Heliade Rădulescu. La vârsta de 14
ani începe să studieze în franceză cu Jean Alexandre Vaillant, intelectual
romantic şi agitator politic, participant la varii comploturi în Principate.
Tovarăşi de învăţătură îi sunt C.A. Rosetti şi Grigore Alexandrescu. La
„Sfântul Sava“ se împrieteneşte cu Nicolae Bălcescu. Este trimis la studii
la Paris, iar în 1836 obţine un bacalaureat în litere la Sorbona. Îl atrag
însă mai degrabă ştiinţele exacte; obţine şi un bacalaureat în matematici,
care-i permite să urmeze studiul geologiei la Şcoala de Mine. În capitala
Franţei leagă acum prietenia cu Vasile Alecsandri.
În vremea în care ocupaţia rusească impune în Principate prevederile
Regulamentului organic, studenţii români de la Paris îşi articulează
ideologia naţională şi liberală, într-un mediu agitat de ideea reformării monarhiilor europene sub imperativele deşteptării naţionale şi ale
progresului în toate domeniile. Ion Ghica frecventează saloanele şi
stabileşte legături cu intelectualii francezi în vogă, cu foştii luptători
greci, cu exilaţii polonezi, cu diplomaţii englezi sau ruşi. Publică articole
şi broşuri menite să aducă în atenţia opiniei publice europene problema
Principatelor. Acţiunea tinerilor români este conjugată cu cea a partidei
naţionale din ţară, adunată în jurul lui Ion Câmpineanu, şi urmăreşte
contracararea ambiţiilor Rusiei prin întărirea vocii Imperiului Otoman
în concertul european. Ghica va rămâne şi mai târziu, asemenea multor
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colegi de generaţie, partizanul acestei linii politice pro-otomane – prin care
se urmărea o autonomie substanţială a Principatelor unite, garantată de
puterile occidentale, în cadrul unui Imperiu Otoman reformat –, ca singură cale de a pune stavilă ţelurilor Rusiei de a-şi anexa pur şi simplu
Ţara Românească şi Moldova, aşa cum procedase nu demult cu ţările
Caucazului. Cursul evenimentelor ulterioare îi va da dreptate. Până
atunci, aceasta este calea pe care interesele patrioţilor români îşi găsesc
un ecou tot mai puternic în Franţa şi chiar şi în Anglia, în cercurile politice interesate să limiteze expansiunea Rusiei.
Se întoarce la Bucureşti în 1841 cu diploma de inginer de mine, pe
care încearcă în zadar să o fructiﬁce. În Ţara Românească, unde domnitor
este unul dintre numeroşii săi unchi, Alexandru Dim. Ghika – personalitate ezitantă, supusă intereselor Rusiei mai mult de nevoie decât de
voie –, i se nesocotesc studiile şi capacităţile. I se propune în schimb o
prefectură, deşi este privit cu suspiciune din pricina ideilor sale politice.
Pleacă la Iaşi cu o scrisoare semnată de Ion Câmpineanu prin care i se
propunea lui Mihail vodă Sturdza unirea Principatelor sub sceptrul său.
Domnul Moldovei refuză; Ion Ghica este recrutat însă de eminenţa cenuşie a regimului său, beizade Nicolae Suţu, pentru Academia Mihăileană.
Rămâne la Iaşi mai bine de un an, în cercul lui Alecsandri, Kogălniceanu
şi Petre Mavrogheni, şi ţine cursuri de matematici, de ştiinţe naturale şi
de economie politică.
În toamna anului 1843 înﬁinţează la Bucureşti, împreună cu Nicolae
Bălcescu şi Christian Tell, societatea revoluţionară secretă „Frăţia“. Societatea este organizată după modelul lojilor masonice; va avea din 1845 o
ﬁlială pariziană, Societatea Studenţilor Români – animată de C.A. Rosetti
şi fraţii Brătianu –, şi va întreţine legături strânse cu reformatorii moldoveni. Într-un nou sejur ieşean publică Propăşirea. Foaie pentru interesurile
materiale şi intelectuale şi este însărcinat de Mihail Sturdza cu reforma
învăţământului.
În 1844, boala tatălui îl sileşte să se întoarcă la Bucureşti. În 1846 se
alătură Societăţii Studenţilor Români, la Paris, amestecându-se în efervescenţa premergătoare revoluţiei. Din nou la Bucureşti, se căsătoreşte
în 1847 cu Alexandrina (1830–1926), ﬁica generalului Mavros, aﬂat în
slujba Rusiei, şi a Sevastiei Suţu. Primul dintre cei zece copii i se naşte
în aprilie 1848, cu două luni înainte de izbucnirea revoluţiei (ﬁii şi ﬁicele
lui Ion Ghica se vor căsători în familiile Creţulescu, Sturdza, Grădişteanu,
Cantacuzino, Magheru sau Catargiu). Sunt lunile în care Ghica plănuieşte
şi organizează minuţios, împreună cu Bălcescu, Christian Tell, fraţii
Golescu, fraţii Brătianu, C.A. Rosetti, Magheru, Heliade Rădulescu etc.
La 29 mai, cu opt zile înainte de Proclamaţia de la Islaz, trece Dunărea, împuternicit ca agent al guvernului provizoriu (care nu fusese încă
proclamat) pe lângă Sublima Poartă, cu misiunea de a obţine sprijinul
sultanului. Fără a i se recunoaşte calitatea oﬁcială, este bine primit şi în
cercurile diplomatice, şi în cele ale guvernului de la Constantinopol. În
timp ce prietenii săi politici se aﬂă exilaţi, după înăbuşirea revoluţiei, Ion
Ghica este tot mai apropiat de paşalele din capitala imperiului, dintre
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care multe sunt adepte ale modernizării după model occidental. Ghica
lucrează pentru emanciparea Principatelor în contextul apropierii Porţii
de politica franco-britanică. Prietenia cu puternicul Mehmed Reşid paşa
îi aduce în 1854 numirea ca guvernator al insulei Samos (principat autonom
în cadrul Imperiului), în contextul Războiului Crimeii (1853–1856), cu
misiunea de a stârpi cuiburile de piraţi greci care periclitau vasele franceze şi engleze în drum spre teatrul de operaţiuni. Guvernează cu abilitate, dar cu o mână de ﬁer, şi lasă amintirea unui administrator eﬁcient
şi luminat; în 1856 este primit de sultanul Abdul-Medjid, care îl decorează
şi-i conferă titlul de principe (bei) de Samos. Numele său e în cărţi pentru
tronul Ţării Româneşti, însă, dacă văzuse în principatul Samosului un
mijloc de a ajunge pe tron, în fapt această mişcare îi atrage ostilitatea
multora dintre foştii companioni revoluţionari. Aduce totuşi o contribuţie
importantă la lupta pentru unire, care devenise un obiectiv realizabil în
urma înfrângerii Rusiei de către coaliţia dintre Franţa, Anglia, Imperiul
Otoman şi Regatul Piemontului.
Din ţară i se contestă cetăţenia, pe motiv că se aﬂă în slujba Porţii,
astfel încât nu poate candida pentru un loc în Adunarea Electivă. După
Unire este numit însă de Alexandru Ioan Cuza, la recomandarea lui
Alecsandri, prim-ministru al Moldovei, apoi al Ţării Româneşti, în anii
1859–1860. Politica independentă şi ambiţiile personale pe care le urmăreşte îl fac să piardă încrederea domnitorului. Evoluează politic dinspre
liberali spre moderaţi, apoi spre conservatori.
Este unul dintre arhitecţii „monstruoasei coaliţii“ dintre liberali şi
conservatori care se opune reformei agrare şi electorale şi care izbuteşte
în cele din urmă lovitura de palat din 11 februarie 1866, forţându-l pe
domn să semneze abdicarea într-un moment în care acesta se aﬂa în
corespondenţă cu Napoleon III pentru aducerea pe tron a unui principe
dintr-o dinastie europeană. Preia conducerea guvernului, iar semnătura
sa se aﬂă pe actul jurământului domnitorului Carol de la 10 mai, apoi
pleacă la Constantinopol pentru a-i obţine acestuia recunoaşterea.
În politica de partid, deşi apropiat de cercurile liberalilor munteni, a
năzuit permanent la un statut de independenţă de felul celui pe care
ştiuse să şi-l asigure Kogălniceanu. S-a simţit, desigur, mai îndreptăţit
la tron decât principii Cuza şi Carol şi a fost un maestru al coaliţiilor şi
ocultelor. În 1871 însă, confruntarea cu tânărul domnitor german, confruntare de la care aştepta aceleaşi rezultate ca la lovitura din 11 februarie
1866, îi va ﬁ fatală. Numit din nou în fruntea guvernului în 1870, se aﬂă
în miezul intrigilor antidinastice ale liberalilor, care culminează cu evenimentele de la Sala Slătineanu: pentru a lovi în domnitor, un banchet
prezidat de consulul prusac este atacat de masele de manevră ale „roşiilor“. În urma unei întrevederi cu principele Carol în noaptea incidentului,
i se solicită demisia pe un ton dur şi în termeni lipsiţi de echivoc. Cariera
sa guvernamentală ia astfel sfârşit pentru totdeauna. Din acest moment,
Ion Ghica se va manifesta cu precădere în câmpul ştiinţiﬁco-publicistic, ca
membru de seamă al Academiei şi ca diplomat.

8

notă biografică

În 1874, în temeiul articolelor şi volumelor de economie politică (seria
de Convorbiri economice, 1865–1875), este ales membru al Academiei
Române. Între 1876 şi 1895 va ﬁ în patru rânduri preşedintele acestui
for. În perioada 1877–1881 este director al teatrelor. Şi aici, ca şi la Academie şi ca în toate funcţiile pe care le-a ocupat de-a lungul vieţii, se dovedeşte un bun organizator. Mandatul său marchează aşezarea Teatrului
Naţional pe baze profesioniste (şi rămâne în istoria literaturii şi prin conﬂictul violent cu I.L. Caragiale, căruia îi cenzurează Noaptea furtunoasă).
În 1879, în urma unei vizite la Mirceşti, plănuieşte cu Alecsandri seria
de scrisori care îi va asigura posteritatea literară. Scrisorile, copiate de
Alecsandri la primire şi expediate astfel lui Iacob Negruzzi la Iaşi, vor ﬁ
publicate pe rând în Convorbiri literare, apoi adunate în două ediţii, în
1884 şi 1887. În 1889 îşi va întregi opera memorialistică cu Amintiri din
pribegia după 1848, în care aruncă lumină asupra relaţiilor dintre
revoluţionarii români printr-o amplă colecţie de scrisori inedite publicată
în volum.
Între 1881 şi 1890 este ministrul plenipotenţiar al României la Londra.
Este o ﬁgură marcantă a corpului diplomatic din Regatul Unit. În această
perioadă alternează obligaţiile serviciului cu vizitele în ţară şi cu sejururile în Franţa, unde se bucură din nou de compania prietenului Alecsandri
(ministrul României la Paris din 1885).
Cei din urmă ani şi-i petrece, cu o sănătate tot mai precară, la moşia
de la Ghergani. Se stinge din viaţă în vârstă de 80 de ani, la 22 aprilie
1897, ultim reprezentant al generaţiei paşoptiste, şi este înmormântat
cu onoruri de stat în capela conacului.
În istoria literaturii române, ca şi în galeria marilor ﬁguri politice
ale României moderne, biograﬁa lui Ion Ghica ocupă un loc aparte; viaţa
lui se suprapune în momentele ei esenţiale peste toate evenimentele
importante ale secolului al XIX-lea. Din vasta bibliograﬁe care i-a fost
consacrată, cititorul poate găsi o imagine de ansamblu în reconstituirea
lui Ion Roman, Viaţa lui Ion Ghica, Albatros, Bucureşti, 1970, sau în sinteza ştiinţiﬁcă a aceluiaşi autor din studiul introductiv la ediţia de Opere,
vol. I, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1967, precum şi în monograﬁa
lui D. Păcurariu, Ion Ghica, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965.
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Publicarea scrisorilor lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri se înscrie
în demersul Editurii Humanitas de recuperare a celor mai preţioase
mărturii dintr-o epocă în care istoria noastră şi-a schimbat cursul în mod
decisiv: jumătatea de veac care a cuprins mişcările de la 1821 şi 1848,
Unirea Principatelor şi venirea domnitorului Carol. Pentru Moldova,
memorialistica cea mai valoroasă care dă seamă de această perioadă o
reprezintă amintirile şi povestirile lui Radu Rosetti, precum şi memoriile
principelui Nicolae Suţu – toate, publicate recent în această serie.
Echivalentul lor în spaţiul valah este corespondenţa lui Ion Ghica, operă
care întregeşte această imagine a trecerii de la o lume orientală nemişcată
de veacuri spre Occidentul modernităţii şi al progresului.
Prezentul volum este o ediţie integrală. Scrisorile au apărut pentru
prima oară în paginile revistei Convorbiri literare, între anii 1880 şi 1887,
şi de aici s-au cules pentru cele două ediţii antume. În 1884 (Tipograﬁa
Academiei Române, Bucureşti) au fost adunate în volum primele 16 scrisori. Următoarele scrisori fuseseră gândite iniţial ca material pentru un
al doilea volum; ele au apărut însă ca o întregire în ediţia din 1887 (Editura Librăriei Socec & Comp., Bucureşti, ediţiune nouă), cu o „Introducţiune“ a autorului. Textele apărute în ediţia 1884 au fost recorectate de
autor pentru ediţia 1887; aceasta din urmă este deci ediţia pe baza căreia
s-a alcătuit şi volumul de faţă. În raport cu ediţia de bază, din prezentul
volum s-a eliminat scrisoarea lui Vasile Alecsandri cu numărul V („Vasile
Porojan“), care nu aparţine operei lui Ion Ghica, iar scrisoarea aceluiaşi
cu numărul XVII („Iată-ne cu iarna în ţară…“) a fost plasată drept prefaţă,
aşa cum apărea în ediţia din 1884. Pentru unele situaţii a fost consultată
şi prima versiune, cea publicată în Convorbiri literare; a fost consultată de
asemenea ediţia de Opere, vol. I, întocmită de Ion Roman la Editura pentru
Literatură în 1967. Se cuvine menţionat însă că ediţiile postbelice ale
Scrisorilor sunt cenzurate; în mod surprinzător, ediţiile apărute după
1989 preiau textele cenzurate ca atare, fără nici un avertisment.

10

notă asupra ediţiei

Textul este reprodus ﬁdel, pornind de la ediţia de bază. Graﬁa şi punctuaţia sunt actualizate conform normelor în vigoare, potrivit uzanţelor
curente în ceea ce priveşte editarea operei autorilor români din secolul
al XIX-lea. S-au păstrat ca atare formele lexicale în măsura în care reprezintă o pronunţie speciﬁcă sau o opţiune a autorului justiﬁcată de
etimologie (arhaismele, regionalismele, împrumuturile lexicale neologice
la data scrierii), precum şi formele gramaticale (cu excepţia apocopei lui l
ﬁnal din articolul hotărât, care a fost păstrată, cu puţine excepţii, doar
în situaţiile de oralitate). Cuvintele şi textele în limba greacă au fost preluate în forma din ediţia de bază, care reﬂectă graﬁa uzuală în epocă (cu
unele abateri, care se datorează autorului). Greşelile de tipar evidente
sunt corectate tacit; în câteva cazuri, cuvintele omise la culegere sunt
restituite între croşete; au fost păstrate însă neconcordanţele sintactice
ale autorului. Scrierea cu iniţiale majuscule a unor termeni urmează şi
ea normele actuale, mai puţin acolo unde marchează o opţiune asumată
de autor. Titlurile sau pasajele citate de Ion Ghica (mai ales versuri), cel
mai adesea din memorie, sunt reproduse ca atare, fără a mai semnala în
note de ﬁecare dată inadvertenţele. Numele româneşti, greceşti, slave
şi turceşti de persoane şi locuri au fost preluate şi ele în graﬁa autorului,
chiar şi atunci când acesta ezită între diferite variante; în notele editorului
şi în indice ele apar în forma consacrată în lucrările de specialitate.
Numele din spaţiul occidental au fost transcrise conform uzului, mai puţin
acolo unde abaterea pare a indica o opţiune a autorului; multe dintre greşelile în scrierea numelor sugerează că ediţia de bază s-a cules după dictare.
Numele familiei Ghika apare în note cu această formă pentru ramura
principală, cea din Muntenia, şi în forma „Ghyka“ pentru ramura moldoveană, descendentă prin femei din Grigore III Ghika vv. – aşa cum era
scris de membrii familiei şi cum apare în actele şi în publicaţiile epocii,
precum şi în lucrările actuale de genealogie. Ion Ghica este primul membru al familiei care se semnează astfel.
Notele autorului sunt marcate cu cifre, ca în ediţia de bază, iar notele
editorului sunt marcate cu litere.
Indicele selectiv de nume urmăreşte personalităţile istorice relevante
în context.
Conţinutul ilustraţiilor este descris în „Legenda“ de la ﬁnal.
Pentru explicarea numeroaselor cuvinte sau sensuri ieşite din uz –
şi pe care Ion Ghica le foloseşte adesea tocmai pentru a le ﬁxa în memoria
limbii, întrucât, la momentul redactării scrisorilor, aparţineau deja unei
lumi care dispărea – s-a alcătuit pentru prezenta ediţie un Glosar. În text,
aceste cuvinte şi derivatele lor sunt marcate la ﬁecare ocurenţă cu accent
ascuţit pe vocala accentuată (iar ă accentuat este marcat ca ǎ), pentru a
înlesni lectura şi pentru a semnala includerea lor în lista de la ﬁnalul
volumului. În general, nu s-au reţinut în Glosar cuvintele care apar în
text doar cu funcţia de exempliﬁcare (în liste de grecisme, rusisme etc.).

vasile alecsandri

Prinţului Ion Ghica
Mirceşti, decembre 1883

Iubite amice,a
Iată-ne cu iarna în ţară!… Ea a sosit noaptea,
pe furiş, şi s-a grăbit să-şi scuture cojoacele pe faţa pământului
pentru ca să aﬁrmeze stăpânirea ei… A doua zi românii s-au
trezit vasali acestei regine aspre a cărei miniştri sunt crivăţul
şi gerul, a cărei curtezani sunt lupii şi corbii, a cărei armată
sunt fulgii de zăpadă şi ţurţurii de gheaţă, a cărei palaturi sunt
clădite cu troian. Baba cochetă şi sulemenită se mirează în
oglinda râurilor îngheţate şi poartă pe frunte-i o coroană de brilianturi ce te pătrunde de ﬁori când o priveşti şi te preface în
sloi când te atingi de dânsa.
E timp de a se culege pe acasă şi de a se adăposti la gura
sobii în aşteptarea altei regine, mult mai atrăgătoare, Primăvara, care va detrona în curând pe bătrâna uzurpătoare. Sperare drăgălaşă!… Ea ne face a răbda despotismul îngrozitor al
iernei fără nici o încercare de răscoală în contra ei, căci orice
manifestare răzvrătitoare ar luneca pe gheaţă şi ar cădea sleită
sub un număr înﬁorător de graduri de frig.
Pădurile apar ca nişte pete negre pe fondul alb al tabloului
iernatic. Copacii desfrunziţi au aerul de schelete pârlite în foc,
şi printre crengile lor zboară ciripind mulţime de păsărele,
stigleţi, piţigoi, vrăbii, ciocârlani etc., cătându-şi hrana, pe când
sub cerul nouros cârduri lungi de corbi fac manevre prevestitoare
a) Scrisoarea lui Vasile Alecsandri prefaţează prima ediţie, din 1884.
În ediţia din 1887 este inserată sub numărul XVII, fără titlu.
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de vijelii. În toate zările, pe toate câmpiile se întinde o pătură
albă ca o pânză pe un mort, iar pe drumurile dispărute sub
zăpadă se văd mişcânduse încet sănii încărcate cu lemne de la
pădure. Vitele par chircite, păsările zgribulite, şi oamenii vineţi
la faţă. Iarna găseşte o petrecere de artist lipind pe geamuri
ﬂori fantastice de gheaţă şi văpsind cu culoare patlaginie urechile şi nasurile omeneşti. Ea simte mulţumire de a pune natura
în suferinţă şi de a face ca însuşi aerul să pară tremurând de
ger când priveşti fulgii spulberaţi de suﬂarea vântului.
Eu, amice, deşi mare admirator al frumuseţilor Iernii, splendide la lumina soarelui şi fermecătoare sub razele lunei, mă
feresc de contactul ei prin întrebuinţarea unui număr, ajuns a
ﬁ legendar, de paltoane şi de blăni. Când o văd sosind, o întimpin cu bătrânescul cântec popular:
Soră-mi eşti, soră să-mi ﬁi,
Iar la noi mai rar să vii.
Şi ea, drept mulţumire, întoarce cheia în broasca uşii mele,
trântindu-mă astfel la închisoare până la epoca sosirii naghiţilor. Trei, patru şi uneori cinci luni de zile, retras în căsuţa mea,
îmi închipuiesc că sunt într-o corabie prinsă de sloiurile Mării
Baltice. Părere negreşit, dar părere aşa de înteţită în mintea mea,
că zăresc chiar urşi albi trecând pe câmp!… Cât despre lupi, îi
aud noaptea urlând în marginea satului şi ziua îi recunosc în
impiegaţii ﬁscului.
Cât ţine timpul aspru, cât termometrul face gimnastică sub
linia de la zero ca sub un trapez ideal, îmi umplu zilele cu îndeletniciri intelectuale şi cu întreţinerea focului din sobe. Am
ajuns în arta aceasta la înălţimea vestalelor şi acum ştiu a da
clădirii despicăturilor de lemne forme arhitectonice cari ar
merita medalie de aur, dacă asemenea talente s-ar recompensa
în ţara noastră.
Dimineaţa îmi place să mă scol de cu noapte şi să găsesc
cabinetul meu de lucru bine încălzit şi vesel luminat de un candelabru aprins. Ceaiul e gata pe masă; căţeii mei sar prin
cameră cu mii de jocuri şi de dezmierdări, aşteptând porţiile
lor de zahar; biroul mă cheamă lângă el, arătându-mi calamara
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plină, condeiul zburdalnic, hârtia albă. „La lucru!“ îmi şopteşte
un glas ce iese din tuspatru colţuri ale cabinetului, şi cu plăcere
ascult adeseori îndemnul său; încep prin corespondenţa cu
Londra, cu Parisul, cu Bucureştii, cu Iaşii, cu Montpellier, chiar
şi cu America; apoi mă apuc de vreo lucrare mai serioasă şi
ziua trece făr-a băga de seamă dacă ninge şi dacă suﬂă crivăţul.
Sunt zile în cari… însă te văd zâmbind şi clătinând din
cap… sunt zile în cari ies pe afară, învelit cu blana nr. 3, şi fac
o primblare scurtă, de tot scurtă, pe cărările trase în omătul
din grădină. Admir în treacăt cerul oţelit, zăpada cristalizată
ce scârţâie sub picioare, păsărelele ce zboară împrejuru-mi
ţipând de mirare (?)… clătinarea copacilor în semn de căinare
pentru imprudenţa mea, şi mă simt cuprins de un avânt eroic
înfruntând duşmana lumei, Iarna!… dar să ne grăbim a ne
întoarce în casă, căci îngheţ, cu tot eroismul meu!
Seara, când perdelele sunt trase, cad pe gânduri, privind la
salamandrele din sobă. O melancolie adâncă pătrunde în
suﬂetul meu, pe când viscolul vâjâieşte prin horn; iar pentru
ca s-o alung adun cu mintea împrejuru-mi pe unii din contempuranii mei ce se bucură încă de viaţă şi răsfoim împreună albumul suvenirilor noastre.
Tu eşti unul din cei chemaţi şi mai aleşi. Iată dar un raport
esact de cele ce am grăit cu tine, ieri-seară, în ajunul sﬁnţilor
Tirs, Lefkie şi Filimon. Amice, când vine vârsta nemiloasă şi ne
spune că e timp de astâmpărat pornirile inimii şi de strâns
aripele închipuirii, când zburdalnicele zboruri prin lumea
nălucirilor atrăgătoare devin pericoloase şi călătoriile depărtate
prin lumea reală o întreprindere obositoare, ne rămâne o ultimă
şi nepreţuită petrecere pentru mângâierea zilelor din apusul
vieţii. Ea consistă întru aducerea aminte a trecutului şi reînvierea prin povestire a diverselor epoci prin cari am trecut, întâlnind în calea noastră tipuri originale şi luând parte la fapte
cari se ating de istoria ţării. Acest voiaj în jilţ are avantajul de
a ﬁ şi comod, şi încântător.
Tu mi-ai povestit adeseori întâmplări interesante pe cari le
auziseşi din bătrâni şi mi-ai zugrăvit cu un adevărat talent de
pictor unele ﬁguri din generaţia ce ne-a precedat, întrevăzute de
tine în copilărie. Eu însumi am cercat să fac a zbura pe sub
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ochii tăi un stol de suveniri variate, şi astfel oarele noastre de
întâlnire au fost totdeauna pline de veselie sau de uimire, pline
de încântări culese în grădina trecutului sau de visuri patriotice vânate pe câmpul viitorului necunoscut. Am îmbătrânit
însă fără a pierde patima acestui vânat, căci dintru toate pasiunile omeneşti amorul de patrie este singurul care nu se stinge
niciodată.
Dacă am ﬁ avut o maşină stenograﬁcă de buzunar, maşină
ce se va inventa negreşit în seculul nostru de avocaţi şi de deputaţi elocvenţi, ea ar ﬁ produs o mică bibliotecă de anecdote, de
schiţe uşoare, de memorii istorice şi de portrete bine colorate,
care formau un soi de muzeu demn de a ﬁ vizitat; iar generaţia
actuală, a cărei cunoştinţă de trecut nu se întinde peste limitele
celor din urmă treizeci de ani, ar găsi în el multe subiecte de studiu atrăgător şi folositor… Câte romanuri, câte piese de teatru,
câte scrieri ﬁziologice s-ar putea clădi cu materialul adunat în
el! Şi câte spirite sănătoase s-ar retrage cu mulţămiri în sanctuarul său spre a se odihni de luptele zilnice şi de preocupările,
zise politice, ale epocei de faţă!…
Tipuri pentru tipuri, sunt de preferat acele dispărute din
societatea română în locul acelor de venetici alungaţi din ţările
lor şi adăpostiţi astăzi între noi cu pretenţiile lor ridicole de critici
şi de reformatori, în locul acelor de donjuani de trottoirs, acelor
de salvatori patentaţi de patrie, acelor de invidioşi care stupesc
veninul lor spre tot ce-i mai sus decât dânşii, chiar deşi sunt
convinşi că stupitul cade tot pe obrazele lor etc. etc. Fapte pentru
fapte… istoria va judeca valoarea acelor cari s-au desăvârşit cu
sacriﬁciuri de avere şi de viaţă chiar, şi a celor săvârşite sub îndemnul ambiţiei personale sau al dobândirii de averi colosale.
Această idee m-a îndreptat către tine, amice, cu propunerea
ca să începem între noi o corespondenţă menită de a continua
convorbirile noastre şi să le publicăm într-o foaie literară pentru
plăcerea noastră intimă. M-am măgulit totodată cu slaba
sperare că acea corespondenţă va ﬁ bine primită de unii din
compatrioţi care binevoiesc a recunoaşte puţine merite predecesorilor şi ceva măriri evenimentelor petrecute înainte de venirea
lor pe lume.
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Tu ai admis propunerea mea şi ai realizat-o în parte cu o
activitate de care s-au folosit cetitorii foaiei Convorbirilor literare. Mi-ai trimis din Bucureşti şi din Londra un şir de epistole
cari în curând vor ﬁ adunate într-un volum demn de a ﬁgura
în bibliotecele bine compuse. Oaspe iubit, el va veni să ia loc
în familiile române, spre a le povesti cu graiul său limpede,
vesel, plăcut, câteva scene de la începutul secolului nostru, sau
din zilele noastre, şi a desfăşura o galerie originală de ﬁguri ce
poartă sigiliul caracteristic al epocii lor.
Sunt încredinţat, amice, că ai găsit o mare plăcere de a rechema la viaţă acele umbre cari din zi în zi se afundă mai mult
în pustiul uitării şi al nepăsării. Nu mai puţin sunt convins că
volumul tău va procura o deplină satisfacere persoanelor inteligente ce-l vor ceti din scoarţă în scoarţă şi vor ﬁ călăuziţi de
el prin regiunile unei lumi necunoscută lor. În epoca de astăzi
e mare meritul unei opere literare care poate să distragă spiritul
omenirei din vârtejul ce o conduce cu repejune spre ţinta intereselor materiale.
Cât pentru mine, locuitor de la ţară, retras în paşnica singurătate de la Mirceşti, apreciator şi iubitor de roduri intelectuale,
îţi mulţumesc cu sinceritate pentru corespondenţa ta îmbelşugată. Totodată însă mă îngân cu ademenitoarea speranţă că
vei da un frate gemine volumului tău, dacă nu mai mulţi. Tu
ai încă un tezaur de suveniri care foiesc în capul tău cu dor de
a ieşi afară, precum se bat păsărelele de gratiile coliviei. Fă-ţi
milă cu ele şi le deschide colivia, pentru ca să se bucure de încântarea libertăţii şi ele, spre mulţămire, să ne încânte cu glasul
lor armonios. Din parte-mi îţi promit să urmez exemplul tău
precât îmi vor permite puterile şi împrejurările vieţii.
Spune-mi dar anii tăi petrecuţi în insula Samos în cualitate
de bei, guvernator acestei insule, şi călătoriile tale prin Asia Mică.
Din acea epocă a vieţii tale eu nu-mi aduc aminte decât unele
trăsături povestite mie de veselul nostru amic, răposatul locotenent de marină Laurent, care a primit ospăţ în casa ta de pe
malul Mării Egee… Pe atunci, în timpul războiului de la Crâma,
a) Războiul Crimeii (1853–1856) a opus Rusia unei coaliţii formate
din Franţa, Marea Britanie, Imperiul Otoman şi Regatul Piemontului
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pirateria luase o mare dezvoltare în Arhipel. Grecii, ostili armiilor aliate, franceză şi engleză, care făceau asediul Sevastopolului, atacau adeseori corăbiile încărcate cu provizii pentru Camieş
şi Balaclava, le prădau şi le cufundau în adâncul mării. În
zadar vapoarele de război ale Franţei le dădeau goană aprigă
printre insule! Îndrăzneţii imitatori a lui Canaria ştiau a se
adăposti pe sub maluri şi în peşterile stâncilor, ﬁind ajutaţi de
toţi compatrioţii lor… Nici o pedeapsă, nici ameninţarea de
moarte nu înduplecau pe acestia de a trăda locul ascunderii,
şi bieţii căpitani de vapoare se întorceau totdeauna fără izbândă din espediţiile lor, retrăgându-se furioşi în portul de la Samos.
Laurent râdea de ei, poreclindu-i amirali Bredouille.
Una din acele bande de piraţi devenise mai cu seamă o
calamitate pentru corăbiile de transport. Ea, ﬁind urmărită de
aproape de cătră vaporul pe care se găsea Laurent, în calitate
de oﬁţer de marină, şi tu, în calitate de amator de vânat, debarcase în insula Leros şi se făcuse nevăzută într-o peşteră adâncă
din sânul ei… Vaporul ajuns în port după piraţi, comandantul
chemă autorităţile locale şi le ordonă să-i predea în mâna lui.
Toţi grecii se jurară pe toţi sﬁnţii din calendarul ortodox că nu
şi Sardiniei. Puterile occidentale au sprijinit Imperiul Otoman pentru a
stăvili expansiunea Rusiei în Balcani şi Caucaz, care ameninţa echilibrul
european. Rusia a fost învinsă; Tratatul de pace de la Paris (30 martie
1856) a deschis calea spre unirea Principatelor. Războaiele Ruso– Turce
sunt o constantă a secolelor XVIII – XIX, desfăşurându-se pe două fronturi:
în Caucaz şi la Dunăre, în Principate. Pentru spaţiul românesc, cele mai
importante au loc în 1710–1711 (aventura lui Cantemir cu Petru cel Mare),
1735–1739 (Rusia ocupă Principatele şi obţine statutul de putere protectoare a creştinilor din Imperiul Otoman; Pacea de la Kuciuk–Kainargi);
1787–1792 (Rusia ocupă Moldova şi anexează Hanatul Crimeii, Suvorov
ia Ismailul; Tratatul de la Iaşi); 1806–1812 (Rusia ocupă Principatele;
Tratatul de la Bucureşti, prin care Rusia anexează Basarabia); 1828–1829
(Rusia ocupă Principatele; Tratatul de la Adrianopol); 1853–1856 (Războiul
Crimeii); 1877–1878 (Bulgaria devine principat autonom, iar România,
principat independent în urma Congresului de la Berlin; Rusia răpeşte
României sudul Basarabiei). a) Konstantínos Kanáris (1793–1877),
erou al războiului de eliberare a grecilor (1821–1830); amiral, prim-ministru
al Regatului Elen în mai multe rânduri în perioada 1844–1877. În 1822
reuşeşte, cu o mână de oameni, să scufunde nava-amiral a ﬂotei otomane
în largul insulei Chios.
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sunt gazde de hoţi, deşi ei se găseau în buza puştilor întinse
spre dânşii de marinarii francezi. Un semn numai a căpitanului, şi cădeau morţi fără a-şi încărca suﬂetul cu mărşavul
păcat al trădării!
Atunci, după spusa lui Laurent, tu te-ai apropiat de comandant şi, domolindu-i mânia, l-ai sfătuit să debarce oamenii lui
în insulă pentru ca să cerceteze cu de-amănuntul toate malurile
şi toate stâncile. Sfatul tău fu ascultat, dar cercetările rămaseră
zadarnice!… În ﬁne, întâlnind o turmă de capre, aţi întrebat pe
păstorul lor, un băietan de vreo 16 ani, unde stau ascunşi piraţii?
El răspunse mândru că nu ştie!… Căpitanul iar se înfurie şi
porunci să-l împuşte. Grecul se puse dârz în faţa armelor încărcate, fără a deschide gura, făr-a-şi pierde liniştea, deşi da ochii
cu moartea. El era sublim de abnegare şi de eroism!
— Căpitane, ai zis tu în acel crâncen moment, nu ucide păstorul; ucide caprele lui, de vrei să aﬂi adevărul.
Aşa s-a şi întâmplat… Abia marinarii francezi împuşcaseră
vreo zece capre, şi păstorul uimit mărturisi că piraţii se găseau
într-o peşteră apropiată, care comunica cu un turn părăsit din
timpul cavalerilor de Rod.
Asediul stâncii se făcu după toate formele strategice; lupta
se începu cu înverşunare; trăgeau piraţii cu desperare, omorâseră trei marinari şi răniseră patru, şi după câteva ore banda
fu nimicită! Unul singur din ei toţi scăpă cu viaţă şi fu găsit
peste câteva zile, plutind pe mare într-o cutie de scânduri fabricată de el şi condusă prin valuri de o lopată ruptă… Sărmanul
fu prins, însă graţiat, şi merita să ﬁe!
Spune-mi cum la aceeaşi epocă ai oprit ﬂotila lui Saltafero,
care venea de la Calcis să abordeze la Samos cu scop de a
răscula pe samioţi în contra sultanului, pe când Franţa şi Englitera apărau drepturile şi esistenţa Imperiului Otoman. Măreaţă
a trebuit să ﬁe scena întâlnirii tale cu şeful energic al ﬂotilei în
capătul insulei Samos, la Calabactas, având de cadru cerul
albastru al Asiei şi întinderea albăstrie a mării; având tu, în
urma ta, poporul adunat din Samos, şi Saltafero având în urma
lui ﬂotila cu steaguri jumătate albe şi jumătate albastre! În asemenea împrejurări şi-ntr-un asemenea tablou poetic conversaţia
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voastră a avut negreşit un caracter epic, căci Saltafero se depărtă de Samos, fără a-şi împlini scopul, şi tu rămaşi stăpân
pe insula ta.
Spune-mi cum ai arestat pe vestitul Hiotoglu, născut în satul
Sefdikios de lângă Smirna, acel hoţ îndrăzneţ care, după ce
făcuse multe morţi de om şi atacase în trei rânduri caravanele
de la Meca, se retrăsese în insula Samos, îmbogăţit, liniştit şi
foarte considerat de compatrioţii lui şi trecut între oﬁţerii de
jandarmerie ai insulei? Ordinul de arestare a lui sosise de la
Constantinopol, dar autorităţile locale se sﬁau de a-l îndeplini,
căci Hiotoglu nu era comod de prins. Pentru el viaţa chiar a beiului nu plătea nici o leţcaie.
Laurent mi-a povestit că tu, suindu-te călare şi întovărăşit
numai de un singur jandarm, fost şi el palicár, adică hoţ de soiul
lui, te-ai dus în casa lui Hiotoglu, prin care jandarmii chiar se
cam fereau de a trece. Toţi locuitorii se aﬂau în piaţă, căci era
o zi de sărbătoare, iar Hiotoglu, purtând la piept un sileáf bogat
de arme, sta mândru sub un maslin. El îşi făcea cheful cu ciubuc
şi cafea, după obiceiul oriental, pe când fruntaşii satului stau
în picioare dinaintea lui smeriţi şi respectuoşi.
Tu, descălecând, te-ai apropiat de el şi i-ai zis:
— Bre Hiotoglu! Am venit să-ţi spun că am ordin de la Poartă
să te arestez şi să te trimit la Stambul… Deci te găteşte să vii
cu mine… nu te arestez, de te-i purta bine, nu va ﬁ rău de tine,
dar de-i căuta să fugi te-oi găsi în fundul pământului şi atunci
va ﬁ rău de tine.
— Eu? întrebă hoţul, încruntându-şi ochii.
— Peste două săptămâni eu mă duc la Constantinopol; să te
cobori la malul mării, ca să ne îmbarcăm împreună. Ai auzit?
Cuvintele tale au căzut ca un fulger în gloata ce te înconjura.
Hiotoglu te avea la cheremul lui, după cum zic turcii, căci avea
la îndemână un arsenal întreg. Cu toate acestea, el se stăpâni
şi, cătând drept la tine cu ochirea lui de vultur, răspunse: Bine!…
apoi ceru calul său şi te întovărăşi până la jumătatea drumului.
Acolo v-aţi oprit lângă un izvor, ca să adăpaţi caii, şi Hiotoglu
îţi adresă aceste cuvinte:
— Bei mu, ai auzit de mine? Am mâncat zilele multor turci.
Sunt neîmblânzit când mă aprind de mânie, ucid tot ce-mi stă
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în cale… Şi tu însă ai îndrăznit să-mi spui mie verde în ochi
că ai de gând să mă dai pe mâna turcilor!… Priveşte! suntem
acum singuri; aş putea să te sting de la lumina soarelui şi apoi
să trec în Asia ca să mă fac nevăzut. O ştii?
— O ştiu! ai răspuns tu; însă dacă ai comite această crimă,
dacă m-aş lăsa ca un mişel ca să-mi răpeşti tu viaţa, nu ai
scăpa de urgia guvernului nici în sânul maicei tale, căci eu sunt
guvernatorul de Samos, stăpânul tău… şi priveşte, am cu ce să
te culc la pământ până a nu pune tu mâna pe seleáf.
Zicând aceste, ai scos din buzunar un revolver cu şase
încărcături.
Hiotoglu privi revolverul zâmbind şi replică:
— Nu arma ta mă dămoleşte, ci dârzia ta faţă cu mine!…
Eşti palicár şi creştin ca mine, să trăieşti! Când vei ﬁ să pleci,
m-oi aﬂa la malul mării la Vathy.
Hoţul atunci dispăru, şi la ziua hotărâtă se aﬂa la malul
mării!
Câţi oameni de meseria lui Hiotoglu şi chiar de alte meserii
mai puţin periculoase s-ar găsi între popoarele civilizate capabili
de a urma pilda lui? Orientalii nu au obicei să anine un parole
d’honneur la promiterile lor; ei zic un simplu: pola cala pe
greceşte, sau un peki pe turceşte, adică un simplu bine pe româneşte, şi chiar dacă aceste cuvinte le-ar scurta viaţa, ei se
feresc de a le călca. Şi pe la noi, în vremile de demult, se ţineau
legăturile cu sﬁnţenie, însă de când obiceiurile noastre s-au
altoit cu parole d’honneur altoiul a corupt în parte vechea şi
curata lor simplitate.
Pe vestitul tău vânător de caravane am avut eu însumi
prilejul de a-l cunoaşte. Îţi aduci aminte de întâlnirea noastră
neaşteptată pe vaporul mesageriilor Le Joudain ce pleca de la
Smirna la Constantinopol, în toamna anului 1854 sau 1855?
Tu veneai de la Samos cu Hiotoglu şi cu jandarmii Cara-Vasili
şi Themistocli; eu veneam de la Paris cu scop de a mă duce să
asist la asediul Sevastopolului şi să vizitez ruinele acestui oraş.
Hiotoglu tău era de talie naltă, însă părea conformat cu muschi
şi cu nervi de oţel; faţa lui uscăţivă şi arsă de soare avea un nas
coroiat ca un plisc de uliu şi nişte ochi negri, înfocaţi, pătrunzători, cari îi da un aspect de vultur hrăpitor. Învălit într-o
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burcă mohorâtă, el sta pe podul vaporului ghemuit lângă catarg
şi părea nepăsător de soarta ce-l aştepta. Privirea lui era pironită pe întinderea mării şi părea că vânează fantastice caravane
în fundul orizontului… I-am adresat cuvântul în mai multe
rânduri, dar el nu mi-a răspuns decât prin monosilabele greceşti né, ohi,a şi acest mod de convorbire m-a descurajat de a
lega o mai strânsă cunoştinţă cu el.
După două zile de călătorie, sosind la Constantinopol, ne-am
suit tuspatru într-un caic, am abordat la Tophane şi de-acolo
ai trimis pe viteazul mâncător de turci la cancelaria de Samos
din Galata, liber şi fără pază alta decât cuvântul său. Ştiind
că a doua zi era să ﬁe dat Ministerului de Marină. Mărturisesc
că am simţit atunci în mine o neînvinsă părere de rău, căci
oamenii energici de soiul lui Hiotoglu mi-au inspirat totdeauna
multă simpatie. Am aﬂat însă mai târziu că după stăruinţele
tale pe lângă ﬁorosul Mehemet Ali paşa s-a arătat îndurător
către dânsul, primind din parte-i cuvântul că va lăsa în pace
caravanele de la Meca, şi l-au trimis îndărăt la Samos, unde
mi-ai spus că se făcuse tutungiu.
Grăieşte-mi de epoca aceea din tinereţe, când şedeai cu mine
în casa părintească din Iaşi, pe uliţa Sfântului Ilie, astăzi
numită strada Alecsandri. Îţi aminteşti pe nedespărţitul nostru
tovarăş de locuinţă, frumosul pudel Caro, şi festele ce jucam
numeroşilor noştri creditori? Cum alungam pe cei mai înteţiţi
dintre evrei cu zburdările nebune a cânelui, care la un semn
sărea pe deasupra lor, smulgându-le chitia neagră de pe cap?…
Admirabil Caro!… deşi el avea oarecari apucături de comunist
şi fura din bacalíi provizii ce le ascundea sub patul tău, el
pricepea misiunea lui de a ne scăpa de ﬁarele nesăţioase ce ne
importunau, pe când eram ocupaţi cu redactarea foii Progresub,
fundată de Negruzzi, Kogălniceanu, tu şi eu. El era considerat
de noi ca cel mai activ şi mai preţios colaborator al nostru şi se
bucura de o stimă fără margini din partea tuturor. Mărturiseşte,
amice, că dacă ar mai trăi Caro nu l-ai da pe mulţi literatoraşi
de astăzi, lătrători ca dânsul, dar nu ca dânsul inteligenţi…
a) Naí, da; óchi, nu (ngr.). b) Propăşirea. Foaie pentru interesurile
materiale şi intelectuale, Iaşi, 1844; v. infra, p. 177.

iată-ne cu iarna în ţară…

21

Prin îndemnul tău atunci am scris şi publicat critica mea
glumeaţă asupra Stanţelor epice ale răposatului Aristia, în
care vodă Bibescu era comparat cu un singur şi ţeapăn catarg…
Nenorocitul poet s-a dus pe cea lume fără să mă ierte.
Fie răspunderea ta in seculum seculorum!
Descrie-mi tabloul societăţii ieşene sub domniile lui Sturdza
şi Ghica vodă, cu tinerimea ei vioaie, elegantă, entuziastă, patriotă; cu boierii săi bătrâni îmbrăcaţi în haine bizantine şi
înspăimântaţi de avântul ideilor moderne, cu buchetul ei de
dame frumoase, simţitoare, nobile, spirituale, părtaşe ale visurilor noastre de independenţă şi de mărire pentru patrie. Ce
înrâurire puternică au avut ele asupra mişcării naţionale şi cât
au contribuit a introduce la noi tot ce distinge pe o societate
civilizată! Multe ﬁguri graţioase de acum 30 -40 de ani ar merita
să formeze o galerie încântătoare şi numele lor să ﬁe înscrise
în litere de aur pe table de marmoră.
Împrospătează în minte-mi un alt tablou de un caracter mai
prozaic, acela a falansterului nostru la Pera, în timpul războiului de la Crâm; şeﬁi acelui falanster eraţi tu, Negri şi Rallet,
iar adepţii lui erau toţi oﬁţerii francezi din lagărul de la Maslac,
aşezat aproape de Constantinopol. Negri şi Rallet se luptau cu
călugării greci în chestia averilor mănăstireşti şi răbdau multe
neajunsuri din partea politicei mişeleşti a Divanului turcesc
faţă cu românii; noroc pentru ei că locotenentul Laurent, căpitanul avizóului ambasadei franceze, venea în toate zilele ca să-i
facă a-şi uita necazurile. El reprezenta veselia şi spiritul glumeţ
a compatrioţilor lui Rabelais şi poseda un repertoriu bogat de
anecdote umoristice, afară de talentul estraordinar de a imita,
sau cântând, sau şuierând, toate instrumentele unei orchestre
întregi. Uvertura lui Guillaume Tell o esecuta în deplină perfecţie, împestriţând-o cu nişte note false de clarinetă, care produceau efectul cel mai comic.
În asediul oraşului Sevastopol el comandase o baterie şi câştigase un reumatism ca şi dânsul de poznaş. Boala lui se dezvoltase mai târziu într-un mod straniu, aducându-l în starea jalnică
de a nu putea păşi înainte, însă lăsându-i facultatea de a merge
îndărăt şi a coborî astfel scările cu o repejune miraculoasă. Cu

22

vasile alecsandri

toate acestea, spiritul lui nu pierduse nici o părticică din vechea-i
veselie… Îţi aduci aminte balul dat de stăpâna casii ce locuiam
la Pera? Laurent, în uniforma lui de căpitan de marină militară, făcu o intrare splendidă în salon şi, apucând de la uşă,
se adresă pe rând la toate damele, asigurându-le că semănau
cu împărăteasa Franţei, Eugenia. Amicul nostru a fost sublim
de elocuenţă în seara aceea şi a devenit eroul preferat al sexului
frumos din Pera. Mi se pare că el a şi abuzat de o favoare atât
de binemeritată.
Istoriseşte-mi întrevederile şi convorbirile tale cu oamenii
politici din Turcia şi din Englitera în chestia intereselor noastre,
şi modul cu care fostul guvernator al Caucazului, generalul
Graben, trimisul împăratului Necolaea, a surprins aderarea
Înaltei Porţi la tratatul de la Balta Limanb. Generalul, pe care
îl cunoscusem la Iaşi, căci era căsătorit cu una din surorile
cumnatului meu Rolla, ajungând la Constantinopol, adresă
Divanului mai multe cereri gogonate, cum se zice la ţară: precum
dreptul de trecere liberă prin Bosfor ﬂotei ruseşti de război,
dreptul de protecţie ortodoxă pentru împăratul asupra tuturor
creştinilor din Peninsula Balcanică, dreptul de a cumpăra ﬂota
vice-regelui de Egipt şi alte asemenea enormităţi. Divanul,
susţinut în taină de către ambasadorii puterilor occidentale,
răspunse prin un refuz categoric, pe care generalul Graben se
făcu că-l înţelege ca un act de ostilitate în contra Rusiei şi
pomeni cuvântul de declarare de război.
În zadar noi, românii aﬂători la Constantinopol, noi, cei cu
durerea, ne încercarăm să asigurăm pe turci şi pe ambasadori
că era o simplă comedie ce avea de ţintă numai tratatul de Balta
Liman. Marii politici orientali şi apuseni ne tratară de ţărani
de la Dunăre. Generalul Graben simulă pregătirile sale de
plecare, însă pân-a nu se îmbarca avu o ultimă întâlnire cu
vizirul şi-i zise: „Ce răspuns să duc eu împăratului? Înteţirea
a) Nicolae I, ţarul Rusiei (1825–1855). b) Convenţia de la Balta
Liman, încheiată la 1 mai 1849 între Rusia şi Imperiul Otoman, reglementează situaţia Principatelor după evenimentele din 1848, conﬁrmând
stipulaţiile Regulamentelor organice, suzeranitatea otomană şi protectoratul rusesc.
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nejustiﬁcată a Divanului are să ﬁe privită de Maiestatea Sa ca
o ofensă personală şi martor mi-e Dumnezeu că eu doresc a feri
pe Turcia, precum şi pe Rusia, de calamităţile unui război. Tot
ce v-am propus în numele împăratului l-aţi respins după îndemnul ambasadorilor străini. Ei bine, puneţi-mă măcar în posibilitate de a domoli mânia Maiestăţii Sale, ducând la Petersburg
tratatul de Balta Liman subsemnat de Sultanul“. Turcii se
consultară cu ambasadorii şi a doua zi tratatul era învestit cu
toate formele uzitate. Graben plecă din Constantinopole râzând
în barbă, iar faimoşii diplomaţi, convinşi că au dat probe de o
măiastră dibăcie diplomatică, trimiseră pe la guvernele lor
respective o notă identică care proclama în cuvinte pompoase
pretinsa lor victorie contra politicii ruseşti în Orient!
Descrie-mi în tot adevărul lor evenimentele de la 11/23
fevruarie 1866 a, cari, oricum ar ﬁ caracterul lor, formează o pagină importantă în istoria ţării.
Spune-mi, în ﬁne, tot ce ştii din trecut prin alţii şi prin tine
însuţi. Te gândeşte, amice, că dintre contemporanii noştri tu ai
fost şi încă eşti unul din cei mai activi pe tărâmul politic şi posezi prin urmare un tezaur de suveniri cari cer imperios să iasă
la lumină în ochii generaţiei actuale şi a celor viitoare. Urmează
dar şirul epistolelor tale cu acea vervă fericită ce distinge cuprinsul volumului tău şi să-ţi ajute Dumnezeu a lăsa în urma
ta un complet de schiţe pitoreşti, de memorii istorice, de tablouri
sociale cari să îmbogăţească analele Academiei noastre şi comoara literaturii române. Ele vor adăoga un titlu mai mult la
acele dobândite de tine în ochii ţării ca unul din introducătorii
României în era sa de lumină, de mărire şi de glorie.
v. alecsandri

a) La 11/23 februarie 1866, Alexandru Ioan Cuza este silit să abdice
printr-o lovitură de palat în care Ion Ghica joacă un rol important. V.
supra, „Notă biograﬁcă“.

scrisori către
v. alecsandri
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Când am început a înţelege cele ce se petrec în lume, intrase
de curând în cursul timpului un secol nou, secolul al XIX-lea,
secol mare şi luminos între toate, menit a schimba faţa lucrurilor pe pământ, de la apus la răsărit; secol care a adus cu dânsul
o civilizaţiune cu totul şi cu totul nouă, nebănuită şi nevisată
de timpii anteriori; civilizaţiune ieşită din descoperirile ştiinţiﬁce datorite geniului omenesc, care a dat râurilor, mărilor şi
oceanelor vapoarele, a înzestrat continentele cu drumuri-de-ﬁer,
a luminat pământul cu gaz şi cu scânteia electrică, ne-a dăruit
telegraﬁa, telefonia şi fotograﬁa; prin mecanică şi prin chimie
a transformat toate artele şi măiestriile, a însutit şi înmiit producţiunea şi a rădicat pe om din robie şi din apăsare la egalitate şi la libertate; a văzut renăscând ca din cenuşe state nouă
ca Grecia, ca Belgia, România, Serbia şi Bulgaria. Secolul acesta
a văzut la lucru atâţia oameni de geniu, cari s-au ilustrat în
ştiinţe, în arte şi în litere, pe Humboldt, pe Cuvier şi pe Arago;
pe Goethe, pe Byron şi pe Victor Hugo; pe Beethoven, pe Meyerbeer, pe Rossini şi pe Wagner; pe Watt, pe Franklin şi pe
Pasteur.
Pe la anul 1821 tunul încetase d-a răsuna în Europa; el îşi
produsese efectul: deşteptase naţionalităţile, una câte una, din
amorţeala în care erau căzute de secoli, şi România scăpa din
ghearele fanarioţilor. Grigorie Ghica, nepot de frate lui Grigorie
vodă Ghica al Moldovei, asasinat pentru împotrivirea sa la
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cedarea Bucovinei, şi Ioniţă Sturdza, numiţi de Poartă domni
ai Principatelor, erau amândoi români cu naşterea şi cu inima.
Boierii începuse a se zice români, a vorbi şi a scrie româneşte
şi a se dezbăra de morfologia cuvintelor de felul lui pliroforisi,
metachirisi, plictisi, care se întinsese chiar asupra cuvintelor
ca regularisi şi pursuivarisi.
Şcoli româneşti de învăţământ secundar se deschisese în
Sfântu Sava şi în Trisfetitele, şi mai mulţi tineri erau trimişi
să studieze în Franţa, în Germania şi în Italia, destinaţi ca, la
întoarcerea lor în ţară, să predea ştiinţele înalte: ﬁlozoﬁa, dreptul, matematicile, ştiinţele naturale şi ﬁzice în limba română.
De la zaveră rămaseră în ţară trupe turceşti, un beşlí-agá
cu câţiva neféri în ﬁecare judeţ şi doi báş-beşlí-agá, unul cu reşedinţa în Bucureşti şi altul în Iaşi. Beilícul după malul stâng
al Dâmboviţei de la Jicniţa şi beilícul de lângă Sfânta Vineri
din Iaşi erau cazărmi turceşti.
Mai tot malul stâng al Dunărei, pe o depărtare de mai multe
kilometri de râu, era raý 1 al fortăreţelor Brăila, Giurgiu, Turnu,
Calafat şi altor poziţiuni întărite. Dup-atunci a rămas unor
sate riverane numirile de Vizir, Mola-Braim, Mola-Scorţaru,
Muftiu, Nazâru şi altele. Acele sate erau sub imediata protecţiune a unor turci puternici din cetăţi; nici proprietarii, nici
autoritatea domnească nu îndrăzneau să calce în acele pământuri, domenii întinse cari astăzi se arendează ﬁecare cu sute
de mii de franci pe an, precum sunt domeniurile Brăilei şi Giurgiu, Moşia-Mare a Ipsilantoaiei, Paraipanu lui Arsake şi multe
altele pe cari proprietarii lor le părăsise, sau se vindeau pe
nimica, ca şi bălţile, stuhăriile şi pădurile din insule, de la cari
românii nu puteau trage nici un venit şi se foloseau numai turcii.
Silistra-valesí, beglér-béiul Rumelii, avea mai mare putere
în Principate decât domnii. Pe un singur ordin al lui Gavanozoglu către báş-beşlí-agá din Iaşi, a zburat capul boierului
moldovan Hasanache, luat fără voia lui vodă, ziua în amiaza
mare, din curtea domnească, unde ocupa foncţiune militară.
Grigorie vodă Ghica a trebuit, după cererea lui chehaiá-bég,
1)

Pământ supus, sau sub ocrotire.
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să aresteze pe boierul Alecache Vilara, care îi era nepot de soră
prin căsătoria cu fata lui Rallet, să-l dea pe mâna paşei de la
Giurgiu, să-l trimită surghiun la Eski-Zagra, unde a fost deţinut
mai mulţi ani la Zindan.
Până pe la 1826, cârjalíii făceau incursiuni prin ţară şi
veneau până la barierile Bucureştilor tăind şi pârjolind.
Principatele erau cu numele şi cu faptul grânarul sultanului.
Nici un product nu putea să iasă din ţară până mai întâi nu se
aproviziona toate serháturile cu trebuincioasele garnizoanelor
şi locuitorilor cetăţilor dunărene, cu oi, grâu, orz, ovăz, unt,
miere, cervíş, seu etc., cari se luau de capanlíi 1 de la săteni
români, cu voie, fără voie, pe preţurile ce se ﬁxau pe ﬁecare
an de marele capán din Ţarigrad: pe şase lei chila de orz, zece
parale ocáua de unt, douăsprezece parale mierea etc.
Guvernorii provinciilor din apropierea Dunărei şi, mai ales,
paşii Silistrei, Rusciucului şi Vidinului erau aleşi totdeauna
dintre turcii cei mai viteji, cei mai ispitiţi în războaie şi mai
dârji, tot viţă de derebéghi, de cei de cari tremura chiar saraiul
împărătesc, ca Pasvantoglu, Caraosmanoglu, Mustafa Bairactaru, Hussein-paşa, Said Mirza, Tahir Bosnali, Gavanozoglu.
Ei tractau pe domnii noştri ca pe nişte zapcíi, le trimeteau
ordine scrise şi verbale, ş-apoi pas să nu le ﬁ urmat. Pentru a
zbura capul unui domn era destul să vie în Bucureşti sau în
Iaşi un capugíu2 cu un gealat 3, să arate árzul 4 sultanului, şi
capul domnului era luat în traistă şi dus la Ţarigrad. Astfel a
căzut capul lui Grigorie vodă al Moldovei, al lui Hangerliu,
domn al Valahiei.
Într-o călătorie ce am făcut în munţi cu poetul Alexandrescu,
am găsit la Cloşani în Mehedinţi pe unul banul Niculae, ţăran
cu iţari şi cu cojoc, dar cu barba mare şi ras la cap, ceea ce-i da
un aer de boier. El ne-a povestit cu multă vervă cum ajunsese
deodată ban mare.
Badea Niculae, clăcaş din satul Băileşti din Dolj, fusese scăunaş, adică comisionarul unui turc din Vidin, anume Mustafa,
1) Furnisorii armatei turcești.
împărătesc.

2) Trimis al Porţii.

3) Gâde.

4) Ordin
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pe seama căruia strângea zaherea de prin satele vecine pe
preţurile capánului. Într-o zi Mustafa dispare din Vidin, şi
bietul Niculae, după ce alergă vreo trei ani căutându-l în toate
părţile cu răboajele contabilităţei legate de brâu, aﬂă în sfârşit
că acel Mustafa se găsea în Ţarigrad. Turcul, în vestita răsculare a ienicerilor contra lui sultan Selim IIIa, ajunsese tare şi
mare, devenise acel ﬁoros vizir Mustafa Bairactaru, spaima
ienicerilor.
Badea Niculae, oltean cutezător, cum îi aﬂă de ştire, îşi ia
răboajele ş-o pleacă să-l găsească ca să-şi încheie socotelile.
Ajuns la Ţarigrad, nu se sperie nici de caváşi, nici de capugíi,
cari îi opreau intrarea conacului vizirial, împinge, răstoarnă
şi dă năvală drept în odaia lui Mustafa Bairactaru.
Fostul său amic şi asociat, cum îl vede, i s-aruncă în braţe,
zicându-i:
— Bre Niculae, bine ai venit! A sosit vremea să te procopseşti
şi tu după urma mea. Rămâi aici să zic să-ţi dea tainuri. Voi
să te fac om.
— Cum vrei tu, Mustafa, îi răspunde Niculae, să-mi las eu
ţara, cuprinsul meu unde m-am născut şi unde voi să mi se
odihnească oasele când oi muri?
— Dacă e aşa, îi zice vizirul, spune-mi ce este mai mare acolo
la voi? Aceea voi să ﬁi.
— Apoi, deh! Mai mare decât toţi la noi este vodă, răspunde
Niculae.
Turcul, la aceste cuvinte, stă niţel pe gânduri, cu mâna pe
barbă, ş-apoi îi zice:
— Vezi, asta o să ﬁe cam cu greu, pentru că la numirile astea
de Bogdan-beg şi de Iﬂak-beg se amestecă totdeauna diavolii
a) Selim III sultan (1789–1807); încearcă să introducă reforme şi să
reorganizeze armata după model apusean. În urma revoltei ienicerilor,
este detronat, apoi ucis de succesorul său, Mustafa IV sultan (1807–1808).
Mustafa Bayraktar paşa, aian de Rusciuk, reuşeşte să înăbuşe revolta
ienicerilor, detronându-l pe Mustafa şi înscăunându-l pe Mahmud II (1808–
1839), fratele lui Mustafa şi vărul lui Selim. Mahmud II desﬁinţează
corpul ienicerilor în 1826 şi iniţiază un proces de reforme (Tanzimat) continuat şi lărgit de ﬁul său Abdul-Medjid I sultan (1839–1861), reforme
menite a pune imperiul pe calea modernizării.
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ceia de elcíi, scot la maidan ﬁecare pe câte un cirác1, aleargă
pe capete, ei şi dragománii lor, în sus şi-n jos, pe la toate
regeálele; fac fel de fel de intrigi, strigă de-ţi ia auzul şi aduc
mare supărare şi năduf sultanului. Dar spune-mi, după domn
ce vine?
— Cine să vie? Vine mitropolit, răspunde Niculae.
— Ei bine, mitropolit să ﬁi! şi ia condeiul să scrie.
Niculae, speriat că vrea turcul să-l facă mitropolit, sare
strigând:
— Stai, Mustafa, nu scrie, că eu am nevastă şi copii, păcatele
mele! Acolo nu e ca la voi, mitropolitul trebuie să ﬁe călugăr şi
arhiereu. Cum să-mi las eu nevasta, să mă duc să mă călugăresc? Nu fac una ca asta odată cu capul.
— Dar după mitropolit ce vine? întrebă iar Mustafa.
— După mitropolit, boier mai mare este banul cel mare.
— Ban mare ﬁi, dar!
Porunceşte de-i aduce îndată un caftan şi-l îmbracă, îi dă şi
o scrisoare vizirială către domnul Valahiei.
Niculae ia scrisoarea, o bagă în sân şi o pleacă cu dânsa la
Bucureşti drept la vodă, care, citind-o, rămâne pe gânduri, că
nu era de glumă cu Mustafa Bairactaru. Să nu facă pe Niculae
ban mare, îşi găsea beleaua cu vizirul; să-l facă, îşi aprindea
paie în cap cu boierii ţării. Aşa s-a hotărât să intre la tocmeală,
crezând că doar l-o împăca cu un zapcilíc, o vătăşíe de plái, cu
o isprăvnicie cel mult; dar badea Niculae, la toate propunerile
lui vodă, răspundea, ţinând-o una şi bună cu vorba:
— Cum a zis Mustafa!
Vodă, dac-a văzut ş-a văzut că n-o scoate la căpătâi, porunceşte de-i aduce o cărucioară de poştie, cheamă pe un edeclíu
şi-i dă pe Niculae în seamă să-l ducă la munte la Cloşani, cu
ordin către vătáful de plái d-acolo că nici pasăre măiastră să
nu-i aﬂe de ştire.
Când l-am văzut, bietul om trăia de vreo treizeci de ani în
Cloşani, uitat cu totul de ai lui, dar iubit şi stimat de locuitorii
plaiului, cari toţi i se închina cu respect şi-i zicea banul Niculae.
1)

Protejat.

32

ion ghica

Vodă a avut noroc că vizirul Mustafa Bairactaru, strimtorat
de aproape de ieniceri, apărând pe sultan Mahmud II, nepotul
nenorocitului Selim, a preferit mai bine să puie foc prăfăriii,
să saie în aer cu palat cu tot decât să cadă pe mânile ienicerilor.
Aşa n-a apucat să aﬂe de renghiul jucat amicului său Niculae,
pe care până la moarte îl credea ban mare în Ţara Românească.
De altfel, înăuntrul ţărei domnii erau stăpâni, şi stăpâni absoluţi; tăiau şi spânzurau; rar însă, foarte rar, uzau de această
prerogativă; se mulţumeau a trage supuşilor lor, din vreme în
vreme, câte-o falángă bună, având, bineînţeles, precauţiunea
a aşterne postav roşu când tălpile erau viţă de boier cu caftan.
Pe hoţii de cai şi pe omorâtori îi trimeteau la Telega, la Slănic
sau la Ocnele-Mari sau îi aruncau în câte-o ocnă părăsită.
Pe borfaşi îi da prin târg, bătându-i la spete.
Pe măcelari şi pe brutari, când îi prindea cu ocáua mică, îi
ţintuia d-o ureche în mijlocul târgului.
Femeile vinovate le espunea în piaţă legate de un stâlp, cu
capul ras.
Pe feciorii de boier, când făceau vreo neorânduială sau
vreo necuviinţă, îi poftea la cafea, în odaie la cămăraş, la tufeccí-başá sau la báş-ciohodár, şi acolo li se trăgea câteva nuiele la tălpi, ca să le vie mintea la cap, ş-apoi surghiun la vreo
mănăstire.
Dacă vreun boier prindea prea multă poftă de vorbă, se
bănuia sau se dovedea că ţinea corespondenţă cu Ţarigradul,
se pomenea pe la miezul nopţii cu vizita unui edeclíu domnesc,
care-l scula din somn, îl lua în căruţa de poştie şi-l ducea
surghiun la Mărgineni, la Snagov sau la Poiana Mărului; sau
cel puţin îl mărginea în casă sau la moşie cu pază, ca să nu
comunice cu nimeni. Când vina era mai grea, edeclíul îl pecetluiá ca să nu se poată primeni cât ţinea osânda.
Grigorie vodă Ghicaa, când s-a dus la Ţarigrad să primească
domnia de la sultan, luase cu dânsul pe un boier, anume Filipb,
ﬁul unui marseliez pribegit, venit cu Ipsilant. Acel Filip făcuse
cunoştinţă cu un împiegat al Porţii şi, la întoarcerea sa în ţară,

b)

a) Grigore IV Dimitrie Ghika, domn al Ţării Româneşti (1822–1828).
Philippe (Filip) de Linche (infra sub forma Filip Lenş).
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scria turcului cele ce se petreceau la domnie, ceea ce aﬂând Grigorie vodă Ghica a pus de l-a pecetluít şi l-a surghiunit.
Deşi domnii aveau ﬁecare un postelnic pentru relaţiunile
cu consulii, dar acţiunea acelor funcţionari se mărginea mai
mult în cele ce privea interesele sudiţilor streini; iar cestiunile
adevărat politice şi internaţionale erau tractate mai totdeauna
la Ţarigrad de reís-eféndele Porţii cu elcíii puterilor interesate.
Lucrurile se petreceau totdeauna cam în modul următor:
Mihai vodă Sturdzaa, pe la anul 1842, ducându-se în voiaj
în streinătate, încredinţase trebile domniei vărului şi ministrului său favorit, logofǎtului Costache Sturdza. Tot p-atunci
consulul grecesc, lipsind şi el în concediu, lăsase cancelaria
consulatului în seama unui dăscălaş, anume Căminarache, om
de casă şi de masă boierului Sturdza. Grecul, îngâmfat să se
vadă el reprezentant de putere europeană, îmbracă haine cusute cu ﬁr, îşi trânteşte în cap o şleápă cu pene, îşi pune spánga
la brâu şi o pleacă să facă vizită oﬁcială locotenentului de domn.
Glumeţul Costache Sturdza, când îl vede gătit astfel, îl apucă
râsul şi-l primeşte cu: „Ce e asta, caraghiosule?“
Grecuşorul, nemulţumit de o asemenea primire, se supără,
părăseşte salonul ministrului, se duce la consulat, dă bandiéra
elinească jos şi rupe relaţiunile cu guvernul Moldovei, declarând
că s-a făcut ofensă regelui Othonb, în persoana reprezentantului său.
Afacerea ajunge la Constantinopol, unde ministrul Greciei
aleargă în toate părţile, cerând reparaţie de la Poartă, şi după
trei luni de negocieri şi intervenire a mai multor puteri amice
se hotărăşte ca postelnicul cel mare al Moldovei să se ducă în
plină uniformă la consulatul elinesc din Iaşi, să esprime părerea
sa de rău pentru neînţelegerea urmată şi după aceea să asiste
la rădicarea steagului grecesc, care să se facă cu muzică şi cu
onoruri militare.
a) Mihail Sturdza, domn al Moldovei (1834–1849). Pentru o descriere
amănunţită a domniei sale, v. Radu Rosetti, Amintiri, Humanitas, Bucureşti, 2013, şi Memoriile principelui Nicolae Suţu, ed. Georgeta Filitti,
Humanitas, Bucureşti, 2013. b) Othon I, principe de Bavaria, primul
rege al Greciei (1832–1862).
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După îndeplinirea acelor formalităţi, grecul, îmbrăcat iar
cu uniforma ştiută, se duce să facă vizită locotenentului domnesc, şi atunci marele logofǎt îl primeşte cu mâna întinsă, răsturnat într-un fotoliu, zicându-i: „Na, mascara, vino de sărută
mâna“. Grecul i-a sărutat mâna şi astfel s-a închis incidentul.
Caminarache a făcut chef mare în ziua aceea, că de trei luni
fusese înţărcat de la masa bogată în mâncări bune şi vinuri
alese a măreţului boier Costache Sturdza.
Acum vreo cincizeci de ani populaţiunea ţărei se compunea
numai de români, afară de câteva sute de familii de greci, venite
cele mai multe în urma fanarioţilor, de câţiva armeni refugiaţi
din Turcia; nemţi foarte puţini, iar de ovrei nici vorbă. Rar,
foarte rar se auzea prin oraşe câte un bocceagiu strigând:
„Marfă, marfă“, cu legătura rezemată pe cot. Invaziunea jidovească a început cam după la 1830, de când în Austria şi în
Rusia îi iau la oaste; aşa că, până pe vremea Regulamentuluia,
locuitorii ţării erau împărţiţi în mai multe categorii sau clase:
1. Clasa ţăranilor de la sate, talpa casei, cum s-ar zice, care
plătea dări şi ducea toate sarcinile statului, se deosebea în:
Clăcaşii, aşezaţi pe moşii boiereşti, mănăstireşti sau domneşti. Ei clăcuiau, adică plăteau proprietarului în muncă chiria
pământului pe care locuiau şi în care se hrăneau; şi în:
Moşneni sau rezaşi, adică proprietari mici, şezători la ţară
în pământurile lor.
2. Câteva mii de ţigani, robi ai boierilor, ai mănăstirilor sau
ai statului.
Aceştia se deosibeau în:
Netoţi, oameni fără casă şi fără şatră, nomazi, umblau în
cârduri cu capul gol, netunşi, despletiţi şi nepieptănaţi, înveliţi
în câte-o otreapă, o rogojină sau un ţol vechi, rupt şi soios, ca
într-o manta, ducând copiii în cârcă sau în glugă; furau ce
puteau şi mâncau ce găseau: hoituri împuţite, câni, pisici şi
mortăciune; când apăreau undeva, era spaimă. Armáşul Maa) Regulamentele organice, legile organice care guvernează Principatele de la 1831/1832 până la Convenţia de la Paris (1858). Elaborate sub
regimul ocupaţiei ruseşti de la 1828–1834, statuează privilegiile boiereşti,
instituie o administraţie cu elemente moderne şi plasează Principatele
sub protecţia Rusiei, pe lângă suzeranitatea otomană.
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nolache Florescu a căutat să-i stabilească, împărţindu-i ca robi
pe la proprietarii cari au voit să-i primească pe moşiile lor; a
luat chiar el pe moşia sa din judeţul Dâmboviţa, Vizureşti, mai
multe familii de le-a aşăzat acolo. Ştiu că mulţi au murit de
inimă rea, văzându-se deveniţi stătători; dar cei cari au rămas
muncesc pământ.
Ţigani de laie, nomazi şi ei, dar aveau şatre sau corturi; ei
se deosebeau, după meseriile ce esersau, în rudari, ursari,
cărămidari, ﬁerari, spoitori şi salahori la zidiri. În vremi mai
vechi, unii erau aurari şi îşi plăteau birul către vistierie din
aurul ce găseau în râurile de la munte.
Armaşul cel mare avea toată autoritatea asupra robilor
statului, strângea birul de la ei şi uneori proﬁta de salahoria
lor ca să-şi facă pe ieftin o căscioară la ţară sau la Bucureşti.
Ţigani de vatră, mai toţi robi boiereşti sau mănăstireşti,
erau meseriaşi sau servitori pe la casele stăpânilor şi proprietarilor lor, unde slujeau zi şi noapte, îmbrăcaţi sau despoiaţi,
mâncaţi sau nemâncaţi, dar totdeauna desculţi şi bătuţi.
Robii boierilor şi mănăstirilor nu plăteau nimica la stat,
erau proprietate absolută a stăpânilor, puteau să-i vânză cum
voiau, în familii sau izolaţi.
3. Boierănaşii, neamurile şi mazâlii sau nobilimea cea de la
ţară, în care se aﬂau mulţi din urmaşii domnilor şi boierilor
vechi cei mai ilustri, erau scutiţi de dări către stat, dar nu aveau
alte prerogative, nici privilegiuri.
4. Populaţiunea oraşelor se compunea de meseriaşi şi neguţători, împărţiţi în isnáfuri sau corporaţii: croitori, caváﬁ, işlicári, curelari, ceaprazári, tabáci, braşovéni, gabrovéni, bogasiéri,
lipscani şi zaráﬁ; ﬁecare corporaţie cu starostele său.
5. Câteva sute de boieri mici, fără barbă, zişi starea a doua
şi a treia, între cari se prenumărau edeclíi domneşti, báşciohodarul, tufeccí-başá, divictárul, cafegí-başá, stólnici, şătrári,
slugéri, medelnicéri, clucéri de arie etc., până la serdári, căminári şi clucéri mari.
6. Boieri zişi din starea întâia, boieri cu barbă, ale căror
ranguri începea de la agă şi spătar până la logofǎt al credinţei,
treizeci sau patruzeci la număr; dintre aceştia se luau slujbaşii
cei înalţi administrativi şi judecătoreşti.
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De la logofǎt al credinţei în sus, rangurile de logoféţi de
Ţara-de-Sus şi de Ţara-de-Jos, de vornic de Ţara-de-Sus şi de
Ţara-de-Jos, până la ban mare inclusiv, zece sau doisprezece
cel mult, formau ceea ce se numea protipendada.
Boierii cei mari purtau cóntoş şi pe cap gugiumán de samúr.
Cei haleá1 ţineau dinaintea lui vodă, la ceremonii, bastoane
lungi de abanos cu mânerul de ﬁldeş. În ziua când cineva
îmbrăca caftan de boier mare, era trimis acasă cu alai, călare
pe cal domnesc. Acolo îl aştepta berber-başá al curţei, care-l
rădea, însemnând cu briciul pe unde să lase să-i crească barba.
În tot timpul acestei ceremonii îi bătea în curte meterhaneáua
cu surle, cu tobe şi tumbeléchiuri.
În vârful piramidei de clase era domnul, cu cabaníţă şi cúcă,
cu sabie, topúz şi túi.
Boierii mari şi mici nu numai că nu plăteau nici o dare către
stat, dar aveau şi privilegiul de a scuti un număr de dájnici,
de la trei până la optzeci, după importanţa rangului la care
era ajuns; aceşti scutiţi erau scutelnici şi poslúşnici boierilor
şi, în loc de a plăti dările lor către stat, le plăteau patronilor
boieri, în bani sau în muncă. Regulamentul organic a desﬁinţat
acest privilegiu pentru viitor, conservând acelor ce-l aveau la
1831 o rentă viageră în bani pe care-i primeau de la vistierie,
rentă care astăzi este, cred, cu totul stinsă.
Birul către stat se făcea în lúde. Marele vistier întocmea
tabele pe judeţe, pe plăşi şi pe sate, după trebuinţele ţăranului.
Acea tabelă, cum ajungea la sat, obştea se aduna duminica în
sobor la uşa bisericii şi făcea císlă, puind asupra ﬁecărui sătean
o dare potrivită cu starea şi cu puterea sa.
Veniturile celealalte, otcúpurile sau huzméturile, precum
oieritul, vinaríciul, vămile, ocnele şi altele, se vindeau la mezat
de marele vistier şi se adjudecau acelor cari ofereau preţurile
cele mai favorabile. Acei antreprenori sau otcupcíi erau cei mai
mulţi armeni şi greci, oameni veniţi cu domnii fanarioţi din
părţile Turciei: un becér sau cupár Manolache, un Polisache,
1) În activitate de serviciu sau în funcţiuni; cei cari aveau numai rang,
fără a avea funcţiune, se ziceau paiá. În Moldova șirul rangurilor diferea
puţin de acel al rangurilor boierilor munteni.
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un Manuc sau un Privilegiu; aceştia, întinzând bine sfoara, se
îmbogăţeau în doi-trei ani. Mulţi din pretinşii noştri nobili de
astăzi, cărora nu le ajungi cu strămurarea la nas, datoresc
celebritatea şi averea lor otcúpurilor.
Erau unele funcţiuni publice fără leafă; remuneraţia titularului era lăsată în seama vredniciei sale, s-o facă cât putea
mai lucrativă.
Logofǎtul Fănică, împiegat al hatmaníei, care era unul din
amploiaţii de această categorie, într-o dimineaţă, după ce se răsese bine pe obraz şi pe cap şi se spălase, ieşise în curte, legase
un căpătâi al taclítului de clanţa uşii şi se încingea peste antiríu,
învârtindu-se şi strângându-se în brâu, când un ceaúş îi aduce
înainte doi împricinaţi să-i judece. Unul se jăluia că, tras în
gazdă la un han de la capul Podului Mogoşoaii, când s-a sculat
a doua zi nu şi-a mai găsit cizmele, furt despre care acuza pe
un alt călător care dormise într-o odaie cu dânsul.
— Ai auzit tu, mă? zice logofǎtul Fănică, adresându-se către
părât, de ce ai furat cizmele? Să le dai omului înapoi, că te ia
dracu!
Părâtul se apăra tăgăduind; atunci logofǎtul Fănică se întoarce către părâş şi-i zice:
— Auzi, că de unde să ţi le dea, dacă nu ţi le-a furat el?
Şi, după ce unul repetează vreo trei-patru ori că acela îi
furase cizmele, şi celalalt tăgăduieşte, logofǎtul Fănică închide dezbaterile, zicând ceaúşului:
— Ai! ia-i, ceaúş! Am înţeles pricina; închide-i pe amândoi
la gros, să dea ﬁecare câte cinci lei, şi dacă nu au parale, să le
iei epingélele.
Dreptatea s-a făcut într-un minut, dar nici până azi nu se
ştie cine a furat cizmele călătorului.
Pe vremile acelea, şi până mai încoace, nu esistau în ţară
nici şosele, nici poduri peste gârle; la cea mai mică viitură de
ape comunicaţiunile încetau, la malurile vadurilor stau carăle
şi căruţele adunate ca la bâlci, câte-o săptămână, aşteptând
să scază apa, să poată trece. Vara, când era uscat, şi iarna pe
pârtie, caii de poştie, mici şi slabi ca nişte pisici, zburau cu
trăsura după ei, cu o iuţeală de douăzeci şi douăzeci şi cinci
de kilometri pe oră, pe când toamna şi primăvara, când era
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pământul desfundat de ploi, d-abia puteau lua o poştă într-o
zi, şi acea cu vai, cu chiu, cu gură multă şi cu bice bune. Cine-şi
mai aduce aminte astăzi de noroiul adânc de un cot din zăvoiul
Orbului, sau de vestitul Codrul Herţii, în care pocnea picioarele cailor şi lăsau tipar la ﬁecare pas!
Mulţi ieşeni poate că n-au uitat timpii dintâi ai Unirei Principatelor, când, pentru a veni toamna la Cameră la Bucureşti,
luau mai bine drumul pe la Cernăuţi, Lemberg, Viena şi Pesta,
de unde se puneau în vapor şi veneau pe la Giurgiu, decât a
veni d-a dreptul pe la Focşani şi Buzău.
A călători noaptea nici vorbă, căci trebuia să tragi la gazdă
când era încă soarele de-o suliţă sus pe cer, dacă nu voiai să faci
cunoştinţă cu vreun Grozea, un Petraru, un Tunsu sau Belivacă.
De-o jumătate de secol, Moldova pierduse, prin luarea Bucovinei, cele mai frumoase ţinuturi ale sale, şi nu trecuse mulţi
ani de când o altă parte a ei, Basarabia, fusese adjudecată
Rusiei, şi gurile Dunărei cu Delta cu tot treceau, una câte una,
în domeniul muscălesc, aşa că pe la 1840 chiar malul drept al
canalului Sfântu Gheorghe, pe o distanţă de mai multe kilometri, se găsea în puterea ţarului.
Am văzut pe báş-beşlí-agá părăsind cazarma beilícului şi
ieşind cu trupele sale pe la bariera Şerban-Vodă, pe când, pe
la bariera Moşilor, generalul Roth intra în Bucureşti cu avangarda rusească.a
Am văzut ţara guvernată de Pahlen, de Zaltuchin şi de Kisselef, cu Bârzof şi cu pazárnicu.
Puneam noaptea urechea pe pământ la Ghergani şi număram tunurile cari băteau Silistra.b
Am pomenit domnia lui Grigorie vodă Ghica şi pe a frate-so Alexandru vodăc, domnia lui Bibescud cu căpitan Costache
chehaiá, ucenicul şi imitatorul pazárnicului.
a) Referire la începutul ocupaţiei ruseşti de la 1828–1834. Detalii
despre evenimentele şi personajele enumerate, infra, în text. b) Referire
la asedierea eşuată al Silistrei de către trupele ruse în debutul Războiului
Crimeii. c) Alexandru Dimitrie Ghika, primul domn regulamentar al
Ţării Româneşti (1834–1842); caimacam al Ţării Româneşti în perioada
premergătoare Unirii (1856–1858), cu o poziţie unionistă. d) Gheorghe
Bibescu, domn al Ţării Româneşti (1843–1848).
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Pe atunci scriitorii cancelariilor se ziceau piséri, şeﬁi de
serviciu naceálnici, masa sau biuroul se numea stol şi şeful de
masă stol-naceálnic; scriptele cancelariei se numeau ciorna,
sprafca, otnoşénie, pricaz şi sdélca; oﬁţerii se numeau prapurcici, porucici, polcóvnici şi pot-polcóvnici.
Slavismul îşi încerca conchista prin biurocraţie şi prin
armată, precum odinioară o încercase prin biserică cu blagoveştenie, preobrejenie, blagoslovenie, bogoslov, zlatauz, pristol
şi denie.
Am asistat la înﬁinţarea Societăţii Literare şi a societăţei
Frăţia şi la răscularea de la 1848.
Am văzut îndoita alegere a lui Cuza vodă, proclamarea
Unirei Principatelor şi lovitura de stat.a
Am asistat la noaptea de 11 fevruarie, la plebiscitul lui vodă
Carol de Hohenzollern, apoi la declararea independinţei României şi a regatului şi la încoronarea regelui Carol I.
În epoca de tranziţie, prin care a trebuit să trecem ca să
ieşim din starea de umilinţă în care eram căzuţi şi să ne rădicăm la o viaţă civilă şi politică, am putut avea multe şi mari
decepţiuni, am putut întâlni în cale fel de fel de caractere:
oameni, unii slabi de înger, cari la momentul chemărei au lipsit
de la datoria lor, alţii, regretând o stare de lucruri în care trăise,
care le convenea şi le proﬁta poate, se uita cu dor la trecutul
ţărei; pe alţii, îngrijaţi de repegiunea cu care se succedau aspiraţiunile şi exigenţele naţionale, rămâneau înapoi; pe mulţi
îngâmfaţi de succesele naţiunei, la cari nici cu gândul nu gândise, îşi atribuiau lor tot meritul, fără a voi să recunoască cea
mai mică participare nici mersului natural al lucrurilor, nici
împrejurărilor din afară. Am putut vedea oameni orbiţi de invidie sau de ambiţie cari nu au cruţat nici intriga, nici clevetirea
pentru a ajunge sau pentru a se susţine la putere sau la favoare,
sau pentru a-şi face o popularitate.
Dar numărul tuturor acestora se pierde în negura mulţimei,
ş-apoi chiar lor nu li se poate imputa lipsa de patriotism, pentru
a) Confruntat cu opoziţia clasei politice faţă de Legea rurală şi Legea
electorală, Alexandru Ioan Cuza dizolvă Adunarea Naţională la 2 mai
1864, urmând să guverneze cu mână forte până la abdicare.
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că, la timpi de cumpănă grea, i-am văzut pe toţi uitându-se cu
trupul şi cu suﬂetul la glasul ţărei.
„Fericiţi sunteţi voi, tinerilor români, ne zicea Michelet; în
ţara voastră totul e de făcut, ﬁecare din voi se poate distinge
şi chiar ilustra prin fapte patriotice şi măreţe.“
Pe când Michelet rostea aceste cuvinte, numele de român
nu trecea încă dincolo de Carpaţi şi de Dunăre; mulţi din tinerii
noştri aﬂaţi la studii în Viena, în Münich sau în Paris se credeau
umiliţi d-a aparţine unei naţionalităţi necunoscute în lumea
europeană. Le era ruşine chiar de numele lor de familie şi de
botez; ﬁii lui Ion, lui Gheorghe sau lui Ilie se porecleau Ioanidi,
Gheorghiadi sau Iliadi. Astăzi îşi zic româneşte Ionescu, Gheorghescu şi Iliescu; ba chiar ﬁii lui Iacob, lui Moise şi lui Teohari
îşi dau numele de Iacovescu, Moisescu sau Teoharescu, crezând
ca ţiganii că lulelei, dacă i-o zice pipă, românul n-o s-o cunoască.
Chiar francezii, în mijlocul cărora trăia sute de tineri români,
ne numea până acu vreo douăzeci de ani valac şi moldav sau
valav şi moldac, sau, cu un singur cuvânt, moldovalac, iar ţărei
îi zicea Moldavie, Valachie, Moldaquie, Valavie şi, cu un singur
cuvânt, Moldovalachie.
Astăzi numele de român şi de Românie, ca naţiune şi ca stat,
sunt cunoscute în toate colţurile lumei civilizate, şi orice ﬁu al
patriei îl poartă cu mândrie.
Din natura lui, românul este modest, chiar sﬁicios, aş putea
zice; şi, de i se poate imputa ceva, ar ﬁ că nu are destulă încredere într-însul. El preţuieşte mai mult decât pare; nu este nici
lăudăros, nici pretenţios. Ori de câte ori am văzut la noi în ţară
un fanfaron, un om care se crede mai mult decât este, un om
care să pretinză că le ştie şi le poate toate, am avut ocazie să
mă conving că era viţă de strein.
Când era vorba d-a se înﬁinţa Curtea de Casaţie, mulţi din
oamenii noştri politici se întrebau unde o să găsim douăzeci de
legişti învăţaţi şi ispitiţi, cu cari să se poate pune în mişcare o
asemenea înaltă instituţiune; şi mai toţi deputaţii sta la
gânduri dinaintea acelui argument. Nevoia ne-a silit să îndrăznim, şi curtea noastră de casaţie nu este mai jos în lumini şi
capacitate decât instituţiunile de acelaşi ordin din ţările cele
mai înaintate în ştiinţa dreptului.
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A fost un timp, şi nu prea demult, când corespondenţa în
streinătate se făcea prin cancelaria rusească şi austriacă, care
lua scrisorile şi pachetele noastre de le espeduia cu o espediţiune organizată în toată forma la noi în ţară, cu biurouri în
toate oraşele noastre. Reprezentanţii puterilor streine se împotriveau la ideea de a se trece acest serviciu la poşta română.
„Unde vă sunt – îmi zicea unul din consuli – oamenii speciali,
capabili şi esperimentaţi cărora să le putem încredinţa corespondenţa noastră diplomatică şi interesele supuşilor noştri?“
Am răspuns acelui diplomat că, precum am putut învăţa
calculul diferenţial şi integral, aşa că manipulăm funcţiunile
dx
şi ∫ dx
, tot aşa de bine ca şi Delaunay şi Puiseuxa, nu mai
dy
dy
puţin eram siguri a învăţa, dacă nu în câteva săptămâni, dar
în câteva luni, a manipula primirea, espeduirea şi distribuirea
scrisorilor şi pachetelor ca şi împiegaţii poştei ruseşti şi
austriece. Nevoia ne-a silit să luăm asupră-ne acest serviciu,
şi chiar de la început el s-a făcut într-un mod satisfăcător; şi
astăzi nimeni nu-i poate nega dreptul de a se compara şi a
rivaliza cu serviciile telegrafo-postale cele mai bine organizate.
„Voiţi să răscumpăraţi drumurile-de-ﬁer, zicea un senator,
dar unde vă sunt oamenii cari să ştie a le administra, unde o
să găsiţi împiegaţi capabili să le puie în mişcare, unde vă sunt
inginerii cari să le poată repara la trebuinţă?“ Dinaintea unor
asemenea argumente mulţi stau pe gânduri să voteze alb sau
negru. Dar nevoia ne-a silit să luăm pe seama statului rezoul
cel mai lung; şi putem zice că, chiar din ziua dintâi, serviciul
s-a făcut în toată regula şi în toată securitatea, cu împiegaţi
români; şi nimeni nu poate tăgădui că liniile au fost totdeauna
în bună stare, fără a regreta administraţiunile anterioare ale
lui Strussberg, Bleichröder sau Staat’s Bahn.b
Nu voi pretinde că tot ce s-a făcut în ţara noastră de un sfert
de secol încoace este perfect, dar îmi permit a observa pesimiştilor şi impacienţilor că nici o ţară din lume n-a progresat aşa
a) Charles Eugène Delaunay (1816–1872), Victor-Alexandre Puiseux
(1820–1888), matematicieni francezi. b) Reţeaua de căi ferate începe să
ﬁe construită în 1869 de concesionari străini, cu scandaluri de corupţie
răsunătoare în epocă („Afacerea Strousberg“ etc.). Este preluată de statul
român până la 1881 (v. infra pp. 275–281).
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de mult ca ţara noastră într-un aşa de scurt timp, şi că orice
progres începe printr-o stare neguroasă şi plină de nedomiriri;
stare de care unii dibaci ştiu a se folosi, aceasta mai ales când
progresul se operează de jos în sus; de aceea este totdeauna
bine ca impulsiunea şi conducerea reformelor prin cari trece o
naţiune să vie de la clasele de sus, de la clasele luminate; de
la acelea să proceadă spiritul de inovaţiune, să nu aştepte ca
iniţiativa reformelor necesare să pornească de jos, căci atunci
clasa numeroasă pierde spiritul de conservaţiune care trebuie
să domine totdeauna la bază, şi societatea intră într-o perioadă
de agitaţiune care anevoie se poate astâmpăra.
Oamenii pe cari instituţiunile, împrejurările sau educaţiunea i-a pus în fruntea unei naţiuni sunt datori să ﬁe înainte-mergătorii ei, să nu caute niciodată să împiedice mersul
progresului, ci să lase toată latitudinea şi toată libertatea
iniţiativei individuale, mai ales în ceea ce priveşte industria şi
comerţul, căci ele nu se pot conduce decât numai de luminele
ştiinţei, cari singure pot arăta drumul care conduce pe om a
deveni folositor şi necesar societăţei în care trăieşte.
Nimeni nu are dreptul d-a opri omenirea din mersul ei progresiv, care este tras de natura ﬁzică şi morală a omului; nimeni
nu are dreptul d-a-i impune sisteme, oricât de geniale ar ﬁ acele
combinaţiuni. Să te ferească Dumnezeu de omul care n-a citit
decât o carte; acela ajunge mai curând sau mai târziu la o
sistemă absolută, merge până a voi să prefacă societatea după
capul său, după ideile ce şi-a format; uită adevărurile sociale
cele mai fundamentale, uită că progresul moral este libertatea
şi că progresul material este de a produce cât se poate de ieftin,
d-a pune pe om în stare bună şi a-i crea timp de a-şi rădica
gândirea mai sus de mulţumiri materiale.
Omul la tinereţe trăieşte cu speranţe şi la bătrâneţe trăieşte
cu suveniri.
Plăcută este tinereţea cu cortegiul ei luminos şi înﬂorit de
cugetări înalte şi de iluziuni plăcute, şi frumoasă a fost tinereţea oamenilor generaţiunei din care am făcut parte, generaţie
care a trăit cu mintea aţintită la fapte mari şi patriotice, plină
de speranţe, de credinţă în Dumnezeu şi în viitorul României;
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hrănită cu aspiraţiuni înalte, din cari multe, graţie împrejurărilor şi stăruinţei oamenilor de bine, am putut a le vedea realizate una după alta; izbânde cari au lăsat bătrâneţelor noastre
suveniri plăcute şi au deschis generaţiilor celor tinere un câmp
întins şi luminos de speranţe şi mai măreţe, şi mai glorioase;
generaţie care a urmat de aproape după deşteptarea românismului din letargia în care îl afundase grecismul fanariot, ce
începuse a prinde coajă şi năbuşa naţionalitatea noastră, precum apasă astăzi asupra românilor din Tesalia, din Epir, din
Macedonia şi asupra albanezilor.
Cât îmi place în orele mele de izolare să-mi aduc aminte
de unii din oamenii cu cari am trăit alături, pe care i-am văzut
luptând cu abnegaţiune şi curaj pentru redobândirea drepturilor ţărei şi pentru libertate! Găsesc o mulţumire nespusă
a-mi rememora faptele şi cuvintele lor şi a le binecuvânta numele şi memoria.
Într-o seară lungă de iarnă, pe când ninsoarea bătea în
geamuri, aşezaţi pe jăţuri la gura sobei, dinaintea unei ﬂăcări
dulci şi luminoase, am petrecut ore întregi şi plăcute cu amicul
Vasile Alecsandri, povestindu-ne unul altuia suvenirile noastre
din tinereţe. Se apropia de ziuă când ne-am adus aminte de
camerile noastre de culcat, şi ne-am despărţit găsindu-ne amândoi la un gând, zicându-ne:
„De ce nu ne-am scrie unul altuia, sub formă de epistole intime, cele ce ne-am povestit într-astă seară; poate că unele din
istorioarele noastre ar interesa pe unii dintr-acei cari n-au trăit
p-acele vremi?“
Şi astfel am început o corespondenţă, deşi adesea întreruptă,
dar pe care am reînnoit-o de câte ori ocupaţiunile ne-au permis;
corespondenţă în care ne-am ferit de orice invective, fără însă
a ne abate niciodată a spune adevărul.
ion ghica

i. clucerul
alecu gheorghescu
Bucureşti, mai 1879

Iubite amice,
Alaltăseară, pornind de la gara taa, adormisem
adânc, legănat de valurile ascuţite ale liniilor de ﬁer Strussberg; trei locuri de o parte a vagonului erau la dispoziţia
capului şi picioarelor mele; când, pe la miezul nopţii, mă simţii
scuturat de o mână viguroasă: era conductorul care intervenea
în favorul dreptului bine plătit al unui călător îmbarcat la
Mărăşeşti; recunoscui dreptatea invocată şi mă ghemuiam în
limitele tichetului meu, căutând să apuc de picior somnul ce
fugea, când aud un glas care se îngâna în scuze pentru supărarea ce-mi adusese şi mă silea să răspund, ca om bine-crescut, la
asemenea politeţă prin cuvintele banale: „Nu face nimica, domnule“, „Eram deştept“, „Sunt foarte bine“, „Nu dormeam“, „Erai
în dreptul dumitale“ etc.
Dar noul-venit începu o conversaţie:
— Ştii, cucoane Iancule, că nu te mai cunoşteam? Ai albit de
tot de când nu te-am mai văzut.
La aceste cuvinte, simţindu-mă cam atins la amorul meu
propriu, îi răspunsei cu oarecare amărăciune:
— Dar îmi pare, domnule, că barba dumitale nu are nicidecum dreptul d-a invidia pe a mea, că este, mi se pare, şi mai lungă, şi mai albă.
— Ce are a face! îmi ripostă el, dar dumneata eşti un copil
pe lângă mine.
a)

Mirceşti, în judeţul Iaşi.
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Noul-venit în vagon era un bătrân bine conservat, grăscean
şi rumen la obraz, căruia nu i-aş ﬁ dat nici şasezeci de ani.
— Eu te-am mai sculat odată din somn; eram tânăr atunci
şi d-ta erai copil ca de vro opt-nouă anişori. Cuconul Tache, răposatul tatăl dumitale, era isprávnic la Focşani; eu am fost
trimis de am ridicat în ﬁare pe clucérul Alecu Gheorghescu,
tovarăşul dumnealui la isprăvnicíe. P-atunci erau câte doi isprávnici de ﬁecare judeţ, unul peste partea administrativă şi
celalalt pentru partea judecătorească, şi amândoi isprávnicii
în pricini grele judecau împreună, formând un fel de tribunal.
Ce vremuri erau pe atunci! Clucérul Alecu făcuse mâncătorii,
abuzuri sau prevaricaţiuni, cum se zice astăzi…
Înţelegi, amice, că la aceste cuvinte somnul meu, dulcele
meu somn, a zburat în fuga mare, şi nici nu m-am mai gândit
a-l prinde. Şi, în loc de a închide pleoapele, am dat drumul limbei, începând la întrebări:
— Ia spune-mi, mă rog, cum ai ridicat în ﬁare pe acel isprávnic?
— Eram edeclíu şi aveam odaie în curtea domnească alături
cu odaia lui tufeccí-başá, lângă ogeacul neférilor; la stânga, sub
scară, şedea răposatul Măciucă, Dumnezeu să-l ierte, báş-ciohodár şi mâna dreaptă a lui vodă, cum s-ar zice astăzi, întâiul
aghiotant domnesc, om drept şi plin de bun-simţ.
Într-o noapte, după slujba curţii, mă aşezasem pe somn,
când numai ce aud ciocănind la uşă şi un glas care-mi striga:
„Te cheamă vodă“. Nu ştiu nici cum am sărit din pat, nici când
m-am îmbrăcat; într-o clipă îmi trântisem cizmele cele galbene,
biníşul, legătura la cap şi hangerul la brâu, şi eram la uşa iatacului domnesc. Báş-ciohodárul tocmai ieşea din odaie de la vodă
şi-mi zise repede: „Ai mai iute, că te cheamă vodă, şi să te văd,
Niculae!“
Răposatul Măciucă era oltean ca şi mine şi puţintel cam
rudă după mamă.
Când am intrat în iatac la vodă, era şapte ceasuri, sau, cum
s-ar zice astăzi, o oră după miezul nopţii. Vodă era cu ghicelíc de noapte pe cap şi cu o scurteică lungă de pambríu verde,
îmblănită cu paceá de samúr; o făclie galbenă ardea într-un

46

ion ghica

sfeşnic mare de argint dinaintea icoanelor. Cum intru în odaie,
vodă se întoarce cătră mine şi-mi zice cu un glas gros şi răstit:
— Tu eşti Niculae Păunel?
— Eu, Măria Ta.
— De mult eşti la curte?
— Numai de un an, Măria Ta.
— Măciucă mi-a spus că eşti harnic şi cinstit. Ce slujbă ai
îndeplinit pân-acum?
— Nici una, Măria Ta, decât că acum trei luni am întovărăşit
pe nenea Negreanu tufeccí-başá, când a prins pe Ghiţă Cuţui.
— Ia plicul de pe mescioară, pecetluieşte-l cu pecetea de pe
tăviţa cu călimările şi să pleci îndată la Focşani, să-l dai în mâna nepotu-meu Tache, isprávnicul, fără să te simţă nici pasărea măiastră. Bagă de seamă că ai să-mi aduci pe clucérul Alecu
Gheorghescu în ﬁare; poimâne pe vremea asta să ﬁi cu el la
scara domnească. De cumva ţi-o scăpa, mai bine să te duci să
te îneci decât să dai ochi cu mine.
Grigorie vodă Ghica era un om mărunţel, barba potrivită în
apărătoáre şi cănită, mai mult roşie decât galbenă, mustăţile
roşii trase în jos şi despărţite sub nas prin două-trei muchi de
brici, ras pe obraz pe lângă barbă; ochii vii, glas răstit şi gros;
el era un om cu foarte puţină învăţătură şi trecea între boieri
ca unul din cei mai neînsemnaţi, deşi fusese de mai multe ori
ágă, spătar şi chiar vistier şi ban mare.
El s-a suit pe scaunul domniei la 6 octobre anul 1822, trei
ani după vestitul Carageaa şi îndată după zaveră, după uciderea
slugérului Tudor, eroul care, indignat de jafurile oamenilor lui
Ipsilantb – cari din insurgenţi în contra turcilor se prefăcuseră
în cete de hoţi, prădând drumurile şi moşiile –, intrase în
corespondenţă cu Silistra-valesí prin cancelarul consulatului
nemţesc, bătrânul Udriski, arătând turcilor că răzvrătirea din
Ţara Românească nu era în contra turcilor, ci în contra fanarioa) Ioan Gheorghe Caragea, domn al Ţării Româneşti (1812–1818). În
timpul domniei adună o avere enormă. Susţinător al Eteriei. b) Alexandru Ipsilanti (1792–1828), ﬁul lui Constantin Ipsilanti vv. (v. infra, p. 52,
n. a.), cap al Eteriei; trece Prutul în Moldova la 22 februarie 1821, declanşând revoluţia grecească în Principate; v. infra, „VI. Din timpul Zaverii“.

clucerul alecu gheorghescu

47

ţilor cari sărăciseră pe bieţii locuitori. Atunci chehaiá-beg, care
şi intrase în Bucureşti cu oştire turcească, a invitat pe boierii
cari mai rămăsese în ţară să trimită pe câţiva dintr-înşii la
Poartă, ca să arete sultanului păsurile ţării. Adunându-se între
dânşii, ei au ales pentru această misiune pe banul Barbu
Văcărescu, pe logofǎtul Mihăiţă Filipescu şi pe banul Grigorie
Ghica, cari, ajungând la Ţarigrad şi espunând starea ţării şi
trebuinţele ei, sultanul a numit pe banul Grigorie Ghica domn,
deodată cu Ioniţă Sturdza în Moldova. Poarta nu mai avea
încredere în fanarioţi. Ghica Grigorie, viind la domnie, a găsit
ţara secată cu totul în belşugul ei, înecată în datorii; boierii şi
negustorii pribegiţi în toate părţile şi răscoale pretutindeni, în
sate, în oraşe şi pe drumuri.
Ghica Grigorie, care-şi iubea ţara, a luat sarcina de-a stărpi
jafurile boierilor şi ale ciocoilor, cari de la Caragea ajunsese
fără frâu; capul nu-l tăia prea mult, dar când avea câte o pricină
grea chema de se sfătuia cu trei oameni: cu vornicul Costache
Câmpineanu, clucérul Chiriac şi cu báş-ciohodárul Măciucă.
După ce-i auzea pe ﬁecare în parte, se culca, dormea un somn
bun şi pe la miezul nopţii se scula, aprindea la candelă făclia
din Vinerea Paştilor de la epitaf, cădea în genuchi dinaintea
iconostasului şi se ruga lui Dumnezeu ca să-l lumineze. Astfel
a domnit el şapte ani şi ajunsese să tremure boierii cei răi şi
ciocoii. Cât a domnit el, a fost bine pentru toţi, liniştea domnea
în ţară; pânea şi carnea bună, ieftină; toată lumea, negustor,
meseriaş şi ţăran, mănca, bea şi chiuia; veselie pretutindeni.
El a deschis şcoalele româneşti şi a gonit pe egumenii greci.
În noaptea când m-a chemat vodă, mi se făcea ziuă la poştă
la Şindrilita, în cărucioara care se schimba din poştă în poştă
şi care ajungea totdeauna numai în trei roate. Pe la aprinsul
lumânărilor, în ziua de patruzeci de mucenici, îmbrăcat tiptil,
eram introdus ca călugăr în odaia răposatului coconu Tache,
tatăl dumitale; parcă-l văz pe marginea patului, lângă scaunul
cu două lumânări de seu în două sfeşnice de alamă cu mucǎri.
Condicarul, în picioare, îi citea jălbile, întingând din vreme în
vreme condeiul de peană de gâscă în călimările de la brâu, ca
să scrie hotărârea isprávnicului; îndată ce condicarul Nicolae
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Sprâncenatu, cum îi zicea lui Ipătescu, mai în urmă bărbatul
eroinei de la 1848, scrise hotărârea isprávnicului, cuconu Tache
se uită la mine întrebându-mă:
— De la schit eşti, părinţele?
— Sunt de la Poiana-Mărului, am o jalbă.
Şi mă apropiai de mescioara cu lumânările şi-i pusei plicul
domnesc în poală, cu pecetea în sus, potrivind să nu o zărească
condicarul. Isprávnicul, îndată ce văzu pecetea, o şi recunoscu,
dar îmi zise:
— Ha, este de la părintele egumen!
Şi dete ordin condicarului şi stegarului care mă băgase în
casă să ne lase singuri.
Despecetlui plicul cu grabă, îl citi şi văzui că i se înveseli
obrazul şi-mi zise:
— Vezi, numai aşa dacă nu s-or stârpi mâncătoriile şi angaralele, să se înveţe minte ciocoii; până n-o băga câţiva în ocna
părăsită, ei tot cred că vodă glumeşte. Clucérul Alecu nu este
acum în oraş, s-a dus după lúde în plasa Tohani, dar trebuie
să vie astă-seară; du-te de te odihneşte, că te chem eu la vreme.
Bătu în palme şi porunci feciorului să-mi aştearnă în odaia
copiilor; m-am dus de m-am culcat în odaia d-voastre. Sunt
d-atunci 55 ani, cucoane Iancule! D-abia mă furase somnul,
când auzii trăsnete şi pleosnete şi doi surugii bătăioşi cari urlau
de ţi se părea că cânta; peste un minut auzii şi glasul lui cuconu Tache:
— Ai, scoală, c-a venit clucérul.
Pornirăm amândoi pe jos spre casa clucérului, la care, în
urma noastră, ceaúşul de slujitori înşiruia oameni de jur împrejur; când ajunserăm în pridvor, cuconu Tache intră în casă
zicându-mi:
— Aşteaptă aci până te-oi chema eu, şi atunci să intri în
odaie cu doi stegari.
Din pridvor se vedea pe fereastră foarte bine în odaia
clucérului, luminată cu trei părechi de lumânări; o grămadă
de mosaﬁri se şi aşezaseră la ghiordúm cu clucéru în mijloc
răsturnat pe sofa. Când intră cuconu Tache, se sculară toţi în
sus, dar dumnealui luă pe clucér de mână şi-l trase în odaia
d-alături; după vro cinci minute auzii că mă cheamă, mă luai
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îndată după glas şi intrai în iatacul boierului. Clucérul ţinea
porunca domnească în mână, şi dinţii îi clănţăneau în gură. Cum
intrai, cuconul Tache îmi zise:
— Îndeplineşte porunca lui vodă!
Atunci luai ﬁarele din mâna stegarului, mă plecai şi le pusei
clucérului de picioare; în cinci minute eram pe drum cu două
cărucioare de poştă, într-una eu cu isprávnicul în ﬁare şi în
cealaltă doi arnăuţi cu pistoalele încărcate, cărora li se dedese
porunca să dea să-l omoare dacă o căuta cumva să scape.
Când ieşeam din Focşani, răsărea luna; nici gură de surugiu,
nici plesnitură de bici, dar cărucioarele mele fugeau ca năluca cu umbra după ele şi seara, când bătea meterhaneáua,
mă dam jos din cărucioară şi intram cu isprávnicul meu în
odaia lui Măciucă, unde am aşteptat până s-a sculat vodă de
la masă, până s-a culcat beizadelele, s-a osteiat lumea din curte
şi au ieşit una după alta caleştile cu masalále a spătarului, a
aghii şi a isprávnicului de curte; atunci intră răposatul Măciucă
şi-mi zise: „Ai sus!“
Când am intrat în odaia lui vodă, Măciucă înainte, după el
clucérul cu ﬁarele de picioare şi eu după dânsul, vodă, care sta
răsturnat pe sofa cu mânile încrucişate sub cap şi cu picioarele
unul peste altul grămădit, se sculă drept în picioare şi, adresându-se răstit şi necăjit către clucérul:
— Nu ţi-e ruşine, slugă necredincioasă şi boier zăcáş!
Şi, întorcându-se către mine, îmi zise:
— Te fac divictár.
Măciucă îmi făcu semn să ies şi când trecui pe lângă dânsul
îmi zise încet:
— Trimite-mi sus patru ciohodári!
Ce s-o mai ﬁ petrecut după aceea nu ştiu, dar, după ce m-am
culcat, pare că auzeam prin somn un glas care se văita strigând:
„Iartă-mă, Măria Ta! Cine o mai face ca mine ca mine să paţă.“
A doua zi până în ziuă, clucérul era pornit surghiun la Snagov, cu cămaşa pecetluítă pe el, şi a rămas acolo până la venirea
muscalilor.
Când eram pe la 1829 la Craiova, l-am văzut de gât cu generalul Roth, juca cărţi cu miile de galbeni, căci era peste proviánt.
ion ghica

ii. polcovnicul ioniţă ceganu

Ghergani, iulie 1879

Amice,
Aici, la moşie la Ghergani, aveam până mai deunăzi un vecin bun cu care am petrecut multe şi lungi seri de
iarnă.
Polcóvnicul Ioniţă Ceganu din Cloşani, bătrân verde, rumen
la faţă, fără zbărcituri pe obraz, ras regulat în toate sâmbetele
cu perdaf, mustaţa şi sprâncenele albe colilie, era născut cam
pe la anul 1789 şi a trăit până mai acu şase luni în satul Gămăneşti, unde petrecea în intimitatea a doi copoi vestiţi cu cari
gonea iepurele ziua toată din răsărit până la apus; iar toamna,
când se coceau coarnele şi zmeura la munte, se duceau tocmai
pe Vulcan de împuşca câte un pui de urs şi o capră neagră.
Acum un an era nun mare la nunta lui Vişanu dorobanţ,
curcan cu trei cruci pe piept.
Polcóvnicul Ioniţă băuse în sănătatea însurăţeilor un pahar
de vin roşu de Dealul Răzvadului şi prinsese la limbă. După
ce se uită una după alta la semnele de vitejie ale miliţianului,
îi zice:
— Măi Vişane, cine ţi le-a dat ţie astea?
— Căpitanu, îi răspunse Vişan; mi le-a dat din partea domnitorului, an când ne-am întors din ţara turcească.
— Dar fost-ai tu la bătălie? Dat-ai piept cu turcu? Luat-ai
vrun tun, vreo cetate?
— Ce să dai piept cu turcul, domnule, că nu te lăsa nici să-i
vezi, şedeau ascunşi ca viezurii sub pământ; şi apoi batalionul nostru s-a brodit să nu ﬁe nici când s-a luat Griviţa, nici la
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căderea Plevnei; eram trimişi tocmai la Radişteni, pândeam
să nu lăsăm să intre nici convoiuri şi ajutoare, nici să iasă
vreun turc din cetate; planul muscalilor era să-i prinză pe toţi
robi. Apoi după predarea lui Osman paşa, ne-am dus de am
înconjurat Vidinul; acolo, pe când aşteptam din ceas în ceas să
iasă turcii la luptă dreaptă, ne-am pomenit într-o bună dimineaţă că ardică steag alb şi trămit la ghenerarul nostru să-i
închine cetatea. Am intrat în Vidin parcă era sărbătoare, cu
muzica în capul regimentului.
Bătrânul, după ce ascultă povestea soldatului, oftă zicând:
— Ei! şi eu m-am bătut cu turcu în tinereţea mea; am intrat
în Plevna cu Camenskia şi cu Suvaroff b, şi nu mi-a mai dat
nimenea nici o cruce!
Când am auzit de numele lui Camenski şi de bătălia din
alţi timpi, m-am apropiat şi m-am luat cu polcóvnicul la vorbă.
— Cum, nene Ioniţă, zici că ai fost cu Suvaroff la Plevna?
Dar ştii dumneata că d-atunci trebuie să ﬁe aproape şaptezeci
de ani?
— Or ﬁ, nen-to, îmi răspunse el, că eram abia băieţandru ca
de vreo optsprezece ani când m-am scris la cazaci cu bietul
Tudor al nostru. Ne aducea isprávnicii pălcuri-pălcuri şi ne
da pe mâna oﬁţerilor muscali, de ne mustruluia; după şase
luni, când învăţam să dăm cu sabia şi cu suliţa, ne-a trecut
dincolo în ţara turcească. Îmi aduc aminte ca acum, era în ziua
de Ignat când am trecut Dunărea pe gheaţă şi ne-am aşezat
în meterezuri. Cum ne-au simţit spurcaţii de turci, au început
să dea năvală asupra noastră; trămitea tot zeibégi d-ăia cu
cealmálele cât o claie pe cap şi arapi d-ăia negri şi buzaţi, încălecaţi pe nişte cai de scoteau foc pe nări; venea tot iuruş cu
iataganul în dinţi şi cu pistoalele întinse în amândouă mânile,
de ţi le punea sub nas. P-atunci nu erau puşti d-astea lungile
până la bătălie, ci venea moartea de-ţi sta dinainte ceasuri
a) Nikolai Mihailovici Kamenski (1776–1811), general rus, comandant al armatei ruse de la Dunăre în războiul ruso–turc de la 1806–1812;
învingător în bătălia de la Vidin (26 octombrie 1810). b) Arkadi Aleksandrovici Suvorov (1784–1811), general-locotenent rus, ﬁul celebrului
generalissim.
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întregi, de-o vedeai bine în faţă. După câte o bătălie, când ne
număram, rămâneam uneori numai patru-cinci sute, din două
mii câţi eram; dar peste zece zile eram iar în păr la loc, că se
umpleau golurile cu alţi panduri trămişi din ţară; aşa era
învoiala cu Ipsilanta. Războiul d-atunci între turc şi muscal se
iscase mai mult din pricina lui şi a lui Muruzb; că după ce sultanul se învoise cu împăratul Alexandru să-i ţie şapte ani pe
unul domn în Ţara Românească şi pe cel’lalt în Moldova, s-a
măniat pe dânşii şi i-a scos după doi ani; lui Ipsilant trămisese
chiar să-i ia capul, cum făcuse lui Hangerliu la 1799. Îl simţise
că ţinea cu muscalii şi că era înţeles cu Pasvantogluc de la Vidin
şi cu Cerni-George Sârbud, cari amândoi se răsculaseră în
contra Porţii. P-atunci sultanul asculta de poveţele generalului
Sebastianie, care umbla să-l tragă în partea lui Napoleon.
Ipsilant, mai norocit decât bietul Hangerliu, a scăpat de gealat
ca prin urechile acului. Prevestit de tată-so de la Ţarigrad şi
de ambasadorul Italinski, a fugit la Braşov, d-acolo s-a dus la
Petersburg, şi în ziua de Sfântul Nicolae intră în Iaşi cu generalul Michelson în capul oştirii ruseşti. Generalul muscal îl
orânduise domn peste amândouă ţările. Domnia aceea a ţinut
şi mai puţin decât cea dintâi, căci peste câteva luni împăratul
a trămis pe generalul Cusnicov preşedinte cu deplină putere
asupra Moldovei şi pe Engelhart, vicepreşedinte cu reşedinţa
în Bucureşti, ca să guverneze ţările cu mitropoliţii şi cu câţiva
boieri mari.
a) Constantin Ipsilanti, domn al Moldovei (1799–1802) şi al Ţării
Româneşti (1802–1806). Agent al politicii ruseşti, de la care spera eliberarea grecilor de sub dominaţia otomană. b) Alexandru Moruzi, domn
al Moldovei (1792–1793; 1802–1806, 1806–1807) şi al Ţării Româneşti
(1793–1796¸ 1799–1801). Domnii celor două principate sunt maziliţi după
patru ani, nu după doi, aşa cum se aﬁrmă mai jos. c) Osman Pasvantoglu (1758–1807), paşă de Vidin, răsculat împotriva sultanului; pentru
o privire asupra acestei perioade de instabilitate v. Neagu Djuvara, Între
Orient şi Occident: Ţările române la începutul epocii moderne (1800–1848),
Humanitas, Bucureşti, 2013, cap. „Pe vremea lui Pasvantoglu: război,
prăpăd şi jale“. d) George Petrovici (Karageorge; 1768–1817), haiduc
sârb, capul primei revolte antiotomane a sârbilor; mare voievod al Serbiei
(1804–1813). e) Horace François Bastien Sébastiani de la Porta (1771–
1851), oﬁţer, diplomat şi om de stat francez, ambasador al Franţei la
Constantinopol între 1806 şi 1812.
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S-au bătut bine, foarte bine, băieţii noştri de astăzi; dar să
ştiţi, domnule, că şi noi n-am fost mai pe jos în vremea noastră.
Ne băteam sabie cu sabie, spángă cu spángă, piept cu piept,
dar cine ne-a ştiut? Că p-atunci nu erau d-alde Alecsandri, să
ne cânte vitejiile şi să ne înalţe în ochii lumii.
Ştii dumneata, domnule, ce om era căpitanul nostru Tudor?
El, care nu râdea niciodată, când auzea că vin turcii asupra
noastră, că se năpustea păgânii ca vijelia, când cu gândul nu
gândeai, el de bucurie începea să cânte şi să joace ca un copil.
Intra în foc, domnule, parc-ar ﬁ mers la nuntă.
Românii s-au bătut totdeauna; n-a fost război fără ca ei să
nu ﬁ sărit asupra păgânilor. Răpausatul moşu-meu, Ceauş
Vergea (familia noastră a fost neam de pandur din tată în ﬁu),
îşi aducea aminte după la 1716, când a venit întâiaşi dată
Mavrocordat; p-atunci avea ţara dorobanţi, roşiori, călăraşi,
odivói, seiméni, talpáşi, lefegii şi slujitori; patruzeci de mii de
oameni armaţi, pe care grecul, când a venit domn, i-a desﬁinţat
ca să nu ne mai putem bate cu turcul şi să rămâie ei, fanarioţii,
stăpâni pe ţară. La 1807, după ce am trecut Dunărea, ne-a luat
generalul Isaiov, ne-a îmbrăcat căzăceşte, ne-a dat mazdráce,
ne-a pus pistol şi sabie la brâu şi, după ce ne-a făcut smotru,
ne-a orânduit la Tatargic, o bătaie de tun de Vidin, ca să ţinem
de cărjalíii lui Mola agá să nu iasă din cetate; muncă grea!
pentru că pe toată ziua eram atacaţi de arapi, şi noaptea cădeau
peste noi manáﬁ, ca să ne scoată din meterezuri; dar noi aveam
poruncă de la Miloradovici, morţi, tăieţi, să nu părăsim locul.
Asta era pe când Bosniacu agá bătuse pe Camenski la
Rusciuc de-l prăpădise şi pe când Mola agá gonise pe muscali
din toate poziţiunile de primprejurul Calafatului; arsese
Caracalul şi Cerneţul, pustiiseră toate satele până în Craiova
şi împrăştiase toată armata rusească; numai noi, românii, un
pumn de oameni, am ţinut până a venit generalul Pangrationa
cu oştire nouă din Rusia. Pe toamnă murise Michelson şi în
locul lui se orânduise Prosoroskib, general mai mare peste toată
a) Piotr Ivanovici Bagration (1765–1812), general rus.
Aleksandrovici Prozorovski (1732–1809), mareşal rus.

b) Aleksandr
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oştirea; atunci ne-a luat Isaiov şi ne-a dus în Balcani, tocmai
la Kisil-hisar, zece zile cale; d-abia ajunsesem, când a început
să se vorbească de pace şi ne-a întors la Lovcea, unde, după ce
am şezut un an fără să ne batem, ne-a venit poruncă să luăm
Plevna, că iar se deschisese război. Când am ajuns acolo şi s-au
aşezat tunurile la bătaia zidurilor, ne-am apropiat de cetate
până în şanţuri, le-am umplut cu mărăcini şi cu saci de pământ,
am pus scări şi am sărit în cetate. Eram numai noi, pandurii
lui Tudor, la asalt, că muscalii cam greoi au ajuns tocmai târziu,
când noi ne băteam de un ceas cu turcii pe uliţe: cadânele
trăgeau puşti şi pistoale după ferestre, de ploua gloanţele din
toate părţile ca grindina; zburau capetele ca mingele, unele cu
cealmále turceşti, altele cu chivere ruseşti, şi curgea sângele
gârlă; un glonţ m-a nemerit drept în piept, de-am zăcut şase
luni; m-aduseră la spitalul din Craiova în casele lui Priscoveanu, de mi-a scos plumbul de sub coastă.
Lui Tudor i-a venit de la împărăţie un inel cu piatră scumpă
şi cu numele lui Alexandru a pe dânsul, iar noi, ăştilalţi, când
s-a făcut pace şi s-au împrietenit împăraţii, ne-am pomenit cu
o bucată bună din ţărişoara noastră şterpelită: ne-au luat
Basarabia din Nistru până în Prut, şi a rămas bună luată până
în ziua de azi.b
Am trăit rău cu muscalii, că ne trata ca pe nişte câni; oﬁţerii
lor ne înjura, tot durak moldovanski c ne făcea şi ne da ghionturi prin fălci. Mâncam numai soharici, un fel de pesmet negru
ca noroiul şi tare ca piatra; trebuia să-l moi o zi întreagă în
apă, să-l faci terci ca să-l poţi băga în gură; vara mai bine mâncam buruieni ﬁerte. Când îi scăpam prin vitejia noastră de câte
o nevoie mare, ne zicea dobri kazaki d, iar numele de român nu
se pomenea niciodată. Fără noi nu mai lua ei Plevna nici atunci,
ca şi acum.
— Vezi, polcóvnice, p-atunci nu erau jurnale, nici reporteri,
ca să poată lumea aﬂa cine se bate şi cum se bate, dar o să vie
a) Alexandru I, ţarul Rusiei (1801–1825). b) În ediţiile postbelice, pasajele referitoare la rolul nefast al Rusiei în istoria noastră modernă şi
la rapturile teritoriale ale acesteia au fost eliminate de cenzură. c) Moldoveni proşti (rus.). d) Cazaci buni (rus.).
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ea o vreme când să se găsească cineva să scrie şi despre vitejiile
românilor din timpii când erau consideraţi ca căzuţi în ochii
oamenilor şi treceau de molatici şi de fricoşi. O să se găsească
el cineva să spuie românilor cine a fost slugérul Tudor, ce voia
el, ce a făcut şi ce a dobândit pentru ţară cu pandurii lui, căci
lui îi datorim scăparea noastră din ghearele fanarioţilor. Dar
ia spune-mi, mă rog, ce s-au făcut acei două mii de panduri
după ce s-a încheiat pacea la 1812 şi a venit Caragea domn?
— Vreo două sute au format potera sub comanda lui slugéru
Tudor, iar ceilalţi ne-am răspândit toţi în toate părţile; unii au
mai murit de ciumă.
Eu, după ce m-am tămăduit de rana din piept, m-am tras
acasă la părinţi, unde am rămas până la zaveră, când m-a
chemat slugéru şi m-a luat cu pandurii la Bucureşti. Am şezut
întâi la Mitropolie, pe urmă ne-a băgat în Cotroceni şi d-acolo
ne-a pornit spre Piteşti, ca să ne ducem să ieşim înaintea turcilor, cari intrase pe valea Oltului. Tăbărâsem la Goleşti, unde
am aﬂat că Ipsilant prinsese cu vicleşug pe slugéru şi îi tăiase
capul; atunci ne-am hotărât să cădem asupra grecilor lui
Ipsilant, ca să-i scoatem din ţară, şi am pornit spre Târgovişte,
unde ştiam că era tabăra lor, dar era târziu, că-i bătuse turcii
la Drăgăşani; chehaiá-bég nu lăsase picior de mavrofór. Ipsilant
cu cneazu Cantacuzino a şi cu Manu Pârlitu fugiseră peste hotar şi fusese prinşi de nemţi şi închişi în cetatea Muncaciului.
După moartea slugérului au rămas numai vreo sută de
panduri, acei cari s-au aﬂat cu căpitanul Solomon la bătaia de
la Drăgăşani şi cari s-au închis pe urmă în Mănăstirea Cozia,
unde au ţinut voiniceşte în contra lui báş-beşlí-agá, până la
venirea lui Grigorie Ghica domn la 1822.
Mai în urmă, peste vreo doi ani, când s-a făcut unchiul dumitale Costache Câmpineanu caimacám la Craiova, pe mine
m-a făcut polcóvnic de vânători şi am fost polcóvnic de vânători
până când s-a deschis iar război cu muscalii la 1828 şi m-am
dus cu căpitanul Solomon b şi cu Magheru.
a) Gheorghe Cantacuzino-Deleanu (1786–1857), învins în bătălia
de la Sculeni dintre turci şi rămăşiţele eteriste, se refugiază de fapt peste
Prut, în Rusia. b) Ioan Solomon (1793–1892), unul din căpitanii lui
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Ne-am bătut cu turcii patrusprezece luni mereu, ziua şi
noaptea, sub comanda lui Geismar şi a lui Roth; vedeam în
toate zilele moartea cu ochii, că ne puneau muscalii tot înainte
la avant-posturi.
Geismar, îndată cum a trecut Oltul, a trămis pe generalul
Roth înainte să coprinză Calafatu, şi el s-a dus de s-a aşezat
la Cioroi. Când s-a pomenit dodată că îl ia paşa de la Dii a cu
vestitul Ciapanoglu pe la spate cu 15 000 de suvaríi cu 30 de
tunuri, care, după ce bătuse pe Roth lângă Maglavit de-l topise,
se aruncase asupra lui Geismar, îi tăiase drumul şi spre Cioroi,
şi spre Calafat, îi luase toate vitele şi tot proviántul din magaziile de la Galicea şi le trecuse la Vidin. Muscalii speriaţi, când
îi răzbise turcii la Băileşti, fugeau în toate părţile, strigând cât
puteau: „Nazat! Nazat! Tureschi duh!“ b când farmazónul nostru,
bietul căpitan Ciupagea, care nu ştia că pe muscăleşte nazat
va să zică îndărăt, înapoi, aleargă printre şireagurile noastre
strigând: „Auziţi, băieţi, ghinărarul porunceşte să mergem la
sat“. Alt sat nu mai era decât Băileştii, de unde turcii băteau
cu tunurile în muscali de-i prăpădeau; noi am dat năvală la
sat, n-am repezit la deal şi am pus mâna pe tunurile turceşti;
atunci Ciapanoglu, crezând că suntem putere mare şi că fuga
muscalilor era numai o stratagemă, s-a speriat şi a luat-o la
fugă spre Calafat, lăsând toate proviziunile şi muniţiile. Le-am
luat în ziua aia douăzeci şi patru de cară cu iarbă şi patru sute
de cară de zaherea1. Roth, văzând că fug turcii dinaintea noastră, a luat curagiu, s-a întors, s-au pus şi ei pe goana turcilor.
Astfel s-a câştigat cea mai vestită bătălie din toată campania.
Tudor Vladimirescu. Ulterior face carieră în miliţia Ţării Româneşti;
colonel în 1848, participă la arestarea guvernului provizoriu. Rămâne
omul Rusiei şi la 1853, când, în debutul Războiului Crimeii, reprimă
revolta ţăranilor olteni, care dădeau ajutor trupelor otomane, exasperaţi
de abuzurile armatei ruse de ocupaţie. A lăsat un scurt volum de amintiri.
a) Vidin. b) „ Înapoi! Înapoi! Vin turcii!“ (rus.).
1) Un ziarist, criticând epistolele mele, m-a tractat de nătâng, zicând
că am spus o enormitate, căci turcii nu puteau să aibă 400 de cară încărcate numai cu zahar. Criticul nu ştia că zaherea va să zică proviziuni de
hrană pentru oştiri, iar nu zahar. Cuvântul zaherea era foarte uzitat în
limba română.
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Lupta a ţinut trei zile şi trei nopţi; am alergat după turci până
i-am băgat în Dunăre; başibuzúcii omorau pe agálele cari voiau
să-i reţie să nu treacă Dunărea şi să-i întoarcă la bătălie spre
Calafat.
Să ştii, domnule, că fără Ciupagea al nostru mâncau muscalii o păpară de n-o mai uitau niciodată; se prăpădea şi ţara:
păgânii de turci pe unde treceau era foc şi pârjol. Când te uitai
noaptea după o movilă, te lua jalea: vedeai numai focuri în
toate părţile cât luai cu ochiul; ardeau căpiţele de fân, clăile şi
şirele de grâu, că era tocmai în strânsul bucatelor.
După ce am isprăvit cu turcii la Islaz, la Calafat, la Cioroi
şi la Băileşti, ne-a trămis ghinărarul Gavrilenko de am măturat
câţi turci mai rămăsese la Cireş şi la Cerneţi, de n-am lăsat
picior de turc în Mehedinţi şi în Dolj.
Mult bine s-au mai bătut românii şi în rândul ala.
La Cireş, a doua zi după bătălie, am căzut de ciumă; în ordia
muscălească se încinsese boala de mureau câte două-trei sute
de soldaţi pe zi. Am zăcut patruzeci de zile pe mâinile cioclilor,
cari m-au jăfuit, mi-au luat tot ce aveam în chimir: patru ceasornice de aur şi cinci sute de mahmudéle d-ale noi luate de pe
la turci.
Când am ieşit din lăzăret se făcuse pacea; muscalii ne mai
ciortise o bucată de pământ la gurile Dunării; lui Solomon şi
lui Magheru le venise de la împăratul Nicolae „Sfânta Ana“ de
gât şi celuilalt sabia cu cruce, iar nouă ne-a dat drumul p-acasă.
Murise mama şi îmi lăsase peticul ăsta de pământ, Cega, şi
am venit de m-am aşezat la Gămăneşti. Pe la 1830, când s-a
făcut miliţia, n-am mai vrut să mă mai scriu; a stat mult de
mine căpitanul Ciupagea; vreau să mă primească parúcic, dar
mă săturasem de trai rău, mă logodisem cu Bălăşica, cu care
am trăit bine şi liniştit patruzeci şi doi de ani; acum, când oi
muri, voi să mă îngroape la biserică alături cu dânsa.
L-am plâns pe polcóvnicul Ioniţă ca pe un frate, că era un
bun şi pacinic vecin şi un bun tovarăş de vânătoare.
ion ghica

iii. din vremea lui caragea

Bucureşti, noiembre 1879

Amice,
Mazilía lui Ipsilant şi a lui Moruz, unul din
domnia Valahiei şi celalalt din scaunul Moldovii, înainte de
împlinirea celor şapte ani stipulaţi în tractatul de la KuciucKainargi, adăogându-se la alte pricini de gălceavă ce împăratul
Alexandru căuta sultanului, a adus războiul de la 1806; şi după
şase ani de luptă crâncenă, în care victoriile se precumpăneau,
puterile Europei, căşunând asupra Porţii, au silit-o să încheie
pace numai şi numai ca să lase Muscalului mânile slobode în
lupta cu Napoleon.
După zicătoarea românească „Turcul să plătească“, sultanul
a dat lui Alexandru Basarabia şi un bun hârtău în Asia pe
malul Mării Negre, şi astfel a făcut Englezului pe plac, iar după
încheierea păcii de Bucureşti contele Metternich, proﬁtând de
încurcătura în care se găsea Rusia pe malurile Moscovei, a
împins la domnia Ţării Româneşti pe Iancu Caragea, amicul
şi protegiatul cavalerului de Gentz a. Dar, cu toată stăruinţa
internunţiului la Constantinopole, sultanul nu a voit să-i dea
domnia până ce mai întâi nu l-a asigurat Caragea că-şi va da
demisia după trei ani. Pe de o parte, suzeranul căta să eludeze
stipulaţiunea de domnie pe şapte ani şi, pe de alta, voia să aibă
pe grec la mână.
a) Friedrich von Gentz (1764–1832), intelectual şi om de stat austriac, consilier imperial, prieten şi secretar al cancelarului Klemenz von
Metternich în perioada 1812–1822, secretar al Congresului de la Viena
(1814–1815).
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După mai multe străgăneli cu inşaala, cu pekei şi cu bacalum a, pe la sfârşitul lui octombre, Caragea a putut ieşi din
Constantinopol, şi în ziua de Sf. Spiridon al anului 1812 el şi-a
făcut intrarea în Bucureşti cu alai domnesc, călare pe tablá-başá,
în sunetele clopotelor, ale surlelor şi tobelor. După ce a descălecat la Sfântul Spiridon cel Nou din Podul Beilícului (astăzi
Calea Şerban-Vodă), s-a dus de s-a miruit în biserica Curtea-Veche, după obicei.
Sosirea acestui domn în Bucureşti a fost semnalul a mari
calamităţi pentru ţară! Chiar în noaptea instalării sale, palatul
domnesc de la Mihai-Vodă din Dealul Spirei a ars până în
temelie şi Curtea domnească a devenit Curtea arsă până în
ziua de astăzi; iar a doua zi, la 13 decembrie, s-a ivit ciuma între
oamenii curţii veniţi cu vodă de la Ţarigrad.b
A fost în multe rânduri ciumă în ţară, dar analele României
nu pomenesc de o boală mai grozavă decât ciuma lui Caragea!
Niciodată acest ﬂagel n-a făcut atâtea victime! A murit până
la 300 de oameni pe zi şi se crede că numărul morţilor în toată
ţara a fost mai mare de 90 000. Contagiunea era aşa de primejdioasă, încât cel mai mic contact cu o casă molipsită ducea
moartea într-o familie întreagă, şi violenţa era aşa de mare,
încât un om lovit de ciumă era un om mort.
Spaima intrase în toate inimile şi făcuse să dispară orice
simţemânt de iubire şi de devotament. Muma îşi părăsea copiii
şi bărbatul soţia pe mânile cioclilor, nişte oameni fără cuget
şi fără frică de Dumnezeu. Toţi beţivii, toţi destrămaţii îşi atârnau un şervet roşu de gât, se urcau într-un car cu boi şi porneau
pe hoţie din casă în casă, din curte în curte. Ei se introduceau
ziua şi noaptea prin locuinţele oamenilor şi puneau mâna pe ce
găseau, luau bani, argintării, ceasornice, scúle, şaluri etc., fără
ca nimeni să îndrăznească a li se împotrivi. Fugea lumea de
dânşii ca de moarte, căci ei luau pe bolnavi sau pe morţi în spinare, îi trânteau în car, claie peste grămadă, şi porneau cu
carul plin spre Dudeşti sau spre Cioplea, unde erau ordiile
a) Inşallah, cum o vrea Dumnezeu; peki, desigur; bakalım, să vedem
(tc.). b) Curtea Veche a ars în noaptea de 22 dec. 1812. Ciuma s-a declanşat în iunie 1813.
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ciumaţilor. Se încreţea carnea pe trup auzindu-se grozăviile şi
cruzimile făcute de aceşti tâlhari bieţilor creştini căzuţi în
ghearele lor.
Rareori bolnavul ajungea cu viaţă la câmpul ciumaţilor. De
multe ori o măciucă peste cap făcea într-o clipă ceea ce era să
facă boala în două-trei zile!… Şi poate că acei ucişi astfel erau
mai puţin de plâns, căci mai mult erau de jale acei aruncaţi vii
în câmp, fără aşternut şi fără acoperământ, pe pământ ud şi
îngheţat. Cale de jumătate de ceas se auzeau ţipetele şi vaietele nenorociţilor din câmpul Dudeştilor!…
În urma mai multor scene oribile, neomenoase şi bestiale,
petrecute la ordie, unde unul din aceşti mizerabili fusese rupt
cu dinţii de un tânăr care apăra cinstea soţiei sale, lovită de
ciumă chiar în ziua nunţii, şi în urma revoltei ciumaţilor, cari
au sărit cu parul şi au omorât zece ciocli, autoritatea în sfârşit
a luat măsură de a organiza un fel de serviciu sanitar. Ea înﬁinţase câţiva vătăşei însărcinaţi de a întovărăşi pe ciocli din
casă în casă, şi aceştia strigau de la poartă: „Sănătoşi, copii?“
Unul din ei, într-un raport către şeful său, zicea:
„Azi am adunat 15 morţi, dar n-am putut îngropa decât 14,
ﬁindcă unul a fugit şi nu l-am putut prinde.“
Deasupra oraşului se ridica un fum galben şi acru, fumul
băligarului care ardea în curţile boiereşti, şi oraşul răsuna de
urletul jalnic al cânilor rămaşi fără stăpân.
La ﬁecare poartă era câte o şandrama, un fel de gheretă, în
care se adăpostea câte un servitor pus acolo pazarghidan
(comisionar pentru târguielile de pâne, de carne şi de zarzavaturi). Nimic nu intra în curte decât după ce se puriﬁca la
fum şi trecea prin hărdăul cu apă sau prin strachina cu oţet.
Cioclii, când treceau pe lângă o casă bogată, nu lipseau de-a
arunca zdrenţe rupte de la ciumaţi, ca să răspândească contagiunea. Ei nu se temeau de molipsirea boalei, căci mai toţi erau
dintre acei cari zăcuseră de câte două-trei ori de acea grozavă
epidemie. Ciuma, ca toate boalele mortale şi lipicioase, ca vărsatul, ca tifosul, ca lungoarea neagră, foarte periculoasă întâia
oară, devine puţin violentă la acei cari au mai fost loviţi de ea.
Jafurile şi tâlhăriile oamenilor, direct sau indirect prepuşi
la serviciul ciumaţilor, au fost nepomenite. Multe averi şi case
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mari s-au ridicat în Bucureşti după ciuma lui Caragea din
scúlele şi banii bieţilor bolnavi.
După un an, cam pe la decembrie, boala a început a se domoli şi lumea s-a readunat încetul cu încetul în oraş. Acei cari
se regăseau se îmbrăţişau, dădeau o lacrimă celor pierduţi pe
câmpia de la Dudeşti şi porneau cu viaţa înainte, uitând suferinţele şi însetaţi de plăceri.
Totdeauna după o epidemie, ca şi după un război, omenirea
caută a-şi recăpăta nivelul; în aparenţă viaţa devine mai lesne,
averile ﬂăcăilor şi zestrele fetelor sporesc prin moşteniri şi prin
moartea fraţilor şi a surorilor cu cari ar ﬁ avut să împartă
averea părintească, dacă ar ﬁ trăit ei. Când este o mortalitate
mare, poporul zice că se ieftineşte pânea, şi această credinţă
avea pe atunci oarecare temei, căci ţara ﬁind pe atunci lipsită
de esport a, grâul nu avea altă căutare decât pentru consumaţia
interioară. Şi în asemenea împrejurări căsătoriile trebuiau să
devie numeroase, cu atât mai mult numeroase cu cât răul a
săcerat mai multe ﬁinţe. Deci, îndată după încetarea boalei,
lumea s-a pornit pe nunţi.
Pe atunci nunta nu vrea să zică un petec de hârtie velină,
tipărită frumos la Socec sau la Weiss din partea dlui X sau a
dnei Z, anunţând celebrarea cununiilor ﬁului sau ﬁicei lor în
ziua cutare, la biserica Sărindar sau la Domniţa Bălaşa, ş-apoi…
pe uşă afară! Pe atunci nunta era dandana mare!
Mai întâi peţitorii şi colăcerii cu aldamaş; după ei logodnă
cu arhiereu, cu diaconi, cu preoţi, cu cântăreţi, cu lăutari şi cu
ziafet toată noaptea până la luceafărul de zi. Cu câteva zile
înainte de nuntă, dacă mirele şi mireasa erau de neam de boier,
se făcea cheroﬁlima (sărutare de mână) la curte, unde tinerii
cu toate rudele lor erau duşi cu alai spre a săruta mâna lui
vodă şi a doamnei, cerându-le binecuvântarea.
Când se apropia ziua nunţii, mahalaua se împodobea cu
brazi de la casa ginerelui până la casa miresei. În ajunul nunţii,
a) Până la Tratatul de la Adrianopol (1829), exportul de alimente, şeptel şi materii prime din Principate se îndrepta aproape exclusiv către
Imperiul Otoman, la preţuri ﬁxate de Poartă.
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cam după amiază, porneau călţunuresele, tot cucoane alese dintre rudele cele mai frumoase ale ginerelui, în trăsuri înhămate
cu armăsari de preţ. Întâia călţunăreasă intra la mireasă purtând o căţie de argint cu ﬂori suﬂate în aur, din care ieşea fum
de udagáci şi de cúrse; ea mai purta şi o stropitoare din care
arunca apă de trandaﬁr, semnul curăţeniei, şi ura miresei să
ﬁe totdauna spălată şi parfumată. O a doua călţunăreasă ducea
pe tava de argint ﬂorile cu cari se împodobeau cununiile. A
treia călţunăreasă aducea o tavă cu peteală, semnul bogăţiei.
Veneau în urmă celelalte călţunărese cu zece-douăsprezece tave
încărcate cu tot felul de daruri: şaluri, giuvaere, stofe scumpe,
bani, cofeturi etc. Mulţime de fete înconjurau pe mireasă, şi
lăutarii ziceau din vioare şi din gură cântecul vechi:
Astăzi cu fetele
Mâne cu nevestele…
După ce fetele deschideau boccelele şi admirau darurile, ele
tăbărau pe tavele cu peteală şi pe ﬂori; unele împleteau cununiile: cruce întreagă pentru ginere şi cruce jumătate pentru
mireasă. Celelalte desfăşurau jurubiţele de peteală, le depănau
şi făceau o urzeală lungă de trei coţi, podoaba miresei, un râu
de aur în care se putea ascunde copila logodită din cap până-n
picioare. Din vreme în vreme, fetele trăgeau cu coada ochiului şi aruncau ﬂori sau noduri de peteală în partea ﬂăcăilor;
aceştia le ridicau şi le aninau de fermenéle; pe când fetele, ca
unele ce împărţeau, îşi făceau şi ele parte, agăţându-şi la piept,
în dreptul inimei, snopuri de peteală.
După clacă se puneau cu toţii la jocuri: de-a ineluş-învârteguş, de-a baba mija, de-a gaia, de-a cârpa, şi acestea se încheiau printr-o horă mare. Astfel, mireasa îşi lua ziua bună de
la fete şi surate; iar bătrânii şi babele, bărbaţii şi nevestele
petreceau toată noaptea pe ziafet, pe bére şi pe mâncare, în
sunetul necurmat al lăutarilor.
Dar a doua zi mai cu seamă era ce era! Nunta începea chiar
din zori; nuntaşii nu mai osteneau întruna de la casa ginerelui
la casa miresei. Cununia se celebra la amiazi la biserica enoriei,
de unde apoi mireasa nu se mai întorcea la căminul părintesc.
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Ea, împreună cu mirele, se punea în trăsură cu cei care purtau
gevréle, şi luau la trăsură lumânările aprinse, înﬁpte într-o
pâne. Iar dacă cununia era a se face acasă la ginere, una din
rudele cele mai de aproape ale acestuia, mama, sora sau mătuşa, pleca de lua pe mireasă şi o aducea acasă la mirele ei, cu
aşternut, cu zestre cu tot. Trăsura era înconjurată de toţi ﬂăcăii,
rude şi amici ai ginerelui, cari încuráu caii lor, aducând ştire
că soseşte mireasa.
Momentul despărţeniei de părinţi era solemn pentru mireasă, însă ea, când păşea pragul casei părinteşti, trebuia să
tragă din picior, pentru ca să se mărite şi celelalte fete. Obiceiul cerea ca să o podidească plânsul în acel moment, şi lăutarii cântau:
Taci, mireasă, nu mai plânge,
Căci la mă-ta mi te-i duce
Când a face plopul mere
Şi răchita vişinele… etc.
După cununie, masă mare cu zaharicale de la becérul Manolachi şi cu cofeturi de la vestitul Pascu; cu vin de Drăgăşani,
cu pelin de Dealu-Mare şi cu vútcă de vanilie şi de cúrsă. Lăutari şi horă toată noaptea, iar în ziuă se trămiteau nunii, socrii
şi nuntaşii pe la casele lor, cu lăutari.
Acest chef, la cei de jos, ţinea trei zile, iar la boieri ţinea
şapte zile şi şapte nopţi, după legea domnilor şi a împăraţilor.
O nuntă se isprăvea şi zece începeau, încât Bucureştii într-o
sărbătoare o duceau. Doliul se schimbase în veselie!
Viaţa aceasta îi pria lui Caragea, căci popor şi boieri, cufundaţi în ziafeturi, nu băgau în seamă jafurile domneşti; ş-apoi
caftanele după cari alergau însurăţeii îl ajutau mult la sporirea
pungii. Îmbulzeala la ranguri era atât de mare, că se umpluse
din scoarţă în scoarţă condica pitacului domnesc, şi se spune
că, în ziua fugii lui Caragea, postelnicul de-abia a pridedit să
citească numele celor din protipendadă şi câteva din starea a
doua. Chemat de vodă ca să plece, el a trântit pitacul jos, strigând cu glas tare: „Iar voi ceilalţi, pitari şi serdári!“
Caragea se urcase în trăsură, zicând că merge să se primble
la Băneasa, dar acolo îl aşteptau trăsurile înhămate cari l-au
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dus la Braşov, chiar în ziua când sosea în Bucureşti capugíul
ce venea să-i taie capul, ﬁindcă şezuse pe scaunul domniei şase
ani în loc de trei, precum se legase către sultanul.
Venit domn pe puţini ani, Caragea căuta să adune cât mai
curând o avere cu care să poată trăi măreţ în străinătate. Prin
urmare, el a lăsat un mare nume în felul jafurilor. Se zicea în
ţară până mai deunăzi că se fură ca în vremea lui Caragea.
În domnia lui, toate slujbele şi caftanele se dau pe parale.
El a suit birurile într-un mod nepomenit, de la 1 500 000 lei
(115 385 galbeni) la suma de 3 700 000 lei (248 848 galbeni),
afară de ocne şi de vămi, pe cari le vindea cu preţ de zece ori
mai mare decât înainte, lăsând pe taxidári să rupă cât puteau;
apoi pecetluitúri, mazilíi, neamuri şi câte şi mai câte!…
Când i se părea că punga nu se umplea destul de repede,
avea şi alte coarde la arc. Scotea pe ága în târg cu cântarul şi
cu falánga; acesta prindea cu ocáua mică pe vreun brutar, pe
vreun cârcimar, pe vreun măcelar, îi trântea câte o sută de
nuiele la tălpi sau îl ţintuia de ureche în mijlocul pieţei. Vodă
era sigur că isnáful avea să alerge de la unul la altul ca să facă
curamá, iar pedeapsa înceta îndată ce starostele venea la curte
cu un porcoi de mahmudéle. Un alt şurup ce găsise fântănii de
aur era porunca straşnică din vreme în vreme ca toţi negustorii
să se răfuiască între dânşii, ca să nu ﬁe datori unii altora. Pe
atunci se lua zeciuială de la împlinirile de bani. Bieţii oameni,
speriaţi de ruina ce ar ﬁ urmat unei asemenea răfuieli pripite,
se adunau, făceau císlă, şi astfel mai dobândeau o amânare, căci
suma císlei curgea în punga domnească.
Caragea avea multă imaginaţie în asemenea materie, dar
şi găsise câţiva oameni zdraveni cari îl ajutau la desăvârşirea
tertipurilor lui. Vorba mergea în ţară că:
Belu beleşte,
Golescu goleşte
Manu jupuieşte!
După şase ani de domnie, el a dus cu dânsul la Pisa o avere
de milioane, cu care a trăit în belşug şi a ajutat Eteria şi revoluţia grecească. Era violent şi înﬁorător! Un poet linguşitor îi
adresă o odă în care îl făcea să zică în limba grecească:
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Εχω τπ£qi καˆ τοπoàζι
σe σκοtÕνω μιπρe δομοàζι1
Un boier, pe care-l dojenea pentru nişte hoţii, din care nu-i
dăduse o parte îndestulătoare, îi răspunse:
κλéπτω, κλéπτεις, κλéπτει2,
iar Caragea, în loc de a-l pedepsi pentru atâta îndrăzneală, l-a
îmbrăcat în caftan de boier cu barbă.
Acest domn însă era neîmpăcat cu boierii cari, nevoind a ﬁ
instrumentele hrăpirii lui, îi făceau vreo împotrivire sau chiar
vreo simplă observaţie. Astfel, pe banul Constantin Filipescu
l-a ţinut doi ani la moşie, la Bucov, cu pază de arnăuţi; pe banul
Grigorie Ghica l-a ţinut doi ani închis în casă, oprit de a vedea
faţă de om; pe vornicul Constantin Bălăceanu, de care se temea
ﬁindcă acesta avea relaţiuni de familie la Viena, l-a trimis surghiun la Castoria.
Lui Caragea îi plăceau femeile. Într-această privinţă, purtarea lui şi a ﬁului său, beizadea Costachia, era un scandal de
toate zilele. Când punea ochiul pe câte o nevastă, trimetea pe
bărbatul ei într-o slujbă depărtată, la trebuinţă îl şi surghiunea,
şi atunci lua cu dânsul câţiva arnăuţi şi se introducea la femeia
pacientului cu voie, fără voie.
Beizadea Costachi, tânăr frumos, nu avea altă ocupaţie
decât a căta să scoată din ﬁre pe cucoanele cele tinere şi plăcute.
El se înhăitase cu câţiva feciori de boieri şi băteau mahalalele
ziua şi noaptea. Odată, ﬁind urmărit de bărbatul uneia din
conchistele sale, cu care se primbla în trăsură, şi văzându-se
strimtorat de aproape, scoate pistolul şi trage să împuşte pe
soţul trădat; glonţul însă nimereşte în unul din caii lui, calul
cade din ham şi beizadeaua scapă cu chica topor. A doua zi
femeia adulteră era izgonită de sub streaşina conjugală şi
lăutarii improvizară cântecul:
1) „Am sabie şi buzdugan / Te omor ca pe un porc“ (ngr.). 2) „Fur, furi,
fură“ (ngr.).
a) Beizade Constantin Caragea era ﬁul lui Nicolae Caragea vv. (d. Ţara
Românească 1782–1783) şi vărul lui Ioan Gh. Caragea vv.
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C… ai fost, c… să ﬁi,
La mine să nu mai vii!

Pe vremea aceea nu era lucru lesne de a ﬁ galant şi nu ﬁecine îndrăznea a face curte. Când un tânăr punea gând rău pe
o fată, el putea să dea cu ochii de tatăl sau de fratele ei, şi
atunci, nici una, nici două, popa îi şi cânta Isaiia dănţuieşte,
şi căsătoria, deşi silită, era valabilă. Dacă bietul tânăr avea a
face cu o muiere măritată, treaba devenea mai serioasă, pentru
că răsplata depindea mult de brasla la care aparţinea bărbatul
ultragiat. Măcelarii luaseră obiceiul să umﬂe pe galanţi cu
ţeava, ca pe berbeci, şi-i trimitea acasă în căruţă. Croitorii se
serveau de foarfecile cele mari de tejghea. Un băcan ce găsise
pe un cuconaş sub scară, la nevasta lui, după ce l-a despuiat în
pielea goală, l-a uns cu cătran din creştet până în tălpi, i-a pus
o pereche de coarne pe cap, l-a legat răstignit de mâni pe un
drug, i-a legat un căluş în gură şi l-a luat în şﬁchiul biciului
pe pod, de fugea lumea de dânsul ca de Ucigă-l Toaca, încât
nici chiar slugile lui nu au voit să-l primească în casă. A doua
zi l-a găsit vizitiul ascuns în ieslele din grajd. Pe un alt cuconaş
bărbatul l-a uns cu miere pe piele şi l-a lăsat o zi întreagă prada
muştelor şi viespelor.
Unde se pomenea trotuar sau bulevard pe acel timp!… Femeile erau încunjurate de toate precauţiunile proﬁlactice;
ferestrele aveau zăbrele ca puşcăriile; porţile se deschideau
greu, căci erau înarmate cu broaşte tari; iar când o nevastă se
ducea la o rudă, la o prietenă sau la baie, ea era întovărăşită
de două-trei jupânese bătrâne şi credincioase. Fetele erau ţinute
şi mai aspru; de-abia aveau voie să iasă în grădină, şi grădina
era încunjurată cu zid nalt sau cu uluci de scânduri de stejar.
Nici măcar peţitorii nu le vedeau până nu se isprăvea vorba
de căsătorie, încât ginerele nu era totdeauna sigur că a văzut
bine faţa logodnicei sale.
O fată de boier mare, întoarsă dintr-un cláuster de la Viena,
unde fusese crescută şi unde dobândise un talent muzical
extraordinar pe clavir, a adus cu dânsa în casa bărbatu-său
preţiosul instrument. Într-o seară, boierul, zărind câţiva inşi
cari se pitulaseră lângă uluci ca să asculte frumoasele melodii
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ale junei diletante, s-a zbârlit de gelozie, şi când a doua zi tânăra femeie s-a trezit, nenorocita!… a găsit clavirul spart cu
toporul în mii de bucăţi. Mâhnirea ei a fost atât de mare, încât
peste câteva săptămâni o duse la groapă. Ea lăsase cu limbă
de moarte să-i facă coştiugul din scândurile clavirului, dar popa
s-a împotrivit, zicând că fusese vasul Necuratului.
Arta era lucru necunoscut. În tot Bucureştiul nu se aﬂau
decât un singur piano şi o harpă. Muzica aparţinea lăutarilor
şi cântăreţilor de la biserică. Persoană cu inspiraţii artistice
erau numai domniţa Ralu, fata cea mai mică a lui Caragea, natură aleasă, posedând gustul frumosului în cel mai mare grad,
admirătoare a muzicei lui Mozart şi a lui Beethoven, hrănită
cu scrierile lui Schiller şi Goethe. Ea găsise în câţiva tineri greci,
rude şi amici din şcoala grecească de la Măgureanu, studenţi
admiratori ai tragediilor lui Euripide şi Sofocle, un element
pentru a pune în scenă câteva piese de teatru. Cu niţică pânză
croită şi cu hârtie poleită, domniţa organizase în apartamentele
sale o mică scenă pe care se juca în limba elenă Oreste, Moartea
ﬁilor lui Brutus şi câteva idile ca Daphnis şi Chloea.
Mai târziu a zidit un teatru la Cişmeaua Roşie, în colţul
stradei Victoriei şi a Fântânei, pe locul unde se vede astăzi un
felinar ascuns după o perdea de ﬁer; un teatru în toată forma,
cu parter, cu stale, cu scenă şi cu mai multe rânduri de loje.
Ruinele acelui ediﬁciu, ars la 1825, se mai vedeau până la 1840,
când s-au mistuit în zidurile lui Ioan Carătaşul.
Domniţa Ralu visa ridicarea teatrului grecesc. Pentru acest
scop ea a trămis pe Aristiab la Paris, ca să studieze pe vestitul Talma. Ea a şi adus de la Viena o trupă de artişti nemţi cari
reprezentau opere şi drame. Din acea trupă făcea parte vestita Dilly, cântăreaţă şi tragediană de un mare merit, ce venise
la Bucureşti numai pentru o iarnă. Iar îndrăgindu-se de unul
a) Vittorio Alﬁeri, Oreste; Voltaire, Brutus; Daphnis şi Chloe, probabil
o dramatizare după Longos. b) Constantin Aristia (1800–1880), actor,
scriitor şi om politic de origine greacă. A luat parte la Bătălia de la Drăgăşani (19 iun. 1821) alături de Alexandru Ipsilanti, precum şi la Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească. Prima traducere a Iliadei în limba
română (1837); cofondator al Teatrului Naţional din Bucureşti (1852).
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dintre tinerii noştri boieri, a rămas în capitala noastră până
când a murit, dând naştere unuia din bătrânii noştri generali.
Avântul dat de domniţa Ralu artei dramatice a încetat cu
fuga lui Caragea, dar mai în urmă a găsit o slabă imitătoare în
Smaranda Ghica din Gorgan, în casa căreia, după zaveră, Aristia intrase ca institutor de copii. Acolo Iancu Văcărescu a căutat
să puie limba românească pe scenă; a încercat să joace pe
Britanicus şi pe Zgârcitul lui Molière, dar surghiunele, războiul,
muscalii şi câte şi mai câte calamităţi au amânat lucrul până
în 1833, când Câmpineanu a înﬁinţat Societatea ﬁlarmonică.
Tulburările de pemprejurul ţării, precum răscularea lui
Caragheorghe şi a lui Pasvantoglu, incursiunile cărjalíilor,
Eteria grecească şi revoluţia de la 1821 făcuseră să zbârnăie
în tinerii români coarda vitejiei. Lor începu să le placă armele,
vânătoarea şi călăria; feciorii de boieri luară un fel de aer de
cabadai, termen adoptat de dânşii şi care avea semniﬁcarea
de voinici.
În timpul lui Grigorie vodă Ghica, pe la 1823-1824, cuconaşii nu lăsau să le scape nici un prilej de a se îmbrăca cu potúri,
cu minteán şi cu cepchén; a se lega la cap cu tarabolús şi a-şi
încărca sileáhul de la brâu cu pistoale şi cu iatagan, precum şi
a-şi atârna pala de gât. Pentru cel mai mic lucru ei se serveau
cu armele, încât, din pacinici ce erau mai înainte, deveniseră
arţăgaşi şi tulburători. Între toţi se deosebeau mai cu seamă
Iancu, feciorul lui beizadea Costachi Caragea şi al Raliţei Moruzoaiei, fraţii Bărcăneşti, Bărbucicăa, nepot de fată al banului
Barbu Văcărescu şi câţiva alţii cari se ţineau de ştrengării şi
ajunseseră a ﬁ spaima mahalalelor. Ei petreceau ziua în Cişmegiu cu lăutari pe iarbă verde şi, cum răsărea luna, plecau
cu ghitare şi cu ﬂaute la serenade pe sub ferestrele fetelor şi a
nevestelor frumoase. Până-n ziuă vuiau mahalalele de cântece,
de gâlcevi, de bătăi şi de lătrări de câni.
Într-o noapte tânărul Palama, voind să gonească pe donjuanul Bărbucică Catargiu de la ferestrele logodnicei lui, s-a
a) Barbu Catargiu (1807–1862), om politic, prim-ministru conservator
(1862); asasinat în timpul mandatului, în împrejurări rămase neelucidate.
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pomenit cu un cuţit în pântece. Nenorocitul, scăldat în sânge,
a putut de-abia profera numele acelui care-l lovise; şi muma
lui, în desperare, a alergat la palat şi a sculat pe vodă cu ţipetele sale. Grigorie Ghica porneşte pe báş-ciohodár Măciucă,
care şi aduce la curte pe Bărbucică, îl trânteşte la pământ şi
din porunca domnească îi trage o falángă, apoi îl trimite surghiun la mănăstire. De acolo bietul donjuan păţit a pornit la
Paris cu gând să studieze pictura, artă pentru care credea că
are o mare vocaţiune.
Anarhia domnea în toate, şi lesnirea de a da cu pistolul
în oameni devenise la modă, astfel că, ucisul fiind totdeauna
presupus că s-ar ﬁ împuşcat la vânătoare, ucigaşul rămânea
nepedepsit.
În una din petrecerile la care luau parte mai mulţi tineri,
pe când se întorceau în Bucureşti, într-o căruţă cu patru cai se
găseau trei tineri: Iancu Caragea, Dimitrachi Bărcănescu şi
Iancu Creţulescu, poreclit Ursu mai târziu, pentru că o ursoaică
îi dezmierdase obrazul cu labele ei. Cei doi dintâi, luându-se
la ceartă, trag cu pistoalele unul într-altul, şi căruţa intră în
curtea Moruzoaiei ducând pe ﬁul şi pe nepotul ei înecaţi în
sânge. Peste trei zile, două dricuri se urmau unul pe altul, ducând la locaşul cel vecinic pe doi din tinerii cei mai eleganţi şi
mai frumoşi ai Bucureştilor.
Stranie epocă!… Numai venirea muscalilor la 1828 a pus
capăt acestei vieţi zvăpăiate a tinerilor cuconaşi, luându-i ca
comisari (mehmendári) pe lângă generalii ruşi, pentru înlesnirea aprovizionării oştirilor cu proviánt şi cu cară. La 1831 cei
mai mulţi au încins sabia, scriindu-se în miliţia naţională.
ion ghica

iv. şcoala acum 50 de ani

Bucureşti, fevruarie 1880

Iubite amice,
Pe când în şcoala de la Măgureanu vestiţii elinişti Lambru, Comita, Vardalah şi Neoﬁt, emulii lui Coraia,
predau tinerilor greci şi feciorilor noştri de boier Memorabiile
lui Socrate1, Fedon2 şi Metaﬁzica lui Aristot; pe când banul
Brâncoveanu discuta cu puristul Duca în limba lui Tuchidid
Apophtegmele lui Hypocrat şi Ariometria lui Arhimed şi se
munceau să izgonească din limba greacă toate cuvintele câte
nu erau curat atice, precum unii din învăţaţii noştri caută să
cureţe limba română de tot ce nu se termină în -ciuneb, la
biserică la Udricani, la Sfântul Gheorghe şi la Colţea se auzea
glasul ascuţit al câtorva copii cari strigau în gălăgie pe:
on, mislete, ucu: omu
pocoi, on, mislete, ucu: pomu.
Băieţii mai înaintaţi la învăţătură, când voiau să-şi zică ceva
care să nu ﬁe înţeles de profani, comunicau între dânşii astfel:
az, iotă, lude, az, pocoi, râţă, ucu, naş, est3
a) Lámbros Photiádes, Stéphanos Komitás, Konstantínos Vardaláchos, Neóphytos Doúkas, intelectuali enciclopedişti greci. Adamántios
Koraïs (1748–1833), una dintre cele mai importante ﬁguri ale iluminismului neoelen, adept al purismului clasicist în limbă. b) Aluzie la curentul
etimologist din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
1) Ξενοφóντος ’Απομνημονe…ματα Σωκρ£τος. 2) Φéδoν Πλατóνος.
3) Ai la prune.
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şi cel’lalt îi răspundea:
naş, est, buche, az, tferdo, est, pocoi, on, pocoi, az.1
Cei de la bucoavnă râvneau la dânşii cum vorbeau păsăreşte.
Dascălul Chiosea, bătrân cu anteréu de calemcheríu, la cap
cu caúc de taclít vărgat cu cearşaf alb, se primbla pe dinaintea
băieţilor înarmat c-o vargă lungă, arzând când pe unul, când
pe altul, după cum i se părea; se oprea dinaintea ﬁecăruia, la
unii le asculta lecţia, la alţii le mai adăoga câte un ucu scurt
pe ici, pe colea, sau câte o aruncătură, două pe deasupra, ca să
ﬁe slova mai ciocoiască. Apoi să ﬁ dus sfântul pe vreunul să
nu-şi ştie lecţia, că dacă nu-l ajungea cu nuiaua, apoi scotea
iminéul din picior şi-l azvârlea după dânsul cu un:
„Fir-ai al dracului cu tat-to şi cu mă-ta, că n-ai învăţat mátima“.
Dascălul Chiosea nu era om rău, dar se necăjea, pentru
că-l durea inima când vedea că nu se silesc copiii la învăţătură.
El nu era civilizat, ca să nu-i pese dacă elevii învaţă sau nu.
Pentru el şcoala nu era o chiverniseală, nu se gândea la: treci,
zi, treci, noapte, apropie-te, leafă. Nu sta cu ceasornicul deschis
pe catedră ca nu cumva minutarul să treacă peste semn.
La Chiosea, ca la Chiriţă, ca la Stan, lucrurile mergeau
altfel; viaţa lor era cu copiii din şcoală, nu ştia nici şosea, nici
cafe-şantan, nici deputăţie. Dimineaţa buchile, Oftoicu şi
Psaltirea, după prânz psaltichia. Chiosea avea un pa, vu, ga,
dia care-i ieşea pe nas cale de o poştă.
De pe la de-alde Chiosea ieşeau dieci de visterie şi calemgíi;
la de-alde el au învăţat să scrie româneşte logofǎtul Greceanu,
Văcăreştii, Anton Pan, Nănescu, Paris Momuleanu etc.
Acei bieţi dăscălaşi, cari au fost depozitari limbei şi naţionalităţii noastre, duceau o viaţă zdruncinată, plină de privaţiuni şi de coate-sparte, fără bene-merenti şi fără recompense
naţionale, fără pensii şi parapensii; plătiţi ca vai de ei cu un
codru de pâne, trăiau şi mureau necunoscuţi; fără să bănuiască
măcar că erau patrioţi, împinşi numai de un instinct bun şi
1)
a)

Ne bate popa.
Re, Mi, Fa, Sol în notaţia muzicală bizantină.
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generos, îşi făceau cu sﬁnţenie datoria, fără să aibă conştiinţă
de binele ce făceau ţării lor.
Ei se delectau mai mult cu citirea întâmplărilor lui Alexandru Machedon, care s-a bătut cu furnicile şi cu păserile cu
ciocul de ﬁer, decât cu citirea mâniei ﬁului lui Peleu. Oile, cânii
şi ﬂuierul păstorului întristata al lui Văcărescu le erau mai
dragi decât Afrodita şi Bacus a lui Anacreon. Se pomenise de
la tată şi de la mamă români neaoşi din moşi-strămoşi. Limba
şi urechea le spunea că nu erau nici tătari, nici greci, nici slavi;
purtau nobleţea neamului în inima şi în spiritul lor, fără să se
preocupe de arborele genealogic, nici de fărtálele de nobleţă.
Scriau româneşte fără ﬁlologie şi fără morfologie, fără să ştie
dacă sunt etimologişti, fonetişti sau eclectici; dar scriau cum
vorbeau, şi scrisul îl numeau icoană, crezând că el trebuie să
ﬁe reproducţiunea esactă a vorbei; puneau cât mai puţine buchi,
ba pe unele le mai aruncau şi pe deasupra ca să facă economie
de timp şi de hârtie. Unde să le dea lor prin gând că avem două
limbi, una în gură şi alta pe hârtie, şi că trebuie să vorbim într-un fel şi să scrim într-altfel; vorbeau toţi aceeaşi limbă. Acum
lumea s-a subţiat, ﬁecare vorbeşte şi scrie limba sa proprie şi
ştie că suntem strănepoţi ai lui Traian. Dar mulţi cred că de
la venirea acestui împărat în ţară până la sosirea lor în viaţă
nu s-a mai petrecut nimica pe pământul românesc; nu încep
însă a socoti toţi tot de la aceeaşi epocă. Unii numără existenţa
ţării de la Regulamentul organic, la care cred că au colaborat,
ﬁindcă au fost chemaţi de l-au iscălit; alţii, morţi tăieţi, nu vor
să convie ca să ﬁ mai fost ceva pe lumea asta înainte de patruzeci şi opt; spun şi scriu întruna că s-au plimbat pe uliţile
Bucureştilor cu steaguri şi cu masalále, strigând pe: „Trăiască
guvernul provizoriu“, şi că erau cei mai de dimineaţă pe câmpul
Filaretului. Pentru alţii iar călendarul românilor începe de la
îndoita alegere a colonelului Cuza, sau din noaptea de 11 februarie; îşi închipuiesc că ei au suit pe Alexandru Ioan I, că ei
l-au dat jos şi că tot ei au adus pe Carol I. Cei mai înfocaţi
a) Referire eronată la Păstorul întristat, de Vasile Cârlova, reluată şi
infra în text.
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astăzi nu recunosc de adevăraţi patrioţi decât pe acei cari au
strigat: „Moarte turcului!“ şi cred că, deşi n-au fost la bătălie,
dar că fără vitejia lor cea civică Ţara Românească era pierdută,
umilită, batjocorită, tăiată de turci şi că muscalii îi ştergeau o
bucată de pământ şi mai mare.
Pentru mulţi politica este intrigă şi minciună, nu cred în
sinceritate şi în adevăr, despreţuiesc cunoştinţa lucrurilor
petrecute şi cercetarea evenimentelor ce se pregătesc. Nu lasă
nimica trecutului, cred că ei au făcut cerul şi pământul românesc, că ei sunt începutul şi sfârşitul, alfa şi omega. Dar apoi
creatorii străini! unul se compara cu La Fayette, deşi nu făcuse
pentru România nimica care să semene cu ceea ce făcuse generalul francez pentru America; altul, care vânduse participiuri
pe patru galbeni ora şi înregistrase zece ani de-a rândul colorile
şi garniturile cocoanelor la baluri, aşezându-le în ziarul său
după ordinul coloarei de la putere şi după importanţa subvenţiunii, crede că el a scos pe români la lumină; altul crede că
ne-a inventat limba şi istoria românilor, dându-se de un fel de
Columb, ﬁindcă critică şi batjocoreşte gloriile noastre naţionale.
Aceşti fructe seci din ţările străine se cred genii, luceferi luminători îndată ce găsesc un adăpost sub cerul României, şi ei,
sărmanii, nu văd zâmbirea ce inspiră românilor, cari în vorbirea
lor sarcastică i-au poreclit: locuste oloage.
Dar să ne întoarcem la şcoala noastră de la Udricani, şcoala
sub albastrul cerului pe prispa bisericei, unde când ploua copiii
se ghemuiau în odaia ţârcovnicului jos pe cărămizi, sau în clopotniţă; citeau şi scriau pe genuchi şi pe brânci.
Primprejurul bisericii, în mahala, pintre livezile de meri, de
peri şi de duzi, se zăreau vreo zece-cincisprezece învelişuri cu
streaşină ieşită ca o umbrelă, sub cari locuiau câţiva caváﬁ,
croitori, işlicári şi cojocari; aceştia, când plecau la prăvălie, îşi
trămiteau copiii la dascălul Chiosea, ca să nu ştrengărească
pe uliţă şi ca să înveţe să cananarchiseáscă, să ţie ison cântăreţilor din strană, să citească Apostolul, să zică Tatăl nostru şi Crezul şi să meargă de-a-ndărătele cu sfeşnicul într-o
mână şi cu cădelniţa în cealaltă, dinaintea preotului când ieşea
cu sﬁntele daruri. Le plăteau ce pe apă nu curge; dascălul Stan,
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de exemplu, cel mai bine plătit din toţi, avea câte douăzeci de
parale1 de copil pe lună şi mai avea şi de la biserică tain de mălai, de fasole şi de lemne.
Din acele şcoli îşi recrutau bisericele preoţi şi cântăreţi, acolo
boierii căutau băieţi pe cari îi luau în casă pe procopseală, de
acolo a ieşit Chiru de la biserica Enii, Dumitrache Bondoliu,
tata răposatului vlădică Calistrat, Unghiurliu de la Sărindar,
Costache Ştirbu de la Sf. Ioan de lângă puşcărie şi Petre Efesiu,
care mai în urmă a ajuns cântăreţ în strana din dreapta la
Patriarhie. Acolo au fost daţi la învăţătură Anton Pan, Petrache Nănescu, Nicolae Alexandrescu, Paris Momuleanu, Marin
Serghiescu etc.
Pe Nicolae Alexandrescu, cum l-a auzit Grigorie Ghica, l-a
luat în casă, îl plimba cu dânsul noaptea în butcă dinainte, de-i
cânta cântece de lume. Când Grigorie Ghica s-a făcut domn,
Nicolae Alexandrescu a ajuns cafegí-başá.
Pe Marin Serghiescu l-a luat Alecache Vilara cântăreţ la
Biserica Negustorilor, l-a primblat pe dânsul pe la Petersburg,
cu Regulamentul; dar mai pe urmă, molipsindu-se de boala
patriotismului, a fost arestat cu Mitică Filipescu, cu Nicolae
Bălcescu şi cu Telegescu, trimis la ocnă, unde şi-a spăşit păcatele şapte ani, până când a venit de l-a scos revoluţia din patruzeci şi opt, ca să-i procure dulcile fericiri ale unei proscripţiuni
de zece ani. El a fost cunoscut mai mult sub numele de Marin
Naţionalu. Vodă Cuza îl iubea, îl avea adesea la masă şi-l mângâia cu numele de Moş Marin.
Când a venit în Bucureşti dascălul Lazăr, băieţii de la
Udricani, de la Sfântu Gheorghe, de la Colţea şi de la toate
bisericile au golit acele şcoli şi au alergat la Sfântu Sava cu
Petrache Poenaru, cu Eufrosin Potecaa, cu Simion Marcovici,
cu Pandele, cu Costache Moroiu şi cu mulţi alţi tineri din şcoala
grecească; mai în urmă, unii au fost trimişi în străinătate la
Pisa, la Viena, la Paris şi s-au ilustrat ca profesori şi ca înalţi
funcţionari, alţii s-au făcut cântăreţi; Anton Pan a devenit
1)

40 bani, sau 4 lei 80 bani pe an.
Eufrosin Poteca (1786–1858), cărturar, iluminist din cercul lui
Gheorghe Lazăr şi Ion Heliade Rădulescu, prelat ortodox.
a)
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Anton Pan, şi cei mai mulţi s-au adăpostit prin curţile boiereşti
ca grămătici, vătaﬁ de curte, stólnici, trăind pe bére şi pe mâncare fără grijă de ziua de mâne; când puneau mâna pe câte o
para, o băteau la tălpi pe must, pe cârnaţi, cu lăutari la Filaret.
Ziua aveau, n-aveau de lucru, dar seara, când era lună, răsuna
mahalalele de serenade; învăţau fetele să cânte din chitară
marşul lui Napoleon şi din gură pe Şeine-Minca.
Anton Pan, Nănescu şi Chiosea-fiul erau veselia grădinilor lui Deşliu, lui Pană Breslea şi lui Giafer; Iancu al Raliţii
Muruzoaiei, Bărbucică al Tiţii Văcăreaschii, fraţii Bărcăneşti,
Costache Faca şi alţi tineri din lumea mare nu puteau fără
dânşii.
Nănescu, crescut de Ghiculeşti, a fost vătaf de curte, vătaf
de spătărie, judecător de tribunal şi a murit îngrijitor la Spitalul
Brâncovenesc. Cânta bine din vioară; elev al lui Dimitrache, el
compunea cântecele lăutarilor din Scaune.
Lui îi datorim pe:
Ah! iubito, cale bună,
Dar te rog nu mă uita.
..............
Raţa ici, raţa colea,
Raţa paşte papura.
..............
Inima mea multe are
Culese după-ntâmplare.
..............
Pom eram eu, pom.
..............
Ardă-ţi rochiţa pe tine
Cum arde inima-n mine.
..............
Jupâne povarnagiu.
..............
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Ah! amor, amoraş,
Vede-te-aş călugăraş.
...............
Fă-te om de lumea nouă,
Să furi cloşca de pe ouă.
...............
Peatră de-ai ﬁ, te-ai desface
Şi la mine te-ai întoarce.
...............
Frunză verde ş-o lalea,
N-am cuţit că m-aş junghea.
...............
Cine la amor nu crede
N-ar mai călca iarbă verde.

Când coconiţele începuse să îndruge franţozeşte cu „Bonju“1,
„Chesche vu parle franse, munsiu“2, „Bonsua“3 şi „A livoa“4,
Nănescu, în colaboraţiune cu Costache Faca şi cu Costache
Bălăcescu, au făcut satira:
Ah! ma şer, să-mi vezi mantela,
Mai sublim, mai lucru fen,
C-o dublură-nfricoşată
Şi faţa amur san fen.
Unghiurliu şi Chiosea-ﬁul au fost cei mai mari cântăreţi ai
bisericelor din Bucureşti. Venirea unei trupe de operă i-a făcut
să vază în arta muzicală orizonturi despre cari nu aveau nici
o idee pân-aci; impresiunea produsă asupra lor de operele lui
Mozart şi ale lui Rossini a fost atât de mare, încât n-au mai
putut să cânte nici Cheruvic, nici Chinonic, fără s-o dea pe La
ci darem la mano din Don Juan şi Una voce poca fa din Bărbierul.

4)

1) Bonjour.
À revoir.

2)

Est-ce que vous parlez français, monsieur.

3)

Bonsoir.
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Într-o duminecă, la liturghie, scandal mare la Sărindar. Epitropul, om evlavios, recunoscuse în Domnul Domn Savaoth
aria Voyez sur cette roche! din Fra Diavolo.
Pe lângă grupul Anton Pan, Nănescu, Chiosea şi Unghiurliu,
unul şi nedespărţit, se lipise un copilandru nalt, rumen, sprintenel, cu pletele de ţârcovnic; se introdusese în societatea acelor
diletanţi făcându-le tot felul de misiuni; ştia unde se găsea
pelinul cel mai bun şi unde se frigea trandaﬁrii1 cei mai gustoşi;
îl făceau haz ﬁindcă era plin de originalitate, de duh şi de veselie. Acela era tânărul Filimon, care, deşi aspirant la preoţie,
dar ştia pe Arghir pe de rost din scoarţă până-n scoarţă. Îndată
ce Iancu Văcărescu, Eliad, Alexandrescu sau Anton Pan făceau
o poezie, a doua zi el o ştia pe dinafară; cânta din memorie, şi
foarte bine, toate ariile operelor italiane jucate în Sala Slătineanu. Într-o vreme a izbutit chiar să ﬁe admis corist în trupa
madamei Carl; mai în urmă l-am găsit ﬂautist în orchestră, şi
când Papa Nicola, după nobilul obicei al impresarilor, încetase
plăţile artiştilor şi-i lăsase muritori de foame pe strade, Filimon
a trebuit să-şi caute esistenţa într-un alt izvor; şi-a pus altă
coardă la arc, a părăsit ﬂautul şi a apucat condeiul, s-a făcut
foiletonist la ziarul Naţionalul. În colecţiunea acelui jurnal, în
numerile 2, 3, 4 şi 5 din anul 1858, în numerele 8, 14, 16, 30,
74 şi 91 din 1859 şi în numerele 11, 14, 79, 82, 85, 89, 90, 94,
96, 97, 98 din 1860, găseşti o serie de articole teatrale cari dovedesc un spirit cultivat, analitic şi serios şi o cunoştinţă adâncă
de ştiinţa muzicală.
Critica lui era plină de dreaptă judecată şi de bunăvoinţă;
el critica fără patimă, fără interes şi fără venin; critica ca să îndrepteze, iar nu pentru ca să descurajeze; articolii lui erau plini
de învăţătură şi de poveţe bune şi folositoare; scopul lui era să
îndemne pe artişti şi să formeze gustul publicului.
În acelaşi ziar poţi citi în anul 1859, în numerele 77, 78, 80,
81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102,
103, 105, 106, 107, 108, 109 şi, din 1860, numerele 1, 3, 5, 6, 7,
1)

Cârnaţi cu usturoi.
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8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 şi 23, seria interesantelor
foiletoane intitulate Trei luni în străinătate, o descriere de călătorie plină de spirit şi de impresiuni juste. În numerele 43, 46,
52, 80, 81 şi 84 din acelaşi an, se găsesc de dânsul mai multe
nuvele foarte bine alese; dar el a îmbogăţit literatura română
cu două scrieri de un adevărat merit: Slujnicarii şi Ciocoii.
Aceste două opere ale lui Filimon nu sunt nişte romanţuri
în cari să se desfăşure peripeţiile unei intrigi; ele sunt mai mult
o colecţiune de tablouri adevărate şi vii ale obiceiurilor şi moravurilor noastre din epoca de tranziţiune.
Prologul cu care începe cartea întitulată Ciocoii este un
studiu psihologic, şi scrierea în totalitatea ei o psihologie de
care s-ar mândri un La Bruyère şi un Teoﬁl Gauthier.
Filimon ne spune că s-a primblat mult timp cu această din
urmă a lui scriere în buzunar, căutând un Mecena să i-o dedice;
s-a uitat la boier şi nu l-a găsit demn, a trecut pe lângă negustorul cămătar şi nu l-a băgat în seamă; dar când s-a lovit piept
în piept cu ciocoiul a strigat fără voia lui: „Iată omul!“, şi-l salută astfel:
„Acestor luceferi ai viţiului, cari au mâncat starea stăpânului
şi s-au ridicat pe ruinele acelora cari nu i-au lăsat să moară de
mizerie, acelora cari sunt putregaiul şi mucegaiul ce sapă temelia casei, cari au furat cu sfánţul din funcţiunile cele mici şi
cu miile de galbeni din cele mari, cari acum şi-au cumpărat moşii şi palaturi şi stropesc cu noroi pe făcătorii lor de bine dedic
scrierea mea.“
Filimon, care a cunoscut toate celebrităţile curţilor boiereşti: pe Tudor Ciolănescu, vătaful de curte al banului Grigorie
Băleanu, pe Gheorghiţă Maţe-Goale de la Filipescu Buzatu, pe
Neagu Chioftea al banului Constantin Bălăceanu, pe Stănică
Găvan din curte de la Modroganu, pe Zamﬁr Ploscă de la Isac
Ralet, pe Gheorghiţă de la armáşul Manu, pe Ilie Sgabercea
de la Vulpe; el, care a studiat şi a urmat dezvoltarea ciocoiului
şi a cercetat sub toate fazele această clasă cu scalpelul spiritului
său investigator, ne zice că: „Nimic nu este mai periculos pentru un stat decât de a da frânele guvernului în mâinile acestor
parveniţi, cari din etatea de douăzeci de ani ştiu cum să fure
cloşca de pe ouă fără ca ea să cârâie“.
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Şi mai la vale: „Ciocoiul îşi creşte copiii cu slugile până îi
aduce în gradul cel mai înalt de corupţiune, şi atunci îi trimite
în Franţa. Ciocoiul şi puiul de ciocoi nu se pronunţă deﬁnitiv
pentru nici o doctrină politică, ca să poată esploata toate doctrinele. Patriotismul, libertatea, egalitatea, devotamentul şi
toate virtuţile cetăţeneşti sunt vorbele care-i servă de trepte
ale scării pe care se suie“.
Dar scopul acestei epistole nu este de a face analiza însemnatelor scrieri ce ne-a lăsat Filimon, nici de-a esplica pe eroii
săi. Cine voieşte să-i cunoască n-are decât să citească vol. II şi
vol. III al Revistei române şi să se uite la călăreţii cei mândri
şi la cuconaşii răsturnaţi în droşti şi în caleşti la Şosea, şi va
recunoaşte şi pe vătaful Dinu Păturică, şi pe postelnicul Tuzluc,
şi pe Costea Chioru cu toate progeniturile lor. Cât pentru cucoana Duduca, de-o ﬁ şi mai trăind, dar n-o mai cunoşti. Aliﬁa
vânătă cu care se ungea seara, albuşul de ou, abuzul de cărămidă arsă stropită cu apă de salcăm şi apă de pelin cu care-şi
întindea peliţa, buretele muiat în apă de castraveţi cu care-şi
scotea petele, dresul, sulimanul şi rumeneala cu care se văpsea,
gogoşile de ristic şi plasturi negri cu care-şi îmbina sprâncenile
şi-şi punea múrse şi zbenghiuri au tras largi şi adânci brazde
pe obrajii ei; zbârciturile cad una peste alta ca valurile unei
mări turbate, şi pleoapele vinete care-i încadrează ochii cei
roşii n-ar mai face pe bietul Iordache Calemgiu, ﬁul căpitanului
Gheorghe Basma de la dorobănţie, să cânte pe:
ρ̀…φον… φèς μου βλéμα ˆλαρòνa
ba cred că de-ar mai trăi i-ar striga: „Retro, Satana!“
Lui Filimon îi plăcea traiul bun; amicii săi îl poreclise mălai
mare, ﬁindcă mânca bine. Când vorbea de bucate, i se umplea
gura, şi defectul ce avea la vorbă dispărea când pronunţa:
Icre proaspete cu lămâie de Mesina,
Măsline dulci de Tesalia,
Icre de chefal,
Marinată de stacóji.
a)

„Aruncă… lumina mea, o privire veselă“ (ngr.).
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Îi plăcea cu deosebire ciorba de ştiucă feartă în zeamă de
varză acră cu hrean, iacniile şi plachiile, crap umplut cu staﬁde,
curcan cu varză umplut cu castane şi purcel fript, dacă era
întreg.
Când era la câte un ziafet, îşi suﬂeca mânecile, şi iată cum
frigea mielul: îl înjunghia, îl spinteca, îi scotea pântecele, îl cosea la loc şi-l acoperea cu pielea, după aceea îl băga într-o
groapă plină de jeratec cu curpeni de viţă sălbatecă, unde-l
lăsa până când pocnea ca un tun; atunci îl scotea, îl învălea
într-o pânză şi-l ungea c-un fel de sálţă inventată de dânsul,
făcută cu vin amestecat cu usturoi pisat şi cu băcănii, cu lămâie
şi cu sare, şi te poftea la masă fără cuţit şi fără furculiţă, ş-apoi
să nu-şi ﬁ lins degetele! Nici repausatul Homer, bucătarul bucătarilor, nu ştia să dea o friptură mai bună.
Filimon avea un caracter blând, vesel, plăcut şi nepăsător;
întristarea nu s-a lipit de dânsul decât o singură dată, atunci
când şi-a închipuit că bunul şi scumpul său amic Milo a voit
să-l parodieze în rolul Paracliserului din Florica lui Alecsandri.
Într-o zi îl întâlnesc pe stradă; din vorbă în vorbă, îmi spune
că sufere de piept; eu, având înaintea mea un om cât un munte,
nalt, gros şi rumen la faţă, mi-a venit să râz şi l-am tratat de
ipocondru; dar peste trei săptămâni, nemaivăzându-l pe la
mine, trimit să-l întrebe de sănătate şi mi se răspunde că era
greu bolnav în aşternut; m-am dus să-l văd, dar când am intrat
în camera unde zăcea nu l-am mai cunoscut, atât era de schimbat. Peste trei zile aveam durerea a-i întovărăşi rămăşiţele la
ultimul locaş.
Acei cari l-au cunoscut pierdeau un amic sincer, leal, îndatoritor, totdeauna vesel şi voios, totdeauna mulţămit cu puţinul
ce căştiga prin munca şi talentul său; caracter independent,
nu s-a căciulit niciodată la nimeni; ura şi despreţuia lipsa de
demnitate şi linguşirea; modest până a roşi când auzea laude
pentru scrierile lui, n-a bănuit niciodată că era un scriitor de
mare merit.
Literatura a pierdut în el pe unul din luceferii săi.
ion ghica

vi. din timpul zaverii

Ghergani, septembrie 1880

amice,a

Iubite
„De ce-mi scrii aşa de rar?“ îmi ziceai mai deunăzi, vorbă foarte măgulitoare când îmi vine de la tine; dar ştii
tu de câte ori leapăd condeiul din mână până ce nimeresc ceea
ce trebuie să zic asupra unui eveniment despre care am auzit
sau la care am asistat; despre un om pe care l-am cunoscut, de
care s-a vorbit sau pe care l-am găsit în drumul vieţii mele ﬁe
într-o direcţiune, ﬁe într-alta; de câte ori rup foi întregi, ﬁindcă
nu găsesc în memoria mea sau în însemnările mele ştiinţele
ce-mi trebuiesc pentru elucidarea faptelor ce voiesc să-ţi povestesc? Mie nu-mi este iertat să scriu decât numai atunci când
pot spune un adevăr; şi a cunoaşte adevărul şi a-l spune nu e
lucru lesne, mai ales când în chestie se amestecă şi puţină politică. Lordul Possomby zicea pe patul morţii: „Ce anevoie
este a spune adevărul! Chiar într-acest moment, când să mă
înfăţişez înaintea înaltului judecător, mi-e greu să spun tot
adevărul!“
La noi cum să te luminezi asupra celor petrecute pe la începutul secolului? Bătrânii cari ştiau au dispărut şi dispar unul
câte unul; cei tineri nu ştiu, sau, dacă ştiu, ştiu rău; scrieri contimporane avem foarte puţine sau nicidecum. Înainte vreme tot
se mai găsea din timp în timp câte un boier, câte un logofǎt, un
Ureche, un Costin, un Neculcea, un Greceanu, uricari, letopiseţi
a) În ediţiile apărute în timpul vieţii autorului, cu numărul V este intercalată scrisoarea lui Vasile Alecsandri intitulată „Vasile Porojan“.
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şi cronicari istoriograﬁ, care înregistrau zi cu zi, oră cu oră cele
ce se petreceau în timpul lui Grigorie Ghica, lui Cantemir, lui
Brâncoveanu etc.; vezi că pe-atunci nu erau cluburi, presă,
bulevard şi grădini cu cântări şi încântări, mai scriau oamenii
şi de urât; de atunci, pas de mai găseşte ceva până mai acum
douăzeci de ani, de când avem Monitorul pentru fapte şi ziarele
pentru aprecieri; dar şi Monitorul nu le înregistrează toate,
nici nu le scrie cum sunt; iar ziarele, unele sunt albe şi altele
roşiia, unele înjură ce celelalte laudă şi viceversa. Tot ce este
bun, frumos, patriotic şi sublim pentru unele este rău, ruşinos
şi infernal pentru celelalte. Spune-mi dacă, atunci când le-ai
citit pe toate, mai ştii ce să crezi despre oamenii cari i-ai văzut
sau despre evenimentele la cari ai asistat. După unele, omul
sau faptul despre care vorbeşte este un om de geniu, un patriot
model, un cetăţean mare, o virtute, faptele lui – sublime; după
altele, nu e decât un prost, un trădător, un mizerabil.
N-ai admirat adesea înlesnirea cu care vorbesc şi scriu unii
oameni, şi nu te-ai întrebat: de unde lor aceasta, când îi ştii
cine sunt şi ce sunt? Ei, ştii care e secretul talentului lor? Este
că pot spune şi scrie tot ce le vine la gură şi sub condei, şi verzi,
şi uscate; vorbesc şi scriu fără să se gândească, nu cred ceea
ce spun, nici ceea ce scriu; singura lor preocupare este de a face
efect asupra galeriei sau de a-şi îndeplini îndatorirea ce au luat
cătră patronii lor; înţelegi că poate scrie cineva mult şi bine
când cugetul îi permite să îmbrace oamenii cum îi place şi cum
îi vine mai bine la socoteală, că poate lesne să-i arate pe unii
frumoşi, chipoşi şi plăcuţi şi pe alţii ticăloşi şi mizerabili. Eu,
dac-aş face aşa, tot mi s-ar părea că-mi sună la urechi ca un
Mane Tekel Fares cuvintele:
„Iată cum scrii tu istoria“.
Ce vrei, sunt sﬁicios şi mi-ar crăpa obrazul de ruşine când,
lăudând sau criticând pe un om sau un fapt, s-ar putea scula
cineva să-mi zică: „Nu este adevărat“.
Mai zilele trecute văd numele meu tipărit într-o foaie; am
curiozitatea să o citesc ca să aﬂu şi eu ce-i greşisem de mă
a)

Referire la coloratura politică – conservatoare, respectiv liberală.
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batjocorea; era vorba de o epistolă ce-ţi adresasem şi mărturisesc că eram emoţionat; credeam cine ştie ce, că eram căzut
în vreo eroare, că-ţi relatasem vreun neadevăr; dar m-am liniştit când am văzut că, ﬁind vorba de ceea ce-ţi spuneam despre
bătălia de la Calafat din anul 1828, unde românii au luat
turcilor 400 de cară încărcate cu zaherea, redactorul mă trata
de mincinos, nimic mai puţin, pentru că era, zicea el, cu neputinţă ca turcii să ﬁ avut acolo atâta zahar. În neştiinţa sa de
limbă, măreţul şi războinicul redactor confunda zaherea, cuvânt
turcesc, dar adoptat în limba noastră de când cu turcii, precum
de la Petru şi de la Caterina, de când cu muscalii, s-a adoptat
şi echivalentul său proviánt, cuvinte cari amândouă însemnează proviziune de hrană. Precum vezi, confunda zahareaua,
adică făină, pesmeţi, pastramă, unt, sare, orz etc., cu zahărul,
dulcea substanţă ce punem în cafea sau în ceai, cuvânt luat de
la greci, care şi ei poate îl luase din alte limbi de unde şi arabii
au luat pe zakair al lor.
Ţin mult dar, foarte mult, a nu-ţi spune decât ceea ce a
fost şi aşa cum a fost. Mai bine trec cu tăcerea sau îmi frâng
pana decât să laud vitejiile şi virtuţile unui om care n-a fost
decât o secătură, sau să înnegresc pe cineva pentru că nu mi-a
plăcut ochii săi sau pentru că ai mei nu au avut norocirea să-i
placă lui.
Este şi păcat a pune pe lume să citească ceea ce n-a fost. Un
turist care a petrecut câteva săptămâni în Bucureşti se deşteaptă peste câteva zecimi de ani şi vrea să-şi plătească datoria
de recunoştinţă pentru ospitalitatea ce primise; apucă condeiul de coadă şi spune, coloane întregi, că dl X… era un om de
spirit, învăţat, plin de talent, model de devotament şi de patriotism; că moştenise toate virtuţile cereşti şi pământeşti de la
moşii şi strămoşii lui; pe când sărmanul om nu era decât un
prost, născut şi crescut în păcate, ciocoi ca toţi ciocoii, slugă
plecată generalilor, paşilor şi domnilor; îngâmfat cu numele
unei familii respectabile, cu care unul dintr-ai săi fusese odinioară aliat prin căsătorie. Tată-său, moşu-său, buni şi străbuni,
toţi ciocoi zăcáşi şi răi, slugi plecate a tuturor puternicilor şi a
tuturor fanarioţilor.
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Ce vrei, trăim într-o epocă de camaraderie.
„Nul n’aura de l’esprit que nous et nos amis.“ a Ce ar zice Molière dac-ar trăi să vază cum oamenii de gaşcă se tămâie şi se
canonizează între dânşii pentru cea mai mare glorie a istoriei?
Ce vrei? Progres!
Dar să lăsăm şi să venim la corespondenţa noastră.
Fii sigur, amice, c-or putea găsi epistolele mele proaste, nesărate, lipsite de apreţieri adânci, lipsite de simţ politic, fără idei
înalte şi patriotice, proză şi stil anevoie de înghiţit, dar niciodată
nu le vor putea găsi alături cu adevărul.
Să-ţi povestesc astăzi ceva din vremea zaverii şi de când cu
Grigorie vodă Ghica şi cu Ioniţă Sturdza vodă, istorii pe cari
cele mai multe le-am auzit de la episcopul Ilarion, un amic al
răposatului tată-meu şi un conﬁdent al cugetărilor lui Tudor
Vladimirescu. Să nu te aştepţi însă la o istorie sau la o biograﬁe
a acestor oameni; de voi pomeni uneori de dânşii, ca unii cari
au jucat un rol mare în destinele României, o voi face-o numai
într-un mod incidental. Dar cum să fac ca să ﬁu clar şi scurt?…
Armează-te dar cu răbdare! căci tu eşti de vină că mi-ai zis
să-ţi scriu.
Pe la anul 1818, Caragea fugise în Austria, precedat de
multe milioane luate din ţară; şi Calimahb era mazâlit pentru
multele esacţiuni şi prevaricaţiuni, cari într-atât adusese
poporul la desperare, încât răbdătorii tătărăşeni strigau cu
neîncetare:
„Jos Calimah!“
Pe-atunci, în mahalalele Iaşului nu se pomenea picior de
ovrei.
Aşa amândouă tronurile României erau vacante şi Poarta
avea să numească doi domni deodată.
Numirea de Bogdan-beg şi de Iﬂak-begc era dandana mare
la Ţarigrad, căci toţi solii cu toţi dragománii şi cu toţi secretarii
a) Citat din memorie din Femeile savante. b) Scarlat Calimah, domn
al Moldovei (1807–1810, 1812–1819). Este chemat la Constantinopol, la
expirarea mandatului de şapte ani, sub bănuiala de colaborare cu Rusia.
c) Bogdan-beg, Iﬂak-beg, denumirile turceşti ale Moldovei, respectiv Ţării
Româneşti.
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lor se puneau în mişcare zi şi noapte, pe apă şi pe uscat, alergând şi intrigând care mai de care să susţie pe favoritul său.
Lupta era totdeauna crâncenă. De astă dată ambasada rusească era stăpână pe situaţiune; de astă dată, Rusia nu avea
pe nimeni să i se împotrivească, căci împăratul Alexandru era
eroul timpului, era iubit şi măgulit de toţi suveranii şi de toate
guvernele, pentru concursul său în contra lui Napoleon; era
temut pentru numeroasele oştiri din Europa şi din Asia. Monarhii îl considerau toţi ca pe stâlpul cel mai puternic al
ediﬁciului politic şi al ordinii sociale, şi popoarele îl aveau ca
pe cel mai liberal dintre potentaţi, pe când turcii erau puşi la
indice ca barbari şi ca apăsători cruzi ai creştinătăţii.
Deşi boierii din Valahia ceruseră printr-un arzmahzár 1 să
li se dea domn pământean şi chiar recomandase pe bătrânul
Priscoveanu din Craiova, dar Poarta, cedând cerinţelor baronului Strogonof a, a trimis pe Alexandru Suţu domn în Ţara
Românească şi pe Mihai Suţu, ﬁul lui beizadea Grigorie şi al
Catincăi Dudescu, domn în Moldova.
Familia Suţeştilor fusese mai înainte vreme considerată ca
devotată Franţei, dar de la decapitarea lui beizadea Alecu2,
pentru relaţiunile sale cu generalul Sebastiani, trecuse cu totul
în partidul rusesc, singurul puternic atunci în Constantinopol.
Grecii erau poporul cel mai luminat din tot Orientul, aveau
oameni învăţaţi, erau singura naţionalitate din Imperiul
Otoman cunoscută în Europa, aveau şcoli în toate oraşele şi în
toate insulele; acele de la Chio, de la Kidonia şi din Bucureşti
dobândiseră o adevărată celebritate; clerul ortodox din toată
Turcia era compus numai de preoţi şi de călugări greci; averile
mănăstireşti din Principate erau toate pe mâinile lor; aveau
comercianţi şi bancheri mari şi bogaţi în toate porturile; marina
lor de comerţ rivaliza cu marina italiană şi cu marina franceză.
Corai, Comita, Vardalah şi mulţi alţi elenişti se puseseră în
1) Petiţiune către Poartă. 2) Tata doamnei Mavrub şi a lui Costache
Suţu (Suţicu).
a) Grigori Aleksandrovici Stroganov (1770–1857), diplomat rus;
în epocă, ambasador la Constantinopol. b) Sevastia Suţu, soacra autorului, căsătorită cu Nicolae Mavros.
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relaţiune cu toţi învăţaţii Europei. Prin lucrările lor literare
asupra vechilor autori clasici câştigase cauzei greceşti toate
spiritele universităţilor şi academiilor, îi câştigase inimile tuturor învăţaţilor şi ale întregei tinerimi şcolare. Grecilor li se
putea vorbi de naţionalitate, lor li se putea zice să se scoale pentru naţie şi libertate, pe când celorlalte populaţiuni ale Turciei,
cufundate în cea mai adâncă ignoranţă, cari nu aveau nici o
noţiune despre originea şi naţionalitatea lor, bulgarilor, bosniacilor, arnăuţilor etc., cari se credeau şi se ziceau toţi greci,
ﬁindcă erau de ritul ortodox zis grec, nu li se putea vorbi decât
de biserică şi de persecuţiunile turcilor, lor li se zicea să se
scoale pentru religie, pentru credinţă (zavera).
Poetul Riga a, fostul secretar al lui Alexandru vodă Ipsilante,
în unire cu Scufa, un neguţător epirot din Odessa 1, cu profesorul Santo farmazónul şi cu arhimandritul Diceu, înﬁinţase o
societate secretă cu numele de Eterie (tovărăşie), nume modest,
care nu bătea la auz şi nu putea să dea bănuieli turcilor, căci
erau obicinuiţi cu cuvântul eterie în porturi şi în insule, unde
grecii aveau mulţime de asociaţiuni de comerţ.b
Împrejurările erau favorabile pentru dezrobirea Greciei, căci
puteau să se serve la luptă de toate naţionalităţile Imperiului
Otoman.
Eteria era formată după tipul vechilor frăţii, ¢δελφοποιε‹ς
şi ¢δελφοποιτοi (fraţi făcuţi), turceşte cardaşlîc, uzitate în tot
Orientul şi mai ales în Albania. La noi, bărbaţii se ziceau fraţi
de cruce şi femeile surate.
Acei cari se prindeau fraţi de cruce mergeau în biserică
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, şi acolo, la uşa altarului, se
a) Konstantínos Rígas Velestinlís-Pheraíos (1757–1798), iluminist
grec, poet revoluţionar, animat de idealurile republicane franceze. Lansează la Viena o proclamaţie către creştinii din Imperiul Otoman, precum
şi proiectul unei confederaţii balcanice. Autorităţile habsburgice îl arestează şi îl predau turcilor, care îl execută. Mai jos apar în textul lui Ion
Ghica inadvertenţe cu privire la biograﬁa sa. b) Nikólaos Skouphás
fondează la Odesa, în 1814, societatea secretă Philikí Etaireía (Tovărăşia
Prietenilor), alături de Emmanouíl Xánthos şi de Athanásios Tsakálof.
Din 1820, capul Eteriei este Alexandru Ipsilanti.
1) Rudă de aproape cu doamna Petrovici Armis, născută Scufà.
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înţepau ﬁecare cu ac la braţ, până scotea o picătură de sânge,
pe care celalalt o lua cu limba; schimbau armele unul cu altul
şi pronunţau cuvintele:
„Viaţa ta a mea şi suﬂetul tău al meu.“
Jurământul eteriştilor era a sacriﬁca familie, avere şi viaţă
pentru libertatea patriei şi supunere oarbă ordinelor comitetului.
Lozinca sau parola de recunoaştere între soţi era cuvântul
τsαρoàχι (opincă), la care celalalt răspundea παλοàκι (par),
şi comitetul central se numea ¢ρχ¾ (cap). Dar cine era acea
¢ρχ¾, acel cap? Niminea nu o ştia, şi poate că nici nu exista.
Se lăsa însă să se creadă că era Capo D’Istriaa, favoritul
împăratului Alexandru I al Rusiei, ba mulţi credeau că era
chiar însuşi împăratul.
După moartea lui Riga, esecutat de turci la Belgrad, la 1815,
propaganda Eteriei a mers înainte, dar nu şi-a luat adevărata
ei dezvoltare decât pe la 1818, în urma numirii lui Alexandru
şi Mihai Suţu la tronurile Principatelor.
Iată împrejurarea care a dat un mare credit acestei societăţi
în Principate: unul din apostolii ei, anume Galatis, trimis să
facă prozeliţi printre grecii din Rusia, de-abia ajuns la Odessa,
a fost arestat de poliţie, dar peste câteva zile s-a eliberat, dându-i-se 20 de galbeni cu îndemnul de a trece peste hotar. Ajuns
la Iaşi, fu chemat la consulatul rusesc; se credea pierdut, când,
în marea sa mirare, consulul îi pune în mână 5000 de lei, zicându-i că acei bani erau din partea împăratului. Această împrejurare, adevărată sau inventată de Galatis, alăturea cu
atitudinea lui Domnando şi a nepotului lui Capo D’Istria,
Gheorghe Leventi, amândoi împiegaţi ai consulatului rusesc,
a dat o mare crezare şoaptelor că împăratul era capul Eteriei,
(¼ ¢rc¾) şi dintr-acest moment n-a mai rămas în spirite îndoială că Rusia proteja Eteria şi că voia răscularea în contra turcilor. De atunci propaganda a început a face prozeliţi fără sﬁală
a) Ioánnis Kapodístrias (Capo d’Istria; 1766–1831), om politic grec,
plenipotenţiarul Rusiei la Congresul de la Viena, ministru de externe al
Rusiei (1816–1822). A murit asasinat în timp ce deţinea (din 1827) funcţia
de preşedinte al tânărului stat elen.
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în Principate. Apostolii cei mai activi erau în Iaşi Teodor Negris,
secretarul fostului domn Calimah, Anagnostopolu şi Lasanis,
iar în Bucureşti, căminárul Sava, căpitanul Ghiordache Olimpie
şi Gheorghe Leventi.
Nicolae Ipsilante, ﬁul lui Constantin vodă şi nepotul lui
Alexandru vodă, unul din aﬁliaţi, căutase să tragă şi pe frate-său Alexandru, general în armata rusească şi adiutant împărătesc, dar acesta nu primise, arătând pericolele unei asemenea
întreprinderi fără un ajutor puternic din afară. Mai în urmă,
însă, găsind prilej să vorbească cu Alexandru I despre starea
mizerabilă a grecilor şi de ajutorul ce ei aşteptau de la Rusia,
împăratul i-ar ﬁ zis:
„Facă-se o răsculare în Grecia, şi cazacii mei se vor duce
s-o ajute“.
Se crede că numai în urma acestor cuvinte, Alexandru
Ipsilante s-a hotărât, la 1819, să intre în Eterie şi să devie şeful
ei militar.
Alături cu Eteria mai lucra şi o altă societate, care acoperea
oarecum în ochii turcilor pe cea secretă; aceasta era Societatea
Culturei (¿ ™kpaideutik¾ aƒtería), al cărei scop era înﬁinţarea de şcoli alilodidáctice sau lancasteriene în ţările greceşti.
Învăţătorii pentru aceste şcoli se luau numai dintre eterişti şi
misiunea lor principală era de a propaga răscularea în contra
turcilor. Astfel formată, această societate ajunsese la 1820 să
numere 200 000 de tovarăşi.
O ﬁ fost sau n-o ﬁ fost cu ştirea guvernului rusesc sau a
împăratului Alexandru, adevărul însă este că era foarte încurajată la Iaşi şi la Bucureşti de consulatul rusesc, prin secretarul său Domnando şi prin dragománul Leventi, amândoi tineri
greci din insulele Ionice, eleganţi, amabili, cu spirit şi capabili
de a învârti deodată intrigile politice şi intrigile amoroase.
Alexandru Suţu, domnul Valahiei, mai prudent decât confratele său din Moldova, văzând că valul revoluţionar se suia
necontenit şi mai repede decât ar ﬁ voit, căuta să-l împiedice
sau cel puţin să-i amâie izbucnirea prin oarecari măsuri de
poliţie în contra vânzării armelor şi a prafului de puşcă; dar,
înconjurat cum era din toate părţile de eterişti, ordinele lui rămâneau fără efect, şi comitetele lucrau fără sﬁală, în Moldova
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mai ales, unde Mihail vodă Suţu era chiar el eterist. În Bucureşti, înscrierea arnăuţilor zavergii se făcea ziua în amiaza
mare în casa lui Constantin Samurcaş de sub Mitropolie, unde
este astăzi cazarma sergenţilor de oraş, şi cuvintele ţaruchi,
paluchi era în gura tuturor.
Sub denumirea de arnăut se înţelegea orice sârb, arvát,
arnăut, bosniac, muntenegrean, bulgar sau grec, dacă se lega
cu un brâu roşu sau cu un tarabolús, cealmá la cap, fustanelă
sau potúri, minteán şi iminéi roşii. Îşi trântea la brâu un sileáf
cu un iatagan şi două pistoale şi intra în serviciul curţii domneşti, al hatmăniei, spătăriei sau agiei, sau se suia cu ciubucul
în mână dindărătul caleştii vreunui boier.
La anul 1820, Eteria se simţea în putere şi începuse a se
gândi la acţiune. Deşi se ﬁxase de la început ziua de 25 martie a anului 1825 pentru răsculare, epoca la care, după zisa lui
Ipsilante, Rusia era să declare război turcilor, dar, după mai
multe conferinţe ţinute la Kişinov şi la Sculeni de comitetul
eterist cu generalul Ipsilanti, cu Mihai Suţu, domnul Moldovei,
şi cu cneazul Gheorghe Cantacuzino, colonel în armata rusească, cumnat cu principele Gorciacof, actualul cancelar al
imperiului, s-a hotărât să se devanseze epoca izbucnirii şi să
înceapă cu primăvara anului 1821. Comitetul a fost silit la
această precipitare de indiscreţiunile şi de imprudenţele unora
din eteriştii cari deşteptase bănuielile turcilor şi-i făcuse să ia
măsuri crude în contra propagandiştilor, atât în provincii, cât
şi în Constantinopol.
În Bucureşti şi în Iaşi, mulţi din boieri, şi din cei mai considerabili, făceau parte din Eterie, dar din toţi cel mai important era slugérul Tudor de la Vladimireşti din Gorj, om de arme,
îndrăzneţ şi patriot, care dăduse dovezi de o mare vitejie; comandând pandurii în toate bătăliile în contra turcilor de la
anul 1806 până la 1812, dobândise grad de oﬁţer în armata
rusească şi fusese decorat cu Crucea Sfântului Vladimir. La
1814, refugiat la Viena de urgia lui Caragea, care căuta să-l
prindă şi să-l predea turcilor, fusese prezentat de Capo D’Istria
şi de Strogonof împăratului Alexandru.a În urmă, întorcându-se
a) Tudor Vladimirescu a călătorit la Viena în 1814 cu treburi de comerţ.
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în ţară cu recomandaţii de la ambasadorul rusesc, Caragea l-a
numit vătáf de plái la Cloşani şi l-a avut foarte de aproape.
Slugérul Tudor, vrăjmaş aprig al abuzurilor şi al prevaricaţiunilor, al ciocoilor şi al domnilor fanarioţi, credea în ajutorul
Rusiei; intrase în Eterie crezând-o patronată de împăratul
Alexandru; fusese iniţiat de Sava şi de Olimpie, dându-şi jurământul în biserica Sfântului Sava, care era în locul din bulevard
unde este astăzi statua lui Mihai Viteazul; primise pe Ipsilanti
de şef, pe cuvântul că grecii, după ce se vor organiza în Principate, vor trece Dunărea ca să se bată cu turcii în ţările greceşti,
iar el, Tudor, să rămâie cu pandurii lui în ţară, ca să se lupte
pentru redobândirea drepturilor strămoşeşti şi pentru stârpirea abuzurilor. El aducea în Eterie pe toţi tovarăşii lui de
arme cu cari făcuse războiul de şase ani în contra turcilor, aducea ceva şi mai mult, aducea numele său şi inﬂuenţa de care
se bucura printre pandurii Olteniei.
La 3 decembre 1820, Alexandru vodă Suţu cade bolnav, şi
la 19 ghenarie 1821 moare, Domnul ştie cum.a
Slugérul Tudor, chemat din vreme în Bucureşti din ordinul
amicului şi protectorului său Samurcaş, porneşte în ziua de 22
ghenarie cu 40 de arnăuţi eterişti, trece Oltul, ajunge în munţii
Gorjului şi Mehedinţului şi începe a scula pandurimea. În zadar
caimăcămia îl tratează de hoţ de codru şi trimite în contra lui
pe Prodan, pe Hagi Stoian şi pe Solomon cu plăieşi ca să-l prinză
mort sau viu; poterile, în loc de a se bate în contra lui Tudor,
trec toate în tabăra lui, şi în câteva săptămâni îl găsim în capul
a 8 000 de panduri şi 500 de arnăuţi, bulgari cei mai mulţi,
aceşti din urmă comandaţi de Macedonski şi de Hagi Prodan,
cu cari porneşte spre Bucureşti şi în ziua de 16 martie tăbăreşte la Cotroceni. Se zicea că vine să taie pe ciocoi. La Bucureşti convoacă pe mitropolitul şi pe boieri şi-i pune să iscălească
o adresă către consulul general Pini, prin care se cerea intervenţiunea oştirilor ruseşti ca să oprească pe turci de a intra în
a) În epocă şi ulterior au circulat zvonuri nefondate cu privire la otrăvirea lui Alexandru Suţu vv. de către medicul personal, pentru a înlesni
atingerea scopurilor Eteriei.
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ţară. Aşa făcuse şi boierii moldoveni la Iaşi, după căderea lui
Ipsilante.
Tot într-o vreme înainta şi Ipsilante spre Bucureşti, şi numele lui era în gurile tuturor; se zicea că vine cu muscalii cum
venise şi tatăl său la 1806, deşi Poarta se grăbise să numească,
încă de la 7 fevruarie, domn pe Scarlat Calimah.
Nici Ipsilante nu venea cu muscalii, nici Tudor nu avea gând
să taie pe boieri; adevărul adevărat este că unul cugeta să-şi
dezrobească ţara de sub jugul musulmanilor şi celalalt voia să
o scape de fanarioţi şi de ciocoi; şi unul, şi altul credeau în
ajutorul şi protecţiunea Rusiei. Împrejurările politice din afară,
pe de-o parte, necapacitatea şi îngâmfarea lui Ipsilante, pe de
alta, au făcut ca lucrurile să ia un alt drum, şi aceşti doi căpitani
să devie vrăjmaşi de moarte.
Prădăciunile şi jafurile oamenilor cu cari veneau şi Tudor,
şi Ipsilante spre Bucureşti speriase într-atât pe bieţii locuitori,
încât fugeau toţi în toate părţile dinaintea zavergiilor şi a
pandurilor, ca dinaintea unor inimici cruzi şi barbari; familiile
avute treceau în Transilvania, în Bucovina şi în Basarabia, iar
săracii se ascundeau cum puteau la apropierea lor şi aşteptau
pe turci ca pe nişte salvatori. Starea ţării era de jale, măsurile aspre şi chiar crude luate de Tudor în contra jăfuitorilor
nu puteau să aducă nici un remediu, căci pandurii lui aveau
dinaintea lor exemplele desfrânate ale zavergiilor. Tudor
aştepta să vază pe Ipsilante trecând Dunărea, iar Sava şi Olimpie, şeﬁi arnăuţimii eteriste, şi zavergiii îl chemau în Bucureşti,
făgăduindu-i unul Giurgiu şi celalalt Ada-Cale, şi mitropolitul
de la Filipopol îl asigura că-i dă 15 000 de bulgari. Ipsilante,
după toate aceste făgăduieli, credea să găsească de-a gata o
armată organizată şi disciplinată, pe care nu avea decât s-o
comande pe câmpul de bătaie. Astfel, legănat de visuri frumoase, iese pe furiş din Kişinov, întovărăşit de câţiva amici,
trece Prutul în noaptea de 22 fevruarie 1821, trage în Iaşi la
casa cneazului Gheorghe Cantacuzino, aleargă la Iacovache
Rizu, unde întâlneşte pe Mihai vodă Suţu, pune pe boieri să
iscălească o petiţiune către împăratul Alexandru, cerându-i
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protecţiunea Rusiei pentru Ţara Moldovei, şi espeduieşte pe
cneazul Gheorghie Cantacuzino s-o ducă la Leibach.
În ziua de 26 februarie, eteriştii şi zavergiii, adunaţi în
Mănăstirea Galata din deal de lângă Iaşi, pornesc în procesiune
cu steagul alb pe care erau inscripţiunile:
’Εν τοÚτJ ν…κα1 şi
’Εκ τ¾ς κèνεwς μον ¢νaγéνωμαι2
cu crucea şi cu fenixul ieşind din ﬂacări; fac rugăciune în biserica Trisfetitele şi pornesc spre Bucureşti. Pe strade se citeşte
proclamaţiunea lui Ipsilante, prin care se face cunoscut că s-a
sculat pentru liberarea Greciei şi că trece în Turcia ca să combată pe inimic. Lasă pentru paza Iaşului şi a domnului pe Duca
şi pe Pendedeca, şi el porneşte cu 7 500 de oameni în contra
turcilor.
Din nenorocire, răscularea grecilor începe cu jăfuirea a
600 000 de lei de la bancherul Pavel Andrei şi cu măcelul a 80
de turci, cari, urmăriţi de arnăuţi, se refugiase în biserica de
la Golia.
Moldova era pusă la discreţiunea Eteriei, căci Mihai Suţu
numise din vreme pe tânărul Niculache Rosnovanu visternic
mare. Slujba care pe-atunci se da boierilor celor mai maturi şi
mai esperimentaţi se dăduse acestui tânăr, ﬁindcă el fusese
iniţiat în Eterie, încă la Paris ﬁind, de grecul Minas Minaid,
bibliotecar la Institutul Franţei.
Mersul lui Ipsilante spre Bucureşti a fost un adevărat marş
triumfal, pretutindeni îi ies înainte corpuri armate care i se
închină şi se pun sub comanda lui; la Focşani este întâmpinat
de 340 de tineri greci, cei mai mulţi studenţi din şcoala de la
Bucureşti, ﬂoarea tinerimii, cu care formează legiunea sacră
(…ερòς λòχος).
La Ploieşti însă îl ajung ştirile rele: împăratul nu voise să
primească în audienţă pe cneazul Cantacuzino la Leibach a,
1)

Cu acest semn vei birui.

2)

Renasc din cenuşa mea.

a) Ţarul Alexandru I participă la momentul respectiv la lucrările Congre-

sului de la Laibach (ian.–mai 1821). Congresul pune bazele „concertului
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ordonase ca atât generalul Ipsilante, precum şi colonelul Cantacuzino să ﬁe şterşi din controalele armatei ruseşti şi trimisese lui Strogonof la Constantinopol instrucţiuni straşnice
în contra eteriştilor şi asigurări de amicie sultanului, declarând că nu susţine nici pe eterişti, nici răscularea grecilor, pe
care o dezaproba. Tot acolo aﬂă că mitropolitul de la Nicopol,
care îi promitea 15 000 de bulgari, fusese spânzurat de turci şi
că Vladimirescu se pusese în relaţie cu guvernorii fortăreţelor
Dunării.
Poziţiunea lui Ipsilante devenea critică, şi el începe a se
gândi să treacă Dunărea ca să ajungă în Grecia, urmând linia
munţilor Bulgariei, dar Sava, Olimpie, Farmache se împotrivesc
la acest proiect, aşa că el se hotărăşte să rămâie în Principate
şi să primească lupta cu turcii, luând drept bază de operaţiune
Ploieştii, Târgoviştea şi Piteştii; dar descurajarea a pătruns în
inimile zavergiilor prin ştirile de la Leibach, şi răscularea grecilor îşi pierduse toate simpatiile şi tot prestigiul prin purtarea
lor vătămătoare şi spăimântătoare. Arnăuţii deşertau lagărul
şi se formau în bande de tâlhari. Ipsilante crezu că va ridica
moralul soldaţilor săi aducându-i spre Bucureşti, şi veni de-şi
puse ordia la Colintina. La 25 martie intră triumfal în Bucureşti, trage la casa Belului, fosta locuinţă a Văcăreştilor, face
o rugăciune în capela din fundul curţii şi, după un discurs
înfocat al tânărului Dumitrache Suţu Chiabap, fratele poetului
Alexandru Suţu, oştirea face o primblare pe stradele principale
cântând Marsieleza lui Riga a:
Φ…λοι μου συμπατριîται
ΔοÚλοι ν’ £μεθα æς πótε
Τîυ ¢χρ…ων Μουσουλμ£νων
ΤÁς ‘Ελλ£δος τîν τυρ£ννων?b
european“, context în care susţinerea de către Rusia a unei acţiuni făţiş
ostile Imperiului Otoman devenea imposibilă. a) Confuzie cu poemul patriotic Thoúreios, de Rígas Pheraíos. Versurile citate fac parte dintr-un cântec
războinic anonim. b) „Iubiţii mei de-aceeaşi patrie / Până când să ﬁm
slugile / Stricaţilor de musulmani, / Tiranii Greciei?“ (ngr.).
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se întorc la casa Belu şi înﬁg steagul în poartă, strigând:
„Aşa şi la porţile Bizanţului!“
A doua zi mitropolitul Dionisie Lupu se prezintă cu boierii
la acest generalissim, arătându-i suferinţele ţării din cauza
jafurilor şi esceselor zavergiilor, şi-l roagă să puie capăt unei
asemenea stări de lucruri. Ipsilante îl asigură că va lua toate
măsurile şi le anunţă că porneşte spre Târgovişte, zicându-le
şi lor să se retragă la Câmpulung.
Ştirea dezaprobării împăratului Alexandru, comunicată
domnului Tudor şi boierilor de cancelarul consulatului austriac,
Udrischi, îi face să trimită la Silistra valesí, beglerbégul Rumeliei, să-l asigure că românii erau supuşi credincioşi ai sultanului şi că ţara se răsculase nu în contra Porţii, ci în contra
fanarioţilor şi în contra asupritorilor, ciocoilor şi grecilor.
Pe la începutul lui aprilie, amândouă corpurile, şi al grecilor,
şi al românilor, se aﬂau în Bucureşti cu şeﬁi lor; anarhia era
la culme; şeﬁi se urau şi se pizmuiau între dânşii; amândoi, şi
Tudor, şi Ipsilante, porunceau, orânduiau în slujbe şi ridicau
dări; jaf în visterie, jaf în casele particularilor. Zavergiii şi
pandurii vindeau ziua în amiaza mare pe strade şaluri, scúle
şi argintării furate şi jăfuite de pe la boieri şi neguţători. Măsurile aspre luate de Tudor nu aveau alt efect decât să irite şi
să nemulţumească pe unii din comandanţi în contra lui, făcându-i să râvnească la libertatea de pleaşcă de care se bucurau
în prezent căpitanii din oştirea lui Ipsilante.
Decepţiunea lui Tudor era mare: în loc de a-şi vedea ţara
liberă de fanarioţi şi de ciocoi, o vedea prada tâlharilor şi
jafurilor zavergiilor. În esplicările ce are cu Ipsilante, îi cere
îndeplinirea angajamentelor sale, sfătuindu-l să treacă Dunărea. Ipsilante, temându-se de turci, cari se găteau să intre în
ţară, precum şi de Tudor, pe care îl bănuia de a ﬁ înţeles cu paşa
de la Silistra, îşi împarte oştirea în patru corpuri şi porneşte
să ocupe Ploieştii, Târgoviştea şi Piteştii, lăsând pe Sava la
paza şi apărarea Bucureştilor, dar mai cu deosebire ca să survegheze mişcările şi faptele lui Tudor.
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După pornirea lui Ipsilante, sosesc în Bucureşti trei comisari
turci trimişi să se asigure de veracitatea arătărilor lui Tudor.
Ei se întorc la Silistra, încântaţi de cele ce văzuse şi de primirea
ce li se făcuse de popor, dar cer de la comandantul trupelor
româneşti să cureţe ţara de zavergii şi de eterişti.
În părţile greceşti răscularea lua un caracter din ce în ce
mai grav: Epirul, Tesalia, Peloponesul şi insulele Arhipelagului
se ridicau la arme unele după altele şi luptau vitejeşte pe mare
şi pe uscat. Însă ceea ce preocupa mai mult pe guvernul otoman era cele ce se petreceau la noi în ţară. Căci, deşi împăratul
Alexandru dăduse suveranilor adunaţi la Laibach cele mai
solemne asigurări despre dorinţa sa de a mănţinea pacea, deşi
se pronunţase într-un mod categoric în contra grecilor revoluţionari de pretutindeni, deşi ambasadorul rusesc esprima
pe toată ziua sentimente de amicie şi de simpatie din partea
împăratului pentru sultanul, cu toate acestea cabinetul din
St.-Petersburg se împotrivea la orice măsuri armate ce voia
Poarta să ia pentru a înăbuşi răscularea lui Ipsilante, sau cerea,
cel puţin, ca ocupaţiunea Principatelor să se facă într-un mod
simultan, cum s-a făcut bunăoară la 1848, când România a fost
ocupată totodată de corpul lui Omer paşa şi al generalului
Lüders. Astfel, ordinile date oştirilor turceşti să intre în Principate erau revocate a doua zi, după cererea şi stăruinţa baronului Strogonof. Şi Ipsilante putea înainta în ticnă, precum
am văzut, nesupărat de nimeni, aşa cum a înaintat şi generalul
Cernaief a la 1876 în Serbia.
Pe la mai, însă, ambasadorul rusesc, rupând relaţiunile sale
cu Poarta şi părăsind Constantinopolul din cauza decapitării
patriarhului ecumenic b şi a cruzimilor făcute în contra grecilor,
n-a mai avut cine să se opuie la ocupaţiunea Principatelor;
atunci s-a dat ordine lui Silistra valesí, beglér-begul Rumeliei,
a) Mihail Grigorievici Cerniaiev (1828–1898), general rus, comandant al armatei sârbe în Războiul Sârbo–Turc de la 1876–1878 – una
dintre insurecţiile antiotomane din Balcani care au constituit pretextul
Războiului Ruso–Turc de la 1877–1878. b) Patriarhul ecumenic Grigorie V a fost ridicat din porunca sultanului Mahmud II în noaptea de Înviere a anului 1821 şi spânzurat, ca represalii la revolta grecilor.
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Selim paşa, să trimită oştire ca să potolească cât mai în grabă
răscoala din Valahia şi Moldova. Acest guvernor general porneşte pe Cara-Mustafa, chehaiáua sa, cu un corp de 10 000 de
turci, cazaci, zaporojeni, tătari şi manáﬁ să ocupe Bucureştii,
pe Iusuf-paşa l-a trimis la Galaţi cu 6 000 de oameni să se suie
în sus pe Prut spre Iaşi şi pe Hagi Ahmed agá l-a pornit cu
5 000 de turci de la Vidin, să apuce pe valea Oltului.
Îndată ce soseşte chehaiá-bég cu oştirea sa la Afumaţi, Sava
părăseşte Bucureştii şi porneşte spre Târgovişte, unde se aﬂa
Ipsilant.
Numai atunci a înţeles Tudor perﬁdia grecilor, atunci a văzut
că scopul lor era să-l lase singur în contra turcilor, atunci a
părăsit şi el capitala pornind pe la Bolintin spre Piteşti.
Până într-atât s-a demascat Ipsilant, încât căpitanul Iordachea i-a trimis răspuns că, de va merge mai departe, îl va
găsi în cale, gata a-l combate. Dar Tudor nesocoteşte ameninţările şi-şi urmează drumul.
Din nenorocire, armata pandurilor nu mai era ceea ce fusese
la început, ea se demoralizase în contactul de două luni cu
zavergiii. Nesupunerea pusese pe comandantul lor în trista
poziţiune de a ordona mai multe esecuţiuni capitale chiar
asupra unora din căpitani, între cari şi căpitanul Urdăreanu,
străşnicie care foarte mult a indispus în contra lui mai cu deosebire pe Macedonschi şi pe Prodan.
Ajungând la Goleşti lângă Piteşti, Tudor găseşte pe Iordache
şi pe Farmache instalaţi acolo cu arnăuţimea lor, dar în loc de
a i se împotrivi, cum se lăudaseră, îl primesc cu amicie şi cu
onorurile cuvenite, îşi schimbă steagurile unii altora, se ospătează împreună, şi eteriştii cedează românilor, retrăgându-se
la Piteşti.
Dar zilele lui Tudor erau numărate, numai planul se schimbase: fusese franc şi voinicesc, acum devenise mişelesc.
a) Iordache Olimpiotul (Giorgákis Olympios; în text şi sub forma „Olimpie“; 1772–1821), unul dintre capii militari ai Eteriei în Principate. După
înfrângerea mişcării în Ţara Românească, ia parte la bătălia de la Sculeni
(29 iun.), apoi se refugiază în Mănăstirea Secu cu un ultim grup de 400
de luptători; rezistă asediului timp de două săptămâni; la asaltul ﬁnal, se
aruncă în aer cu depozitul de pulbere. Mai jos în text, unele inadvertenţe.
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Iusuf paşa din Brăila trecuse la Galaţi, gonise pe arnăuţi
din oraş şi înainta cu 4 500 de turci spre Iaşi, urmând malul
drept al Prutului, împingând tot în sus pe cneazul Gheorghe
Cantacuzino până la Sculeni, unde-l sileşte să primească lupta;
după o mică şi slabă împotrivire, oamenii comandaţi de cneazul sunt siliţi să treacă Prutul şi să fugă în Basarabia. Pendedeca urmează esemplul cneazului fără a face cea mai mică
împotrivire, numai Atanasie Maurotalasitul cu 500 de arnăuţi
se luptă voiniceşte cu toată armata turcească până la cel din
urmă om.
Iusuf paşa, victorios, ocupă Iaşul, de unde Mihai vodă Suţu
fugise cu două zile mai nainte şi trecuse Prutul.a
Cele ce se petreceau în Valahia erau mult mai grave. Acolo
chehaiá-bég, după ce ocupase Bucureştii, porni cu oştirea lui
spre Târgovişte. Ipsilant credea pe Tudor înţeles cu turcii şi
căuta să-i răpuie viaţa. În perﬁdul său proiect, avea chiar pe
unii din căpitanii pandurilor. Iată planul adoptat pentru îndeplinirea crimei.
În ziua de Sf. Constantin, Olimpie soseşte la Goleşti cu o
mică escortă de arnăuţi, zicând că era chemat la Târgovişte
ca să se înţeleagă cu Ipsilante despre planul de campanie ce
trebuia să adopte. Se aşază cu amicii în chioşc, vorbesc mult
şi prieteneşte, până ce Olimpie izbuteşte a convinge pe Tudor
să meargă să asiste şi el la acel consiliu de război, făgăduind
intervenţiunea sa şi a tuturor amicilor ca să facă să dispară
bănuielile şi animozităţile dintre dânsul şi Ipsilante. Unii din
căpitanii lui Tudor susţin cu căldură propunerea lui Olimpie, şi lealul român, cu toate cuvintele ce avea de a ﬁ în cea
mai mare rezervă cu eteriştii, se lasă să se înduplece şi porneşte
cu Olimpie spre Târgovişte, fără a lua cea mai mică pază cu
dânsul.b
Abia ieşiţi din ochii pandurilor, când ajung în dreptul văilor
de la Leurdeni, le iese înainte Orfano cu trei sute de arnăuţi
a) Mihail II Suţu vv. se refugiase în Rusia de la sfârşitul lui martie
1821. b) În realitate, Iordache Olimpiotul şi Ioánnis Pharmákis îl arestează pe Tudor sub ochii şi cu acordul căpitanilor săi, scoţându-l din tabăra
de la Goleşti legat.
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cari stau ascunşi, le taie drumul, îi înconjoară, se năpustesc
asupra lui Tudor, îi pun în ﬁare mâinile şi picioarele şi-l duc
în tabăra lui Ipsilante, unde-l aştepta Caravia, Cavaleropolo
şi Granowski, ca să-l judece. În câteva minute i se hotărăşte
osânda şi e luat de doi tâlhari, cari-l duc la iazul morii de lângă
grădina lui Giardoglu din Târgovişte. Acolo a fost asasinat
mişeleşte eroul revoluţiei române de la 1821. Aceasta a fost în
ziua de 27 mai 1821.
Dacă ştirea morţii lui Tudor a putut mulţumi pe greci şi pe
doi sau trei căpitani de panduri, românii s-au simţit loviţi în
afecţiunile, în speranţele şi în demnitatea lor. Pandurii adorau
pe şeful lor, şi românii toţi îl numeau domnul Tudor şi-l considerau ca pe adevăratul domn al Ţărei Româneşti.
Dispariţiunea şefului a fost semnalul desfacerii oştirii
româneşti; soldaţii n-au mai voit să urmeze nici pe Prodan, nici
pe Macedonschi; şi afară de pandurii din ceata lui Solomon,
cari se luptau voiniceşte cu turcii în Mehedinţi, şi afară de două
sau trei sute cari, atraşi de jafuri şi de hoţii, s-au dus la zavergii,
toţi cei cari compuneau lagărul de la Goleşti s-au retras pe la
casele lor.
Chehaiá-bég pornise din Bucureşti cu 8 000 de turci, în două
coloane, pe valea Dâmboviţei şi pe valea Colintinii. Ajunşi
aproape de Nucet, se găsesc faţă-n faţă cu trupa lui Colocotroni
aşezată în ordin de bătaie. Ipsilante trimisese acolo pe Duca
şi pe Orfano, ca să susţie pe Colocotroni, cu ordin ca unul să
atace pe turci în coastă şi celalalt pe la spate. Iar Ipsilante,
sosind în timpul luptei, să cadă asupra centrului şi să distrugă
armata turcească. Planul însă nu izbuteşte din cauză că Duca,
neputând rezista atacului cavaleriei lui Tahir agá, se pune pe
fugă, sperie pe celelalte trupe greceşti ale lui Orfano şi Colocotroni, cari se retrag şi ajung în dezordine la Văcăreşti, unde
era Ipsilante cu trupele lui.
Astfel înfrântă, armata grecească porneşte spre Slatina, ca
să ţie valea Oltului în contra lui Hagi Ahmet agá, venit cu oştire din Vidin. Caravia, care comanda avantgarda compusă de
arnăuţi, întâlnind din jos de Drăgăşani o coloană de turci care
înainta spre oraş, are nesocotinţa s-o atace; dar îndată ce se
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încordează lupta, turcii, cari se aﬂau în Drăgăşani în număr
de 2 000, dau foc oraşului, aleargă în contra lui Caravia şi-l înconjoară. Ipsilante, înştiinţat în Slatina de poziţiunea critică
în care se aﬂa avantgarda sa, porneşte pe fratele său Nicolae
şi pe Olimpie cu 5 000 de infanterie, 2 500 cavalerie şi 5 tunuri.
Caravia, cum vede că-i vine ajutor, ia curaj, atacă pe carafefízi cu 800 de zavergii călări. Turcii rezistă atacului şi se năpustesc asupra unei coloane după deal, o rostogolesc şi o distrug
cu desăvârşire: erau eroicii şi nenorociţii ierolochíţi în număr
de 350.
Într-acea luptă crâncenă au căzut glorios tinerii greci cei
mai distinşi, Dimitrie Suţu, fratele poetului Alexandru Kiabap,
Draculi, Andronic şi Luca, cei patru căpitani ai legiunii sacre;
acolo a căzut M. Suţu, fratele lui Costache Suţu (Suţicu) şi al
doamnei Mavru, acolo au căzut într-un cuvânt toţi oﬁţerii şi
toţi soldaţii acelei nemuritoare legiuni.
În timpul luptei, Ipsilante a stat neclintit în Slatina, cu 2 000
de oameni călări, oprit – se zice – de ploaie şi de drum rău.
În urma catastrofei de la Drăgăşani n-a mai rămas din
armata grecească decât cete izolate, fără nici o coeziune între
dânsele, rătăcind prin văi şi prin munţi, care încotro putea,
urmărite cu suliţa în coastă de călărimea turcească.
Ipsilante, aﬂând că Sava şi Ghencea împreună cu Mihail,
cu Kiuciuc Ciolac şi cu toată trupa lor se închinase lui Tahir
agá şi că fusese trămişi cu Sericoglu în goana zavergiilor, pierde
orice speranţă, se îndreptează spre Turnu-Roşu şi trece în
Transilvania.
Din vama Sibiului datează el faimosul ordin de zi pe armată,
o adevărată imprecaţiune în contra zavergiilor şi o laudă
meritată pentru vitejia şi patriotismul nenorociţilor ierolochíţi.
Ipsilante spera să meargă la Hamburg, ca să se îmbarce să se
ducă în Grecia, să ia parte la luptă; dar, arestat la Mohaci de
austriaci, după trei ani de detenţiune şi de boală, l-a ajuns
moartea la Theresienstadt.
Farmache, scăpat din înconjurarea lui Bimbaşa Sava, izbutise a-şi forma un corp de 800 de arnăuţi şi apucase în
munţi, dar, urmărit de aproape de 1 500 de turci, s-a refugiat
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în Mănăstirea Secu, unde a ţinut în contra unei trupe de 2 000
de vrăjmaşi până în mijlocul lui septembre, când, înşelat de făgăduielile turcilor, s-a predat. Acolo a fost prins Olimpie şi
amândoi au fost esecutaţi fără milă.
Cu căderea acestor doi bravi căpitani a dispărut orice urmă
de luptă în Principate.
Deşi Sava şi Ghencea, cari acum făceau parte din armata
turcească, erau cei mai zeloşi în goana eteriştilor, tăind şi spânzurând fără cruţare, totuşi, chehaiá-bég nu avea încredere
într-înşii.
Într-o zi de paradă la curtea generalissimului turc, Bimbaşa
Sava, voind să intre în odaie la chehaiá-bég, turcii trag cu
pistoale asupra lui ş-a lui Ghencea, le zboară capetele şi le
primblă pe strade înﬁpte în suliţe. Turcii alergau în toate părţile în goana zavergiilor, la tot pasul erau capete înﬁpte şi trupuri puse în ţeapă. Multă lume nevinovată a pierit, până ce un
oltean turcit, amic al lui Tahir agá, a găsit o formulă prin care
să distingă pe români. Omului bănuit i se propunea să zică:
„Retevei de tei, pe mirişte de mei“.
Se zice că zavergiii, cei mai mulţi slavi, pronunţau:
„Retevela tela pe miriştela mela“,
iar grecii:
„Reθevea δa θea pa mirişti δa mea“.
Când olteanul zicea Kesa, capul şi zbura1.
a)

Kes!, taie! (tc.)
În Iaşi, asemenea o anecdotă răspândită spune că toţi cei suspecţi
de a ﬁ greci erau chemaţi pe câmpia de la Frumoasa şi că trebuiau să
rostească fraza: „Ciritei de tei pe mirişte de mei“. Cel care zicea „Ţiritela
tela pe miristela mela“ era executat la moment. De la o vreme, văzându-se
că grecii, după multe încercări, izbutesc a rosti binişor fraza de mai sus,
semnul de recunoaştere se schimbă. Grecii trebuiau să zică: „Capră neagră în piatră calcă, piatra crapă în patru, crape capul caprei negre, precum
piatra crapă în patru“. Cei întăi greci cari fusese chemaţi să rostească această frază nouă ziceau înspăimântaţi: „Ma ţe piatra, capra, e ţiritei
de tei…“.
1)
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Pe strade, turcii dădeau dezghinuri cu caii, aruncând girítul
în capete înﬁpte pe la porţile curţilor.
Pentru mănţinerea ordinii, chehaiá-bég în Valahia şi Iusuf-paşa în Moldova orânduise în ﬁecare plasă câte un beşlíu
cu 10 neféri, în oraşele principale câte un beşlí-agá cu 50 de
neféri, şi la Iaşi şi Bucureşti câte un beşlí-agá cu câte 200 de
neféri; poliţia toată era în mâna acestor turci. Cât pentru administraţiune, turcii au trimis la Braşov şi la Sibiu, să invite pe
boierii refugiaţi ca să vie în ţară.
Această stare de lucruri a durat până în primăvara anului
1822, când au fost înştiinţaţi boierii că Poarta, dorind să cunoască păsurile ţării, cerea să se trimită la Constantinopol o
deputaţiune cu care guvernul otoman să se poată înţelege. În
deputaţiunile trimise de la Iaşi şi de la Bucureşti era şi Ioniţă
Sandulache Sturza, un coborâtor al lui Vlad Ţepeş, şi Grigorie
Dimitrie Ghica, nepot de frate decăpitatului Grigorie Alexandru
Ghica al Moldovei.
După mai multe conferinţe cu vizirul şi cu reís-eféndi, conferinţe cari au durat mai bine de două luni, pe la iulie sus-menţionaţii doi boieri au fost anunţaţi că sunt numiţi domni: Grigorie
Ghica al Valahiei şi Ioniţă Sturza al Moldovei, şi pe la septembre ei luau în mână cârma ţărilor respective, prin singura
voinţă a Porţii de astă dată, fără ca Rusia să ﬁ participat la alegerea făcută de sultanul.
La suirea lor pe tron, Ghica şi Sturza au găsit ţările zguduite până în temelie, jăfuite şi sărăcite de bandele de zavergii,
de başbuzúci, de zaporojeni şi de sute de bande de tâlhari răspândiţi peste toată ţara. Pe de altă parte, boierii rămaşi în
Sibiu şi în Braşov, ﬁe de invidie, ﬁe mişcaţi de îndemnări străine, urzeau necontenit intrigi şi conspiraţiuni în contra domnilor;
cei mai îndrăzneţi erau cei din Sibiu, unde se aﬂa şi consulul
rusesc din Bucureşti, Pini.
Deşi Gavanosoglu, care urmase lui chehaiá-bég, nu permitea oştirilor de sub comanda sa cea mai mică abatere, dar prezenţa şeﬁlor militari turci alături cu domnii ţării aducea cea
mai mare vătămare autorităţii domneşti; aşa, de esemplu, pe
o simplă denunţare făcută lui Silistra valesí în contra boierului
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Alecache Vilara, a cărui femeie era chiar rudă de aproape,
nepoată de soră lui Grigorie vodă Ghica, acest boier fusese
arestat de báş-beşlí-agá, pus în ﬁare şi trimis la Eskizara, unde
a fost deţinut mai mult de doi ani. La Iaşi, boierul Hasanache,
care făcea parte din casa militară a lui Ioniţă Sturdza, a fost
arestat de Kiuciuk Ahmed agá şi pus în spânzurătoare fără
măcar a preveni pe domn, sub cuvânt că acel Hasanache, după
ce, creştin ﬁind, se turcise, s-ar ﬁ întors iar la religia creştinească, ca să scape de pedeapsa de care era ameninţat pentru
un omor ce săvârşise asupra unui turc.
Pini conta pe intrigile boierilor opozanţi refugiaţi în Transilvania, sperând o turburare în contra lui Grigorie Ghica mai
ales, care să dea un pretext de intervenţiune Rusiei. Oştirile
stau pe malul Prutului gata a trece în Moldova.
Această purtare a lui Pini, care lucra pe faţă la o răscoală
în ţară, neliniştea foarte mult, mai cu deosebire pe Englitera
şi pe Austria, cari căutau cu orice preţ să împace pe Rusia şi
să facă să dispară neînţelegerile şi nemulţumirile ei contra
Porţii.
Expediţiunea lui buluc-başá Simion, om al Brâncoveanuluia,
fusese nimicită de Magheru, care-l silise să se întoarcă ruşinat
la Sibiu, de unde fusese trimis. Se crede că ar ﬁ fost arestat şi
închis la Alba-Iulia, după cererea lui vodă Ghica prin Fleischak
Akenau, consulul austriac din Bucureşti; alţii cred că ar ﬁ trecut
în Serbia, amestecându-se cu cârjalíii.
Dar din toate încercările boierilor, cea mai serioasă a fost a
lui Ghiţă Cuţui cu Toma Brătianu şi cu serdárul Cristu, care
adunase 600 de străini voluntari la pasul Vulcan, cu cari credeau să ridice pandurii, cum făcuse Vladimirescu; dar ei n-au
ţinut nici două zile în contra lui Magheru. La cele dintâi detunături de puşcă au fost părăsiţi de oamenii cu care ajunsese
aproape de Cozia. Toma Brătianu şi cu Cristea au fugit la Petroşani, iar nenorocitul Cuţui a căzut cu 20 de tovarăşi în puterea lui Magheru, care i-a dus dinaintea domnului la Bucureşti.
a) Marele ban Grigore Brâncoveanu (1767–1832), caimacam la 1818
şi 1821.
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Daţi în judecata divanului, au fost condamnaţi ca culpabili de
înaltă trădare, şi Ghiţă Cuţui cu doi tovarăşi au fost spânzuraţi
în Târgul de Afară, singura esecutare capitală în tot timpul
domniei lui Grigorie vodă.
După această încercare, care se zice că ar ﬁ costat pe boieri
500 000 de lei, împrumutaţi de consulul Pini, acesta, nemaiputând pune temei pe vorbele boierilor, văzând inﬂuenţa lor
scăzând pe toată ziua şi încrederea ţărilor în domni crescând
din ce în ce mai mult, lucrurile luând o cale regulată, a părăsit
Sibiul, oropsit chiar de guvernul său.
Contele Nesselrodea a luat altă cale ca să ajungă la realizarea scopurilor sale; s-a hotărât să primească bunele oﬁcii
ale Engliterei şi ale Austriei, sperând să pună încetul cu încetul să cadă toată vina asupra Porţii şi să dobândească dacă
nu aprobarea Europei, dar să-şi asigure cel puţin neutralitatea ei în războiul ce proiecta. La mai 1823 consimte în sfârşit
să transmită ambasadorului englez la Constantinopol, lordului Strangford, o notă în care enumera nemulţumirile ei contra
Porţii.
Deşi, după instalarea domnilor, partea cea mare a armatei
turceşti, adusă în ţară în contra zavergiilor, se retrăsese în cetăţile Dunării şi se lăsase numai ca la 4 000 de neféri cu beşlíii
lor sub comanda a doi báş-beşlí-agá, unul în Bucureşti şi altul
în Iaşi, această ocupaţiune, deşi puţin numeroasă, tot nu putea
ﬁ suferită de ţară, şi Rusia se servea de această nemulţumire.
În nota dar transmisă lordului Strangford ﬁgura în întâiul rând
al nemulţumirilor Rusiei în contra Porţii ocupaţiunea armată;
în al doilea rând, ﬁgura numirea domnilor fără participarea Rusiei la alegerea făcută în persoanele numite.
Lordul Strangford credea în buna-credinţă a guvernului
rusesc şi era convins că toate manoperile lui Pini erau fără
ştirea cabinetului din St.-Petersburg şi contrare intenţiunilor
împăratului.
La întrevederea ambasadorului englez cu reís-eféndi, acesta-i răspunde că numirea domnilor dintre boierii pământeni
a) Karl Robert Nesselrode (1780–1862), ministru de externe al Rusiei
între 1816 şi 1822, alături de Ioánnis Kapodístrias.
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nu aducea nici o schimbare în sistemul de administraţiune a
ţărilor, căci nu se călca nici un tratat, nici o stipulaţiune, căci
nicăieri nu era zis ca domnii să se ia dintre familiile greceşti;
cât pentru notiﬁcare, zicea că această neîmplinire de formalitate provenise numai din lipsa ambasadorului rusesc de la
Constantinopol.
În privinţa beşlíilor, reís-eféndi răspundea că numărul lor
nu era cu mult mai mare decât fusese înainte de 1821.
Din partea sa, internunţiul, baronul Ottenfeld, care avea
instrucţiuni să ajute din toate puterile acţiunea lordului
Strangford, stăruia pe lângă Poartă să facă concesiunile necesare; şi izbutise a îndupleca pe ministrul turc să făgăduiască
că va reduce numărul beşlíilor la 850 şi că chiar aceştia să ﬁe
puşi sub autoritatea directă a domnilor, cum fusese mai înainte
de 1821, şi că va notiﬁca într-un mod oﬁcial numirea lui Grigorie Ghica şi a lui Ioniţă Sturza, îndată ce va veni ambasadorul rusesc la Constantinopol şi se vor restabili relaţiunile
diplomatice.
În privinţa grecilor, nota contelui Nesselrod nu făcea nici
cea mai mică menţiune, dar, ceva mai mult, la întrevederea celor doi împăraţi la Cernăuţi, în septembrie 1823, Alexandru
esprimă un adevărat dezgust pentru greci din cauza intrigilor
şi neînţelegerilor dintre dânşii, declară că nu va cere nimic
pentru ei şi protestă sus şi tare în contra intenţiunilor ce i se
atribuia, că ar voi să aducă turburări şi perturbaţiuni.a
Ca şi la Laibach, el zicea că voieşte pacea, se arăta furios
în contra agentului său Pini pentru încurajările ce da boierilor
emigraţi, făgăduind că-l va destitui. Faptul urmează cuvintelor,
şi îndată, întors la Petersburg, împăratul ordonă rechemarea
lui Pini şi înlocuirea lui cu ghibaciul Minciaki.
Faţă de lordul Strangford, adresându-se către contele Nesselrod, îl întrebă dacă noul numit era rus, şi răspunzându-i-se
că era italian din statele papale:
„Atât mai bine – îi zice împăratul – îmi pare că acest om
este bun pentru postul ce-i încredinţez. De mă voi ﬁ înşelat, îl
a) În septembrie 1823, ţarul Alexandru I se întâlneşte la Cernăuţi cu
Francisc I, împăratul Austriei (1729–1835).
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voi destitui şi pe dânsul, cum am destituit pe Pini. Nu voi ca
agenţii mei să se amestece în afacerile Principatelor.“
După asemenea cuvinte şi fapte, mari erau speranţele pentru mănţinerea păcii, încă şi mai mare încredere în sinceritatea împăratului Alexandru, deşi ţinea oştiri grămădite pe malul
Prutului.
Noul consul general Minciaki era însărcinat să meargă mai
întâi la Constantinopol să reguleze nişte afaceri comerciale cu
Poarta ş-apoi să treacă la postul său la Bucureşti.
Ajungând la Ţarigrad, Minciaki începe tratările cu Poarta
prin nota din 24 februarie 1824, în care, pe lângă cererea de
deşertare a Principatelor de trupe turceşti, pe lângă notiﬁcarea
formală a numirii domnilor şi a restabilirii stării de lucruri,
aşa cum erau înainte de răscularea grecilor, mai cerea ca Poarta
sau să lase liberă navigaţiunea Mării Negre pentru corăbiile
siciliane, napolitane, sarde şi spaniole, sau să le permită a lua,
ca mai nainte, bandiéra rusească; şi termină cerând, în treacăt,
ca Poarta să împace pe greci, acordându-le respectul religiunii
şi stabilirea unei stări de lucruri juste şi durabile.
Pentru întâia dată Rusia punea cestiunea grecească pe
tapet, deşi nici vorbă nu fusese despre aceasta în tratativele
anterioare cu lordul Strangford; dar Rusia înţelegea că, deşi
guvernele, atât al Franţei, cât şi al Engliterii, nu aveau nici o
simpatie pentru răscularea grecilor, dar că dinaintea deşteptării
opiniunii publice, care din zi în zi se manifesta mai mult în
favoarea descendenţilor lui Pericles şi ai lui Leonida, guvernele
Europei nu vor putea să nu susţie o cerere în favoarea grecilor.
Şi în adevăr, nu se înşălă, căci, departe de a se opune acestei
cereri neaşteptate a lui Minciaki, au trebuit să o susţie şi pe
dânsa, ca şi pe celelalte, sfătuind pe Poartă să formeze trei principate, sub numirile de Grecia orientală cu Tesalia, Beoţia şi
Atica; Grecia occidentală cu Epirul şi Acarnania; Grecia meridională cu Moreea şi Candiaa.
Această soluţiune, deşi era un început de dezmembrare a
Imperiului Otoman, dar cel puţin avea avantajul de a ﬁ în
a)

Moreea, Candia: Peloponezul, respectiv Creta.
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aparenţă o disoluţiune în favoarea naţionalităţilor cari compuneau acest imperiu. Dar cum în urmă au ajuns cele trei puteri,
Franţa, Englitera şi Rusia, a consilia darea Moreii lui Mehmet
Ali, paşa de Egipt? Aici se amestecă vederi personale şi interesate. Aşa, de exemplu, Franţa lui Carol al X-lea voia încetarea
revoluţiunii greceşti cu orice preţ, pentru că o considera ca o
reproducţiune a revoluţiunii celei mari franceze; era speriată
de numele de carmaniolia ce-şi dau în insule oamenii partidului
cel mai neîmpăcat turcilor; aşa restauraţiunea ajută pe Rusia
în ideile de dezmembrare a Imperiului Otoman şi sfătuieşte
darea Moreii lui Mehmet Ali, cu speranţă să poată pune mâna
pe Egipt, când Mehmet Ali ar ﬁ avut toate puterile sale în
Moreea.
Englitera, şi ea, prin consideraţiuni de o altă natură, ajungea
tot la soluţiunea de a se da Moreea lui Mehmet Ali, înţelegând
gândirile Franţei şi temându-se ca nu cumva, printr-o înţelegere cu Rusia, afară de cooperaţiunea ei, să nu-şi piardă preponderenţa ce dobândise în Turcia. Astfel susţine ideea Franţei
şi a Rusiei, pe când pe de altă parte ajută pe greci cu bani ca
să poată rezista lui Mehmet Ali, şi astfel să slăbească şi să ruineze pe acest puternic paşă, încât să nu mai poată gândi la
independenţa Egiptului.
„Aveţi doi inamici, zicea lordul Strangford lui Pertef-paşa:
pe Mehmet Ali şi pe grecii revoltaţi, unul ascuns încă, dar care
în curând va ridica şi el masca, celalalt care luptă cu succes;
puneţi pe unul în contra altuia, şi se vor slăbi şi se vor distruge
unul pe altul.“
Cât pentru Rusia, orice soluţiune îi era bună, destul să se
rupă cât mai mult din imperiul sultanului.
Astfel, pe căi deosebite, câteşitrele puterile dau Porţii un sfat
identic şi care nu putea să nu placă unui guvern de răzbunare
în contra grecilor. Poarta, urmând acestor sfaturi, trimite lui
Mehmet Ali un ﬁrman prin care-i conferă paşalâcul Moreii, însărcinându-l să trimită oştire ca să potolească cu orice preţ
a) Fr. carmagnole, haină scurtă adoptată de revoluţionarii francezi
radicali.
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revolta acelei provincii şi punându-i ﬂota la dispoziţiune pentru
transport de trupe.
În ceea ce priveşte cestiunea principatelor, Poarta nici nu
ia vreo măsură, nici nu răspunde, încât din zi în zi relaţiunile
cu Minciaki devin mai acute. Miniştrii Porţii, întrebaţi de reprezentanţii puterilor despre starea în care se aﬂă acele tratative, răspund cu indiferenţă că Poarta era hotărâtă să depărteze
pe beşlíi.
Ibrahim, teribilul Ibrahim, ﬁul lui Mehmet Ali, luase comanda trupelor egiptene, debarcase trupe în Moreea şi începuse
operaţiunile sale cu o cruzime care revolta pretutindeni în
Europa simţul public. Grecii se luptau vitejeşte. Condurioti, preşedintele guvernului Moreii, izbutise, prin trimişii săi, Orlando
şi Lusioti, să ridice 280 000 de lire din împrumutul de 800 000
făcut la Londra; subscripţiuni îi veneau din toate părţile, şi
Byron pregătea expediţiunea în contra Lepantului.
Nu mai rămăsese nici o speranţă pentru mănţinerea păcii;
trupele ruseşti stau gata să intre în Principate, de nu pentru
a declara război turcilor, dar cel puţin pentru a ocupa ţările
dunărene ca o garanţie.
Aceasta era starea lucrurilor când, la 3 decembrie 1825,
soseşte la Constantinopol ştirea morţii împăratului Alexandru,
patru zile înainte de a înceta din viaţă, căci acest monarh a
murit la 7 decembrie.
Fratele său Nicolae îi succedează, dar turburările cari au
întovărăşit moartea împăratului Alexandru şi spiritul de revoltă şi de conspiraţiune care s-a ivit în armata rusească
înlătura pentru moment temerile unui război.
Austria şi Englitera proﬁtând de acest răgaz, atât Labzaltern, ambasadorul Austriei la Petersburg, precum şi internunţiul Ottenfeld cu lordul Strangford la Constantinopole, lucrează
cu stăruinţă, şi în iunie 1826 dobândesc de la Poartă retragerea
beşlíilor şi reducerea lor la numărul de 850, puşi sub ordinele
directe ale domnilor, liberarea lui Vilara din închisoarea de la
Eskizara şi trimiterea de plenipotenţi (muraháşi) la Akerman,
ca să trateze şi să determine restabilirea de statu-quo dinainte
de 1821 în Principate. Împăratul Nicolae însă voieşte ca, mai
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înainte de întrunirea plenipotenţilor, să esiste o înţelegere prealabilă asupra teritorielor în litigiu din Asia, conformându-se
tratatului de Bucureşti din 1812. Turcii cereau să li se remită
Anapa, pe care o deţineau ruşii sub cuvânt că ei posedau acest
punct încă cu 20 de ani înainte de a face parte din teritoriul
Mingreliei şi marei Abazii, pe când aparţinea Georgiei, al cărei
principe o cedase Rusiei, până nu recunoscuse încă suveranitatea Porţii; pe de altă parte, turcii nu voiau să remită Rusiei
Kemhelu, Redut-Kale şi Sukum-Kale, stipulate în tratatul de
la 1812, până ce nu li se va reda Anapa. Înţelegerea s-a făcut
la Constantinopole prin stăruinţa ambasadorilor, şi generalul
Worontzof cu Ribeaupierre au fost trimişi la Akerman să trateze
cu muraháşii turci.
În convenţiunea încheiată, s-a dat deplină satisfacţiune cererilor Rusiei; între altele s-a stipulat să se dea Principatelor o
organizaţiune regulată, articul care a fost izvorul din care au
ieşit Regulamentele organice ce ne-au guvernat până la 1848
şi la 1857. Nu s-a zis însă nici un cuvânt în privinţa grecilor, şi
Ribeaupierre a fost trimis, îndată după încheierea Convenţiei
de la Akerman, ca ambasador la Constantinopole, şi Minciaki
dus la postul său la Bucureşti. Acum pacea părea asigurată
mai mult decât oricând, şi orice bănuială de ostilitate dispăruse,
când lordul Strangford este rechemat şi înlocuit cu un fellow
(tovarăş) al universităţii de Cambridge, cu Stratford Canninga,
vărul vestitului liberal George Canning. Noul ambasador al
Angliei debutase în cariera diplomatică în anul 1807, ca secretar
de ambasadă la Constantinopole, pe când de-abia era de 21 de
ani, de unde apoi fusese trimis la Washington. Era un entuziast
al cauzei grecilor, plin de suvenirile nemuritoare ale clasicităţii
şi antichităţilor elene. Tânărul ambasador aducea cu dânsul
convenţia încheiată la Londra între Franţa, Rusia şi Englitera
privitoare la Grecia.
Deşi puterile se înţelesese la Laibach şi declarase că afacerea
greacă era o cestiune cu totul de administraţiune interioară,
a) Stratford Canning de Redcliffe (1785–1880), diplomat britanic;
cel mai îndelungat oﬁciu de ambasador la Constantinopol (1825–1828,
1831–1832, 1842–1858). V. infra, pp. 228–235, 260–263.
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în care nimeni nu avea dreptul să se amestece, acum însă voiau
să intervie, şi să intervie cu forţa, căci se stipulase în Convenţia
de la Londra că ﬂotele combinate vor merge în apele Greciei să
oprească cruzimile ce se comiteau de trupele egiptene. Poarta,
refuzând de a da satisfacţiune cererilor ambasadorilor celor
trei puteri contractante, Stratford Canning părăseşte Constantinopolul, se retrage la Poros, unde-l urmează mai în urmă
ambasadorul Latour-Maubourg şi Ribeaupierre. Guvernul
revoluţionar grecesc se transportase la Naupleea, ﬂotele sunt
chemate, şi consecinţa acestei acţiuni a fost oprirea debarcării
de nouă trupe egiptene şi distrugerea ﬂotei turceşti la Navarin.
Cine se poate opri de-a nu găsi şi aici o asemănare cu cele ce se
petrec şi cu cele ce se pregătesc astăzi în Orient?
Deşi intenţiunea Engliterei n-a fost de a face din refuzul
Porţii o stare de război şi de ostilităţi, dar nu era tot astfel şi
pentru Rusia, căreia îi plăcea să considere Navarinul ca un
început de ostilităţi. Într-o explicaţiune cu Pertef paşa, care
arăta lui Uszar, însărcinatul rus, obstaculele ce există în
Coran de a da cestiunii greceşti soluţiunea cerută de puteri,
acesta îi zicea, cu un ton puţin curtean, că este o incongruitate
de a tot pune înainte legea sfântă a Coranului, cuvinte la cari
Pertef paşa răspunde:
„O cred şi eu, căci dacă creştinii ar şti să aprecieze valoarea
acestor argumente şi a legii noastre sﬁnte, s-ar ﬁ făcut de mult
musulmani“.
De la Petersburg, lordul Dudley scria că, deşi lupta de la Navarin şi încetarea relaţiunilor diplomatice cu Poarta da drept
Rusiei să se considere în stare de război cu Turcia, dar că
împăratul Nicolae îl asigurase pe cuvântul său de onoare că
nu avea de gând să bage trupele sale în Principate; vine însă
în urmă circulara Porţii din fevruarie 1828, trimisă tuturor
guvernorilor de provincii, în care Rusia este tratată de inamică
a Islamului şi de instigătoarea insurecţiunii greceşti, în urma
căreia împăratul Nicolae trimite pe Lieven la Londra, cu o notă
în care face cunoscut guvernului englez că împăratul se vede
provocat prin nouă injurii din partea guvernului Porţii şi chiar
prin acte de ostilitate, precum erau încurajările date Persiei de
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a nu respecta armistiţiul încheiat cu Rusia şi obstacolele aduse
necontenit navigaţiunii în Marea Neagră; şi declară că Rusia
se consideră de aci înainte în stare de război cu Turcia şi că va
împinge operaţiunile militare până ce va dobândi satisfacţiune
pentru ofensele ce i s-au făcut, desăvârşita aplicare a articolelor
Tratatelor de la Akerman, garanţii îndestulătoare în contra
obstacolelor navigaţiunii ruseşti în Bosfor şi îndemnizări de
război. Mai adauge nota adusă de Lieven că Rusia se credea obligată prin tratatul de la Londra să dea o soluţiune satisfăcătoare
cestiunii greceşti.
Guvernul Porţii, prin sistemul său nenorocit de temporizare
şi prin îngâmfarea sa, prin ezitaţiunile şi imprudenţele sale,
dăduse Rusiei o aparenţă de dreptate de a-i declara război, şi
aceasta într-un moment când toată opiniunea în Europa era
în contra ei, când se aﬂa cu totul izolată şi abandonată la
discreţiunea inamicului său.
Acestea erau poziţiunile respective când, în ziua de 7 mai
1828, oştirile ruseşti, sub comanda principelui Wittgensteina,
trec Prutul la Sculeni şi la Reni, ocupă Iaşul, înaintează spre
Bucureşti, înconjoară fortăreţele de pe malul Dunării, şi Wittgenstein pune mâna pe guvernul Principatelor, numind pe
contele Pahlen prezident-plenipotent al divanurilor ţării.
ion ghica

a) Ludwig Adolph Peter von Wittgenstein (1769–1843), mareşal rus;
s-a distins în războaiele napoleoniene.

vii. liberalii de altădată

Ghergani, noiembre 1880

Iubite amice,
Tu ştii, ca şi mine, că a fost un timp când trebuia mare îndrăzneală şi abnegaţiune unui român ca să cugete
naţionalitate şi libertate; pentru aceasta îi trebuia mai întâi
să renunţe la orice favoare, la orice solicitudine, la orice dreptate
chiar din partea guvernului, să încheie pact cu persecuţiunile,
cu exilul şi cu proscripţiunea; să lase orice speranţă.
Fericit acela care putea conserva afecţiunile familiei, căci
până acolo mergea goana în contra acelor cari îndrăzneau să
iasă din rânduri. Acei cari se hotărau să vorbească sau să scrie
despre drepturile românilor, despre viitorul şi despre speranţele
lor; să pomenească măcar de desﬁinţarea robiei, de împroprietărirea clăcaşilor, de încetarea protectoratului, de recuperarea
autonomiei, de unirea Moldovei cu Valahia, să critice nedreptăţile şi prevaricaţiunile în justiţie şi în administraţie, trebuiau să se ducă peste ţări şi peste mări, să se ascundă şi să-şi
schimbe numele, căci altfel se espuneau a ﬁ trimişi să-şi spăsească sentimentele şi îndrăzneala în vreo temniţă sau cel
puţin în vreo mănăstire. Noi am apucat timpuri grele, pe când
Câmpineanu, Mitică Filipescu, Niculae Bălcescu se pocăiau la
Plumbuita, la Snagov, la Mărgineni şi în ocnele de la Telega,
topindu-şi sănătatea şi averea.
Acum lucrurile s-au schimbat. A striga pe toate tonurile, cu
vreme şi fără vreme, din gură şi din condei: patrie, libertate,
egalitate, independenţă; a încrimina şi batjocori pe acei cari
nu trec peste marginile moderaţiunii, a bunei-cuviinţe şi a
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modestiei, a acuza de trădători pe oamenii cei mai devotaţi
binelui ţărei, a-i trata în mod ireverenţios, a-i lovi şi a-i insulta
nu numai că nu este periculos, dar este glorios şi chiar bănos.
Apoi, când învăpăiarea patriotică trece peste fruntarii, peste
Carpaţi sau peste Hem a, ea dă drepturi netăgăduite la sinecuri
bine plătite, la misiuni cunoscute sau necunoscute în budget.
Ceea ce era pagubă odinioară a devenit speculă şi proﬁt, şi
numărul înfocaţilor creşte în proporţiune cu încurajarea ce
găsesc şi de la public, şi de la guvern. „Lac să ﬁe, broaşte multe“,
zice proverbul. Persecutările şi invectivele au rămas partea
acelora cari nu se suie pe streaşină ca să strige la patriotism
sau cari nu se asociază cu acei cari practică calomnia şi injuria
în favoarea vreunui partid colorat, şi asupra acelora cari s-ar
mulţămi cu mai puţină ostentaţiune, cu mai puţină fanfaronadă
şi cu ceva mai multă încurajare dată literelor, ştiinţei şi artelor, ceea ce ne-ar face să aducem şi noi contingentul nostru la
opera cea mare a civilizaţiunii şi ne-ar da dreptul la recunoştinţa naţiunilor celor mari, mai mult poate decât vitejia soldaţilor noştri şi sporiri de teritoriu.
Peste douăzeci, cincizeci, o sută de ani poate că s-or găsi publicişti şi istorici cari să arate generaţiilor viitoare în ce parte
a fost mai multă şi mai adevărată iubire de ţară şi să le indice
drumul cel adevărat ce trebuie să urmeze; până atunci însă
meritul şi gloria vor ﬁ partea zbierătorilor şi dibacilor, şi primejdia este mare.
Patrioţii înfocaţi nu aşteaptă judecata istoriei; tari de
sprijinul ce găsesc în opinia publică cea ameţită şi rătăcită şi
în partizanii ce-şi fac prin fel de fel de mijloace, îşi apropriază
toate faptele cele mari şi frumoase ale naţiunii, se proclamă
oameni mari, îşi pun lauri pe frunte şi cer să ﬁe adoraţi.
„Revoluţia bărbată-mio!“ zicea o cocoană când vorbea de revoluţia din 1848. Eroul cu mantaua albă b nu voia să recunoască
că acea răsculare, acel strigăt de durere şi de indignare al
naţiunii era opera unei lucrări stăruitoare de mai multe genea) Haímos (gr.), Haemus (lat.), Munţii Balcani. b) Aluzie la Ion Heliade
Rădulescu. Ezitant în timpul revoluţiei, acesta şi-a atribuit în exil toate
meritele, lucrând împotriva celorlalţi revoluţionari.
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raţiuni. În îngâmfarea lui, credea că înainte de dânsul nimic
nu fusese, şi data România şi românismul numai de la venirea
sa pe pământ. Înainte de dânsul, nici limbă, nici naţiune nu
esista într-acest colţ al lumii; el, lumina şi patriotismul, afară
de el, numai întuneric şi trădare! Îşi atribuia şi-şi apropria
toate evenimentele politice în general şi revoluţia de la 1848
în special; dar, în elasticitatea sa de convicţiuni, trata acel mare
şi generos act al românilor de uneltire diavolească ori de câte
ori trebile nu-i mergeau bine, şi pe unii din articolii programei
naţiunii îi atribuia unei negre trădări şi unei ţesături infernale, în care încurca şi incrimina pe românii cei mai ageri, pe
aceia a cărora viaţă fusese un şir neîntrerupt de sacriﬁcii şi de
devotament.
Astăzi partidele strigă în gura mare şi fără ruşine:
„Noi şi numai noi ne iubim ţara!“
„Noi şi numai noi i-am dat libertate, egalitate, unire, principe
străin şi poziţiune politică şi independentă!“
„Noi şi numai noi am salvat-o de cei răi şi de cei vicleni!“
„Acei cari nu cred ca şi noi şi nu sunt cu noi sunt inimici ai
românilor şi ai românismului, trădători, vânduţi turcului,
ungurului şi englezului!“
„Când guvernul nu este în mâna noastră, toate merg rău,
îndată însă ce norocul ne dă pe mână frânele statului, atunci
într-o clipă, ca printr-un farmec, lucrurile se schimbă!“
,,Încrederea în viitor renaşte, spiritele se liniştesc!“
„Securitatea şi justiţia domnesc pretutindeni!“
„Tot românul trăieşte bine, la ţară şi în oraş, nesupărat şi
nebântuit, petrece cu porţile şi cu uşile deschise ziua şi noaptea,
fără zăvoare la uşi şi la ferestre, fără puşcă, fără pistol, fără
temere de foc la clăi, la magazii şi la case!“
„Caii şi boii nu se mai îmbolnăvesc, nu se mai fură din coşare,
nici de pe câmp; epizootia intră în gură de şarpe, lăcustele fug
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peste Dunăre sau zboară pe deasupra Carpaţilor; spicul grâului
creşte lung de-o palmă şi des ca păzderea, proştilor şi beţivilor
le creşte mintea, de poţi să-i faci şi miniştri dacă vrei, copiilor
le cresc condeiele, ca să ne cânte nouă osanale şi celor cari nu
vin în numele nostru să azvârle imprecaţiuni şi injurii.“
„Românii se înarmează, datoria ﬂotantă se stinge, ﬁnanţele
prosperă şi, mai presus de toate, demnitatea ţării şi drapelul
naţional se ridică din umilinţa în care au fost târâte de toţi
acei cari nu erau cu noi. Lumea se linişteşte îndată ce agenţia
Havas şi reporterii anunţă Europei că ne-am suit iar noi la
putere.“
„Iscălituri de oameni de toată vârsta, cu sutele şi cu miile,
mărturisesc prin poşte şi prin telegraf aceste fericiri, dând
graţie cerului că iar i-a învrednicit Dumnezeu să vază la putere
pe oamenii de geniu şi pe patrioţii cei mai mari, cari realizează
aspiraţiunile naţiunii.“
„Tot ce s-a făcut mare şi patriotic s-a făcut de mine şi prin
mine, zicea mai deunăzi o individualitate dibace; tot ce s-a făcut
fără de mine s-a făcut rău şi trebuie desfăcut!“
Fatuitatea facţioşilor şi a demagogilor, a albilor şi a roşilor
este atât de mare şi-i orbeşte pe unii şi pe alţii până într-atâta,
încât îşi atribuie lor şi numai lor evenimentele cari au rezultat
din cauze mari şi complexe, la cari ei au fost cu totul străini.
Publicul crezător şi uimit se închină când unora, când
altora; răii şi trădătorii de ieri devin geniuri bune şi patrioţi
devotaţi de a doua zi, până ce iar se întoarce sfera, de ies ceialalţi dasupra, încât românul, nemaiştiind la ce sfânt să se
închine, îşi dă numele tuturor admiraţiunilor şi recunoştinţelor
telegraﬁce.
Dorinţa ce are ﬁecare de a face să se crează despre sine că el
şi numai el a făcut tot ce este bine, tot ce este mare trage după
dânsa necesitatea de a defăima pe ceialalţi, de a înnegri în ochii
naţiunii tot ce nu este el şi a se pune ca singurul capabil, curat
şi bun. De-aici s-a născut şcoala calomniei şi a injuriei, care a
adus zizania, ura şi dezbinarea, o şcoală a cărei adepţi, pentru
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a populariza neadevărul şi eroarea, nu-şi cruţă nici un sacriﬁciu, espresiunile cele mai batjocoritoare curg ca din izvor.
Dacă cineva are nenorocirea de a consilia moderaţiunea şi
modestia, de a pomeni de economii în ﬁnanţe, de a zice că progresul şi civilizaţiunea nu stă în instituţiuni cari nu au alt scop
şi alt rezultat decât de a satisface vanitatea, dacă denunţă vreo
abatere sau nu aprobă persecuţiuni nedrepte, conspiraţii inventate, presupuneri şi acuzaţiuni infamante, îndată o sută de
condeie şi mii de limbi tăbăresc pe dânsul, îl denunţă opiniunii
publice ca vândut străinului, ca om cu inimă neagră, inimic al
măririi şi al gloriei naţionale; dacă zice cuiva că s-a abătut de
la principiile cele adevărate, de la principiile acele pe cari le
susţinea ieri cu tărie şi cu talent şi că apără reteveiul lui P.T.,
lui K. şi I.G., de unde-1 combătea când era în mâna arhiereului
N.S. şi a lui T.D.a, că astăzi aprobă inﬂuenţa morală în alegeri,
inﬂuenţa în contra căreia a tunat şi a fulgerat când era
practicată de alţii, îndată i se răspunde că e paraponisít, nebun,
că vânează minister, că voieşte răsturnarea stării de lucruri
esistentă; i se atribuie gratuit infamii şi fapte nedemne şi, graţie bogăţiei de oameni de toate specialităţile, se găsesc îndestui cari să ateste prin grai şi prin scris că au auzit şi au văzut
ceea ce n-a esistat.
Eu, din parte-mi, convins că, în tot ce s-a făcut bun şi bine
în ţară, ﬁecare la rândul său nu a fost decât un instrument
zelos şi devotat voinţei naţionale şi că propriul libertăţii este
de a nu se închina la prezumţiunile nedrepte, nici a urma
orbeşte rătăcirilor opiniunii, nu am putut ﬁ admiratorul dibacilor şi şarlatanilor, nu m-am putut alipi de acei zeiﬁcaţi şi de
acei cari se pun dinaintea poporului ca eroi, pentru că nu am
putut da stima şi afecţiunea mea decât acelor cari o merită;
condeiele cele agere, consacrate partidelor şi facţiunilor, au fost
şi sunt totdeauna dispuse a mă lovi; scriitorii de asemene fel
abuză de libertatea de care se bucură presa; ceea ce ei afecţionează mai mult în polemica lor este de a zice acelor pe care-i
atacă că au trădat şi că au furat; educaţiunea şi retorica lor se
a)

Trimiteri la agitatori electorali celebri în epocă.
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învoieşte foarte bine cu asemenea acuzaţiuni, căci ele convin
politicei şi aspiraţiunilor de cari sunt conduşi; însă, glorie luminelor secolului, nu mai suntem în timpul lui Basilioa, pe
când calomnia putea omorî; ea nu mai are acea putere; astăzi
un om învăluit în onorabilitatea sa poate foarte bine nesocoti
acele loviri; de multe ori ele cad pe capul acelora cari se servesc
de dânsele.
Starea noastră morală e de îngrijit, dar eu încă tot cred că
mai sunt oameni cari cugetă şi cari nu sunt molipsiţi de suﬂarea ciumoasă a corupţiunii şi a invidiei; că ei vor ajunge cu
timpul la o comunitate de idei politice bazate pe principii adevărat salutare; am credinţa că românii nu pot întârzia de a se
grupa unul câte unul în jurul principiilor libertăţii şi ale constituţionalismului sincer aplicate; cred în triumful luminii şi
adevărului. Vine o zi când simţul moral se revoltă văzând capacitatea, ştiinţa şi probitatea insultate, principiile moralei şi
justiţiei nesocotite şi călcate în picioare; vine o zi când se indignează văzând pe guvern că face din administraţie şi din justiţie un instrument al patimilor şi al luptelor politice, pe favoriţii
miniştrilor împunând încrederea în guvern cu reteveiul, aci în
numele libertăţii şi al democraţiei, aci în numele autorităţii şi
al bunei ordine.
Credinţa mea este că va veni curând timpul când românii
vor înţelege că nici libertatea nu este anarhie, nici legalitatea
nu este despotism; şi că autoritatea, cu cât este indispensabilă
societăţilor, cu atât ea trebuie să ﬁe mai întărită făcând-o să
derive de la lege, a cărei suveranitate este singurul principiu
care poate conduce societăţile moderne; şi că libertatea, cu cât
este mai necesară, cu atât trebuie să fie subordinată raţiunii
şi ştiinţii. Simţul moral nu poate răbda mult timp a vedea pe
acei cari trebuie să ﬁe ausiliarii cei mai puternici ai civilizaţiunii, pe preot, pe învăţător şi pe învăţătoare, pe judecător
şi pe soldat, întrebuinţaţi ca instrumente politice, ca agenţi
electorali şi de corupţiune; nu poate răbda mult timp să vadă
urmându-se în afară o politică reprobată de naţiune prin mai
a) Personaj care interpretează „Aria calomniei“ în opera Bărbierul din
Sevilia, de Gioachino Rossini.
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multe acte solemne a şi să vadă că, sub cuvântul de a ţinea sus
drapelul naţional, se aleagă jocul periculos al întâmplărilor, să
ne ducem să compromitem demnitatea noastră, espunându-ne
la umilinţe şi să dăm pe toată ziua ocaziune străinilor de a se
amesteca în afacerile noastre dinlăuntru şi astfel să se inaugureze o eră de ingerenţă a streinului.
Într-o societate bine echilibrată, deosebitele ramuri ale
trebuinţelor naţionale trebuie să meargă mână în mână, trebuie ca nici politica să nu ﬁe sacriﬁcată comerţului şi industriei,
nici literatura şi artele să nu fie sacrificate ambiţiunii politice şi vitejiei. A sacriﬁca toate interesele politicei şi vitejiei
nu poate ﬁ, nici măcar în condiţiunile cele mai norocite, decât
un succes trecător de care peste câţiva ani de-abia mai aduce
aminte o inscripţiune săpată în piatră.
Iată o profesiune de credinţă; aud strigându-se: Dar de ce
să nu-mi ﬁe şi mie permis a avea ambiţiunea să contribuiesc
cu slabele mele mijloace la ceea ce se poate face bun şi frumos
în ţară; nu văd pentru ce m-aş apăra de o pretenţiune care nu
ar avea nimic de reprehensibil, dar cu toate aceste liniştească-se temerile de îndată. Dacă o asemenea ambiţiune nu se
lipeşte astăzi de mine, cauza este că eu ştiu că pentru a guverna
aşa cum cred eu că ar trebui guvernată România, pentru a urma
cu succes politica pe care o cred eu salutară pentru ţară, ar trebui
să pot găsi o putere pe care să mă pot răzema. Nu sunt nici destul de naiv, nici atât de prezumţios ca, la vârsta la care am ajuns
şi cu esperienţa ce am putut dobândi, să-mi permit a-mi face
iluziuni. Nu mi-ar ﬁ iertat a crede că un om care nu se bucură
de bunăvoinţa celor cari dispun de încrederea publică şi în contra
căruia s-au coalizat totdeauna albii cu roşiii poate ﬁ chemat la
trebile statului, sau că, chemat ﬁind, ar putea să se ţie îndestul
ca să vadă fructul cugetărilor şi ostenelelor sale realizate.
A ﬁ ministru fără a putea face ceea ce trebuie făcut ar ﬁ numai satisfacţiunea unei vanităţi copilăreşti care nu poate sătura
ambiţiunea mea.
a) Probabil aluzie la ceea ce era perceput în epocă drept politică progermană a lui Carol I, care venea în contradicţie cu sentimentele ﬁlofranceze ale opiniei publice de la noi.
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Partidele cari conduc opinia ştiu bine că eu nu pot nici
linguşi patimile şi hrăni urile, nici încuraja eresurile şi prejudiţiele mulţimii, ﬁindcă ştiu că, ori de câte ori am avut puterea,
nu m-am servit de dânsa ca de un instrument de favoare sau
de persecuţiune şi că nu am căutat a mări acţiunea vreunui
partid, ci am lăsat opiniunile să se formeze şi să se manifesteze
într-un mod liber, sub acţiunea raţiunii. Ştiu că eu nu mi-am
făcut din guvernare un ideal strâmt şi tiranic pe care să-l impun
în proﬁtul vreunei secte sau vreunei coterii, nu am promis, nici
acordat favoruri vreunei coterii, nici n-am persecutat pe vreun
partid. Tendinţele şi aspiraţiunile mele au fost totdeauna de a
vedea pe oamenii capabili uniţi sub drapelul constituţiunii, bine
hotărâţi a practica şi a apăra principiile de politică, de ordine,
de libertate şi de justiţie. Doresc din toate puterile inimii şi spiritului meu ca oamenii oneşti şi învăţaţi să se grupeze în jurul
ideilor celor bune şi raţionale, să le susţie cu tărie şi să le propage prin cuvânt, prin scrieri şi prin fapte, căci numai astfel
s-ar putea forma conştiinţa poporului, singurul frâu ce poate
opri pe guvernanţi de a se abate de la prescripţiunile adevăratelor principii şi a nu lăsa loc la credinţe greşite şi stricate prin
ură şi prin patimi. Dorinţa mea a fost totdeauna de a vedea pe
acei care-şi iubesc ţara legaţi între dânşii printr-o comunitate
de idei şi de principii, iar nu prin interese de partid, prin cabale
cari nu pot avea alt rezultat decât a face pe români să păşească
din decepţiune în decepţiune şi a-i arunca într-un scepticism
politic care poate avea cele mai fatale consecinţe.
Condus de aceste dorinţe, cred că fac bine adresându-ţi
această epistolă urmată de câteva altele, în cari îmi propun a
trata câteva din principiile cari ar trebui să conducă societatea
noastră. Le voi trata astfel precum ele sunt înţelese de publiciştii cei mai eminenţi ai Europei şi asupra cărora astăzi nu
mai esistă între oamenii de ştiinţă politică mai multe feluri de
a vedea.
ion ghica

viii. generalul coletti
la 1835
Ghergani, ghenarie, 1881

Iubite amice,
Îţi aduci aminte de întâia noastră întâlnire,
sunt acum vreo 45 de ani, la Paris, cam pe la anul 1835? Cinci
sau şase români munteni din Valahia, cum se zicea pe-atunci,
locuiam în rue St. Hyacinthe cu Niculae Cantacuzino Paşcanu
şi cu Iancu Filipescu Vulpache. Voi, alţi atâţia români moldoveni, între cari şi fostul domn Alecu Cuza, locuiaţi cu un profesor anume Furnarache în rue Nôtre-Dame des Champs.
Într-o duminecă, micele noastre cârduri se întâlniră pe Quai
Voltaire, şi noi, şi voi mergeam tot spre Champs Elysées. Mentorii noştri se opriră un minut la vorbă. Nu ştiu cum, nici în ce
fel, dar ne-am pomenit deodată amestecaţi şi braţ la braţ un
muntean c-un moldovean; vorbeam ﬁecare limbagiul provinciei
noastre şi ne înţelegeam parc-am ﬁ vorbit aceeaşi limbă. Ce
revelaţiune! Dintr-acel moment nu am mai fost nici munteni,
nici moldoveni. Eram toţi români!
Mie mi-a căzut parte la braţ un tânăr mărunţel, cam de talia
mea, mucheléf la haine: venghércă de postav negru cu brandebúruri şi cu chiostécuri, pantaloni nohutíi largi de se vedea
numai vârful botinei de lac; jiletca de catifea vişinie cu găitan
de ﬁr de jur împrejur şi mai multe lanţuri de aur la ceasornic.
Mi-a spus îndată că era bogat, foarte bogat, şi că era conte; observându-i eu că la noi nu esistau titluri de nobilime, el mi-a
esplicat că se aﬂa într-un caz cu totul şi cu totul escepţional, că
m.s. vodă îl îmbrăcase cu caftan, dându-i rangul de comis, când
era încă în leagăn, şi că de când învăţa carte se convinsese că
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rangul de comis este latinescul comes, comitis… Şi ca să-mi
dovedească şi mai bine dreptul său la acest titlu, mi-a dat carta
sa de vizită, pe care era scris în litere majuscule:
monsieur le comte de…
Lipsea însă armoriile; aceasta lacună provenea numai dintr-un qui-pro-quo, ﬁindcă, scriind acasă să i se trimiţă armoriile
familiei, se crezuse că cerea puşca de vânătoare a bătrânului
său tată. Esplicându-se însă mai bine în urmă, glumeţul său
frate i-a trimis un desemn reprezentând doi morcovi degeraţi
şi întrulocaţi sub o coronă de patlagele.
Tot mergând spre Arcul de Triumf şi discutând cu camaradul
meu de braţ, căci nu ne prea înţelegeam în istorie, mai ales
asupra dimensiunilor zidurilor Babilonului, camaradul pretindea că erau destul de largi ca să poată trece în rând cinci
cară în fuga mare, eu ţineam la trei; ajunsesem dinaintea
palatului după Quai d’Orsay, fosta casă a Consiliului de Stat
din timpul lui Napoleon III, devenită, prin ajutorul petrolului,
un trist suvenir al domniei Comunei din 1871. Acea zidire,
înfăşurată încă în feşele schelelor pe cari lucrau meşteri pietrari, părea şi mai mare, dominând toată mahalaua ca o namilă.
Camaradul, văzându-mă în uimire, cu ochii în sus şi cu gura
căscată dinaintea acestei zidiri atât de măreţe, îmi zise râzând:
— Ce? N-ai mai văzut astfel de case? Cum? Voi n-aveţi în
Bucureşti zidiri aşa de mari?
— Dar cred că nici voi nu aveţi astfel de palate la Iaşi, replicai eu.
— Aşa! Să vezi tu casa tată-meu; e mult mai mare!
Aceasta iluziune a camaradului m-a costat mai târziu doi
sorocovéţi şi o oră de rătăcire pe stradele capitalei Moldovei,
căci, voind să-i fac vizită, m-am suit într-o birjă, zicând birjarului să mă ducă la comitele de…
— Dar unde şade? mă întrebă birjarul.
— Casa cea mai mare din Iaşi, îi răspund.
— Las’ că ştiu; la vistiernicu Rosnovanu, îmi zise birjarul.
— Nu! O casă mare, mare, mult mai mare.
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La aceste cuvinte, birjarul îşi întoarce capul, uitându-se la
mine cu un fel de milă.
— Dar unde ai mai pomenit mata casă mai mare decât a
conului Niculachi Rosnovanu?
Ştiu că tată-tău voia să te facă medic, şi tu te puseseşi pe
chimie; ne întâlneam adeseori sub castanii Luxemburgului şi
vorbeam oxigen şi hidrogen, dar observasem că de câte ori îţi
vorbeam de plantele marine din care se scoate iodul sau de
oasele cele mai bogate în fosfor, căscai din toată puterea fălcilor;
mai observasem că, vorbindu-ţi într-o zi de poeziile lui Văcărescu şi recitindu-ţi una din poeziile iubitului nostru amic Gr.
Alexandrescu:
Culcat p-aste ruine sub care adâncită
E slava strămoşească…
ai deschis ochi mari şi m-ai întrebat dacă mai ştiu şi altele. Din
ziua aceea mi-am zis că n-o să te faci medic.
Câte lucruri s-au petrecut de atunci pe lume şi mai ales
într-acest colţişor de pământ, care poartă astăzi numele de
România, pe care pe atunci nimeni nu-l cunoştea în străinătate
nici de nume măcar! Puteam să strigăm cât ne-ar ﬁ luat gura
că suntem români, strănepoţi de-ai lui Traian, că nimeni nu ne
credea, nu ne asculta, nu ne înţelegea; surda le ziceam că noi
eram valahi şi că voi eraţi moldoveni; ni se răspundea:
„Vasăzică sunteţi muscali? Sunteţi turci?“ şi prin urmare
hotărau că eram greci, de vreme ce eram schismatici şi ne
închinăm la răsărit; şi, mai cu ajutorul lui Lichiardopulo, lui
Picolo, lui Furnarache, lui Ventura, şi voi, şi noi nu ne puteam
cotorosi de numele de greci. A trecut mult până când unii din
francezi au consimţit să ne zică moldovalacs şi prin abreviaţie
moldac şi să numească Principatele Moldachie sau Valavie. Nu
demult, încă prin timpul domniei lui Alexandru Cuza vodă, o
damă italiană la Turin zicea de un tânăr român care-i era
prezentat de ﬁloromânul Vegezzi Ruscalla ca moldovalac:
„Come? cosi giovane e gia moldovalaco!“a Credea că acest nume
era un rang, un cin, paşa sau mamamuşi!
a)

„Cum? aşa de tânăr, şi deja moldovalah!“ (it.).
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Într-o seară, doctorul Mihailidi, fostul meu dascăl de elineşte
în Bucureşti, un elev al învăţatului Neoﬁt Duca, devenit doctor
în medicină pe când eu dobândeam gradul de bacalaureat, mă
duce într-o serată la vestita ﬁlelenă dna de Champy, sora
colonelului Favier, unul din cei mai mari luptători pentru independenţa Greciei. Acolo am întâlnit pe academicianul Patin,
profesor la Sorbona, care, cu câteva zile înainte, mă esaminase
de limba elenă şi-mi dedese o bilă albă numai şi numai pentru
că, cetind pasagiul ce-mi indicase din Xenofon, pronunţasem:
’Επεˆ δê h̀ρhντο h̀μéρα δê σχεδo… iπεφαινε καˆ εiς…
în loc de a citi:
Epeï dè erentò emerà te schedoù ipefaïnè caï eïs…a
Cu toată ardoarea ce am pus, esplicându-i că nu sunt grec
şi că eram de neam latin, spunându-i de Traian, de colonii aduşi
de dânsul în Dacia etc., nu am putut face să înţeleagă că nu
eram nici turc, nici muscal, nici să priceapă cum de nu mă simţeam prea onorat de a mă numi grec… Şi cred că a rămas, cât
a mai trăit, tot încurcat despre naţionalitatea noastră.
În salonul doamnei de Champy se aduna o dată pe săptămână tot ce Parisul conţinea mai elin, elenist şi ﬁlelin; toţi
francezii cari luaseră parte la luptele de la Misolunghi, Arta
şi Navarin, toţi câţi scriseseră o carte, o broşurică sau un articul
de ziar sau cari ziseră două cuvinte în Camera Deputaţilor în
favoarea grecilor; câţiva studenţi: fraţii George şi Nicachi
Mavrocordat, Coromila, Scalistira etc. erau primiţi în acel salon
ca pogorâtori direcţi din eroii cântaţi de Omer.
Într-una din seri, dna de Champy era într-o stare de mare
agitaţiune; sta cu ochii ţintiţi spre uşă şi de câte ori lacheul
anunţa un musaﬁr dumneaei sălta din loc, parcă aştepta pe
cineva; când deodată se deschid amândouă uşile salonului şi
un glas mândru şi răsunător anunţă: „Son Excellence le général
a) „Când am fost prinşi, abia se lumina de ziuă şi…“ În prima ocurenţă,
pronunţia neogreacă; în a doua, pronunţia elină.
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Coletti, envoyé extraordinaire de Sa Majesté le roi des Grecs“ a,
şi îndată apare un om înalt, trupeş, frumos îmbrăcat cu fustanelă, cu minteán şi cepchén alb cusut cu găitanuri albastre.
Toate căutăturile s-au întors spre noul-venit; asistenţii îşi
şopteau unul altuia: „C’est l’ambassadeur du roi Othon!“ b Toţi
şi toate îl înconjoară, i se închină.
Mentorul meu, doctorul Mihailidi, proﬁtă de un moment, se
apropie de ilustrul oaspe şi-i zice:
— Αρχigé (generale), permite-mi să-ţi prezint pe tânărul
Ghica, din Bucureşti.
Generalul Coletti,c după ce m-a întrebat despre familia Ghiculeştilor, mi-a zis:
— Şi dumneavoastră sunteţi tot greci.
Dar când, în marea displăcere a mentorului meu, am început
a protesta în contra numelui de grec, esplicându-i cu căldură
originea românilor, Coletti mă asculta din ce în ce cu mai multă
atenţiune şi, spre marea mirare a doctorului Mihailidi, îmi zice:
— Şi eu sboresc arămăneşte, dar sunt grecos…
Deşi n-am înţeles bine deodată cuvintele sboresc şi arămăneşte, dar, fraza ﬁind românească, am luat îndrăzneala şi i-am
zis în limba mea:
— Escelenţă, poţi ﬁ grec prin sentimente şi prin religie, dar
după vorbă şi după chip eşti român.
Coletti avea ﬁgura cea mai românească ce se poate vedea;
ai ﬁ zis un mocan de la Braşov.
Se uita cu drag la mine când vorbeam româneşte, şi cu un
suspin în glas mi-a zis:
— Parintili a mei sboresc maşi arămăneşte şi mi pare ghine
că tini la miletea a noastră; him simpatrioti.d
Stăruinţa de a nu voi să ﬁu de alt neam decât român l-a
făcut să uite toate preveninţele de cari era încunjurat, s-a pus
a) „Excelenţa-sa generalul Koletti, trimis extraordinar al maiestăţii
sale regelui grecilor“ (fr.). b) „Este ambasadorul regelui Othon!“ (fr.).
c) Ioánnis Koléttis (1773–1847), erou al revoluţiei greceşti, om de stat;
prim-ministru al Regatului Elen (1834–1835, 1844–1847). Născut în satul
aromân Syrrako, din Epir. d) „Părinţii mei vorbesc numai aromâneşte
şi-mi pare bine că eşti de neamul nostru; suntem compatrioţi“ (arom.).

124 ion ghica
la vorbă cu mine şi mi-a povestit viaţa lui la curtea lui Ali paşa
Tebedelen de la Ianinaa, unde petrecuse anii copilăriei împreună cu alţi tineri creştini, între cari un ﬁu al dibaciului Voia,
un nepot al crudului Naţu şi un tricaliót, ﬁul unui ciorbagíu,
cu care Coletti locuia într-o odaie.
Odată paşa era foarte supărat, tuna şi fulgera; nimeni nu-i
mai putea intra în voie. Furia lui provenea din cauză că fugise
tânărul Marco Bozzarib, pe care-l avea otagiu de la tată-său
Kiciu Bozzari, beiul de Sulli; îl ţinea la Ianina ca o garanţie de
pace din partea vitejilor sulioţi. Ali paşa bănuia că tânărul
tricaliót, tovărăşul de cameră a lui Coletti, înlesnise fuga lui
Bozzari, şi într-o dimineaţă, când bietul băiat îi aducea cafeaua,
îl tratase răstit de ghiaur hain; băiatului îi tremură mâna şi
vărsă cafeaua pe feregeáua paşii. În cinci minute, iataganul
gealatului îi zbură capul.
Această împrejurare a făcut pe Coletti să caute să fugă şi
el ca Bozzari, dar n-a izbutit! Prins şi adus la conac, el se credea
pierdut. Noroc însă că păşii îi trecuse necazul şi ca totdeauna
se căia, sau se făcea că se căieşte, de moartea tricaliótului, zicând cu oftare:
„Κριμα τò παλik£ρι!“ (Păcat de voinic!)
După obicei însă îşi mângâia durerea cu cuvintele aceste:
„Mai bine că l-a luat Dumnezeu, că cine ştie câte rele ar ﬁ făcut
dac-ar ﬁ trăit“.
Coletti s-a îmbolnăvit de tifos, şi Ali paşa, aﬂând că era pe
moarte, s-a dus de l-a văzut în odaia unde zăcea şi, ca să-l consoleze, i-a zis că, îndată ce se va însănătoşi, îl va trimite împreună cu ﬁul lui Voia să studieze medicină.
S-a ţinut de vorbă, l-a trimis la Pisa, unde Coletti a dobândit
diploma de doctor în medicină.
a) Ali paşa din Tepelene (sau din Ianina; 1740–1822); personaj legendar în epocă. Dobândeşte treptat o putere considerabilă în Epir, tinzând spre un statut de autonomie. În 1820 se revoltă împotriva Porţii;
este învins şi ucis. b) Márkos Bótsaris (1788–1823), erou al revoluţiei
greceşti, căpetenie a sulioţilor.
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Pe la ﬁnele seratei, când era să plece, Coletti, zărindu-mă
într-un colţ pe după uşă, a venit la mine şi m-a luat de mână,
zicându-mi:
— Voi aveţi singraﬁzi?…Vream să diavasesc şi eu una carte
arămănească, un piitis.a Care este singraﬁzul vostru?
I-am vorbit de Văcărescu şi de Alexandrescu, şi dumineca
următoare i-am dus o broşură care conţinea cele dintâi poezii
ale lui Alexandrescu; i-am dus şi cea mai mică ediţiune în 12°
a poezielor lui Iancu Văcărescu, în care tipărise Primăvara
amorului, Păstorul întristat şi Ceasornicul îndreptat. Mai târziu
mi-a cerut să-i găsesc istoria lui Fotino; mi-am procurat tomul
II de la un buchinist de lângă Institutul Franţei şi i-am trimis-o.
Coletti era din oraşul Saraco, cale de 12 ore de la Ianina; familia lui există acolo şi astăzi. La noi se aﬂă mai multe familii,
precum sunt Filiti de la Bucov, Cantili etc., cari se înrudesc cu
familia lui Coletti. Cuţovlahii ajunşi într-o condiţiune mai înaltă,
ca Sina, ca Tositza etc., se zic cei mai mulţi greci, dar inima lor
saltă ori de câte ori ei aud vorbindu-se de români, de România
şi de limba românească, pe care o numesc arămănească.
Coletti, ca toţi cuţovlahii români din Macedonia, s-a bătut
ca un viteaz pentru independenţa Greciei; a fost guvernator
al Cicladelor orientale cu titlul de ’Eκτακτòς διhkιt»j τîν
¢νατωλικîν Κυκλ£δων (guvernator extraordinar al Cicladelor orientale).
El a lăsat un nume nemuritor în insule şi dobândise o foarte
mare inﬂuenţă în tot Arhipelul, ceea ce nu prea plăcea comitelui
Armansberg b, nici regelui Othon; trimiterea lui ca ambasador
la Paris a fost ca un fel de esil deghizat.
Ce eram noi, românii, pe atunci? Cine ne băga în seamă?
Care ziar, care revistă sau care scriitor se ocupa de noi? De la
Del Chiaro şi de la Wilkinson nu se scrisese nici măcar o linie
despre români. La 1836 a fost un adevărat eveniment când răposatul Chochelet, consulul francez, se duse să anunţe lui
a) Syngrafías, scriitor; diavázo, citesc; piitís, poet (ngr.). b) Josef
Ludwig, conte de Armansperg (1787–1853), om de stat bavarez; prim-ministru al Greciei (1835–1837).
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Alexandru Ghica vodă că era să treacă prin Bucureşti un învăţat francez, un profesor de la Sorbona, anume Saint-Marc de
Girardin. Spuind domnitorului că acest turist avea să scrie
impresiunile lui de călătorie, că venea să viziteze malurile Dunării pentru cercetări arheologice, consulul Franţei cerea pentru
călător înlesniri de transport prin ţară.
Îndată ordine straşnice în toate părţile pentru caleaşcă, cai
de poştă şi conace, puind pe toţi prefecţii şi oﬁţerii de pe graniţa
Dunării la dispoziţiunea ilustrului turist.
Pe atunci foarte puţini oﬁţeri, foarte puţini isprávnici sau
ocârmuitori vorbeau franţuzeşte.
Ajungând la Islaz, Saint-Marc de Girardin găşeşte un locotenent oacheş şi mărunţel care-i zice în bună franţuzească:
— Escelenţă, am ordin de la şeful meu să ﬁu la dispoziţiunea
d-voastre.
Călătorul, încântat că a găsit un om cu care să se poată
înţelege, îi zice cu glasul cel subţire şi pătrunzător pe care toţi
l-am auzit în tinereţea noastră la Sorbona, de pe catedră sau
la esamenele de bacalaureat:
— Vous parlez très bien le français; vous l’avez appris au
collège, n’est-ce pas?
— Non, monsieur – îi răspunde oﬁţerul – je l’ai appris tout
seul.
— Ah! je vous en fais mon compliment.a Eu călătoresc, îi zice
voiajorul, pentru cercetarea de antichităţi romane. Nu cumva
cunoşti pe-aici pe aproape ceva inscripţiuni vechi? Aş vrea să
ştiu cum se numea acest loc în vechime.
Oﬁţerul îi răspunse că se aﬂă în drept cu anticul Anasamum,
astăzi Nicopoli, aproape de Utus, şi că pe malul celalalt al
Oltului putea să viziteze valul lui Traian.
Călătorul, încântat, îi zice:
— Te-ai ocupat cu istoria şi cu geograﬁa antică, domnule, negreşit că le-ai studiat la colegiu?
— Nu, domnule, le-am studiat singur, răspunde oﬁţerul.
a) „Vorbiţi foarte bine franceza; aţi învăţat-o la colegiu, nu-i aşa? — Nu,
domnule, am învăţat-o singur. — Vă felicit!“ (fr.).
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— Ah! je vous en fais mon compliment.
— La o mică depărtare – adaugă oﬁţerul –, la Grosdipod,
unde era antica Sigibida, s-au găsit tablele de aramă pe care
este inscripţiunea:
imp. caesar. divi. traiani. partici etc.
şi pe care se aﬂă mai multe nume de soldaţi cărora li se acorda
dreptul de cetăţenie.
Aceste table se citesc astfel:
Imperator Caesar Divi Traiani Parhici ﬁlius Divi Nervae
nepos etc.
Şi dincolo, peste Olt, la Turnu, vechea Turris, s-a găsit o
piatră cu inscripţiunea:
ivl. capitoni c.p.p. illyrici tr. t. omnib.
ab. ord. fl. sirmiativm honorato et. etc.
care se citeşte:
Iulio Capitoni Consulari Praefecto Provinciae Illyrici
Tribuni titulo, omnibus honoribus ab ordine etc.
— Cum? ştii latineşte, domnule? Ai studiat negreşit această
limbă la colegiu?
— Nu, domnule – îi răspunse oﬁţerul –, je l’ai appris tout
seul.
— Ah! je vous en fais compliment.
Oﬁţerul îi mai recomandă tot astfel o piatră cu inscripţiune
grecească.
— Vous savez le grec ancien, monsieur? Vous l’avez sans doute
appris au collège?
Şi oﬁţerul îi răspunde:
— Non, monsieur, je l’ai étudié tout seul.
— Ah! je vous en fais compliment.
Ilustrul arheolog s-a folosit foarte mult de indicaţiunile date
de tânărul oﬁţer, căruia atunci i s-a mai îngroşat epoleta.
Saint-Marc Girardin avea bună memorie.
Într-o zi, ﬁind de rând la esamenele de bacalaureat, vede
numele familiei oﬁţerului de la Islaz pe lista candidaţilor şi,
când se înfăţişează recipiendarul, îl întreabă dacă cunoaşte un

128 ion ghica
oﬁţer cu acelaşi nume pe care îl cunoscuse la Islaz. Răspunzându-i-se că-i era frate, profesorul esaminator crede ocaziunea
bună de a-şi arăta recunoştinta, ajutând pe frate să strălucească înaintea auditorului şi a celorlalţi esaminatori, şi începe:
— Binevoieşte, tinere, a spune ce ştii despre un rege barbar
care domnea peste un popor viteaz care locuia în părţile Dunării
de jos?
— Regele se numea Tisafern – îi răspunde tânărul – şi
poporul era paﬂagoni, iar ţara aceea se numea pe atunci
Capadocia.
— Ce n’est pas tout-a-fait cela a – îi zice profesorul –, dar voi
să-ţi arăt mai lămurit cestiunea; ascultă-mă bine: cum se
numea împăratul roman care n-a mai voit să sufere umilirea
de a plăti un tribut ruşinos lui Decebal, regelui dacilor, care
ocupa locul unde se aﬂă astăzi principatele Valahiei şi Moldovei? El îmi pare că a făcut o espediţiune în contra acelui
popor barbar şi l-a supus puterii Romei, colonizând ţara cu legiuni aduse din deosebite părţi ale marelui imperiu. Ce lucrare
însemnată a esecutat acest împărat peste Dunăre?
— Împăratul roman se numea Tigran, răspunde esaminatul, şi lucrarea pe Dunăre a fost un far.
— C’est assez, monsieur, îi zice profesorul şi-i dă o bilă albă,
zicându-i: Ce n’est pas tout-à-fait cela, mais vous pourrez le
demander à Mr. votre frère, il vous le dira, il l’a appris tout
seul, lui.b
ion ghica

a) „Ei, nu tocmai“ (fr.). b) „Suﬁcient, domnule… Nu-i tocmai aşa, dar
îl vei putea întreba pe fratele dumitale, care îţi va spune; el a învăţat
singur“ (fr.).

ix. david urquhard

Bucureşti, martie 1881

Iubite amice,
Începusem mai deunăzi urmarea unei epistole
din Convorbiri, când îmi căzură în mâni două ziare, din cele mai
mari, în cari redactorii de tot soiul şi de tot neamul scriu de
mai multe ori pe săptămână politică, literatură, artă şi de toate,
cu o cutezare şi cu o siguranţă care face pe mulţi gură-cască
să crează că lucrurile sunt aşa cum le spun ei.
Văzând numele meu şi al tău tipărite cu litere distinse, am
avut curiozitatea să citesc. Când, ce să văd !… mie-mi spunea
verde în ochi că sunt un prost, parcă eu aş ﬁ pretins să ﬁu om
de spirit; îmi mai spunea că nu ştiu să scriu, ca şi cum aş ﬁ avut
vreodată pretenţiunea a trece de scriitor sau să cer de la cineva
vreun bene-merenti; astea treacă-meargă, deşi nu prea e politicos a spune omului în faţă asemenea adevăruri, dar nu se oprea
aci; îmi găsea fel de fel de alte defecte pe cari le cita anume,
negreşit ca să dovedească respectul şi consideraţiunea ce au ei
pentru acei cari îi citesc. Şi, ca să nu creadă nimeni că sunt
aceia pe cari toţi îi ştiu, iscălesc cu nume cari nu sunt nici în
călindar, nici în condicile stării civile.
Bine, pe mine ca pe mine, că sunt un biet muritor ca toţi muritorii, dar pe tine!
Acestea toate, pentru că nu le-a plăcut Pepelea!a D-apoi a
cui e vina?
a) Piesa lui Alecsandri Sânziana şi Pepelea este reprezentată în premieră la 29 martie 1881, director general al teatrelor ﬁind Ion Ghica.
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— Era să mă duc şi eu să văz piesa cea nouă a domnului
Alecsandri, îmi zicea un fel de kir Mistocli, dar aud că e o nimica
toată.
— Cine ţi-a spus asta, domnule?
— Am citit în ziare că e o secătură goală, o copilărie.
— Ia spune-mi, rogu-te, cum te cheamă?
— Ce, nu ştii cum mă cheamă? şi-mi trânti scumpul său
nume, tot de acele cari nu se aﬂă în călindarul românesc.
— Apoi cum vrei, domnule, c-un astfel de nume, să-ţi placă
băiatul cu ﬂuierul de dor, şi foarte bine ai făcut de nu te-ai dus
să-l vezi, că n-ai ﬁ ales nimica de dânsul; ai ﬁ păţit şi dumneata
ca domnul Ovreiescu şi ca domnul Elinescu, redactorii articulilor după cari îţi regulezi ideile şi petrecerile; te-ar ﬁ apucat
căscatul de care pătimea Murgilă şi Papură. Ca să-ţi placă
Pârlea şi Lăcustă, trebuie să ﬁ fost crescut şi trăit cu românii,
să vorbeşti şi să cugeţi româneşte.
Cum să cerem de la nişte bieţi venetici, veniţi în ţara asta
bună şi mănoasă după un codru de pâne, să ﬁe ei mişcaţi de legendele româneşti şi de suvenirile copilăriei noastre; să le placă
doinele zise cu ﬂuierul ciobanului, să se înﬁoreze de muma pădurii, să se teamă de zmeu, să guste basmele cu cari ne împăca
mama Ilinca, când începea cu: „a fost odată ca niciodată, ca de
n-ar ﬁ nu s-ar povesti, pe când se potcovea puricele cu nouăzeci
şi nouă de óca de ﬁer la un picior şi călcâiul e tot gol“; şi termina
cu: „după ce am jucat la nuntă şi am mâncat cu împăratul la
masă, am încălicat p-o şa şi vă spusei dumneavoastră aşa“.
Cum vrei ca nişte nenorociţi, crescuţi în răutate şi hrăniţi
cu invidie, să poată aprecia legendele din viaţa plină de iubire
a unui popor poetic, cu care ei nu au avut nici în clin, nici în
mânecă? Nu poţi aştepta de la nişte nenorociţi, goniţi de vicisitudinile din ţara lor, să poată înţelege şi gusta idiomele limbei
noastre; nu eşti în drept să ceri de la orb să judece colorile, nici
de la surd să aprecieze muzica.
Îmi aduc aminte că, aﬂându-mă acum câţiva ani la o masă
la Constantinopol, beizadea Grigorie Sturza avea ziafet de ziua
Dintre cronicile negative, foarte vehementă este cea semnată de Frédéric
Damé în ziarul liberal Românul, de unde şi aluziile xenofobe ale autorului.
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lui şi ne poftise pe toţi românii proscrişi a; adusese pe cel mai
vestit tacâm de lăutari, tot meşteri aleşi dintre cei mai buni,
scripcari, cobzari şi neisáni din Scaune din Bucureşti. Trăgea
Dinică cu arcuşul de te ardea la inimă, şi cobzarul zicea din
gură pe Alimoş; noi ascultam cu auzul şi cu suﬂetul; la masă
era şi un străin, un perot b care, văzându-ne înduioşaţi, ne zice
cu un ton de dispreţ:
— Nu înţeleg ce găsiţi în cântările astea de vă fac atâta
impresie!
Iar Marin Serghiescu (Naţionalu) se uita cu milă la dânsul,
zicând:
— Perotule, perotule! Săracule! tu nu ai patrie, tu nu ştii ce
e cântecul naţional.
Aceste puţine cuvinte, zise cum au putut ﬁ zise, ne-au făcut
pe toţi să ne podidească lacrimile.
Aceşti oameni nu simt româneşte, nu le place nimica românesc. Noi ăştia get-beget coada vacii, născuţi, crescuţi şi îmbătrâniţi în ţara asta, care am văzut-o fărâmicată şi umilită,
pe când paşa de la Diu şi Silistra valesí făcea să tremure domnii
noştri; pe când un Zaltukin azvârlea pe boieri cu brânci pe
scară şi surghiunea mitropoliţii; pe când un Bezak ş-un Rukman insulta pe domni pe tronul lor şi dictau legi ţării; pe când,
ca să ne ducem cu lâna, cu piei, cu miere sau cu unt peste
graniţă sau peste Dunăre, ne trebuia paşúş nemţesc sau teşchereá turcească, noi dăm slavă cerului că ne bucurăm astăzi
de cea mai absolută libertate de cugetare şi de scriere, că am
ajuns a avea un stat mare, puternic şi independent, respectat
şi considerat. Noi, cari am trăit cale de doi seculi, ne mulţumim
cu ceea ce ne pot da pe teatru de-alde Alecsandri şi de-alde
Millo; putem ﬁ toleranţi chiar pentru acei cari, după ce critică
a) Este interesant de observat că tocmai Grigore M. Sturdza, ﬁul lui
Mihail Sturdza vv., este cel care reprimase brutal mişcarea revoluţionară
de la Iaşi în 1848. Grigore M. Sturdza (Beizade Viţel, 1821–1901) participă la Războiul Crimeii ca general în armata otomană, sub numele Muhlis
paşa; cu acest prilej trebuie să se ﬁ aﬂat la Constantinopol, deci evenimentul narat are loc undeva în anii 1853–1854. b) Locuitor din cartierul
constantinopolitan Pera, unde se aşezaseră încă din Evul Mediu veneţienii, genovezii, francezii etc.
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cu necuviinţă, apoi când s-apucă să facă şi ei ceva nu produc
decât inepţii, pe cari apoi voiesc cu sila ca lumea să le primească drept cap d-opere; noi putem ﬁ iertători chiar către acei cari
merg cu neruşinarea până a-şi râde de gloriile noastre naţionale
şi a azvârli cu noroi în străbunii noştri, în acei cari au luptat
seculi întregi pentru apărarea drepturilor acestei patrii în care
ei găsesc o primire frăţească şi milostivă.
Să-i recunoaştem maistri în linguşiri, în injurii şi în calomnii,
şi să trecem.
Când am văzut că aceşti domni te critică şi te sfâşie chiar
pe tine, mi-am ridicat condeiul, zicându-mi că nu ştiu ce zic şi
că deşi nu le-o plăcea lor cele ce am a-ţi spune, dar poate ca să
intereseze pe unii din români, şi iată că-mi urmez epistola de
unde am lăsat-o.
Pe când ne apropiam de teribilul an 1840, despre care se
prorocea fel de fel de grozăvii, ba c-o să ne frigă, ziceau unii, ba
c-o să ne ﬁarbă, ziceau alţii, c-o să ne arunce în fundul văzduhului, credeau unii astrologi, c-o să ne ridice în slava cerului,
cum credeau mulţi proroci. Lumea era îngrijată şi posomorâtă,
nimeni nu mai râdea, numai noi, românii, studenţii din Paris,
eram veseli şi voioşi; pe toată ziua diligenţa de la Strasburg
sporea numărul tinerilor veniţi la învăţătură. În toamna anului
1837, Moldova a dat un contingent însemnat, ajuserăm a număra, cu mici, cu mari, la douăzeci, şi legăturile de amicie dintre munteni şi moldoveni deveneau din ce în ce mai strânse şi
mai patriotice. Ne întâlneam la Café Corneille, unde domnea
glasul învăţatului student Bermudez, sau la Café Procope, unde
cuvântul era al unui alt student devenit ilustru, a lui Jules
Simon; ne comunicam unii altora scrisorile ce primeam din Iaşi
şi din Bucureşti, le comentam, le discutam şi începusem a
judeca pe domni şi pe împăraţi. Epistolele lui Niculae Bălcescu,
lui Iancu Voinescu şi lui Grigorie Alexandrescu erau foarte
apreciate, mai ales pentru noutăţile ce ne dau despre cele ce se
petreceau cu ocaziunea revizuirii Regulamentului organic, în
care baronul Rukman cerea suprimarea autonomiei ţării prin
supunerea legilor noastre la sancţionarea curţilor suzerane şi
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protectrice. Colonelul Câmpineanu luase în mână apărarea
drepturilor României. Cuvintele acestui deputat au fost toxínul
care a deşteptat pe români din letargia în care se aﬂau. Mulţi
tineri, cari petreceau o viaţă de trândăvie şi de disoluţiune, şi
aş putea cita nume ilustre astăzi, au părăsit petrecerile şi
cărţile, au alergat sub baniera Câmpineanului, s-au pus serios
pe studii şi au adus mai în urmă ţării servicii însemnate.
Cu căţiva ani mai înainte, cam pe la 1835, poftit ﬁind la o
vânătoare de amicul şi conşcolarul meu Faugeroux, mă întâlnisem cu Armand Carrel, redactorul, capul ziarului Le National,
şi cu un polonez, Mihail Czaika Czaikowski, cazac din Ukraina
refugit din 1831, unul din secretarii principelui Czartoriskia.
Seara, după vânătoare, am prânzit la Hôtel des trois écus la
Avalon şi am petrecut seara împreună până la miezul nopţii,
aşteptând trecerea diligenţei mesageriei Laﬁte-Gaillard, la care
reţinusem locuri pentru Paris.
Trei zile după aceea, în marea mea mirare, am citit în a
doua coloană a ziarului Naţionalul un articol foarte călduros
despre suferinţele Principatelor în timpul războiului turcesc
de la 1828, despre ocupaţiunea rusească de şapte ani şi despre
scopurile ambiţioase ale Rusiei. În acel articul am recunoscut
multe din cele ce povestisem eu la otelul de la Avalon. Într-un
alt articul, un foileton în Constituţionalul doctorului Véron, M.
Czaikowski povestea lupta bandei lui Tunsu cu potera spătăriei
şi moartea voinicească a haiducului, întocmai cum le descrisesem. Tot cam pe la anul 1835 publicasem o broşură intitulată
Coup d’œil sur l’état actuel de la Valachie, scrisă cu ajutorul profesorului meu Satur, după nişte note trimise de unchiul meu
Câmpineanu.
Armand Carrel îmi admitea în ziarul său orice articul îi
duceam sub titlul Correspondance de Bucarest. Mă recomandase amicilor şi colaboratorilor săi, Bastide şi Maillefer, însărcinaţi cu politica din afară; şeful îşi rezervase cestiunile interioare
a) Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861), om de stat polonez, ministru
de externe şi conﬁdent al ţarului Alexandru I în timpul războaielor napoleoniene. Cap al revoltei polone din 1830–1831; din exilul parizian continuă să lupte pentru cauza Poloniei până la sfârşitul vieţii.
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şi afacerile Spaniei, care pe atunci interesa mai cu deosebire
politica franceză. După moartea atât de regretată a lui Carrel,
am urmat relaţiunile mele cu redacţiunea Naţionalului şi în
tot timpul cât am stat în Paris coloanele ziarului din rue Lepelletier mi-au fost deschise.
Corespondenţa din Bucureşti, publicată regulat mai în toată
săptămâna în unul din cele mai importante ziare din Paris,
intriga foarte pe unii din compatrioţii noştri, precum era fraţii
Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbei, Barbu Catargiu, Anagnosti,
fraţii Nicolae şi Stavrache Niculescu etc., aflători pe-atunci
în Paris; ei alergau în toate părţile, căutând să descopere pe
autorul acelor articule şi acelor broşuri, căci ideile esprimate
într-însele difereau cu totul de modul de a vedea şi de a vorbi
al acestor domni. Erau mulţi români pe-atunci cari vedeau salvarea ţării în întărirea protectoratului rusesc.
Czaika (mai târziu Sadyk paşa) mă prezentase principelui
Czartoriski, care avea o mare inﬂuenţă asupra oamenilor politici ai Europei şi mai cu deosebire asupra guvernelor Franţei
şi Engliterei; acest bărbat era mai totdeauna consultat la Paris
şi la Londra în toate afacerile privitoare la Orient, ca unul care
jucase un rol mare în timpul împăratului Alexandru I şi cunoştea mai bine decât oricine scopurile ascunse ale Rusiei.
În faţa celor ce se petrecea în ţara noastră cu ocaziunea
revizuirii Regulamentuluia, principele Czartoriski trimisese la
Bucureşti pe un secretar al său, pe contele Voronici, sub numele
de Verner, ca să se puie în relaţiune cu Câmpineanu şi cu partidul opus Rusiei. Bătrânul Centra, din ministerul trebilor din
afară, încuraja şi proteja această acţiune pe sub mână, deşi în
aparenţă politica Franţei în Principate era o politică cu totul
a) Revizuirea Regulamentului organic la 1838, care urmărea rezolvarea neconcordanţelor din textul iniţial şi armonizarea legislaţiei ulterioare, este deturnată, la intervenţiile Rusiei, în direcţia unei aserviri şi
mai accentuate a Ţării Româneşti faţă de puterea protectoare. Astfel, este
adăugat printr-un artiﬁciu tipograﬁc un articol care supune aprobării
ruseşti şi otomane orice lege emisă de Adunarea Obştească. Pentru explicarea episodului, v. Georgeta Filitti, „Prefaţă“, în Memoriile principelui
Nicolae Suţu, mare logofăt al Moldovei, Humanitas, Bucureşti, 2013, pp.
14–15, şi ibid., p. 409, n. 75. V şi infra, p. 377–379.
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de espectativă. Tânărul Filip Colson, secretarul Consulatului
francez din Bucureşti, neţinând nici o seamă de instrucţiunile
şefului său, lucra pe faţă cu Câmpineanu şi cu tinerii patrioţi
români; zelul tânărului secretar mergea până a-şi compromite
cariera, publicând în anul 1839 una din cele mai bune cărţi
care s-au scris despre Principate, o diagramă bine făcută şi o
esplicaţiune asupra tratatelor domnilor români cu Poarta, bazată pe principiele cele mai raţionale ale dreptului ginţilor. În
1839 am dat un estract din această carte sub titlul de Précis
des droits des Moldaves et des Valaques fondé sur le droit des
gens et sur les traités.
Cu venirea Câmpineanului la Paris în 1839, noi, studenţii
munteni şi moldoveni, ne-am apropiat şi mai mult între noi;
am organizat întrunirile noastre într-un mod mai sistematic;
ne adunam regulat duminecile la Mavrocordat Ursu, la Dumitru Brătianu, la Sandulache Miclescu sau la Ion Docan;
discutam interesele ţării şi viitorul ei, luam angajamentul de-a
ﬁ totdeauna uniţi în apărarea drepturilor noastre de autonomie;
ne învoisem ca la întoarcerea noastră în ţară să înﬁinţăm un
ziar pentru propagarea ideilor liberale şi patriotice; hotărâsem
ca unii din moldoveni să vie să se stabilească în Bucureşti şi
unii din munteni să meargă la Iaşi ca să propagăm unirea.
Într-o seară, aflându-mă la principele Czartoriski, apare
în salon un tânăr mic de talie, de o complecţiúne delicată, alb
şi sarbăd la faţă, păr galben auriu, lung, dat pe spate, ochii
albaştri vii şi pătrunzători; toţi câţi erau oameni politici în
salon îl înconjurară; Thiersa, pe atunci ministru, se apropie de
dânsul, îi strânge mânile cu efuziune şi se aşază un ceas la
vorbă cu dânsul. Acesta era David Urquhard. La Eton şi la
Universitatea din Edinburg făcuse admiraţiunea tuturor profesorilor; copil încă, se luptase alături cu amicul său Byron
pentru independenţa grecilor; la întoarcere câştigase afecţiunea
regelui William şi a fost numit deodată prim-secretar la ambasada din Constantinopole. Acolo, în puţin timp, el dobândise o
a) Adolphe Thiers (1797–1877), istoric şi om politic francez, prim-ministru (1836, 1840, 1848), preşedinte al republicii (1871–1873).
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mare inﬂuenţă asupra turcilor, devenise amicul şi consilierul
sultanului Mahmud şi purta costum turcesc; s-a bănuit chiar
că îmbrătişase islamismul.
În cestiunea Vixenului, capturat de ruşi pe coasta Circasiei,
pentru că ducea arme şi muniţiuni de rezbel lui Abi Melek şi
lui Şamila, el luase partea fraţilor John şi Georges Bell, proprietarii corăbiei, şi duse lucrurile până la o ruptură între Rusia
şi Englitera, trecând peste voinţa şi instrucţiunile şefului său.
Conﬂictul dintre secretar şi ambasador s-a terminat cu
rechemarea celui mai tânăr, care, părăsind atunci cariera
diplomatică în care debutase într-un mod aşa de strălucit, intră
în Camera Comunelor, unde denunţa de vânduţi Rusiei şi pe
ambasadorul Ponsomby, şi pe ministrul Palmerston.
Deşi Urquhard a fost dezaprobat de guvernul său, însă el a
făcut să se inaugureze o politică de rivalitate şi de ostilitate
între Englitera şi Rusia. El era omul care studiase mai bine
Orientul şi politica rusească, scrisese o carte importantă, La
Turquie et ses ressources, şi publică vestitul Portofolio, în care
tipărea documente secrete de o foarte mare importanţă politică;
era amic intim al lui Prokesch Osten şi al francezului Eugène
Poujade, pe atunci secretar al lui Drouyn de Lhuys b şi, mai târziu, de la 1849 până la 1856, consul general la Bucureşti; era
în relaţie cu Urquhard şi mă face cunoscut cu dânsul. Intrând
în vorbă cu dânsul, după ce el m-a ascultat cu cea mai mare
atenţiune şi interes în tot timpul cât i-am vorbit de purtarea
Rusiei în Principate, de drepturile ce căuta să-şi atribuie şi de
a) Potrivit Tratatului de la Adrianopol (1829), coasta de est a Mării Negre
de la Anapa la Soci este cedată de otomani Rusiei. Localnicii circazieni
(adâghei, ceceni, avari, abhazi etc.) nu acceptă stăpânirea rusească şi se
angajează într-un conﬂict de lungă durată (1828–1864), sprijiniţi de Anglia, de Franţa şi de emigraţia poloneză; după cucerirea deﬁnitivă a
Caucazului de Nord, Rusia va proceda la o epurare etnică fără precedent.
Incidentul în care este implicat vasul Vixen, şi în care David Urquhart
joacă un rol important, are loc în 1836. Consecinţele vor ﬁ dramatice pentru relaţiile anglo–ruse. b) Anton von Prokesch-Osten (1795–1876),
diplomat austriac, cu numeroase misiuni în Orient. Édouard Druyn de
Lhouys (1805–1881), diplomat francez, ministru de externe (1848–1849,
1851–1855).
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scopurile ei ambiţioase, când am trecut a-i spune şi despre
abaterile Turciei de la tractatele ce avea cu domnii noştri cei
vechi şi de purtarea paşilor de pe marginea dreaptă a Dunării,
mă pomenesc că se înfuriază, chipul său dulce şi plăcut ia o
espresiune sălbatecă şi înspăimântătoare, figura sa se descompusese încât nu-l mai cunoşteai, mânile i se crispase, pumnii se închisese şi braţele luase poziţiunea unui atlet de box.
Dac-am văzut aşa, l-am lăsat în voia lui Dumnezeu şi, ori de
câte ori îl întâlneam, îl evitam.
Urquhard câştigase o atât de mare inﬂuenţă în Franţa, încât
conducea politica lui Thiers până a hotărî pe acest ministru a
rupe cu toate puterile cari se uniseră în contra lui Mehmet Ali a.
Prin inﬂuenţa sa asupra presei şi asupra opiniunii publice în
Englitera, combătea politica lui Palmerston, denunţând-o ca
favorabilă Rusiei, susţinea politica lui Thiers, care era de a
lăsa pe Mehmet Ali să meargă la Constantinopole, crezând că
acest organizator ar putea să regenereze Imperiul Otoman.
Urquhard căuta să dezlipească pe Anglia de Rusia, de Austria
şi de Prusia şi s-o facă să coopereze cu Franţa la susţinerea lui
Mehmet Ali. Războiul devenise atât de iminent, încât regele
Ludovic-Filip nu l-a putut înlătura decât depărtând pe Thiers
de la guvern.
Trecuse vro trei luni de la furtunoasa mea convorbire cu
Urquhard când, invitat de Bastide la un prânz, l-am găsit între
oaspeţi. Conversaţiunea venind asupra felului de a se hrăni
populaţiunile din Orient şi făcând eu descrierea laptelui nostru
de oi, sus la munte vara între Sânte Mării, şi spunându-le că
este gros ca mierea, încât cuţitul lasă dungă când îl treci pe
taler, spunând cum este iarba de deasă şi de subţire în păşunile
Carpaţilor şi povestind despre viaţa originală a păstorilor noştri,
m-am pomenit deodată cu englezul că sare de pe scaun şi că
mă ia în braţe, plângând şi zicându-mi:
a) Drept compensaţie pentru pierderile suferite în războiul grecesc,
Mohammed Ali paşa, guvernatorul Egiptului, îi pretinde sultanului recunoaşterea independenţei. În faţa refuzului, ﬁul său Ibrahim paşa atacă
Siria şi Anatolia (1831–1833 şi 1839). Este oprit de ﬁecare dată în înaintarea sa spre Constantinopol de intervenţia Angliei şi Franţei.
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— Eu te înţeleg! ai o patrie, iubeşte-o şi nu lăsa pe nimeni
să facă dintr-însa ceea ce Anglia a făcut cu Scoţia!
Urquhard era scoţian.
Dintr-acea seară el a devenit cel mai bun şi mai călduros
amic al României, pe cât timp nu ar ﬁ voit să se despartă de
Imperiul Otoman. L-am întâlnit adesea în drumul meu în
Franţa, în Anglia, în Sviţera, în Turcia; devenise un apostol al
autonomiei şi al unirii Principatelor. El avea cea mai mare
stimă şi admiraţiune pentru caracterul franc şi leal al turcului
adevărat, era un vrăjmaş aprig şi neîmpăcat al Rusiei şi credea
că Turcia era singura stavilă ce putea esista în contra ambiţiunii ţarilor. Acest om ar ﬁ jucat un mare rol politic dacă nu
ar ﬁ fost absolut în ideile sale. El a murit sunt acum patru ani;
amicii săi în Englitera se intituleză urquhardişti şi venerează
memoria lui ca a unui sfânt.
La anul 1841 terminasem studiile mele, dobândisem titlul
de inginer de la şcoala de mine din Paris şi mă întorceam în
ţară cu speranţa de a ﬁ întrebuinţat la esploatarea salinelor
noastre sau să dobândesc o catedră în Sfântu Sava. După
povaţa unui văr al meu, Iancu Manu, atunci director la vornicie,
am prelucrat un proiect de esploatarea sării după o metodă
care s-a adoptat mai târziu de inginerul Caracioni la Slănic;
acel proiect dat lui Iancu Oteteleşanu, care-mi era unchi, unul
din concesionarii salinelor, a fost respins de coasociaţii săi ca
costisitor; după aceea, adresând o cerere de catedră, m-am pomenit chemat de Nenea Mare (aşa-i ziceam în familie lui Mihalache Ghica, fratelui celui mare al lui vodă), care-mi propune
să-mi aleg o prefectură orişicare, afară de cea de Craiova şi de
Focşani; în marea neplăcere a tatălui meu, am declinat onorul
ce mi se făcea, zicând că nu mă simţeam în stare să îndeplinesc o funcţiune atât de importantă, neavând nici esperienţă,
nici cunoştinţele necesare pentru îndeplinirea unor asemenea
îndatoriri.
Bănuielile că aş ﬁ fost autorul scrierii puţin favorabile guvernului de atunci şi dominaţiunii străinului, precum şi stăruinţa
de a vizita pe unchiul meu Câmpineanu în închisoarea de la
Mărgineni şi de la Plumbuita făcea că eram rău notat şi la
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palat, şi la consulat. Marele vornic Mihalache Ghica şi consulul
Daşkof în mai multe rânduri făcuse observaţiuni tată-meu,
prevenindu-l că, de nu voi schimba modul meu de a cugeta şi
de a mă esprima, au să ﬁe siliţi să ia măsuri în contra mea. Cu
puţin înainte se izgonise Vaillanta din ţară, se arestase şi se
surghiunise la Snagov şi la ocnă Mitică Filipescu, Niculae Bălcescu, Marin Serghiescu şi Telegescu.
În poziţiunea în care mă găseam, sfătuindu-mă cu unchiul
meu Câmpineanu, m-am hotărât să mă duc la Iaşi.
Unii din boieri, aﬂând despre deciziunea ce luasem şi cunoscând ideile cari domneau între tinerii români de la Paris,
din care unii se întoarseră în Moldova şi ocupau poziţiuni
însemnate, m-au însărcinat să duc la Mihai vodă Sturza o
epistolă, în care espunea domnului Moldovei starea Ţării Româneşti, arătându-i că domnia lui Alexandru Ghica era pe
sfârşite şi propuindu-i să-l aleagă domn al Valahiei, ca astfel
să realizeze scopul dorit de toţi românii, Unirea Principatelor.
Epistola aceasta era iscălită de Câmpineanu, de Villara şi
de Filipescu Vulpe.
Primeşte frăţeştile mele salutări, şi urmarea pe curând.
ion ghica

a) Jean-Alexandre Vaillant (1804–1886), participant la mişcarea cu
scopuri revoluţionare din 1840, alături de Mitiţă Filipescu şi Eftimie Murgu.

x. libertatea

Ghergani, iunie 1881

Iubite amice,
După promisiunea ce ţi-am dat, urmez astăzi
epistola mea precedentă cu câteva consideraţiuni asupra libertăţii, asupra acestui cuvânt magic, a acestei zeităţi în numele
căreia de trei mii de ani toate se fac şi se desfac. Nu este publicist, economist sau moralist care să nu zică că vorbeşte, scrie şi
luptă pentru libertate; nu este cap încoronat, nu este un singur
om de stat, ministru, cancelar sau vizir care să nu-şi dea, cu
drept sau fără drept, titlul de liberal.
„O, patrie, câte crime nu se comit în numele tău!“ strigă un
ﬁlozof al antichităţii.
Acest cuvânt s-ar aplica încă şi mai bine libertăţii.
Istoria este plină de cruzimile comise în revendicarea
libertăţilor publice şi private. Atenianii se făleau cu libertăţile
lor, pe când înhăma pe iloţi la pietre de moară şi-i învârteau
cu biciul la teascurile de untdelemn; pe când dau lui Socrate
să bea otravă ca să nu se mai vorbească de unitatea dumnezeirii. Romanii vorbeau în forum libertate, pe când mânau sute
de mii de robi cu biciul, ca pe turme de vite, la lucrarea ediﬁciilor colosale cu cari împodobeau cetatea eternă, şi pe când
aruncau pradă ﬁarelor sălbatice pe acei cari îndrăzneau să
mărturisească în Christ. Împăraţii, baronii, toate revoluţiunile
şi toate conjuraţiunile, pronunciamentele, lovirile de stat, toţi
şi toate au jurat şi jură în numele sacru al libertăţii, pretinzând
că tot ce fac şi au făcut ar ﬁ pentru gloriﬁcarea libertăţii.
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Ne putem întreba: cum se face că existenţa şi dobândirea
acestui drept al omului să ﬁe încă disputată şi contestată, de
vreme ce toţi o voiesc şi o cer cerului şi pamântului, deoarece
ﬁecare se zice gata a face pentru dobândirea ei toate sacriﬁciile
de viaţă şi de avere?
Cauza este că ﬁecare o voieşte mai mult pentru sine şi aşa
cum crede el că i-ar veni mai bine la socoteală, fără a se preocupa dacă acţiunile sale nu ating şi nu jignesc libertăţile altora.
Lumea nu este încă pătrunsă de adevăratul sens al acestei
prerogative. De aici coliziuni, luptă pentru deosebitele moduri de a înţelege, de a voi şi de a practica libertatea: o încâlceală
care nu se poate descurca de seculi, un adevărat antagonism,
de unde autoritatea trage mijloace de a oprima împingând pe
unii în contra altora, şi unde demagogii găsesc un mijloc de a
se face populari, preconizând libertăţi stravagante, cari nu se
pot realiza, dar cari adesea uimesc spiritele slabe şi inculte.
Mulţimea nu este încă pătrunsă de ideea că libertatea unora
nu trebuie să împiedice libertatea celoralalţi.
O cucoană care plătise ştraf la Viena pentru că îşi bătea
servitoarea, o biată ţigancă pe care o luase cu dânsa în călătorie,
când se întorcea în ţară, după câteva luni, îndată ce a pus piciorul pe pământul românesc la Turnu-Severin, a salutat patria
cu o păreche de palme pe obrazul bietei Oprichi, esclamând:
„Te salut, o, patrie de libertate, unde pot bate când voi!“
Sunt încă puţini acei cari înţeleg că fericirea unui popor stă
în libertatea tuturor, iar nu în prefecţiunea unora şi în apăsarea
altora; şi sunt numeroşi acei cari cer libertatea astfel cum le-ar
plăcea lor, fără a le păsa de ceialalţi, de aceea vedem că ceea
ce numesc unii libertate ia fel de fel de forme şi că, în loc de a
ﬁ toţi mulţămiţi, strigă unii în contra altora, simţindu-se loviţi
şi împiedicaţi în interesele şi în dezvoltarea lor.
Pentru unii, supremul libertăţii ar ﬁ de a se obliga toţi
românii mari şi mici să nu cumpere marfa decât de la dânşii;
alţii mai puţin esigenţi s-ar mulţămi ca să nu se aducă mărfuri
străine în ţară, ca să nu concure cu cele confecţionate de dânşii;
pentru alţii ar ﬁ destul să se restrângă cât s-ar putea mai mult
numărul acelora cari produc aceleaşi obiecte ce produc şi ei, şi
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foarte puţini înţeleg că a protege în contra concurenţei, ﬁe
dinlăuntru, ﬁe dinafară, este a persecuta pe cei mulţi în folosul
unora, că este a supune pe ﬁecare la nişte dări nedrepte şi fără
folos pentru ţară; căci orice măsură s-ar lua în favoarea unui
individ, unei meserii şi orice formă ar lua acea măsură, ea se
traduce într-o contribuţiune bănească, care apasă asupra tuturora şi devine un adevărat impozit care, de cele mai multe ori,
nu proﬁtă nici măcar acelui pe care a căutat să-l favorizeze.
Un patriotism rău înţeles face pe mulţi să crează că a opri
concurenţa, a acorda scutiri sau privilegiuri şi a împiedeca
libertatea schimbului de la un oraş la altul, de la o ţară la alta,
ar ﬁ a îmbogăţi naţiunea. Eroare! căci nu se poate admite că
legile cele mari şi providenţiale să poată aduce vreodată sărăcie
şi pieire; nu se poate admite că tranzacţiunile libere, cari sunt
schimbul de servicii între oameni, să poată ﬁ vreodată vătămătoare şi păgubitoare; din contra, ele vor îmbogăţi cu atât
mai mult cu cât vor ﬁ mai active, ele se micşorează cu cât li se
aduc mai multe restricţiuni şi piedici.
Atât raţiunea, cât şi datele statistice dovedesc în mod netăgăduit că prin libertatea producţiunii şi a schimbului valoarea
obiectelor merge scăzând şi utilitatea lor merge crescând. Cu
cât valoarea obiectelor scade, cu atât rămâne un capital mai
mare disponibil, capital care poate ﬁ pus în serviciul producţiunei ca să o sporească; şi viceversa, cu cât valoarea obiectelor
va ﬁ mai mare, cu atât capitalul rămas disponibil va ﬁ mai mic
şi cu atât producţiunea va scădea.
Ţările despotice, unde s-a practicat cu mai multă asprime
sistemul vamal, sistemul protecţionist şi sistemul prohibitiv,
este dovedit astăzi că au fost şi sunt cele mai sărace şi cele mai
puţin locuite şi, totodată, cele mai turburate şi mai băntuite de
conspiraţiuni, de răzvrătiri, de foamete şi de fel de fel de epidemii; şi au mare dreptate economiştii când răspund toţi într-o
glăsuire ﬁziocraţilor şi malthusianilor că libertatea tranzacţiunilor şi creşterea densităţii populaţiunii înlesneşte sporirea
producţiunii şi a bogăţiei.
Nu este esact a crede că interesele se împung unele cu altele;
tot ce se poate zice într-această privinţă este că omul, ca ﬁinţă
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activă, caută să depărteze sau cel puţin să micşoreze cât poate,
să împuţineze senzaţiunile ostenitoare şi neplăcute şi să mărească şi să înmulţească pe cele plăcute şi mulţumitoare; ceea
ce vine a zice a încunjura şi a împuţina munca şi osteneala şi
a spori mulţămirile sau a produce puţin şi a consuma mult.
Pentru ca să dobândească însă pe cele plăcute, nu o poate face
decât prin schimb cu ceea ce a produs el; munca e dar condiţiune fatală existenţei societăţilor omeneşti.
Schimbul între producte constituie toată ştiinţa politică
şi socială, care regulează relaţiunile ce trebuie să existe între
oameni şi face că ei nu pot fi absolut liberi, ci trebuie să-i
reguleze acele relaţiuni astfel ca libertatea să nu ﬁe jignită
decât întrucât aceea a unora ar putea vătăma pe a altora.
Că omul se naşte liber nu avem decât să observăm această
ﬁinţă atunci când încă societatea, obiceiurile şi legile nu au
putut să ﬁ avut nici o acţiune asupra lui, să-l observăm în stare
de pruncie. Copiii plâng când sunt lăsaţi singuri, nu le place
nici singurătatea, nici întunericul, le place să ﬁe în societatea
semenilor lor, preferând pe cei de aceeaşi etate cu dânşii; totdeodată sunt egoişti şi voluntari, şi cu atât mai voluntari cu
cât sunt mai prunci, cu cât nu s-au frecat cu rezistenţa celoralalţi; se mânie şi se revoltă când li se împotriveşte cineva
la voinţa lor. Aceste două instincte naturale, cari amândouă cer
a ﬁ satisfăcute şi cari, lăsate fără frâu, ar face din ﬁecare om
un despot sau un sclav, ele cer a ﬁ temperate şi regulate prin
concesiuni mutuale de la unii la alţii, făcând pe ﬁecare să
înţeleagă respectul ce datoreşte drepturilor celoralalţi, cu condiţiunea, se înţelege, ca unii să nu aibă mai multe drepturi
decât alţii, ci să sacriﬁce ﬁecare o părticică din libertatea sa
pentru posibilitatea de a trăi în societate cu alţii.
Omul nu poate trăi în izolare, ﬁindcă organismul său ﬁzic
şi intelectual îl pune în necesitate de a avea trebuinţă de ajutorul semenilor săi, nu numai a celora cari îl înconjoară, dar a
celor de departe; lucrăm unii pentru alţii, ﬁindcă în starea
socială ne procurăm mulţumiri pe cari nu le-am putea dobândi
prin noi înşine. Ca să ne convingem de acest adevăr, nu avem
decât să considerăm ceea ce mâncăm, ce bem şi ce îmbrăcăm
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într-un an pentru a ne încredinţa că munca noastră proprie şi
individuală nu ne-ar putea procura acele obiecte nici cu o lucrare stăruitoare de mai multe secule.
În starea de izolare, trebuinţele covârşesc putinţele noastre, mijloacele noastre de producţiune, pe când în starea socială
din contră mijloacele noastre egalează şi covârşesc trebuinţele.
Mulţămirile omului depind de repartiţiunea productelor, şi
acea repartiţiune dă loc uneori la o mulţime de regulări nedrepte, egoiste şi rău chibzuite, cari nemulţămesc şi turbură
societăţile, neliniştesc guvernele.
În ﬁecare societate individul luptă pentru libertate şi pentru
apropriare, pe când statul sau guvernul luptă pentru autoritate,
şi astfel se formează două curente opuse.
Omul slab vorbeşte totdeauna în numele libertăţii, dar,
îndată ce devine tare, începe a vorbi în numele autorităţii, a
forţei.
„Părinţii bisericei – zice Cantùa – proclamau libertatea
credinţelor în tot timpul persecuţiunii religiei creştine, îndată
însă ce a încetat acea persecuţiune şi biserica a devenit autoritate au început la rândul lor a vorbi în numele puterii.“ Aceste
două curente, al libertăţii şi al autorităţii, le găsim în luptă în
toate societăţile; şi chiar în cele mai înaintate în civilizaţiune
găsim o luptă neîncetată între justiţie şi putere, ﬁecare posedând o acţiune puternică asupra societăţii lor şi biruind când
una, când alta.
Lumea occidentală se zvârcoleşte de secule între autoritate
şi libertate, luptă necontenit cu principiul autoritar, inimicul
jurat al societăţilor libere.
Să nu se înţeleagă iar că a ﬁ liber va să zică a nu face nimic,
de teamă să nu aducem supărare semenului nostru, ci din
contră a ﬁ liber însemnează a munci, a ﬁ singurul său arbitru
de ceea ce face şi de ceea ce nu face; căci libertatea este activitate, este dreptul de întrebuinţare liberă a timpului, alegerea
liberă a lucrării şi a muncei noastre; nu este, cum cred unii,
trândăvia sau dreptul de a înjura şi a calomnia, sau dreptul de
a) Cesare Cantù (1804–1895), istoric şi om politic italian citat frecvent
de paşoptiştii români.
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a chema ura şi dispreţul asupra celoralalţi sau asupra guvernului şi a provoca ură şi răzvrătiri. Nimic nu garantează mai
bine propriele drepturi ale ﬁecăruia ca respectul ce trebuie să
avem noi înşine pentru drepturile cari le ţin în cumpănă.
Numai cu această condiţiune libertatea se poate stabili la
un popor; ea este exigentă şi capricioasă, voieşte să ﬁe înţeleasă, apreciată şi iubită până la moarte. Şi, când dintr-un
concurs oarecare de circumstanţe libertatea se coboară asupra
unei societăţi care nu ştie să o preţuiască şi să o practice, ea
se opreşte puţin şi, dacă vede că nu este respectată şi adorată,
zboară, fuge, lăsând un regret lung şi amar, căci nimeni nu
simte mai bine lipsa ei decât acei cari au avut-o şi au pierdut-o,
neştiind să o păstreze. Voltaire zicea că, pentru a scrie despre
libertate, ar voi să ﬁe închis la Bastilie.
Libertatea rău înţeleasă face afacerile despotismului, precum şi despotismul naşte mai curând sau mai târziu libertatea.
S-a zis că Bastilia a făcut mai mult pentru libertate decât Voltaire sau Rousseau.
Cu cât într-o societate există mai multă ignoranţă şi mai
puţină educaţiune, cu cât simţul justiţiei şi dreapta apreciare
a intereselor sunt mai puţin dezvoltate şi cu cât puterea morală,
care înfrânează patimele şi dezvoltă raţiunea, va ﬁ mai slabă,
cu atât libertatea va ﬁ mai puţin înţeleasă şi practicarea ei va
ﬁ mai anevoie, şi prin urmare pericolul de a se pierde va ﬁ mai
iminent.
Una din condiţiunile cele mai importante pentru libertatea
unui popor este ca în clasele de jos să existe spiritul de conservaţiune şi în cele de sus să existe spiritul de inovaţiune şi de
progres. Această condiţiune a făcut că în Englitera libertatea
a putut înﬂori mai bine decât în orice altă ţară.
Aboliţiunea robiei, desﬁinţarea glébei şi a clăcei, aboliţiunea
drepturilor de naştere, proclamarea egalităţii, libertatea exerciţiului meseriilor, desﬁinţarea monopolurilor, libertatea presei
şi a întrunirilor, libertatea individuală habeas corpusa sunt
a) Habeas corpus, principiu fundamental de drept care stipulează că
o persoană nu poate ﬁ arestată sau deţinută arbitrar, fără a-i ﬁ aduse la
cunoştinţă acuzaţiile şi fără a ﬁ judecată.
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victorii ale libertăţii; ele însă nu dau acelora cari au scăpat de
nedreptate şi de apăsare dreptul să crează şi să pretindă că la
rândul lor pot oprima pe acei cari i-au năpăstuit, căci aceasta
nu ar ﬁ decât o intervertire de roluri, iar nu o biruinţă a principiului libertăţii; răul ar rămânea acelaşi, ar ﬁ poate chiar şi
mai mare, pentru că nimic nu este mai grozav decât apasărea
mulţimii.
Pe cât timp nu vom căuta decât ceea ce ne convine personal,
fără a ţine seama de trebuinţele şi de interesele celoralalţi, să
tot dorim libertatea, să o tot chemăm toţi cu toţii, buni şi răi,
bătrâni şi tineri, ea vă rămânea surdă la glasul nostru, va
rămânea suspendată în aer ca o simplă aspiraţiune şi va dispărea ca o nălucă, tocmai atunci când am crede că o ţinem mai
bine. Pe cât timp nu vom înţelege că ea este dreptul de a face
ceea ce voim sub propria răspundere a conştiinţei, recunoscând
celoralalţi un drept egal, nu putem ﬁ liberi.
Câtă vreme însă pentru brutar idealul libertăţii ar ﬁ dreptul
de a impune consumatorilor pâne lipsă la dram, necoaptă şi
din făină stricată, şi pe cât timp măcelarul va striga în contra
autorităţii care-l opreşte de a vinde carne de mortăciune, şi
cărciumarul va dori ca salonul său să ﬁe local de întâlnire a
făcătorilor de rele, cari se mulţumesc a bea rachiul fabricat cu
vitriol şi cu ardei şi a-l plăti cât de scump din beneﬁciile meseriei lor, pe strade după miezul nopţii; pe câtă vreme tabácii,
caváﬁi şi croitorii vor crede că libertatea constă în a nu se permite concetăţenilor lor să cumpere piei, cizme şi haine de la
alţii din ţară sau din afară şi a obliga, în numele patriei şi
al patriotismului, pe toţi locuitorii să se îmbrace şi să se încalţe cu haine şi cu încălţăminte făcute de domnia lor, zicerea
libertate va ﬁ o iluziune şi pe toată ziua ar ﬁ un pas către apăsare şi despotism.
Autoritatea şi politica nu sunt numaidecât metoda de a
realiza libertatea şi de a o garanta. Într-o societate civilizată
numai legea scrisă trebuie să ţie locul voinţei arbitrare şi a
bunului plac, ea trebuie să consacre şi să facă să se respecte
drepturile naturale şi imprescriptibile ale ﬁecăruia. Guvernele
nu au dreptul să se considere pe dânsele ca având prerogative
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şi interese proprii, ci trebuie să înţeleagă şi să ştie că nu sunt
nimic alta decât puterea care se întrepune între acel care încearcă să nedreptăţească şi acel asupra căruia caută să se
năpustească nedreptatea.
Omul, ca să ﬁe liber, trebuie să înţeleagă şi să ştie că ceea
ce dă libertate, consideraţiune şi avere este munca, că ele sunt
singurul drum care duce la civilizaţiune şi la progres; până
când nu vom învăţa, lovindu-ne cu capul de pragul de sus şi
de jos, a nu mai crede pe acei cari, ca să ne esploateze, ne făgăduiesc câte în lume şi în soare, cai pe păreţi: libertate absolută,
împuţinare de dări, instrucţiune cu chila, guvern ieftin – până
atunci n-o să vedem altă decât două sau trei partide politice
vrăjmăşindu-se între dânsele şi strigând ﬁecare, la rândul lor:
„Sculaţi voi că să ne punem noi“; partide egoiste şi ambiţioase,
care pizmuind pe cei ajunşi la putere, care, de bine, de rău, se
silesc cât pot şi pe cât se pricep să facă cum cred că e mai bine,
se muncesc să-i dea jos şi să se puie în locul lor ca să facă tot
ca ei. Strigă deşi ştiu că, îndată ce se vor pune pe lucru la rândul
lor, are să se scoale opoziţiunea celoralalţi în contra lor; că acei
cari la rândul lor ar vroi să-i înlocuiască au să-i atace pentru
toate câte vor face, precum şi pentru cele ce nu vor face, au să-i
denigreze, să-i calomnieze, să-i gratiﬁce cu titlurile obicinuite
de instrumente ale neamicului şi ale străinului, de călcători de
legi, de violatori de constituţiune; că au să-i acuze de rea voinţă, de neştiintă, să-i împiedece la orice ar voi să facă, să-i
insulte nu numai în viaţa lor publică, dar chiar şi în cea privată,
să se lege de neamurile şi de amicii lor; aleargă pe la consuli,
pe la gazetele străine; într-un cuvânt, întrebuinţează toate mijloacele pentru a-i discredita în ochii poporului şi ai străinilor.
Guvernul, amărât, îşi pierde cumpătul şi, ca omul necăjit, când
nu este înzestrat cu o mare doză de ﬁlozoﬁe, alunecă pe povârnişul mâniei, ia măsuri aspre, loveşte şi cade printr-un esces
de vigoare sau prin descurajare şi dezgust; se lasă în voia
întâmplărilor, şi atunci cade prin apatie. Opoziţiunea proﬁtă
şi de una, şi de alta ca să se suie pe ruinele celor căzuţi, cugetând puţin la ceea ce are să ﬁe. Dar a făgăduit cai pe păreţi, sănătate în vite, ploaie la soroace, siguritate în case şi pe drumuri,
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la oraşe şi la ţară, sterpirea abuzurilor, a dărilor de foc şi a
hoţiilor de vite, micşorarea dărilor, satisfacerea aspiraţiunilor
naţionale, lăţirea teritoriului în dreapta şi în stânga, participarea statului român la dezlegarea tuturor cestiunilor celor
mari ale diplomaţiei şi mii şi mii de alte frumuseţi – le uită pe
toate, puţin le pasă de cele ce au făgăduit. Atunci o altă opoziţiune se formează, cu alte făgăduieli, şi danţul se învârteşte
de aţâţia ani, reîncepând totdeauna da capo, joc vătămător şi
periculos.
Cu toate acestea, sub ministerula de ieri, ca şi sub cel de azi,
ca şi sub cel de mâne, lumea merge înainte pe calea progresului,
dovadă învederată că el nu emană de la partide, ci de la naţiune
şi de la condiţiunile în cari se aﬂă ţara.
Nu voi să zic că în orice minister, ca şi în orice opoziţiune,
nu se găsesc oameni dezinteresaţi; sunt departe de a crede că
unii nu atacă decât ca să puie mâna pe putere şi că ceialalţi
nu se apără decât ca să tragă foloase, dar este învederat că
înfocarea luptei nu-i lasă nici pe unii, nici pe alţii să se ocupe
cu ceea ce trebuie ţării.
Orbirea partidelor merge până a refuza şi a combate binele
când ar veni de la partidul opus, deşi raţiunea ne zice să-l
primim ori de unde ne-ar veni şi să ﬁm recunoscători acelor
cari în timpuri grele au apărat drepturile ţării. Trecutul de
orice dată, ca şi prezentul, îşi are păcatele sale; dar totodată
şi unul, şi altul au drepturi netăgăduite la recunoştinţa urmaşilor când au ştiut să le păstreze o patrie; cu toate acestea, se
găsesc mulţi care-l defaimă, îl despreţuiesc şi-l insultă. Această
ingratitudine şi lipsă de respect către oameni vine din patimă,
din neştiinţă şi din orbire. Mai târziu, când timpul va potoli
patimile, atunci vom putea judeca oamenii cu imparţialitate,
şi poate că dreptatea va apărea la mulţi ca o mustrare că n-au
ştiut să preţuiască şi să judece în deplină libertate. Până atunci,
ceea ce ne poate servi de normă în aprecierile noastre asupra
oamenilor este să ştim că acel care nu face alta decât să samene
ura şi vrajba, zavistuind şi calomniind, nu este bun român şi
a)

Aici în sensul de guvern.
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că acel care munceşte, produce, scrie, traduce, ridică o fabrică,
o casă de comerţ, mahometan sau israelit, ortodox sau papist,
liberal, democrat sau aristocrat, este bun român, ﬁindcă prin
faptele sale contribuie la înaintarea şi la dezvoltarea României,
şi pentru aceasta merită stima şi consideraţiunea ţării.
Legea ne-a dat tot ce ne putea da, nu mai avem nimica să-i
cerem: suntem toţi egali, înaintea drepturilor şi a datoriilor nu
depindem nici de voinţa, nici de capriciul nimărui. Aceasta este
un mare bine, negreşit, dar ne impune şi o răspundere mare,
foarte mare, căci ne-a creat o ordine nouă de datorii, ne-a dat
o independenţă care nu se poate păstra decât supuindu-ne la
legile cari ne garantează pe unii în contra altora.
Am arătat că un mod de a înţelege libertatea este de a o
considera ca o tendinţă absolută a individului, fără altă regulă
decât voinţă proprie a ﬁecăruia, fără nici o consideraţiune
pentru ceialalţi membri ai societăţii: libertatea egoistului, cum
s-ar zice. Un alt mod de a o înţelege este de a o privi ca absolută
numai până acolo unde ar lovi raţiunea şi justiţia. Una este libertatea tiraniei, cealaltă este libertatea cea adevărată.
Libertatea este un drept natural al omului, căci ﬁecare are
conştiinta liberei sale acţiuni, a acelei libertăţi care naşte din
noţiunea binelui şi a răului, pe care o numim libertate morală;
pe dânsa se razămă tot ediﬁciul social al responsabilităţii omului, cu toată teoria pedepselor şi recompenselor; fără dânsa nu
esistă nici virtute, nici viţiu, nici fapte bune, nici fapte rele.
Dar dacă omul se simte pe dânsul liber, nu este el oare
printr-aceasta chiar constrâns a nu nega celoralalţi oameni
aceeaşi prerogativă? Şi prin urmare nu a luat el, prin faptul
acesta chiar, obligaţiunea de a-şi mărgini libertatea sa acolo
unde ea începe a lovi libertatea celoralalţi, cerând şi el acelaşi
sacriﬁciu din partea celoralalţi, ca astfel societatea să devie
garanţia drepturilor mutuale? De aci necesitatea de a recunoaşte o autoritate care să poată judeca după raţiune întinderea
cercului libertăţii ﬁecăruia, cerc a cărui întindere trebuie să
ﬁe aceeaşi pentru toţi, ca să poată ﬁ respectat, ca să ﬁe necontestat. Aşadar, libertatea, egalitatea şi autoritatea sunt elementele primordiale ale vieţii sociale.
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În cât priveşte libertatea individuală, ﬁecare om este stăpân absolut, suveran, are dreptul netăgăduit de a dispune de
persoana şi de averea sa; avem fiecare liberul joc al activităţii noastre ﬁzice şi intelectuale; iar în cât priveşte libertatea
socială, pe care englezii o numesc principiul voluntar, pe care
Dupont Whitea o numeşte individualism, se cuvine a ţinea
seama de respectul libertăţii celoralalţi; cu alte cuvinte, că
trebuie să se respecte prescripţiunile autorităţii, adică ale legii.
Libertatea şi autoritatea trebuie să se combine în folosul
ﬁecărui membru al societăţii, iar nu să se combată, căci de va
ﬁ luptă între aceste două elemente societatea se periclitează,
şi o libertate care nu recunoaşte autoritate cade de sine prin
anarhie, precum autoritatea cade prin abuzul puterii cu care
a călcat libertatea.
Societăţile ai căror membri nu-şi înţeleg datoriile ce au unii
către alţii îşi dau mai totdeauna libertăţi esagerate şi rău
înţelese, cari, mai curând sau mai târziu, produc ciocniri între
interesele comune şi particulare; degenerează într-o anarhie,
al cărei singur remediu este despotismul.
Acel cerc viţios, în care se învârtesc unele societăţi de secule,
provine din imperfecţiunea morală a membrilor cari le compun
şi din puţina dezvoltare intelectuală în care sunt lăsaţi, căci
libertatea trebuie să găsească în ﬁecare voinţa şi puterea de a
se supune adevărului şi dreptăţii, altfel, societatea este în tot
minutul în pericul de a ﬁ spulberată.
„Legea veghează la uşa cetăţeanului englez, numai justiţia
poate păşi pragul, zice Laboulaye b; liber în casă, numai afară
din casă este supus autorităţii; este inocent până în momentul
pronunţării condamnării, este judecat de magistraţi inamovibili
sau de juriu, în virtutea legilor cari au deﬁnit crima mai dinainte şi au regulat procedura şi pedeapsa.“
Libertatea omului nu trebuie să ﬁe şi nu poate ﬁ absolută;
sunt însă autorităţi mari cari în seculul trecut, pe când se
Charles Dupont-White (1807–1878), economist socialist francez.
Lefebvre de Laboulaye (1811–1883), jurist şi om politic francez de orientare liberală.
a)

b) Édouard
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punea piedici cugetării şi dezvoltării, năbuşind şi oprimând,
au propagat ideea de o libertate absolută şi au voit să ridice
această idee la înălţimea unui principiu, să facă dintr-însa o
dogmă socială. Dacă această idee poate ﬁ un adevăr netăgăduit
pentru un individ izolat, nu se poate însă admite în ceea ce se
atinge de relaţiunile cu ceialalţi oameni, şi consecinţa ei ar ﬁ
ca nimeni să nu se abţie decât de la faptele cari nu-i convin sau
pe cari nu voieşte a le face, a nu recunoaşte nici o lege alta decât
voinţa sa proprie, sau cel mult a nu se supune decât numai la
legile acelea pe cari el a binevoit să le admită; se înţelege că
aceasta ar pune pe ﬁecare la voia întâmplărilor, adică la discreţiunea celui mai tare.
În fapt nu există un principiu recunoscut şi netăgăduit prin
care să se precizeze şi să se stabilească marginile intervenirii
autorităţii în viaţa omului. Fiecare opinează şi hotăreşte cum
îi vine mai bine; unii merg până a crede că guvernul ar avea
dreptul şi datoria de a interveni şi a întreprinde lucrări şi
acţiuni oriunde i s-ar părea că ar ﬁ ceva de făcut, un rău de îndreptat; merg până a voi să ﬁe în stat o unitate de putere care
să facă binele cu sila, să-l impuie. Aceia ar voi o societate omogenă, o singură putere la centru, ducând acţiunea sa binefăcătoare, prin agenţi subordinaţi şi disciplinaţi, până la punctele
cele mai depărtate. Aceste idei autoritare se apropie foarte
mult în procedere de organizaţiunile dorite de socialişti, căci
şi ele, pornind de la un principiu fals, caută să înlocuiască libertatea prin silă, impunând nişte moduri de trai artiﬁciale în
locul celor naturale. Sunt alţi cugetători, ca Bukle a, de esemplu,
cari, trecând în cealaltă estremă, sunt până într-atâta de geloşi
de respectul libertăţii, mai ales când e vorba de cea intelectuală,
încât nu admit să se atingă nimeni de dânsa, nici în bine, nici
în rău, nu admit nici măcar amestecul autorităţii pentru a încuraja literatura, artele sau ştiinţele, neagă orice acţiune alta
decât aceea a justiţiei.
Tendinţa autorităţii este de a se întinde cât poate peste ceea
ce trebuie şi de a călca libertatea individului atât prin acţiunea
a)

Henry Thomas Buckle (1821–1862), istoric englez.

152 ion ghica
opiniunii, cât şi prin acea a legislaţiunii. La toate guvernele
găsim tendinţa de a se întinde peste limitele dreptului natural.
În luptele partidelor politice, totdeauna minorităţile luptă
în contra tendinţei autorităţii, în numele respectului libertăţii,
dar, lipsite de mijloace suﬁciente prin ele înseşi, sunt fatalmente
conduse de a-şi căuta de multe ori puterea de acţiune în întrebuinţarea de mijloace culpabile. S-a văzut timpi când un partid,
ameninţat în credinţele sale politice, a mers până a uita sentimentul de patrie şi de naţionalitate pentru favorul realizării
ideei căreia s-a devotat; atât devin de pasionate, încât uită orice
raţiune, încât ceea ce partidele politice numesc toleranţă nu
este decât dreptul de a face tot ce vor şi ceea ce împodobesc cu
numele de libertate nu este decât triumful ideei lor.
Este peste putinţă a se adopta un sistem esclusiv, mai ales
când este vorba de o societate puţin dezvoltată, ai cărei membri
nu sunt încă în stare să judece şi să preţuiască ceea ce se poate
face în folosul tuturor; de aci vine că, cu cât o societate este
mai puţin dezvoltată, cu atât guvernul are o mai mare acţiune
asupra membrilor ei, şi răspunderea lui devine cu atât mai
mare cu cât poate intra mai adânc pe tărâmurile libertăţii ﬁecăruia, şi cu atât este mai obligat a forma raţiunea, a implanta
credinţe adevărate, a calma pasiunile, a combate ideile greşite
şi a dezrădăcina prejudiţiile.
Tendinţa mai tuturor autorităţilor de a interveni în viaţa
cetăţenilor mai mult decât se cuvine a determinat pe mai mulţi
publicişti moderni a se ocupa să aﬂe natura acţiunii ce se cuvine
autorităţii şi să determine într-un mod precis cercul acelei
acţiuni; au căutat să însemneze până unde trebuie să se întindă
suveranitatea individului şi până unde trebuie să se înﬁgă
puterea autorităţii, câtă parte din viaţă se cuvine individului
şi câtă societăţii.
John Stuart Mill proclamă că principiul care trebuie să
dirigă raporturile societăţii cu individul, ﬁe ca forţă materială
sub formă de penalitate legală, ﬁe ca coacţiune morală a opiniunii publice, este „de a opri pe individ de a vătăma pe alţii“
şi că aceasta este singura raţiune legitimă ce poate avea o societate de a se servi de putere în contra membrilor săi. Acest mare
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publicist, după ce arată că asociaţiunea este un drept individual, inviolabil şi sacru, că ea rezidă în raporturile cari unesc
pe oameni între dânşii şi în legăturile cari constituie aceste raporturi, susţine într-un mod general că „tot ce este de dorit a
se face în interesul umanităţii, al generaţiunilor viitoare sau
în interesul membrilor cari au trebuinţă de ajutor intră în atribuţiunile autorităţilor, afară de a remunera pe particulari sau
pe societăţi la întreprinderile lor“.
El consideră pe orice individ ca răspunzător cătră ceialalţi
membri ai societăţii pentru orice rău pricinuieşte, nu numai
prin faptele sale, dar chiar şi prin inacţiunea sa, şi conchide
zicând că „ﬁecare trebuie să ia parte la lucrările şi la sacriﬁciile
trebuincioase pentru apărarea societăţii şi a membrilor ei în
contra ameninţărilor şi a vătămărilor“.
Laboulaye are şi el aceleaşi idei asupra libertăţii. Amândoi
aceşti publicişti mari apără principiul libertăţii economice al
lui Adam Smith: lasă să se facă, lasă să treacă (laissez faire,
laissez passer).
Baronul Wilhelm de Humbold consideră libertatea individuală ca o condiţiune neapărat trebuincioasă dezvoltării şi
progresului societăţii. „Scopul omului, zice el, nu scopul acela
pe care ni-l arată nişte pofte trecătoare, dar acela care ne este
prescris de decretele eterne şi nestrămutate ale raţiunii, este
dezvoltarea întinsă şi armonioasă a tuturor facultăţilor într-un
tot complet şi constant; aşadar, scopul cătră care trebuie să tindă
necontenit orice ﬁinţă omenească, şi mai cu seamă aceea care
voieşte să inﬂuinţeze asupra semenilor săi, este individualitatea
puterii şi a dezvoltării; pentru aceste două lucruri sunt necesare
libertatea şi varietatea de situaţiuni, unirea lor produce vigoarea individuală şi diversitatea multiplă care se contopesc în
originalitate“.
Baza societăţilor celor mai libere, a societăţii engleze şi
americane, este guvernul prin sine însuşi, ceea ce ei numesc
self-government. Să nu credem însă că înţelesul acestui cuvânt
ar ﬁ a se guverna ﬁecare pe sine, căci aceasta ar ﬁ negarea oricărei autorităţi. Adevăratul înţeles este ca ﬁecare să ﬁe guvernat
de toţi ceialalţi cetăţeni.
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Englezii, prin proclamarea principiului libertăţii individuale,
au luat toate precauţiunile în contra opresiunii, pe care mulţimea sau numărul ar voi să exerciteze în contra unei părţi a
societăţii sau în contra vreunuia dintr-înşii. „Este de neapărată
trebuinţă, zice Mill, a pune o îngrădire acţiunii legitime a opiniunii colective asupra independenţei individuale“; această
precauţiune este tot atât de necesară ca şi aceea care s-ar lua
în contra oricărui abuz de putere. Tirania majorităţii trebuie
pusă în numărul relelor de cari societatea să se ferească; ea
pătrunde în amănuntele vieţii mai adânc decât toate tiraniile.
Ideea că legitimitatea puterii constă în număr este o idee eronată, destructivă a libertăţilor şi a adevărului.
Se vorbeşte mult de opiniunea publică, dar mai niciodată
ea nu este rezultanta credinţelor tuturor membrilor unei societăţi asupra unei cestiuni; de cele mai multe ori este numai
credinţa guvernului sau a unui partid care impune gloatelor
credinţele şi voinţele sale, şi încă mai adese şi guvernul, şi partidele devin instrumente şi organe ale tendinţelor greşite ale
mulţimii, ca să o poată domina.
Partidul care impune credinţele şi voinţele sale este de cele
mai multe ori o clasă, o corporaţiune, un oraş, o mahala, o facţiune, un Ciceronache, un Luminărică, un ziarist, un ambiţios,
un Catilina, care pune mâna pe gloate sau pe acei cari le conduc,
se proclamă opiniunea publică, voinţa naţională şi conduce
societatea după ambiţiunea sa, fără a ţinea seamă de adevăratele sale interese; face şi desface, şi gloatele primesc orice
zic ei cu aplauze, cu mulţămire şi cu recunoştinţă.
Mulţimea judecă mai mult cu inima decât cu raţiunea;
poporul iubeşte sau urăşte, şi nu are încredere decât într-acei
pe cari-i iubeşte. Binele ce rezultă este mare când acel preferit,
acel idol este la înălţimea aşteptării sale, precum este şi nenorocirea de mare când acea afecţiune se abate pe capul unui
ambiţios de rând sau al unui incapabil care nu o merită. Guvernele sau partidele cari pun gheara astfel pe voinţa gloatelor
pot avea o aparenţă de tărie; dar aceasta nu face pe un popor
nici ferice, nici liber, pentru că nici puterea absolută nu face
tăria şi stabilitatea guvernului, nici voinţa mulţimii nu consti-
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tuie libertatea. Şi una, şi alta, ca să se poată susţinea, au trebuinţă să ﬁe sprijinite de raţiune şi de dreptate.
În cât priveşte libertatea intelectuală, adică libertatea cugetării, a conştiinţei şi a scrierii, publiciştii cei moderni nu
recunosc autorităţii nici un drept de ingerinţă altul decât de a
opri calomnia şi apelul la violenţă; libertatea intelectuală este
cerută de toţi în general ca un drept inalienabil al omului, drept
care trebuie să ﬁe absolut. „Libertatea opiniunilor şi a discuţiunii, zice Mill, este o necesitate pentru dezvoltarea intelectuală,
dezvoltare de la care depinde bunăstarea morală şi materială
a neamului omenesc.“ Sieyès a zicea că „presa este un al şaselea
simţ dat popoarelor moderne“, şi Georges Canning o punea aşa
de sus, că o consideră ca o a patra putere în stat, putere cu care
guverna pe timpul cât parlamentele nu erau deschise.
„ Rolul presei, zice Mill, este de a ajuta progresul regulat şi
pacinic în care mişcarea se face prin inteligenţă, socialitatea se
perfecţionează la ﬂacăra artelor, ştiinţelor şi la lumina tuturor
talentelor.“ Un stat nu poate exista liber fără presă, şi presă
liberă.
Într-un cadru restrins, ca al unei epistole, ar ﬁ fastidios a
mă întinde mai mult asupra acestui subiect; tot ce am voit este
ca, într-un mod foarte sumar, să dau o idee despre libertate în
esenţa libertăţii. Voi urma cu cele cinci libertăţi primordiale,
enumerate de Thiers, pe cari el le numeşte: securitatea, libertatea electorală, libertatea reprezentaţiunii naţionale, libertatea
presei şi preponderanţa reprezentaţiunii naţionale în direcţiunea
afacerilor statului.b
ion ghica

a) Emmanuel Joseph Sieyès (1748–1836), gânditor şi om politic francez,
cu un rol proeminent în timpul Revoluţiei şi Imperiului. b) În această scrisoare, ca şi în următoarea, Ion Ghica îşi expune ideologia liberală. Peste
câţiva ani va reveni cu o scrisoare („Insula Prosta“, 1885, v. infra) în care
îşi va nuanţa oarecum concepţiile.

xi. egalitatea

Ghergani, iulie, 1881

Iubite amice,
O lună ca ziua, dame şi cavaleri mulţime îşi
îndreptau paşii spre grădinile din Strada Academiei. Două
tinere elegante mergeau înaintea mea, târând de mână un băieţel ca de vreo patru anişori, în costum de mic dorobanţ, cu
căciulă ţurcănească de oaie pe cap şi cu puşcă de lemn de tei,
sistem Davila.
Ele îşi comunicau astfel una alteia ideile lor sociale şi faşionabile:
— Pune-ţi în gând, soro, Mişu meu, una şi bună, vrea să mă
ducă să văd pe Mateescu jucând pe Millo director! Quelle idee,
ma chère! Cu mitocancele! Apoi nu e smintit? Atunci să mai
vază el! Auzi, să nu vrea să meargă la Stavri? unde merge
nobleţa mare, unde găseşti societatea cea bună, pe toţi tinerii
à la mode! Lume chic, ma chère! nu-i. Poate intră prostului în
cap că astăzi nu mai sunt boieri şi negustori, suntem toţi egali,
tot o apă! Ce s-auzi la Millo, ma chère? româneşte şi iar româneşte. C’est à vous faire dégobillera, cum zice Zizica mea.
Unde mai e libertatea, soro? Te întreb.
— Stăi să ne uităm la aﬁş, întrerupse tovarăşa, să vedem
dacă se cântă La chose. Ce romanţă delicioasă! e de nebunie,
cella vous transporte.
— Mi-a spus vara ministrului, Tincuţa, camarada mea de
pension, că Stavri a adus una, n-are a face Gandon; zice că are
a)

„Să-ţi vină să verşi, nu alta“ (fr.).
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nişte costume numai ﬂuturi şi ca în opera On demande des
ingénues o să joace cancan franţozeşte numai în trico. Să-i spui
bărbatu-tău că, dacă vrea să ﬁi în societatea mea, eu nu merg
la teatru românesc; am fost într-o seară şi am adormit, j’ai
piqué le chien toute la soirée, ma chère a.
Discutând astfel între dânsele, tinerele dame au trecut
pe sub literele de foc ale grădinei, unde se joacă şi se cântă
franţozeşte.
Eu am urmat înainte şi am intrat în grădina unde joacă
Millo cu trupa românească, înaintea unui public puţin numeros
în adevăr, dar care făcea un haz nespus, râdea de se prăpădea.b
Mă aşezasem la o masă, când iată că vin de se pun în vecinătate doi tineri parfumaţi, cu părul pe frunte despărţit pe
sprânceană, à la cocodès c. Veneau discutând.
— Cum vrei să progreseze o ţară unde nu este egalitate?
Imagines-toi, mon ami, că sunt de doi ani supleant de tribunal!
Cela tue le mérite.d Să trăiesc eu cu două sute cincizeci lei pe
lună! Ce să mănânci şi ce să îmbraci? Apoi nu-ţi mai trebuie
mănuşi, birjă, mai o îngheţată seara, un férber? Om eşti! Dacă
am cerut ministrului să mă numească în locul vacant de director la Cassa de Depuneri şi Consemnaţiuni, ştii ce mi-a răspuns?
„Acolo, domnule, trebuie un om care să cunoască serviciul, un
om cu ştiinţă şi cu experienţă.“ C’est triste, mon ami, il n’y a
pas de carrière chez nous.
— Când zic că nu le place egalitatea, ştiu ce zic, replică celălalt; nu vor să înţeleagă, nene, că fără egalitate toate sunt
numai mofturi, des fantasmagories. Ce mai aştepţi de la o ţară
unde se permite lui Licorescu să aibă douăzeci de mii de galbeni
venit. Ce face cu ei? Je vous le demande. Adună la hârtii, dreptate e asta?… Ştii că eram ca un frate cu Tilică; să vezi cum
şi-a ridicat nasul, nici nu mă mai bagă în seamă; are patru mii
de galbeni pe an, mon ami, două de la tată-său şi două de la
a) „Am dormit toată seara, draga mea“ (fr.). b) Pentru atmosfera şi repertoriul teatrelor şi divertismentului bucureştean în epocă v. Constantin
Bacalbaşa, Bucureştii de altădată. Vol. I (1871–1877), Vol. II (1878–1884),
ed. de Aristiţa Avramescu şi Tiberiu Avramescu, Humanitas, Bucureşti,
2014. c) Ca ﬁlﬁzonii (fr.). d) „Nu se recunoaşte meritul“ (fr.).
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nevastă. Cărnăţescu i-a dat fata zicând că e de neam. Şi eu
s-aştept până o muri tată-meu, care, Doamne fereşte! poate să
mai trăiască încă zece-douăzeci de ani d-aci încolo, et même
alorsa, tot, tot cinci mii de franci venit. Ce mai treabă! Apoi
dreptate e asta, egalitate e, libertate e? Te întreb!
— Sujetul pe care l-am tratat eu alaltăseară, la puţul cu apă
rece! Le-am zis: „Egalitate, libertate şi dreptate, iată ce ne
trebuie.“ Ştii ce de lume era? Gemea, nu mai încăpea. Am pus
cestiunea pe tărâmul subiectivităţii, n-am voit să o tratez din
punctul de vedere obiectiv. Que voulez-vous, mon ami, il faut
combattre les préjugés. Toţi funcţionarii administrativi, judecătoreşti şi ﬁnanciari, generali, coloneli şi locotenenţi, tot o
leafă.
— Trebuie numaidecât să începem revista noastră Tefelugul,
c’est indispensable, mon ami, să iasă măcar de două ori pe
lună, écraser les aspérités sociales et égaliser le sol de la patrie b;
să arătăm bietului popor că nu e decât o victimă, să-i spunem
că fără egalitate absolută nu poate ﬁ fericit; să-l iniţiăm la
ideile cele mari şi generoase. Toţi oamenii deopotrivă să ﬁe
deviza noastră, nici mare, nici mic, nici bogat, nici sărac. Să dispară aceste cuvinte din dicţionar. Figurez-vous că săptămâna
trecută mă cheamă preşedintele meu şi-mi zice cu un ton,
parc-ar ﬁ fost monsieur Ducoroy când ne preda Pandectele: „Vă
previu, domnule, că de veţi mai lipsi de la datoriile d-voastre,
precum faceţi, o să ﬁu pus în penibila necesitate de a raporta
ministrului şi a-i cere înlocuirea d-voastră“. C’est révoltant,
qu’en dites vous? que devient la liberté, mon ami, dites-le moi,
je vous prie! c Deşi leafa mea nu e vreo treabă mare, dar de
nu curge, tot pică; era cât p-aci să-i cârpesc o palmă să-i scapere ochii.
— Lasă, bine ai făcut de nu te-ai potrivit lui, e om bătrân,
ş-apoi i s-a cam slăbit balamalele capului.
— Şi dacă e bătrân, ce! nu suntem toţi egali?
a) „Şi chiar atunci“ (fr.). b) „Să zdrobim asperităţile sociale şi să netezim solul patriei“ (fr.). c) „Este revoltător, nu-i aşa? spune-mi, te rog, prietene, ce se mai alege de libertate? “ (fr.).
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— Aşa e, ai dreptate! uitasem.
După ce au golit două halbe de bere, s-au luat repede după
două fetiţe ş-au dispărut printre becurile de gaz şi printre
salcâmii grădinii.
Ideile pronunţate asupra egalităţii şi a libertăţii de grupurile ce întâlnisem m-au pus pe gânduri; îmi ziceam că sunt
aproape douăzeci şi cinci de ani de când s-au înscris în legile
noastre fundamentale că toţi românii sunt liberi şi egali, şi până
acum n-am văzut măcar două linii în vreo carte, în vreun jurnal,
care să ne esplice ce este egalitatea, ce este libertatea, cum trebuie să le înţelegem şi cum trebuie să le practicăm. Am lăsat
pe ﬁecare să-şi facă despre aceste drepturi ale omului ideea
care-i place şi care crede că-i vine mai bine la socoteală. Aceste
reﬂexiuni m-au făcut să-ţi adresez această epistolă. Mai îndreptează şi tu pe ici, pe colea erorile ce am putut comite în cugetările şi aprecierile mele şi împlineşte lipsurile cari au rămas.
egalitatea
Egalitatea este o aspiraţiune nobilă şi generoasă a omului
de bine, a omului înzestrat cu simţul dreptăţii şi al echităţii,
este îndemnul şi speranţa celui inteligent, celui învăţat şi muncitor, a acelui care doreşte suirea nivelului social, dezvoltarea
progresului şi a civilizaţiunii.
Filona zicea că egalitatea aduce cu sine pacea şi armonia,
dă societăţilor o democraţie regulată şi binefăcătoare şi le apară
în contra ochlocraţiei aceleia în care mulţimea ignorantă şi
pasionată voieşte să comande. Zicea că ea este înainte-mergătoare a libertăţii, care nu poate trăi, nici esista fără dânsa.
Egalitatea, deşi e dorită de toţi, dar foarte puţini o înţeleg,
şi mulţi o înţeleg ca tinerii noştri de la Raşca, cum le vine mai
bine la socoteală; mai toţi o voiesc, cum zice poetul nostru
Alexandrescu, cu lei, iar nu cu căţei, cu cei de sus, iar nu cu cei
de jos.
a) Philon din Alexandria (c. 20 î.e.n.–c. 50 e.n.), gânditor iudeu; a încercat o sinteză între ﬁlozoﬁa greacă şi tradiţia iudaică.
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Prostul şi nătângul cere egalitatea cu omul de geniu, leneşul
voieşte să steie toată ziua cu faţa la soare, şi în loc de lipsă cere
să bea şi să mănânce mai mult şi mai bine decât acel care
munceşte zi şi noapte; desfrânatul şi coruptul voieşte să ﬁe
considerat deopotrivă cu omul virtuos. Negrul american de sud
şi al insulelor oceanice zice că este alb, „moi être blanc, blanc
comme vo, Massa“ (sunt alb, alb ca dumneata, domnule). Parvenitul şi ciocoiul voiesc numaidecât să ﬁe de viţă; îşi caută
originea neamului în vreun cronicar, printre domnii cei mari
sau printre boierii cei ilustri; se îmbracă cu câte un nume care
nu este al său şi se umﬂă într-însul ca un curcan, şi dacă ştie
să scrie adoptă un stil arhaic, ca să samene cu strămoşul său.
Sunt cari nu se mulţumesc cu o nobleţe de trei-patru secule
şi merg cu originea familiei printre negurile timpilor, vor să se
tragă de la un Septim Sever sau cel puţin de la vreun Salust,
şi numele lor bulgăreşti, armeneşti sau greceşti iau deodată o
terminaţiune în us; apoi să te mai ţii patriot înfocat, etimologist la scris, ca să se ştie că e viţă de roman adevărat. Alţii, de
un temperament mai atrabilar, şi-au imaginat o nobleţă mai
nouă, mai tare, aceea a opincei.
— Nu eşti român ca mine, vere, zicea un ţăran ciocoit unui
fecior de boier, nu eşti ﬁu al poporului, ieşit din opincă, nepot,
strănepot de plugar, get-beget coada vacei; eşti ciocoi, pui de
năpârcă.
În societăţile omeneşti două feluri de inegalităţi au ocupat
şi ocupă pe moralişti şi pe legiuitori, acea de clase şi de naştere
şi cea individuală. Cea dintâi este nedreaptă şi tinde a dispare,
pe unele locuri a şi dispărut; cealaltă este inevitabilă, fatală,
căci îşi are originea în natura omenească şi este consecinţa a
o mulţime de împrejurări independente de prescripţiunile sociale şi a legilor.
Creştinismul şi, în urmă, revoluţiunea franceză de la 1789
au proclamat şi au realizat egalitatea drepturilor şi a datoriilor,
lăsând individului îngrijirea şi putinţă de a-şi lua în societate
locul ce i se cuvine după munca, talentul şi meritele sale.
Acea revoluţiune franceză a cărei acţiune s-a întins asupra
Europei întregi, mai mult sau mai puţin, a garantat pe om în
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contra opresiunii, făcându-l egalul tuturor, a proclamat dreptul
pentru toţi de a nu se supune decât legii, i-a recunoscut dreptul
de a participa la facerea legilor, de a vota impozitele şi de a
controla întrebuinţarea banilor publici, lăsând pe ﬁecare liber
a-şi esprima ideile şi opiniunile prin scriere şi prin cuvânt; a
recunoscut pe toţi egali înaintea legilor şi a sarcinelor, a proclamat pe toţi admisibili la slujbele statului.
Dacă cineva s-ar încerca să înlocuiască inegalităţile naturale
printr-o egalitate artiﬁcială, ar cădea într-o greşală şi mai mare
decât acea a regimurilor trecute, ar păcătui în sens invers, căci
acea egalitate nu s-ar putea menţine decât oprimând puterile
individuale şi ar suprima cu totul mişcătorul cel mai puternic
al progresului social.
Egalitatea condiţiunilor este o imposibilitate, o himeră.
Aceasta însă nu va să zică că dezvoltarea oamenilor, prin educaţiune şi prin învăţătură, prin îmbunătăţirea traiului material,
a stării igienice şi a salubrităţii, nu micşorează deosebirile cele
mari dintre oameni şi că nu face ca distanţele morale şi materiale să devină din ce în ce mai puţin simţitoare.
O societate bine organizată trebuie să caute să înlesnească,
cât se poate mai mult, mişcarea de jos în sus, intervenind în
ajutorul celor slabi nu pentru a-i pune deasupra altora, nici
pentru a le supune lor pe cei tari, dar pentru a-i ajuta să-şi dezvolte inteligenţa şi energia; a face aceasta nu căutând a coborî
pe cei de sus la nivelul celor de jos, ci căutând a pune pe ﬁecare
în poziţiune de a se ridica singur.
Consecinţa acestor îngrijiri ar ﬁ ridicarea stării morale a
omului, suirea nivelului social. Să nu uităm însă că esistă
totdauna pentru ﬁecare o limită, peste care mijloacele sale nu-i
permit să treacă, şi ar ﬁ o eroare a crede că dezvoltarea ar putea
merge până a pune vreodată pe toţi membrii unei societăţi
într-una şi aceeaşi condiţiune.
Legile au făcut tot ce puteau face pentru realizarea egalităţii,
şi astăzi în societăţile civilizate omul nu mai depinde decât de
lucrarea sa liberă şi stăruitoare.
Oriunde ne-am arunca vederile, în România, în Elveţia sau
în Statele Unite, pretutindeni o să găsim oameni de deosebite
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condiţiuni; pe unii îi vedem trăind în palate cu îndestulare şi
lux, pe alţii în case modeste, câştigând cu multă muncă şi osteneală hrana de toate zilele; unii milionari şi alţii foarte săraci;
unii sănătoşi de minte şi de corp, alţii slabi şi neputincioşi; unii
esercitând meserii mai comode şi mai bănoase, alături cu alţii
supuşi la lucrările cele mai ostenitoare şi mai puţin retribuite.
Aceasta însă nu ne poate face a zice că esistă clase, căci numirea
de clasă este consacrată grupelor celor cari se formaseră prin
privilegii şi prin naştere, prin drepturi recunoscute de legi. Iar
acolo unde s-a proclamat libertatea cu toate consecinţele ei,
acolo unde legea recunoaşte pe toţi egali, distincţiunile ce vedem
provin numai din deosebirea condiţiunilor înnăscute naturei
omeneşti.
Invidioşii şi demagogii, folosindu-se de deosebirile ce esistă
în condiţiunile omeneşti, esploatează ignoranţa mulţimii, prezentându-le ca distincţiuni de clase şi de naştere; dezgroapă
numiri moarte cari nu mai au importanţă decât în istorie şi le
aruncă asupra acelora în contra cărora îşi esercitează invidia
şi răutatea, fac pe oamenii creduli şi simpli să crează că privilegiile nu sunt desﬁinţate, că toţi românii nu sunt egali dinaintea legilor şi izbutesc prin fraze sunătoare a face pe mulţime
să crează că tot ar ﬁ mai esistind drepturi şi privilegii.
La noi, ca şi în celealalte ţări libere, legea nu a putut desﬁinţa decât inegalităţile capitale, pe acele de convenţiune şi de
naştere; dar n-a putut şi nu va putea niciodată să desﬁinţeze
nici inegalităţile de inteligenţă şi de activitate, nici pe acele de
averi, căci ele sunt o consecinţă fatală a naturei omeneşti.
N-a putut desﬁinţa decât inegalităţile artiﬁciale, lăsând curs
liber distincţiunilor naturale, lăsând individului toată libertatea şi răspunderea. Şi nu putea face mai mult, căci de ar ﬁ
mers mai departe, precum ar voi să facă unii socialişti, şi de
ar ﬁ încercat să înlocuiască inegalitatea naturală printr-o egalitate artiﬁcială, ar ﬁ căzut într-o eroare de o mie de ori mai
mare decât aceea a regimului trecut, o eroare în sens invers a
celei dintâi. O asemenea egalitate nu s-ar putea mănţine decât
numai comprimând puterile individuale şi suprimând cu totul
mişcătorul progresului social.
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Oamenii nu au dreptul de a-şi impune unii altora decât un
singur lucru, Justiţia, căci ea este cazul de legitimă apărare.
Nu se poate impune unui om nici de a ﬁ religios, nici de a ﬁ
milostiv, învăţat sau laborios; şi orice acţiune guvernamentală
este o umiliaţiune a inteligenţei, a conştiinţei, a muncei, a
libertăţii omului.
Proclamarea principiilor cari trebuie să conducă societăţile
omeneşti a făcut să dispară inegalităţile legale, după cum am
constatat-o mai sus. La noi, ca şi la toate societăţile cari au
apucat pe calea civilizaţiunii, rămân şi vor rămânea eterne
acele două inegalităţi cari provin din diferinţa ce esistă în facultăţile ﬁzice şi morale ale indivizilor şi din împrejurările din
afară, cari nu sunt în puterea legiuitorului de a le regula.
Acele facultăţi diferă de la un om la altul; patimile, voinţa
şi, într-un cuvânt, tot ce constituie caracterul sunt atâtea cauze
de inegalităţi. Doi fraţi luaţi dintr-o condiţiune înaltă încep
viaţa cu acelaşi capital de învăţătură, de educaţiune şi de avere;
unul se ridică pe scara socială în avere şi în consideraţiune mai
sus decât au fost părinţii săi, pe când celălalt prăpădeşte şi
ceea ce a avut şi, în loc de a se sui ca frate-său, s-a coborât. Iată
doi oameni născuţi egali şi cari, după câţiva ani, se aﬂă despărţiţi unul de altul prin mai multe trepte ale scării condiţiunilor
sociale. Din doi fraţi născuţi într-una din condiţiunile cele mai
modeste, unul se suie prin ajutorul facultăţilor sale superioare,
prin vitejie, prin virtute sau prin activitatea sa, până la treptele
cele mai înalte ale societăţii, pe când celalalt cade şi mai jos de
condiţiunea în care s-a născut. Nimeni şi nimic nu poate opri
acest curs natural al lucrurilor, şi exemplele vor ﬁ cu atât mai
multe cu cât instituţiunile vor ﬁ mai democratice şi activitatea
oamenilor mai mare.
Tot ce se poate dori este că acei cari se suie să ﬁe mai numeroşi decât acei cari se scoboară. Lucrarea socială trebuie să tindă
a sui pe cei de jos la un nivel mai înalt de capacitate, de avere
şi de moralitate, iar nu să caute a scoborî pe cei de sus la condiţiunile celor de jos, căci aceasta ar ﬁ a scădea nivelul social.
Mişcarea de jos în sus şi de sus în jos este o condiţiune inevitabilă, fatală a vieţii omeneşti. Ceea ce distinge naţiunile
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civilizate de cele rămase înapoi este că, mişcarea dintâi ﬁind
mai mare, nivelul social se ridică necontenit, condiţiunea indivizilor se îmbunătăţeşte şi societatea se înavuţeşte.
Am zis că împrejurările din afară sunt şi ele o cauză de inegalităţi. Nu depinde de voinţa nimănui, nici de prescripţiunile
legilor de a se naşte şi de a creşte la stână, la pădure, la sat sau
la oraş, în colibă sau în palat; a creşte într-un colţ de pământ
unde nu există nici mişcare, nici viaţă intelectuală, unde nu
există nici industrie, nici comerţ, sau a creşte într-un oraş
centru de lumini şi de activitate: iată o întâmplare care poate
avea o inﬂuenţă foarte însemnată asupra viitorului unui om.
Unul va ieşi în lume cu puţine cunoştinţe şi cu mai puţină
esperienţă decât celalalt, şi aceasta va face pe unul să întreacă
pe celalalt prin luminile şi prin esperienţa ce a dobândit din
frecarea cu oamenii şi cu lucrurile; dar totodată unul şi-a creat
şi trebuinţe mai multe, pofte şi aspiraţiuni mai mari şi necunoscute celuialalt, dar i s-au arătat şi mijloacele de activitate
ce poate pune în mişcare pentru dobândirea lor. Unul mai capabil, dar mai neastâmpărat, mai îngrijat, are de multe ori un
trai mai greu decât celalalt: nenorociri şi griji cari-l suie sau
îl coboară.
În lume sunt atâtea condiţiuni câţi şi oameni, un lanţ de
inegalităţi. Orişicare din noi, în oricare condiţiune ne-am aﬂa,
avem pe alţii deasupra şi dedesubtul nostru, şi dacă râvnim la
mulţi, sunt alţii atâţia, poate şi mai mulţi, cari râvnesc la noi,
o inﬁnitate de stări şi de situaţiuni cari se încrucişează şi se
superpun. Chiar dacă am lua două condiţiuni cari ni se par
foarte depărtate una de alta, găsim că, deşi în unele privinţe
una este deasupra celeialalte, în multe altele însă ea este mai
pe jos.
În societăţi, şi în cele mai democratice, se aﬂă o mulţime de
elemente de clasare pentru oameni: averea, meseria, valoarea
personală, cunoştinţele, moralitatea etc.; mulţumirile însă cari
constituie fericirea adevărată nu sunt totdauna în raport cu
împrejurările; ele sunt mai mult în raport cu caracterul şi mai
ales cu voinţa omului.
Inegalităţile esistă şi vor esista totdauna, dar clase nu mai
esistă astăzi la noi; ﬁecare treaptă este atât de aproape de
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treapta care precede şi de cea care urmează, încât ar ﬁ peste
putinţă a trage linii de demarcare între unele şi altele. De vom
lua, de esemplu, averea ca termen de comparaţiune, găsim că
o mulţime de artişti de talent, medici, ilustraţiuni literare şi
ştiinţiﬁce, oameni veneraţi şi admiraţi chiar în viaţă, destinaţi poate a li se ridica într-o zi statuie, dar cari îşi ţin viaţa
cu greutate, în vreme ce oameni obscuri au adunat averi mari,
trăiesc în bogăţie şi în lux. De vom lua un alt termin de comparaţiune, funcţiunile statului de esemplu, cari mai pretutindene sunt o condiţiune râvnită de oamenii vanitoşi, ele sunt
accesibile tuturor românilor, şi ştim că ele nu sunt o condiţiune
sine qua non de bun trai şi de consideraţiune ca să ﬁe aşa de
râvnită.
În arte, meserii, industrie, în comerţ şi în agricultură este
mai multă avere de câştigat şi cel puţin tot atâta consideraţiune,
dacă nu şi mai multă.
Dorinţa de a se sui pe treptele sociale este o aspiraţiune naturală a omului, ea este mişcătorul cel mai puternic al progresului şi al civilizaţiunii; dar nerăbdarea face de multe ori pe
cei de jos să piardă curajul şi persistenţa până a căuta aiurea
decât în muncă mijlocul de a ajunge acolo unde ar putea ajunge
prin drumul cel drept şi natural; îi face de multe ori nedrepţi
în aprecieri şi puţin scrupuloşi în întrebuinţarea mijloacelor.
Aceştia, când devin numeroşi, devin un instrument puternic
al ambiţioşilor; intriga se abate asupra lor, şi ambiţioşii îşi fac
din credulitatea lor un mijloc de popularitate, amăgindu-i prin
promisiuni care nu se pot realiza. Astfel, în loc de a activa şi a
grăbi îmbunătăţirea condiţiunilor, tămăduind suferinţele,
întârzie mersul, abătând atenţiunea mulţimii de la calea care
duce la îmbunătăţirea societăţii şi la dezvoltarea ei.
Tactica linguşitorilor care esploatează ignoranţa şi patimile
populare constă mai totdeauna în a trage o linie despărţitoare
în mulţimea condiţiunilor sociale, având îngrijirea de a lăsa
numărul cel mai mare într-o parte sub numirea de popor şi
caliﬁcând minoritatea de clasă privilegiată, de aristocraţie, de
boierism, de proprietari şi de capitalişti, pe cari îi denunţă poporului ca inamici, ca esploatatori ai muncei etc.
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Grupul numeros, în mijlocul căruia îşi aşază ambiţioşii bateriile lor, este clasa muncitoare. La vatra lucrătorului ostenit şi
supărat, ambiţiosul caută a depreţia şi a înnegri pe acei cari
s-au ridicat prin muncă şi prin talent.
Astăzi munca şi activitatea este necesară tuturor oamenilor,
de orice condiţiune; proprietarul, arendaşul, medicul, artistul,
inginerul, avocatul, judecătorul, ministrul, toţi muncesc ca şi
comerciantul, ca şi artizanul; atât numai că felul muncii diferă
de la unul la altul, condiţiunile nu mai esistă decât în deosebirea meseriilor, cari toate concură la lucrarea socială şi ridică
naţiunile în avere, în consideraţiune şi în putere.
Lucrarea mânilor pe cari ei voiesc s-o deconsidere, clasând
pe cei ce o esercitează într-o stare de inferioritate, este
deopotrivă nobilă ca toate celealalte. Sunt lucrări de mâni cari
sunt geniale, cari au imortalizat pe acei cari le-au săvârşit, lucrări cari au făcut gloria patriei, care a născut pe cei ce le-au
făcut. Muzeele şi espoziţiunile productelor industriei sunt pline
de gloria celor ce s-au numit Fidias, Scopas, Rafael, Buonarotti,
Benvenuto, Palissy. Dacă unele din lucrările mânilor au mai
multă însemnătate decât altele, aceasta nu provine nici de la
legi, nici din impunere, ci numai de la împrejurări, ceea ce nu
constituie, nici nu poate constitui clase.
Orice lucrare este susceptibilă de perfectibilitate. La cea din
urmă espoziţiune universală din Paris, acei cari au vizitat-o
au putut vedea lucrări de dulgherie, de curelărie, de cizmărie,
de tăbăcărie etc. cari făceau admiraţiunea vizitatorilor, cari
echivalau cu arta şi puneau pe lucrătorii cari le-au produs în
cel mai înalt grad al meritului industrial, deşi aceste meserii
trec de foarte modeste în ordinul social.
Graţie desﬁinţării maestriselor şi jurandelor a, astăzi mai
pretutindene în ţările civilizate orice om tânăr sau bătrân poate
trece liber dintr-o condiţiune într-alta. Arendaşul poate cumpăra moşie şi devine proprietar de pământ, calfa devine stăpân
a) Maestrisă, instituţia meşterului; un individ nu putea exercita o meserie dacă nu fusese mai întâi ucenicul unui meşter membru al breslei. Jurandă, tribunal de arbitraj din cadrul unei bresle. Ambele sunt instituţii
speciﬁce unui sistem economico-social bazat pe bresle, deci precapitalist.
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sau se face comerciant, şi nimic nu opreşte pe ﬁul argatului şi
al artizanului de a ajunge, prin muncă şi prin studii, profesor,
judecător, general şi ministru.
Dacă printre bogaţi se găsesc oameni cari nu muncesc şi
cari duc o viaţă de trândăvie, aceia nu întârzie de a trece curând
în condiţiunile celor săraci, precum săracii cari muncesc bine
trec în condiţiunea de bogaţi. Lenea şi desfrânarea sunt viţiuri
care se găsesc în toate clasele; nici activitatea, nici virtutea nu
sunt un monopol. Şi unele, şi altele sunt condiţiuni sociale.
Dacă ne-am esprimat bine, am esplicat până la evidenţă că
în societăţile libere nu esistă altă diferinţă între oameni decât
aceea a îndeletnicirilor, iar nu de clase; inferioritatea şi superioritatea în condiţiuni nu esistă decât în imaginaţiunile amăgite şi în prejudeţe, iar nu în realitate; diferinţele cari esistă
nu sunt decât ceea ce esistă într-o serie mai restrinsă, precum
ar ﬁ între cherestegiu, dulgher, tâmplar, strungar şi ebenist.
Într-o ţară unde a esistat mai mult timp inegalităţi de privilegiuri şi de naştere, unde prejudiţiile nu au avut timp să se
şteargă, este lesne de înţeles că poate esista invidie şi ură; clasele cari au fost oprimate sunt totdeauna dispuse a se crede
apăsate; şi când acea superioritate sau acea supremaţie a
încetat, sentimentul demnităţii, deşteptat prin aboliţiunea
privilegiului şi prin proclamarea egalităţii, dar lăsat fără
mijloace de îmbunătăţire imediată a stării materiale, a luat
un caracter de iritaţiune şi de sﬁală, astfel că unii cred că
vechiul regim apare sub alte forme, pe când alţii sunt îngrijaţi,
temându-se ca nu cumva să li se ceară şi ceea ce nimeni nu este
în drept a le lua; şi unii, şi alţii se cred ameninţaţi, cei dintâi
de reacţiune, ceialalţi de o revoluţiune socială destrugătoare.
Acest rău imaginar nutrit de intrigă şi de zavistie este
anevoie de vindecat şi-i trebuie timp până să dispară. Legea a
putut distruge inegalităţile cele adevărate, privilegiurile de
clase, robia, claca, monopolurile, boierismul, dar nu a putut
ordona înfrăţirea inimilor.
Răspândirea luminilor, instrucţiunea pusă cât mai în grabă
la dispoziţiunea tuturor, învăţătura adevărului, lupta în contra intrigii şi a minciunii, răspândirea ideilor sănătoase şi
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folositoare, potolirea patimilor, a urei şi a invidiei sunt singurele
mijloace de a înlătura o mare primejdie în care ne aruncă vrajba
aţâţată de oameni fără inimă şi fără cuget.
Termin această epistolă zicând românilor de orice condiţiune:
„Aveţi încredere unii într-alţii, nu credeţi pe cei cari vă zic că
ar esista între noi oameni cari caută să oprime sau cari voiesc
să se întoarcă la trecut, căci lucrul este peste putinţă şi fără
esemplu. Chiar dacă în spiritul cuiva ar cloci asemenea nebunie,
acela ar ﬁ numai vrednic de plâns, iar nu de temut. Folosiţi-vă
de binefacerile ce societatea noastră pune la dispoziţiunea voastră, lepădaţi ura, lepădaţi invidia şi temerea, recunoaşteţi superioritatea meritului şi a virtuţii, apropiaţi-vă unii de alţii şi
uniţi lucrările voastre într-o acţiune comună“.
Şi zic guvernului: „Datoria ta de guvern patriot şi liberal
este de a nu-ţi face din prejudiţii un mijloc de guvernare, a nu
linguşi ignoranţa, a nu aţâţa patimile; datoria ta este să cauţi
a potoli urele, ca concordia să devie drapelul întăririi naţionale.
Înlăturarea şi persecuţiunea talentului şi a ştiinţei, chemarea
la onoruri şi la consideraţiune a ignoranţei şi a prejudiţiilor
pot uneori să ducă pe un guvern a se bucura câtva timp de o
popularitate aparentă şi trecătoare, dar vine mai curând sau
mai târziu o zi când va ﬁ tras la mare răspundere şi judecat cu
asprime de istorie pentru toate nenorocirile în cari ar arunca
ţara prin asemenea procedări“.
ion ghica

xii. o călătorie
de la bucureşti la iaşi
înainte de 1848
Ghergani, 20 iunie 1881

Iubite amice,
Azi te pui în tren la 9 seara, după ce ai prânzit
bine la Hugues sau la Brofft, arăţi tichetul conductorului care
vine şi ţi-l timbrează cu cleştele, fumezi o ţigară, două până la
Ploieşti; acolo îţi bei ceaiul în ticnă, te întorci în vagon, apoi te
înfăşuri bine în tartan, îţi pui paltonul căpătâi, te lungeşti pe
canapeaua de catifea roşie sau în vagonul-pat, dormi ca acasă
vreo nouă ceasuri şi la opt dimineaţa te deştepţi la Roman. Aici
cafea cu lapte, cu un kipfel, două, şi 17 ceasuri, minut cu minut,
după ce ai plecat din Bucureşti, te găseşti transportat pe malul
îmbalsamat al Bahluiului, în fosta capitală a fostului principat
al Moldovei, unde ajungi dormit, mâncat şi odihnit. Călătoria,
mâncare cu bacşiş cu tot, te-a costat 80 de franci. Ei, vezi, acum
40 de ani nu era aşa.
Îmi aduc aminte că odatăa plecam din Bucureşti spre
Moldova:
După mai multe vizite pe la Vornicie, la Postelnicie, la Agie,
la casa poştei, alergături cari au dăinuit vreo zece zile, într-o
vineri, în sfârşit, pe la orele 3 d.a., trosc, pleosc, intră în curte
opt cai cu doi surugii, precedaţi de un ceaúş călare. Cât te ştergi
la ochi înşirase caii, câte doi-doi, la trăsură, un fel de brişcă
uşoară, s-o duci cu un cal; într-o clipă eram la capul Podului
a) Scrisoarea relatează o călătorie a autorului de la începutul iernii
1841. În 1842 Ion Ghica primeşte o catedră la Academia Mihăileană de
la Iaşi.
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Târgului de Afară, Bariera Moşilor de astăzi; chiuiau şi plesneau surugiii pe uliţele Bucureştiului de ridicau lumea în picioare, bărbaţi şi femei alergau la uşi şi la ferestre ca să vadă
cine trece.
La streajă, un fel de logofǎt în scurteică lungă de pambríu
verde se arată înaintea cailor.
— Ho, ho! şi opreşte trenul; cine sunteţi dumneavoastră?
mă întreabă, apropiindu-se cu şapca în mână de uşă trăsurei.
— Sunt cutare, îi răspund eu, declinându-mi numele şi pronumele.
Căpitanul de barieră scosese un petic de hârtie din buzunar
şi însemna cu creionul zisele mele, muind vârful creionului de
plumb pe limbă la ﬁecare literă.
— Şi unde mergeţi dumneavoastră?
— La Iaşi.
— Să nu ﬁe peste graniţă?
— În Moldova.
— Dar pasaport aveţi?
Scot pasaportul şi i-l arăt; căpitanul mi-l ia din mână, se uită
la dânsul, îl mai întoarce, şopteşte ceva cu secretarul său, apoi
intră amândoi în cancelarie, de unde ies după o jumătate de
ceas cu pana după ureche şi îndoind pasaportul pe cute mi-l
înapoiază cu cuvintele:
— Să umbli sănătos, coconaşule!
La barieră se isprăvise caldarâmul şi o luam pe şleau cu roatele în noroi până la buceá, caii la pas şi surugiii croindu-le cu
bicele la dungi beşicate pe spinare.
După patru ore de răcnete şi înjurături, cruci şi răscruci,
sﬁnţi şi evanghelii, pe la opt seara intram în curtea poştei de
la Şindrilita; picioarele cailor pocneau de câte ori ieşeau din
noroiul gros, cleios şi adânc. Făcusem 16 kilometri.
Acolo, după ce m-am rugat şi m-am certat vreo două ceasuri
cu căpitanul de poşte, cu căpităneasa şi cu ceaúşul, mi s-a dat
de hatâr un surugiu cu şase cai în loc de opt scrişi în podorójnă;
şi pe când se ridica luceafărul de ziuă eram la Moviliţa, altă
poştă. Aici, refuz complet de a mă porni înainte, argumentul
căpitanului era convingător.

o călătorie de la bucureşti la iaşi 171
— Cum să-ţi dau cai, domnule, păcatele mele, că aştept din
ceas în ceas să pice curierul rusesc de la Ţarigrad; şi cu omul
împărătesc nu e de glumă, că-i ştiu păpara!
Iată-mă dar oprit în drum, Domnul ştie cât.
Căpitanul, om politicos, m-a poftit în odaia de mosafiri, să
mă încălzesc şi să mă odihnesc pân-or sosi cai din sus sau
din jos.
Pe un pat-sofa, de la sobă până la fereastră, dormea de-a lungul căpităneasa cu un copil la sân, alături cu culcuşul căpitanului, care, la strigătul de tenor al surugiului meu, sărise din
plapomă, numai în papuci şi în cămaşă de borangic; picioare
la picioare cu căpităneasa, dormeau sforăind doi bieţi călători,
cari, ca şi mine, aşteptau sosirea de cai. O căldură amestecată
cu duhoarea de oameni adormiţi de nu-ţi puteai trage suﬂetul!
Sâmbătă seara ajungeam în Urziceni, capitala judeţului
Ialomiţa, oraş înecat în mocirlă dintr-un capăt la altul.
Peste zi începuse un vânt rece şi noroiul se învârtoşa, strângându-se de frig, încât încet-încet se făcuse tare ca ﬁerul,
formând o cale zdruncinată; roatele săreau din hop în hop,
aruncându-mă la ﬁecare pas al cailor dintr-un colţ într-altul
al trăsurii. Până la jumătatea poştei Mărgineni am mers cum
am mers, dar acolo, dând într-un văgaş adânc îngheţat, m-am
pomenit cu trăsura într-un peş, se rupsese osia şi rămăsese în
trei roate. Surugiii descălecară, se uitară, deteră ﬁecare trei ﬂuiere de mirare, ceea ce însemna că era cazul grav; unul dehamă
şăuáşul şi porni pe fugă spre poştă să caute ajutor.
Din ce în ce mai mult crivăţul se înteţea şi frigul mă pătrundea; m-am strâns cât m-am strâns, dar dacă am văzut
ş-am văzut, m-am dat jos, imitând pe surugiul care rămăsese
cu mine, m-am adăpostit la spatele trăsurii, dând din mâini şi
din picioare; dar şi aşa n-a trecut mult şi n-am mai putut juca,
simţeam că amorţeam, mă apucase un fel de piroteală; atunci
m-am hotărât să deham şi eu pe celalalt şăuáş şi am luat-o la
fugă spre poştă, în voia lupilor, cari începuse a urla. Pe la jumătatea drumului venea rotarul poştei călare, aducând un drug
de lemn la spinare, şi despre ziuă intra şi trăsura mea în poştă.
Am petrecut ziua de duminecă în fabricarea osiei şi seara
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porneam spre Focşani, oraş a două principate, capitala a două
judeţe, a Slam-Râmniculuia pentru Muntenia şi a Putnei pentru
Moldova.
Luni pe la amiazi, pe când eram în uliţa mare în mijlocul
târgului, îmi iese înainte un impiegat cu guler roşu şi cu spángă,
face semn surugiilor să oprească, se apropie de mine cu un aer
maiestuos şi începe cu:
— De unde vii? Unde te duci? Cum te cheamă? Ce eşti?
Îi răspund:
— Viu de la Bucureşti şi mă duc la Iaşi.
— Unde ţi-i pasaportul?
Îl caut şi i-l dau.
Impiegatul autorităţii moldovene îl întoarce, îl observă,
uitându-se când la mine, când la caracteristicele însemnate
într-însul, comparându-le din ochi. Se sfătuieşte câtva cu colegul său de pe ţărmul muntenesc şi mă întreabă unde trag, ca
să-mi aducă pasaportul la gazdă. În zadar protestez, cerând
să mi-l dea îndată ca să-mi pot urma drumul, mi se răspunde
că nu se poate până ce nu l-o viza isprávnicul, şi, fără mai multă
vorbă, adresându-se către surugiul dinainte, îi zice:
— Du-l, mă, la han la Petrea Bacalu.
Petrea Bacalu era pe atunci numele de modă al otelurilor
din Moldova, cum am zice astăzi Grand Hôtel, ﬁe cât de mic.
Acest nume fusese ilustrat de bogatul Petre Bacalu din Iaşi,
un văr al vestitului Hagi Petcu Pristanda.
De-abia scăpasem de întrebările păzitorului graniţei, când
trei paşi mai înainte cad în investigaţiunile unui alt funcţionar;
acesta era omul otcupcíului, care, după ce mă întrebă dacă am
ceva marfă sau ceva haine nouă, începe a-mi scotoci prin trăsură şi prin geamantan. Era considerat ca mare pagubă pentru fericirea Moldovei sau pentru a Munteniei dacă o bucată
de caşcaval, de postav sau vreo sticlă de rachiu ar ﬁ trecut nevămuită dintr-o parte într-alta peste şanţul care despărţea
Principatele. Aş întreba pe protecţioniştii sau pe partizanii
sistemului vamal dacă, prin faptul că a pierit bariera de pe
a)

Slam-Râmnic, numele vechi al fostului judeţ Râmnicu Sărat.
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acel canal, stabilindu-se liberul schimb dintr-o parte într-alta,
România a păgubit ceva şi dacă nu este mai bine astăzi decât
atunci.
Peste şase ceasuri isprăvisem, se îndeplinise toate formalităţile prescrise de legi şi regulamente, un slujitor îmi adusese
pasaportul cu iscălitura isprávnicului. Iordache Pruncu, chehaiáua, îmi adusese podorójna şi iată-mă iar pe drum, trăsnind
şi plesnind.
Caii vestitului Privilegiu a aveau privilegiul de a se hrăni cu
răbdări prăjite, cum zicea surugiul, mâncare care-i făcea seci
la pântece şi uşori la carne, te duceau într-o goană de la o poştă
la alta, alergau cât puteau bietele dobitoace, negreşit cu speranţa, totdeauna înşelată, că dincolo vor căpăta câteva dramuri
de ovăz. M-au dus de la Focşani la Iaşi ca vântul. Zăpada acoperise grunzii, pusesem trăsura pe tălpi de sanie şi alunecam
ca năluca pe şesul alb.
A cincea zi după plecarea mea din Bucureşti, priveam de la
Răpedea încântătorul tablou ce se dezvăluie dinaintea ochilor
la apărarea Iaşului. Şi mă coboram la otelul de Petersburg, în
casele lui beizadea Petrache Mavrogheni b din uliţă.
Suﬂam în nişte lemne ude să aprind niţel foc în sobă, când
aud un glas zicând frumoasa romanţă irlandeză:
Late rose of summer
acompaniată de o harpă măiastră. Era frumoasa şi graţioasa
cântăreaţă engleză dra Bishop şi marele harpist Boza; repetau
concertul ce se găteau să dea a doua zi în salonul generalului
Tudoraş Balş.
Călătoria de la Bucureşti la Iaşi mă costase 800 de lei vechi,
aproape 300 de franci, afară de cele cinci zile de osteneală, de
suferinţe şi de necazuri.
a)

Porecla unui antreprenor al poştelor de la jumătatea secolului al
b) Petre
Mavrogheni (1819–1887), om politic, diplomat, ministru de ﬁnanţe şi de
externe sub Al.I. Cuza şi Carol I; înrudit doar colateral (nepot de frate)
cu Nicolae Mavrogheni vv., astfel încât titlul de beizade pe care i-l atribuie
Ion Ghica este o licenţă.
XIX-lea (care arendase privilegiul poştelor); v. supra, p. 37.
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Căutam să mă mut de la otel, când bunul şi ospătosul meu
amic căpitanul Alcaz a venit şi m-a luat la dânsul.
În casa unde şedea, în stradă, sala despărţea două apartamente: la dreapta locuia Nicolae Docan cu vărul său Alecu
Cuza, fostul domn de la 1859 până la 1866, şi cu Philadelph
Conici; la stânga, în două camere şi un salon, locuiam eu cu
stăpânul apartamentului. Masa era în comun, într-o cameră
pe galerie.
Am petrecut acolo mai o iarnă întreagă, până m-am mutat
la tine. Avuseseşi nenorocirea să pierzi pe iubita ta mamă, şi
tatăl tău era dus la Viena cu slujba domnească.
Graţie vouă, amicilor mei din Paris, în puţine zile eram cunoscut şi bine primit în toate casele, cu o ospitalitate şi o bunătate pe care n-oi uita-o niciodată.
Puţin după sosirea mea în Iaşi, am fost admis în audienţă
la Mihai-vodă Sturdza, prezentat de secretarul său, maiorul
Cogălniceanu, şi de adjutantul de serviciu, căpitanul Alcaz.
După ce am răspuns respectuos la întrebările ce principele a
binevoit a-mi adresa, i-am înmânat scrisoarea boierilor din
Bucureşti, scrisoare despre care ţi-am vorbit într-una din scrisorile mele precedente a. Pe când domnul citea, chipul i se lumina, ﬁgura lui, mai totdeauna posomorâtă, dobândise un
zâmbet de satisfacţiune, luase o espresiune de blândeţă. După
ce a isprăvit citirea, a rămas câteva momente gânditor, cu ochii
în jos, într-o stare de reﬂecţiune melancolică, apoi pune scrisoarea pe masă şi, ridicând ochii asupra mea, îmi zise că era
foarte măgulit de sentimentele de stimă şi de încredere ce-i
esprimau boierii munteni, dar că realizarea acelor dorinţi era
intempestivă. Lucrul nu era posibil în momentul de faţă pentru
că împăratul nu permitea. Îi răspund că principiul era înscris
în Regulamentul organic şi iau îndrăzneala a-i zice pe Audaces
fortuna juvat, cuvinte la cari întâmpină că acel care răspunde
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor de soarta unui norod
datoreşte să ﬁe prudent.
După aceste puţine cuvinte schimbă conversaţiunea, întrebându-mă despre studiile ce făcusem la Paris, mi-a vorbit
a)

V. supra, p. 139.
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ﬁlozoﬁe, literatură, estetică, m-a ţinut mai mult de un ceas.
Mihai Sturdza era, precum ştii, un om plin de învăţătură şi se
complăcea foarte mult în asemenea convorbiri.
Într-o vară şedeam la via lui Stratulat de la Socola, aproape
de frumoasa vilă a lui vodă. Într-o zi, ducându-mă la Măria Sa
cu hârtii de serviciu, îmi zise:
— Am auzit că-mi eşti vecin, cine-ţi poartă de grije acolo,
cine-ţi face prânzul?
Eu îi răspund:
— Nimeni, Măria Ta.
— Şi ce? Trăieşti fără a mânca?
— Nu, Măria Ta, mănânc, dar nu prânzesc.
— Vasăzică, faci deosebire între a mânca şi a prânzi. Ei bine,
eu prânzesc, vino să mănânci la mine în toate zilele.
Doamna şi beizadelele erau duşi în străinătate, şi vodă era
singur la Socola numai cu vărul său, generalul Alexandru
Sturdza, mult învăţatul teolog, care venise să petreacă câteva
săptămâni la Socola. La masă erau numai ei doi, eu şi iubitul
nostru amic, plăcutul colonel Guluţă Leon.
În toate zilele după masă treceam în salonul cel mare, unde,
vodă fumând din ciubuc, conversam şi discutam ceasuri întregi
literatură, artă şi ştiinţe, ba uneori şi politică, până ce venea
logofǎtul cel mare Niculae Canta sau Ştefănică Catargiu cu
anaforále de întărit.
Mihai Sturdza avea dreptate a crede că timpul unirii
Principatelor nu sosise, dacă judecăm după stăruinţa şi după
mijloacele de tot felul puse în joc la 1842 de consulul general
Daşcoff a ca să scoată pe Câmpineanu din lista candidaţilor şi
să facă să scuzeze alegerea lui Gheorghe Bibescu, căruia-i lipsea
şi etatea de 40 de ani, şi însuşirea de nepot sau ﬁu de ﬁu de
boier, condiţiuni cerute de Regulament pentru a putea ﬁ ales
domn.b
Aşteptam deschiderea navigaţiunii Dunării în sus sau în
jos. Gândurile-mi erau împărţite: să mă duc în Sicilia, unde un
camarad al meu, Villeroz, se aﬂa în capul unei esploatări de
a) Iakov Andreevici Daşkov (1803–1872), diplomat rus, consul general în Principate (1840–1847). b) V. infra, p. 109.

176 ion ghica
sulfur, care-mi scria că putea să-mi procure o poziţiune bine
plătită, sau să mă întorc în Franţa, unde eram sigur de protecţiunea lui Elie de Beaumont, lui Berthier şi a lui Daﬁemoz,
profesorii mei de la şcoala de mine din Paris. Când, într-o zi,
aﬂându-mă la Iorgu Ghica cel bătrân de la deal, am fost prezentat lui beizadea Niculache Suţu, unul din boierii cei mai
învăţaţi, atunci postelnic şi efor al şcoalelor. El petrecuse mai
mulţi ani în Bucureşti pe la 1818 şi 1821, pe când tatăl său,
Alecu-vodă Suţu, domnise în Ţara Românească.a Cunoscuse
pe toată lumea bucureşteană de pe atunci; a stat mai mult la
vorbă cu mine, întrebându-mă de unul şi de altul, m-a întrebat
despre scopurile ce aveam şi m-a sfătuit să primesc a rămânea
în Moldova, oferindu-mi o catedră în Academia Mihăileană, şi
iată-mă aşezat înaintea unei table cu creionul de cretă în mână,
arătând tinerilor, dimineaţa, proprietăţile cercului, ale elipsei,
ale parabolei şi ale iperbolei şi, după amiazi, vorbindu-le despre
formaţiunile munţilor ş-a straturilor pământului.
Grei, dar plăcuţi ani am petrecut noi împreună; mult am
luptat noi, tinerii de pe atunci, cu prejudeţele şi cu obiceiurile
cele rele, mult am apropiat noi clasele între dânsele; multe idei
greşite de ale bătrânilor şi de ale boierilor am spulberat şi
multe idei moderne am împlântat în spirite; multă rugină am
curăţit de pe mulţi. Am făcut-o respectând credinţele ﬁecăruia,
cinstind perii cei albi, lăudând şi admirând fapta bună, ori de
unde venea, şi venerând pe acei cari iubeau ţara şi dreptatea.
Lucram şi luptam nu împins de setea de posturi bine plătite
sau de dorinţa de ranguri pe scara arhontologiei, dar numai
de dorinţa de a dezvolta în spirite şi în inimi sentimentul binelui, al frumosului şi iubirea de ţară. În bani eram plătiţi cum
da Dumnezeu; eu, pentru două lecţii pe zi, adică 24 de ceasuri
de catedră pe săptămână, primeam 300 de lei vechi, 8 galbeni,
ceva ca un franc pe lecţiune; dar eram bine răsplătit prin satisfacţiunea ce simţeam văzând pe toată ziua cum se lărgea cercul
ideilor celor bune. Lucram ﬁecare cu cuvântul şi cu condeiul,
a) Pentru o imagine asupra uneia dintre cele mai importante ﬁguri politice din Moldova de la jumătatea secolului al XIX-lea, v. Memoriile principelui Nicolae Suţu, mare logofăt al Moldovei, ed. cit.
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după puterile mijloacelor noastre, la dezvoltarea naţionalităţii
române. Şi ştii că lucru nu era lesne într-un timp pe când chiar
cea mai mică aluziune era pedepsită cu închisoare şi cu esil.
Ca să aibă urmaşii noştri o idee despre libertatea cugetării
de atunci, le voi spune că marele nostru poet Alexandrescu
fusese închis la agíe la Bucureşti ﬁindcă consulul general Ritof
descoperise că în fabula Lebăda şi puii corbului, prin Vulpe
poetul voise să înţeleagă pe Rusia, prin puii corbului pe noi,
românii, pe cari Vulpea voia să-i amăgească, şi prin Lebădă pe
Franţa, care voia să ne scape din labele Rusiei.a
Un profesor din Academia Mihaileană, Lăzărescu, era destituit pe spusa unui călugăr muscal din Mănăstirea Neamţului,
care raportase consulatului rusesc că, ascultând la o fereastră, auzise pe acest profesor enunţând idei liberale. Consulul
Kotzebue ceruse destituirea lui, şi nici ministrul instrucţiunei
publice, Alecu Balş, nici vodă nu îndrăzneau să-l scape.
Cuvântul progres era proscris. Vestitul cenzor Florescu s-a
spăriat şi s-a scandalizat când i-am dus no. 1 al revistei ce începusem cu tine, cu Cogălniceanu şi cu C. Negruzzi, intitulată
Propăşirea, foaie ştienţiﬁcă şi literară; a şters cu condeiul său
cel aspru cuvântul din frunte, îndurându-se a lăsa numai foaie
ştienţiﬁcă şi literară. Mult răsunet a avut acea publicaţiune,
deşi fără titlu, până când foarfecele cenzorului au venit şi i-au
tăiat ﬁrul vieţii.
Ţi-aduci aminte de impresiunea ce a produs cetirea întăielor
tale poezii, acasă la Alecu Balş Lungu, unde începusem a ne
aduna în toată luna, ca să petrecem seara în convorbire şi cetiri
literare, serate la cari asistau mulţi din boierii cei mari, între
cari unul din cei mai regulaţi era Grigorie Ghicab, fostul domn
de la 1849 până în 1857.
Ţi-aduci aminte cu câtă căldură şi devotament am susţinut
candidatura la scaunul arhiepiscopal a episcopului de Roman,
în contra stariţului de Neamţ, Neoniil, care era patronat de
consulul rusesc, şi cum am convins pe toţi boierii să voteze
pentru Meletie, care era un bun român.
a) V. infra, „Amintiri despre Grigorie Alexandrescu“. b) Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei (1849–1853, 1854–1856).
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Ţi-aduci aminte cu câtă energie am smuls din mânile poliţiei o damă care avusese imprudenţa de a profera într-o seară
sub mască cuvinte cu aluziune politică, cum ne-am grupat toţi
tinerii într-o gândire, puind în capul nostru pe cavalerescul
cneaz Gheorghe Cantacuzino, şi cum am rezistat soldaţilor cari
avea ordin să întrebuinţeze baioneta în contra noastră. Parcă
văz şi acum pe regretatul nostru amic Alecu Moruz tăvălindu-se
într-un terci de noroi cu trei soldaţi în braţe.
În Academia Mihăileană organizasem câteva cursuri libere.
La interesantele lecţii de istoria ţării, ţinute de Cogălniceanu,
amﬁteatrul era totdeauna plin, la cursul meu de economie
politică începuse a veni mulţi boieri şi ascultau cu atenţiune.
Noi, tinerii, devenisem sâmburele împrejurul căruia se grupau ideile viitorului.
Eram susţinuţi în societate, în propaganda ce făceam în
favorul ideilor liberale, de Elena Negri, sora lui Costache Negri,
de amica sa, frumoasa şi graţioasa Emilia Reymon, de ﬁicele
doamnei Maria Rosnovanu, Catinca şi Zoe Sturdza. Ideile egalitare şi democratice începuse a se introduce chiar în saloanele
elegante şi aristocratice ale plăcutei şi spirituoasei contese
Elena Sturdza.
Cu câtă părere de rău am părăsit Iaşul şi m-am despărţit
de voi, bunii mei amici; o datorie de familie sacră şi dureroasă
mă chema la Bucureşti; tatăl meu căzuse greu bolnav.
ion ghica

xiii. dascăli greci
şi dascăli români
22 octombrie 1882

Iubite amice,
Îţi mai aduci aminte, amice, de:
…vremea cea frumosa
Chind un dascalos grecos
Inarmat c-o varga grosa
Paradosa faneros
Aritmetichi
Ke gramatichi
Ke istorichi
Ap’ edo’p echia?
Cu domniile fanarioţilor se întrodusese în ţară o mulţime
de dascaleci (loghiótati), ca institutori prin casele boiereşti. Ei
învăţau pe coconaşi să vorbească limba Fanarului cu vodă şi
cu marele postelnic, când s-or face mari.
N-am apucat pe dascălii cei ilustri: pe Lambru Fotiadi, pe
Vardalah, pe Comita, cari purtau işlíc şi ceacşíri, dar am cunoscut pe vestitul Kirkireu de soioasă memorie, care crescuse
pe banul Manolache Băleanu şi l-a dădăcit până la moarte; am
văzut pe elegantul Mitilineu, cu un ochi la făină şi cu altul la
slănină, cu pălăria în forma tingirii, largă în fund de două ori
cât diametrul capului şi pusă pe o ureche; el, după ce isprăvise
pe Niculache şi pe Ştefan Golescu, feciorii lui Dinicu Golescu,
a) „Preda limpede / Aritmetica / Şi gramatica / Şi istoria / De aici şi
până colo“ (ngr.).
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trecuse la Creţuleşti şi la urma urmei se făcuse neguţitor de
ciorbă, hrănind cu o deopotrivă îngrijire şi stomacul, şi spiritul
tinerimii care îi încăpea în mână. Am cunoscut pe crudul Coriţa,
care bătea pe verii mei de-i zvânta. Am parastisít pe Fiii lui
Brutus cu epicul Aristia şi am trăit un an întreg la Paris cu
blajinul Likeardopol, care cânta din Norma a pe psaltichie.
De la zaveră ei lepădase lebadeáua şi tombatéra şi se îmbrăcase nemţeşte; purtau mai toţi frac cafeniu-deschis, cu coadele
lungi până la glezne şi bumbi de alamă, pantaloni verzi, strimţi
pe picior, jiletcă vărgată, cravată liliachie şi guler scrobit băţ,
nalt peste urechi.
Metoda şi programul lor de învăţătură era acelaşi pentru
toţi. Începeau cu Eclogarion de la ﬁle Grigoire (amice Grigorie),
un fel de crestomaţie ad usum Delphini (delﬁnul era amicul
nostru Grigore Caracaş, în onoarea căruia un dascăl Crisorora
scrisese acel op). Când ajungeai la scoarţa din urmă a cărţii,
te trecea la Terpsitea, aşa se numea gramatica compusă de prea
învăţatul dascăl Neoﬁt Duca; îţi da de citeai din Dialogurile
morţilor lui Lucian şi te punea la tecnologíe. Dacă declinai bine
numele şi conjugai verbul, erai scăpat, dacă nu, tiptob! Loghiótatul nu se turbura de înţelegeai sau nu, de ştiai cine era
Caron, ce era Stixul şi ce putere avea Joe. După trei sau patru
ani ajungeai la Xenofon sau la Plutarh, cu care te deprindea
la sintaxă; potriveai alţi trei sau patru ani numele cu adiectivul,
cu adverbul şi cu pronumele; de le nimereai, bine, erai scăpat;
de nu, tipto!… Nici nu vrea să ştie dacă înţelegeai copilăria lui
Cir, de cunoşteai sau nu locurile pe unde au trecut cei zece mii,
sau să caute să te interesezi la viaţa lui Timoleon sau a lui Epaminonda; totul era tecnología şi sintaxa să-i ﬁe cu bine şi te
trecea la poeţi începând cu Minin aidec, şi în zece ani te da
gata, teliosd. Fără noţiuni serioase de istorie, fără ﬁlozoﬁe şi fără
elemente de matematică, te lua de mână şi te ducea, într-o duminecă, la părinţi, zicându-le cu îngâmfare:
— Băiatul a isprăvit cartea!

c)

a) Norma, operă lirică de Vincenzo Bellini. b) „Te plesnesc!“ (ngr.)
„Cântă mânia“, începutul Iliadei. d) Isprăvit, gata (ngr.).
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Vestea se ducea din dascăl în dascăl, până la palat; şi dacă
erai de părinţi bogaţi, vodă te îmbrăca cu caftan şi te însura
cu ﬁe-sa, cu nepoată-sa ori cu vreo fată din casă, uitată de Dumnezeu. Când Dumitrache Buzoianu, fecior de boier bogat din
Buzău, a isprăvit cartea, Caragea l-a însurat cu vară-sa Sultănica, pe care ăi ﬁ văzut-o şi tu. Când Niculache Ghica a ieşit
telios, vodă i-a dat pe nepoată-sa Smărăndiţa, fata domniţei
Nastasiicăi, şi l-a făcut agă. Când tânărul Manolache Băleanu
a fost dus la curte de Kirkireu, vodă Suţua i-a lăsat barbă şi
i-a dat de nevastă pe ﬁică-sa, domniţa Catinca, înzestrând-o
cu moşia oraşului Târgoviştea. Vezi, atunci s-au sculat târgoviştenii cu mic, cu mare, ş-au venit la Divan la Bucureşti cu rogojini aprinse în cap şi cu jalba în proţap, s-au dus la biserică la
Sfântul Niculae cel Sărac din strada Victoriei şi după liturghie,
ieşind în curtea bisericei toţi cu făclii de ceară galbenă aprinse,
le stingea într-un butoi cu smoală aprinsă, strigând:
„Afurisit să ﬁe vornicul… şi aşa să se topească casa lui!“
Se zice că ţi se făcea părul măciucă. Vornicul pe care îl afurisea era boierul român care iscălise darea moşiei.
N-a trecut un an, şi domniţa, nevasta Băleanului, murea din
facere. Vodă, tatăl ei, murea otrăvit de ai luib, şi mai târziu
casa boierului care a iscălit în adevăr că s-a stins.
De atunci a ieşit vorba „gură de Târgovişte“.
De aceea moşie nimeni nu s-a putut apropia şi a rămas şi
până în ziua de astăzi tot a oraşului. Se zice însă că s-ar ﬁ cam
ştirbit pe ici, pe colea în timpurile din urmă.
Pe când cu dascălii greci, ziua copiilor începea cu răsăritul
soarelui şi se isprăvea pe la două ore după apus. Dimineaţa,
dulceaţă şi cafea, la amiază, prânz ţapăn cu ciorbă şi cu rasol;
după aceea, somn un ceas, două; după somn, iar dulceaţă şi iar
cafea, seara mâncare ş-apoi culcare. Ora cea mai aşteptată de
copii era somnul după amiazi, dacă grecul nu-ţi încuia uşa ca
să nu te poţi duce să te joci în curte sau în grădină. Când te
închidea, nu-ţi rămânea altă scăpare decât de a prinde câteva
a) Alexandru Suţu vv.; evenimentul narat în continuare se petrece în
oct. 1820. b) V. supra, p. 90, n. a.
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muşte, a le agăţa bumbac netors şi a le da drumul să se ducă
să mângâie nasul adormitului; grecul se deştepta furios şi, ca
să poată dormi în pace, îţi deschidea uşa şi te da afară din odaie;
atâta pagubă! Pe seară te ducea la plimbare pe Dealul Mitropoliei, la grădina Breslei sau a lui Deşliu, unde se găsea cu alţi
greci. Apoi acolo să ﬁ auzit novitale şi mandáte, strategii şi ﬁlonichíi; ai ﬁ zis voinicii voinicilor; mâncau jăratic şi beau ﬂacări.
— Să ﬁ fost eu în locul lui Bozzari, zicea viteazul Coriţă, nu
atacam pe la aripa dreaptă, ci trăgeam drept în mijlocul ordiei
şi nu lăsam să scape nici picior de turc.
Mintosul Mitilineu, ca insular ce era, cu cunoştinţă despre
ale mării, striga cât putea:
— De eram acolo, nu lăsam pe Miauli să dea drumul brulótului pe crivăţ, aşteptam austrul şi ardeam toate corăbiile turceşti.
Auzi, să-i scape Căpitan-paşa!
De câte ori îmi venea să le zic: „Bre oameni buni, dacă sunteţi aşa de viteji, de ce nu vă duceţi să vă bateţi acolo şi să mă
lăsaţi pe mine în pace!?“
La ochii lor toţi eroii acelei lupte gigantice – Bozzari, Colocotronia, Coletti, Miauli, Canari, Sahturi – erau numai greci,
nu voiau să ştie că sulioţii, manioţii, specioţii şi epiroţii sunt
mai toţi arnăuţi şi români. De câtăva vreme venise un fel de
sălbatec, care, când auzea că trata pe Bozzari de grec, se înfuria,
se răstea le ei strigând:
— Nu grec, arvanit, bre!
Acela venea de la bătălie.
Gheorghe Şerifu, aşa era numele lui, fusese crescut de mic
copil de Kiciu, tata lui Marcu Bozzari, la Suli în munte. Deşi
Ali paşa Tebedelen întrebuinţase toate espedientele credincioşilor săi, Nuţu şi doctorul Voia, cu ajutorul cărora curăţise mulţi
bei feodali din Albania, musulmani şi creştini, nu putuse însă
nici să prinză, nici să biruie pe beiul de la Suli, pe Şoimul muntelui, şi în ﬁne, ca să trăiască frăţeşte, fusese siliţi să-şi dea
copiii amanet unul altuia. Kiciu Bozzari dedese paşei pe ﬁul
a) Theódoros Kolokotrónis (1770–1843), general şi om de stat grec,
cel mai important conducător militar al revoluţiei; este considerat unul
dintre părinţii naţiunii elene moderne.
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său Marcu, copil de doisprezece ani. Şeriful, camaradul său, l-a
întovărăşit. După doi ani de răbdare, Marcu se scoală într-o
noapte, deşteaptă pe Şeriful şi-i zice:
— Gheorghe, hai să fugim!
Cum au zis, au şi făcut. Copiii pornesc peste zidurile şi peste
şanţurile Ianinei; dar, când să puie piciorul pe pământ liber,
iată că-i ajung oamenii lui Tebedelen şi-i duc peşcheş îndărăt
la Ianina. Pe Marcu l-a cruţat paşa, că-i era frică de Kiciu, dar
pe bietul Şeriful, după câteva bastoane, l-a ţinut doi ani în ﬁare.
Marc, cum a văzut pe camaradul său cu picioarele uşurate, iar
a luat-o la picior şi, cu toate descărcăturile de puşti ale arnăuţilor lui Ali, a putut răzbi la Preveza. Şeriful a trăit de atunci
tot pe lângă Marcu. La revoluţia grecească l-a întovărăşit în
douăsprezece bătălii, până l-a scos mort în braţe din ordia
turcească. Apoi, cu trei gloanţe în piept, s-a târât din vizunie
în vizunie şi, urmând după cer Calea Robilor, nimerise la
Bălteni, lângă Ghergani. Acolo, cu câteva bucăţi de pastramă,
covrigi şi trei-patru păpuşi de smochine, ţinea băcănie, care
băcănie mai în urmă s-a făcut han şi hanul s-a prefăcut în
moşie cu casă mare boierească, în care a trăit ca un derebéi
până la anul 1874.
Casa era o adevărată fortăreaţă, şi odaia lui, un arsenal;
trei-patru şişanéle totdeauna încărcate până la gură, săbii,
iatagane, pistoale, suliţi şi topoare acopereau păreţii de jur împrejurul icoanelor. Din pridvor la dreapta şi la stânga porneau
ponciş două meterezuri, prin zid, care duceau bătaia puştei
drept deasupra uşei din capul scărei. Nici cu tunul nu puteai
răzbi la dânsul. Cea dintâi grijă a lui boier Gheorghe, dimineaţa,
când se scula din aşternut, era să-şi ia pistoalele de supt căpătâi
şi să le bage în buzunar. Avea bani ascunşi şi se temea de hoţi.
Într-o zi răsădea nişte ﬂori în grădină, când iată că intră
doi inşi care-l întreabă dacă avea să le dea de lucru, zicând că
sunt dulgheri. Pe când se tocmea cu dânşii pentru nişte uluci,
unul îi aruncă o legătură de gât şi-l strânge. Până să scoată
pistoalele din buzunar, era şi trântit la pământ şi luat pe sus.
Curtea era înconjurată pe dinafară de douăzeci de oameni înarmaţi cu puşti; era Mihale Bonea, zece ani spaima a două judeţe.
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Sătenii din Bălteni sar cu toţii, dar n-au arme, şi hoţii îi ţin în
respect, împuşcând mereu din poartă şi din pridvor. Nevasta
primarului, o frumuseţe de femeie, cade împuşcată. Bietul bătrân, Şeriful, e dus în odaie şi chinuit hoţeşte să mărturisească
banii. Înecat în sânge, cade leşinat; hoţii dărâmă sobele, găuresc
păreţii, găsesc cincisprezece mii de lei şi se retrag în bună
ordine.
Gheorghe Şeriful a zăcut după aceea vreo două luni şi a murit tot în ziua când a fost împuşcat Bonea la Obor.
Pe când cu dascălii greci, feciorii de boier învăţau româneşte numai din întâmplare şi pe apucate, şi unii nu învăţau
nicidecum. Îmi plăcea să ascult pe logofǎtul Matache, seara,
când citea Vieţile sﬁnţilor sau faptele lui Alexandru Machedon,
călare pe Ducipal, care s-a bătut cu Por împărat şi cu pasările
cu ciocul de ﬁer; deşi nu înţelegeam bine povestirile lui Arghir
cel frumosa, dar l-am cetit de mai multe ori. Petrache Nănescu,
un secretar al tată-meu, fost elev al lui Lazăr, numai în câteva
seri mă învăţase să scriu româneşte; citeam slova cea mai
ciocoiască şi scriam cu trei aruncături pe deasupra.b
Mama Elenca Dudeasca, sora bunică-mea, văduva poetului
Alecu Văcărescu şi muma poetului Iancu Văcărescu, avea
sipeturi pline cu sinéturi; mă lua acasă de-i citeam, ceasuri întregi, anaforále de-ale divanurilor de cinci, divanurilor de şapte
şi de-ale veliţilor boieri; noroc că se mulţumea a le cunoaşte
numai de la deci în jos. După ce isprăveam, mă cinstea cu o
dulceaţă şi-mi da şi o bucată de pastă de gutui învălită în hârtie;
iar eu îi sărutam mâna. Nu lipsea niciodată a-mi zice:
— Vino să te sărut, evghenísul mamei, că eu, când mă gândesc la evghenía familiei noastre, uite, îmi vine ameţeală. Noi
cu toţi boierii cei mari suntem rudă, şi cu Cândeştii, şi cu Bărcăneştii, şi cu Câmpinenii, şi cu Filipeştii, şi cu Cantimireştii, şi
chiar cu Maria Tereza.
Apoi începea să-mi povestească cum ne-am încuscrit şi
ne-am rudit cu ﬁecare din casele boiereşti; îmi spunea cum
a) Ioan Barac, Istoria preafrumosului Arghir şi a preafrumoasei Elena,
1801. b) Referire la scriitura de cancelarie cu chirilice, foarte ornamentată şi cu litere superscripte.
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Cândescu şi Dudescu erau nemeşi, Graf Boier şi Graf Kendefy;
cum Văcăreştii se trăgeau din Făgăreştii din Făgăraş, neam
cu Radu-Negru, după frate-său banul Craiovescu; cum o Dudească se măritase cu un Cantemir etc.; uita să-mi spuie de
unde şi până unde era rudă cu Maria Tereza; şi, dacă o întrebam, îmi răspundea:
— Vezi, aci nu prea ştiu bine cum vine spiţa neamului, dar
ştiu de bună seamă că ne rudim.
Îmi plăcea cu deosebire să aud pe Iancu Văcărescu când
venea la noi şi recita Păstorul întristat, Ceasornicul îndreptat,
Oda la marca ţării… Mai în urmă, Eliad îmi da lecţii de gramatica română şi învăţam pe dinafară traducerile din meditaţiunile lui Lamartine. Pe la 1830 Vaillant deschisese şcoală
lângă Stavropoleos, şi toţi feciorii de boieri – Filipeştii, Grădişteni, Bălăceni, Ghici, Roseti, Budişteni, Goleşti – părăseau
dascălii greci şi alergau la şcoala franţuzească.
Tranziţiunea de la şcoala grecească la cea franţuzească şi
la cea românească începuse de mult încă, din timpul revoluţiei
franceze, la Laurençon, Ricordon, Colçon, Mondoville etc., toţi
conţi şi marchizi emigraţi, transformaţi în dascăli. Pe la anul
1806, când au venit muscalii, mai mulţi tineri şi mai multe fete
de boieri vorbeau franţuzeşte.
Cu Lazăr, cu domnia lui Grigore Ghica, cu Efrosin Poteca,
cu Costache Moroi, Simion Marcovici, Petrache Poenaru, şcoala
românească şi-a luat avântul. Şcolile străine ale lui Lambru,
Vardalach şi Vaillant s-au prefăcut în şcoli naţionale sistematice,
cu sute de profesori de istorie, de ﬁlozoﬁe, de matematici, de
limbi străine vii şi moarte. Gimnazii, licee, colegii, facultăţi de
litere, de ştiinţe, de drept, de medicină, nimica nu ne lipseşte,
şi cu toate acestea nu se văd răsărind luceferi pe orizontul
literelor, însă pozderie de advocaţi şi jurnalişti; o ceată care de
mai mult de douăzeci de ani se tămâie unii pe alţii cu cuvintele:
— Hoţilor! Tâlharilor şi trădătorilor! nu voi, ci noi am făcut
îndoita domnie, Unirea Principatelor, domnul străin, constituţiunea, armata, independenţa, ﬁnanţele, regatul etc.
Şi ceialalţi răspund cu aceleaşi vorbe frumoase:
— Ba nu voi, ci noi!
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Ş-o duc hojma, fără a li se urî. Unii s-au exaltat într-atâta,
încât cred sincer ceea ce zic şi ceea ce scriu. Sunt convinşi că
fără ei n-ar ﬁ existat România şi că, dacă ar lipsi ei, ţara s-ar
cufunda.
Odată mă duc să văd pe unul dintr-aceşti exaltaţi. Era
bolnav, îl prindea nişte friguri rele; îmi zice:
— Uite, mi-e rău de tot, o să mor; nu doar că mi-e frică de
moarte, ştii câte gloanţe am în trup; moartea am văzut-o de
multe ori în faţă şi sunt obicinuit cu dânsa, dar mă gândesc că
de-oi muri se prăpădeşte ţara!
Într-o zi mă întorceam de la Cameră şi întâlnesc pe un
venerabil bătrân străin, căruia tocmai în ziua aceea i se votase
o pensie viageră de o mie de lei vechi pe lună, pentru sentimentele lui ﬁloromâne; credeam că-i fac plăcere dându-i o veste
plăcută. Când, ce să mă pomenesc! că se întoarce furios la mine,
zicându-mi:
— Ce? Atâta au făcut americanii pentru La Fayette? Şi cum
se poate compara ceea ce a făcut La Fayette pentru America
cu ceea ce am făcut eu pentru România?
Un turist ne spune în cartea sa că mare noroc a căzut pe
România cu venirea dlui X…, francez venit acum câţiva ani în
urma împrăştierii Comunei din Paris, care, zice el, a înzestrat
limba română cu gramatică şi cu dicţionar şi cu fel de fel de
cărţi ştiinţiﬁce şi literare.
Un bacalaureat scrie într-o gazetă două-trei rânduri, într-o
limbă ca vai de ea, şi îndată-l vezi că se esaltează până a se
crede reformator, creator şi salvator.
Nu se poate tăgădui că şcolile noastre, afară de facultatea
de drept şi de medicină, au dat slabe rezultate până acum.
Tinerii care dobândesc bacalaureatul la noi nu se pot compara
nici în limbile vechi, nici în istorie, nici în ﬁlozoﬁe, nici în ştiinţe
cu cei care ies din colegiile Franţei, Germaniei, Italiei, Belgiei
sau Elveţiei; învăţătura noastră gimnazială nu este destul de
serioasă, profesorii nu sunt destul de exigenţi, nici destul de
riguroşi la esamene; gradul universitar se acordă prea lesne şi
a devenit accesibil inteligenţelor celor mai mediocre. Lipsa de
seriozitate în învăţătura umanitară face ca părinţii care au
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mijloace să-şi trimită copiii lor în şcolile străine; astăzi avem
numai în Paris peste o mie de tineri la şcoli. În loc de-a încuraja
inteligenţele slabe, ar ﬁ mult mai bine a deturna curentul şi a
împinge tinerimea şi spre meşteşuguri şi meserii, şi a pune
astfel inteligenţele mediocre în stare de a deveni producătoare
în loc de a ﬁ sterile şi de multe ori pernicioase prin pretenţiunile şi exigenţele lor. A face oameni învăţaţi este un bine, a face
numai advocaţi şi jurnalişti este un rău.
Aud zicându-mi-se că un asemenea sistem ar ﬁ o tendinţă
a împiedica pe ﬁii poporului de a putea să aspire la poziţiunile
cele înalte ale societăţii, făcându-le accesibile numai acelor cari
au mijloace de-a sacriﬁca zecimi de ani la studii. Nu! Inteligenţele alese nu se opresc dinaintea nici unui obstacol; ar ﬁ
fatal să nu avem dulgheri, tâmplari, zidari, croitori, cizmari şi
să avem numai oameni stropiţi cu literatură şi cu ﬁlozoﬁe; am
ajunge la agoraua Atenei şi în curând Filip ar ﬁ în cetate. Dacă
oamenii învăţaţi sunt folositori, cei meşteri sunt indispensabili.
Ceea ce cred eu că ar conveni României şi ﬁilor ei ar ﬁ ca
învăţătura clasică şi ştiinţiﬁcă să devie serioasă, nu numai o
spoială; iar acelor cari nu sunt destul de bine înzestraţi, ca să
poată deveni adepţii literaturii şi ai ştiinţei, să li se deschidă
şcoli în cari învăţătura să meargă mână în mână cu atelierul.
Să se înﬁinţeze în ﬁecare oraş trei, patru, zece, douăzeci de ateliere, în cari copiii să înveţe meseria la care se destină şi totodată să aibă trei sau patru lecţii scurte pe ﬁecare zi, în cari
să poată dobândi cunoştinţe de religie, de limba naţională, de
istoria ţării, de calcul, de geometrie şi desemn aplicabil la meseria lui. Acolo unde s-au înﬁinţat asemenea şcoli cu numele de
half time au dat rezultatele cele mai norocite, rezultate neaşteptate. Meseria n-a oprit geniul lui Franklin, lui Edison şi lui
Watt de a se arăta, pentru că geniul pătrunde orice îmbulzeală
socială, cum pătrunde un vulcan coaja pământului şi iese la
iveală. Tânărul din atelier, când ar simţi că are dispoziţiuni literare sau ştiinţiﬁce serioase, lesne ar găsi drumul colegiului şi
al facultăţii.
Strigăm cu toţii industrie; dar pare că am crede că s-ar putea
înﬁinţa industrie fără meşteri şi că s-ar putea produce fără
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producători. Un singur ram de producţiune, pictura, dă Parisului patruzeci de milioane pe an; micile oraşe ale Belgiei, Valenciena, Malina, Bruxela, trag câte zece milioane pe an de pe
dantele. Dar nici tablourile nu se fac fără pictori, nici dantelele
fără mâini dibace. Geneva trăieşte în mare parte din ceasornicărie, şi cu toate acestea nici de Saussure, nici de Candolle,
nici de Jussieu, nici Lavater n-au fost opriţi de a deveni nişte
lumini ale ştiinţei.
ion ghica
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26 decembre, 1882

Iubite amice,
Uitatu-te-ai vrodată printr-un ochean de inginer? Să vezi cum într-însul toate se arată întoarse cu susul în
jos. Odată îmi aduc aminte că ridicam planul unui petic de
moşie; o fetiţă lăsase secera şi venise lângă planşetă; se uita la
mine, parcă mi-ar ﬁ zis: „Lasă-mă să mă uit şi eu o dată, domnişorule“. I-am înţeles pofta, i-am îndreptat ocheanul spre un
cioban, în depărtare, care şedea în mijlocul oilor cu piciorul
încrucişat, rezemat în măciucă; îl potrivii bine şi poftii pe fată
să se uite. Ea îşi astupă un ochi cu mâna şi pune pe celalalt la
sticlă, se uită, ş-odată strigă:
— Aoleo! A întors pe Niţă cu gaibele în sus!
De atunci, ori de câte ori îndreptam ocheanul spre tânăra
fată, ea îşi strângea rochia cu amândouă mâinile.
Iată efectul ce-mi fac mie unii oameni când îi privesc prin
consideraţia de care se bucură în societate, pe când îi ştiam
şi-i ştiu că nu sunt şi n-au fost decât nişte pigmei; ne-am pomenit cu dânşii oameni mari, ilustraţiuni fără ştirea lor şi a
lui Dumnezeu, pe când alţii, de cari nici nu se pomeneşte, ar
avea poate statui şi epitafe dac-ar ﬁ o dreptate în lumea aceasta.
Istorioara ce voi să-ţi povestesc este un esemplu de felul
cum se scrie istoria. De-o ﬁ pentru cineva o decepţiune, îmi
pare rău, dar cum zice povestea vorbei latine:
„Amicus Plato, sed magis amica veritas.“a
a)

„Prieten mi-e Platon, dar şi mai prieten adevărul“ (lat.).
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sau pe elineşte:
F…λος μêν Πλ£των, φiλ£τη δê ¢λ»θια.
Muscalii adusese ciuma în ţară de peste Dunăre. Maidanele
Bucureştilor gemeau de soldaţi cari zăceau cu sutele în ploaie
şi în frig, ghemuiţi în noroi, înveliţi în mantale transparente
de vechitură şi de gloanţe turceşti. Era oprit de a se vorbi de
năprasnica boală, nici măcar de a-i pomeni numele, sub pedeapsa pazárnicului.
Pazárnicul era un fel de ovrei muscălit, cinóvnic de cei citirnatit-clasa; bătrân, scurt şi slab, obrazul numai mustăţi şi
favorite dese, albe şi zbârlite, printre care se zăreau numai vârful nasului, ca o cireaşă vânătă, şi un gol în bărbie, răsătură
ca de o carboavă. Din desişul sprâncenelor luceau doi ochi galbeni-căprii, ca de pisică sălbatecă.
Întâiaşi dată când am văzut o hienă la Schönbrunn am
strigat:
— Mamă! Uite pazárnicul!
El purta surtuc verde cu guler roşu, nasturi cu pajură, pantaloni largi cu piele, şapcă de muşama, spángă şi un gârbaci cu
care necontenit bătea. Călare pe un cal mic, vânăt, şi urmat de
trei cazaci cu suliţele întinse, cutriera târgul zi şi noapte. Era
spaima orăşenilor; când se ivea într-un colţ de uliţă, bărbaţi,
femei şi copii fugeau, făcându-şi cruce ca de Ucigă-l Toaca.
Una din operaţiunile pentru care părea că avea o deosebită
plecare şi pe care am văzut practicând-o în mai multe rânduri,
cu un deplin succes, era de a porunci cazacilor să scoaţă nădragii bieţilor negustori şi de a-i pune goi pe vine în piramidele
de noroi grămădite morman pe lângă uşile prăvăliilor. Acea
baie de şezut dura când mai mult, când mai puţin, după împregiurări; totdeauna însă până ce-i abătea să cadă pe o altă victimă. Tratamentul se termina cu trei-patru gârbace peste pielea
goală şi cu câte un Sukensen, adică pui de câne.
a) Funcţionar de clasa a paisprezecea (rus.); în Rusia ţaristă, corpul
administrativ, armata şi curtea erau ierarhizate, ﬁecare, în paisprezece
clase (cinuri).
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În toată dimineaţa, câteva sute de cară, aduse cu biciul de
prin sate, pline cu cosciuge de la fabrica lui Buhuricu, ocolea
toate maidanele şi aduna pe morţi, printre cari se strecura
adesea şi câte unul sau doi vii.
Doftorii de pe atunci, nişte doftoraşi nemţi, ovrei sau greci:
Mesici, Bubuki, Grunau, Sporer, Esarcu, Gusti etc., erau porunciţi să nu cumva să spuie cuiva sau undeva că boala de care
mureau cu sutele era ciumă, ci să zică că era aşa ceva, ca un
fel de dalac amestecat cu bubă, cu ﬁerbinţeală şi cu moarte.
Poliţaiul Ieremia Pavlovici Bârzof îi îmbrăcase în muşama şi
le prescrisese să se frece la nas şi pe mâini cu usturoi şi cu
ladin. Era oprit d-a ţine porţile închise, de-a arde gunoiul în
curte sau de a lua vreo altă măsură proﬁlactică, ca să nu se sperie oraşul.
Acei din locuitori cari aveau moşii sau rude la ţară părăsise
capitala, iar ceialalţi se lăsau să moară cu miile, nespovediţi
şi negrijiţi, şi se îngropau fără preot.
Noi fugisem cu toată familia la ţară.
Ţi-aduci tu aminte de un stejar stufos din grădină? Lângă
tulpina acelui arbore aşezasem sofrageria.
Într-o seară, pe când eram la cină cu două lumânări de său
în sfeşnice de tinichea, cu băşici de sticlă, Marin isprăvnicelul
s-apropie încetişor de tata şi, cu un glas jumătate sﬁos, jumătate hotărât, îi zise:
— Cocoane, cocoane! te cheamă un om la portiţă lângă gard,
zice că are să-ţi spuie o vorbă.
Tata, fără să pară câtuşi de puţin atins de o invitaţiune aşa
de poruncitoare, lasă furculiţa în friptură, pune şervetul pe
masă şi se îndreptează cătră locul arătat, unde se auzeau şoapte
de mai multe guri.
Scurt şi coprinzător.
— Cocoane Tache, i-a zis omul cu vorba, nu mai mânca seara
acolo, că ni-e drumul uneori pe aici şi văzându-te la masă le
faci poftă băieţilor. Că de!… oameni sunt şi ei, râvnesc. Să nu
mă pomenesc odată că face unul vreo boroboaţă.
Trecătorul era ﬁorosul Tunsu, fost paracliser şi ţârcovnic şi
candidat de diacon. Nu era săptămână lăsată de la Dumnezeu
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să nu se audă câte o vitejie, două de ale lui, à la Fra Diavolo.
Cu vreo zece zile înainte, călcase la moşie la Cocoşul pe vornicul
Tache Ralet, vecinul şi vărul nostru; îi luase şaluri, scúle, argintărie, tot. Îl lăsase pe dânsul şi pe cocoană numai în cămaşe.
Pas de nu asculta, dacă poţi, de poveţile amicale ale unui
astfel de binevoitor.
Tata, cum se întoarse, porunci să stingă lumânările şi să
ridice masa de acolo. A doua zi până-n ziuă un dulgher cu câteva
scânduri de brad improviza un fel de pavilion rotund după
modelul templului Vestei de pe malul Tibrului, cu singura deosebire că avea numai o fereastră spre apus, ca să nu se vază
lumina de la drum şi să nu inducă pe băieţi în ispită; numai
aşa am putut urma a ne folosi de umbra şi de răcoarea bătrânului stejar.
Eram încă sub impresiunea poveţelor banditului, când într-o
zi intră în curte o căruţă cu patru cai şi trage la grajd. Tată-meu
trimite să întrebe cine a venit; feciorul se întoarce fuga, spăriat.
— Cocoane, Jianu!
Mama şi noi, copiii, îngălbenisem, iar tata, uitându-se zâmbind către fecior, îi zice:
— Du-te de-i spune să poftească, că chiar acum ne-am pus
la masă.
Prin grădină se vedea venind un om scurt, îndesat, rumen
la faţă, ras şi cu mustaţa deasă şi scurtă; îmbrăcămintea lui:
dulamă, pantaloni şi scurteică, pe cap şapcă peste fes, la brâu
pistoale şi un cuţit cu plăsele de os, şi puşca în cumpănă în
mâna dreaptă.
Tata îl primeşte vesel şi prieteneşte, dându-i mâna să i-o
sărute.
— Ce mai faci, Iancule? Bine-ai venit! Şezi de mănâncă. Bre!
să-i aducă ciorbă; vezi să ﬁe caldă.
Când am auzit zicându-i şi Iancule, mi-am zis: Nu mai încape îndoială, el e! Mi-a venit în minte cântecul:
Iancule, Jianule!
Îţi e murgul cam nebun,
Trece Oltul ca pe drum.
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Cum să şedem la masă cu un hoţ de codru şi să ciocnim cu
el pahare de pelin? Tot îmi părea că-l auzeam zicând:
Ţine, gazdă, nu mă da,
Că ţi-oi face-o maloteá
Cu samúrul cât palma.
Polcóvnicul Ioniţă, cum l-a văzut de departe, a dat fuga la
cornul de vânătoare: cânii alergau din toate părţile chelălăind,
cu botul plin de mămăligă. Într-o clipă, Braica, Dudaş, Ţica şi
Neamţul săreau şi jucau cu bucurie împrejurul cornului de
vânătoare.
— Auzi, Iancule, nici să îmbucăm nu ne lasă polcóvnicul;
cum te-a zărit, numaidecât, hai la vânătoare!
— Bine face, că e târziu, de-abia o să avem vreme până diseară să întoarcem doi-trei vătui.
Se sculară de la masă, sorbiră din cafea, traseră de două-trei
ori din ciubuc. Pletea, Manta, Şută, Dobre puneau lănţugurile
de gâtul copoilor, câte doi-doi, şi pornea ﬁecare cu părechea lui.
Tata da ordine şi instrucţiuni pe a doua zi, căci asta era
numai un preludiu de vânătoare.
— Maneo, mâne în zori să ﬁi aici cu cojeştenii, şi vezi dacă
cumva vărul Costache o ﬁ la Corneşti, spune-i să ne găsească
mâne pe Crevedia, doar om încolţi lupoaicele cele fătate.
Când răsărea luna, de era două ceasuri pân-a se crăpa de
ziuă, curtea era plină de vânători de prin cătunele vecine.
Polcóvnicul Ioniţă, în mijlocul lor, cu o ladă plină de cutii
dinainte, le împărţea iarbă şi alice, câte patru umpluturi de
puşcă, desemnând ﬁecăruia locul unde să se ţie, când să dea
gură şi încotro s-apuce.
— Voi, săbieştenilor, să vă ţineţi la mărul roşu. Tu, Dobre,
să-mi pui pe colăceni pe Baranga, şi pe gămăneşteni să mi-i
aşezi cu cojăştenii la lacurile din Mariuţa; Pletea să se ducă să
caute la Boloboace; să nu cumva să vă aud gura, că vă ia dracul!
Ţineţi cânii legaţi lângă voi. Manto, când îi simţi că a sărit lupoaica, dă drumul lui Samson, că ăla, când o da de urma ei
odată, n-o mai slăbeşte; lăsaţi pe Ovreica acasă, că minte şi ne
înşală. Na şi ţie, băieţică, zicea unui bătrân bondoc, vărsându-i
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iarbă în corn şi alice în basma. Vezi să mă dai iar de ruşine ca
mai dăunăzi, de-ai lăsat bunătatea de lup să treacă pe lângă
tine şi să se ducă sănătos.
— Da’ lasă, zău, cucoane Ioniţă, nu mai zice, că ţi-am adus
alaltăieri doi lupi în loc de unul. De necaz m-am dus de am stat
trei nopţi la pândă lângă scorbura fagului celui mare; i-am
adus pe amândoi la spinare tocmai de la ogrăzile ciobanului.
Uite atunci parc-a fost un făcut. Când era să treacă spurcăciunea, îmi răzemasem puşca de un copac şi scăpăram să-mi
aprind luleaua, şi până să-i iau de veste, s-a făcut nevăzut prin
hăţiş, parcă avea tichiuţa dracului în cap.
Seara, în aprinsul lumânărilor, un car plin cu lupi tineri şi
bătrâni, cu vulpi şi cu iepuri venea cu vânătorii după dânsul.
În mijlocul curţii, jupâneasa Ilinca aşezase de cu ziuă o bute
cu vin, împrejurul căreia aprinsese patru butoaie cu câlţi muieţi
în păcură; zece fete, ﬁecare la vatra ei, unde se frigeau berbeci
şi se ﬁerbeau mămăligi; un ţigan zicea din gură şi din cobză
istoria lui Alimoş.
Pletea şi cu Manta descărcau căruţa cu vânat.
Pusese pe bute un pat de mărăcini, pe care aşezase iepurii
cu botul şi cu urechile afară şi cu picioarele la centru; la patru
colţuri ale bazei ieşeau de un cot coadele bine îmblănite a patru
vulpi legate împreună de gât, de un par înﬁpt în mijlocul grămezii de iepuri şi ţinute în picioare pe par, deasupra capetelor
vulpilor. Pe o mescioară rotundă şedeau în patru picioare cinci
pui de lup cu gurile căscate către vânători, şi deasupra lor, două
lupoaice năprasnice, legate spate la spate de parul înﬁpt în
masă; forma astfel un fel de monument cinegetic, cam în forma
făntănilor moderne adoptate în capitalele ţărilor civilizate.
Chelăreasa umplea oale cu vin din bute şi fetele ajutoare
cinsteau pe vânători, dându-le împreună cu oala de vin şi câte
un hartan de friptură, o bucată de pastramă, un codru de mămăligă tăiată cu sfoară ş-o vorbă bună.
— Căutat-o-ai în pântece, nea Gheorghe, să vezi dacă nu
cumva are pe văcşoara noastră? Azi e o săptămână de când
ne-a mâncat-o din coşar.
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— Bea, Gămănescule, că o să-mi dea mie coconul vulpea cea
împuşcată de tine, să-mi fac de iarnă o scurteică cu care o să-ţi
joc la nuntă, că văd eu că de câşlegi îţi pui pirostriile în cap.
— Ţie, Comane, mi-a zis jupâneasa să-ţi mai dau o oală, că
tu ai dat întâi în lupoaica cea mare, care i-a mâncat scroafa cu
purcei cu tot; i-a luat-o chiar din bătătură.
— De ce n-ai împuşcat bine puiul de lup, măi Sgaberciu, şi
l-ai trântit viu în căruţă, de era să rupă mâna, cu colţii, lui nea
Dumitru Ciuruian? Ia uite, colţi ca nişte brice!
Patru zile, cât a şezut Jianul, a fost numai veselie şi petrecere; toată noaptea cântau lăutarii, şi fetele întindeau hora şi
bătuta cu ﬂăcăii.
Mă obicinuisem să mă uit la dânsul fără să-mi ﬁe frică, ba
încă aveam şi un fel de respect de când îl văzusem nimerind
cu glontele, de trei ori de-a rândul, în piatra din marginea pădurii, care de-abia se vedea din foişor; şi de când sărise peste
şanţul din coada eleşteului mai bine decât caii de la ipodrom.
Oricum, însă, când mă uitam în ochii lui tot îmi părea că avea
în mâni tigaia cu ceară ﬁartă, cu care făcea pe ciocoi şi pe negustori să-i spuie unde aveau bani ascunşi.
Dar apoi iar îmi ziceam: „Cum se poate, tata să ﬁe prieten
cu unul:
Din cei cu puşca lungă,
Care dau chioriş la pungă.
Feciori de lele nebună,
Care noaptea-n frunză sună?“
Iancu Jianu era de peste Olt, din judeţul Romanaţi, de pe
valea Tasluiului. El a lăsat un nume de haiduc, dar nici n-a
fost, nici gând n-a avut să se facă vreodată hoţ de codru. Însă
o poveste, dacă ajunge a deveni legendă, adevărul n-o mai poate
scoate din capul poporului.
Tată-său, boier de ţară, îşi crescuse băiatul la moşie, fără
carte grecească şi fără ambiţiunea de a-l face un concurent
feciorilor de boieri mari la isprăvnicii şi la divanuri. Îl obicinuise
lângă pluguri, cu cai şi cu puşca; vara la munca câmpului, iarna
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la urşi şi la capre negre; ajunsese de o dibăcie vestită în călărie
şi în vânătoare; încăleca fără a pune piciorul în scară, nici
mâna pe coama calului, şi băga glonţul prin verigă de inel.
Se îndrăgise cu o fată de ţăran şi vrea s-o ia de nevastă.
Jianul bătrânul, deşi habar n-avea că era strănepot al lui Cesianus, secretarul lui Traian, văr cu Salust şi mai în urmă
proconsul în Dacia; deşi nu se potrivea cu banii Filipeşti, cu
vornicii Creţuleşti şi cu logoféţii Bărcăneşti, dar purta ceacşíri
roşii cu méşi galbeni şi işlíc cu perna verde, în patru colţuri.
Boierul, tot boier! Cum să lase pe ﬁul său să ia o mojică, să se
încuscrească el cu un clăcaş? Văzând că se îngroaşă gluma şi
că dragostea se înteţea, a hotărât să-şi ducă băiatul la Caracal. Tânărul, a doua zi după ce a ajuns în oraş, a încălecat pe
murgul, şi fuga înapoi; tată-său iar l-a luat, el iar a fugit; l-a
închis în casă, el a sărit pe fereastră; l-a închis în pivniţă, el a
spart uşa. Tată-său, dac-a văzut şi-a văzut că nu-i vine de hac,
s-a adresat la stăpânire, cerând să-l surghiunească. Caimacámul a şi poruncit isprávnicului să-l închidă la Strehaia; băiatul,
ţeapăn, a trântit slujitorii şi egumenul şi a scăpat; slujitorii s-a
luat după dânsul; el, dacă s-a văzut strâmtorat, s-a înhăitat
cu vreo câţiva ﬂăcăi cu cari copilărise:
Tot ca dânsul de bărbaţi
Şi pe cai încălecaţi
şi au apucat câmpii.
Şapte ani a pribegit prin păduri şi prin munţi, hrănindu-se
cu carne necântărită de pe la ciobani şi desﬁdând potira. Nici
nu omora, nici nu schingiuia, nici nu jăfuia, ci numai se găzduia;
fugea de potiră şi de panduri cât putea; dar când îl încolţea,
apoi se apăra:
Căci nu vrea
Viu să se dea.
Gloanţele lui mergeau mai drept decât ale arnăuţilor domneşti. Caragea pierduse doi cârcserdári ş-un tufeccíu, loviţi de
gloanţele Jianului drept în piept.
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Nu văzuse pe Stăncuţa de doi ani şi-i era dor de se topea.
Într-o noapte de ploaie şi de vijelie, lasă pe tovarăşi la gazda
din Valea Rea, îşi încalecă murgul şi zboară după dor. În sat,
întuneric beznă, numai o zare de lumină la o casă. Se apropie,
dă cu degetul în hârtia luminată, pune ochiul şi ce vede? Stăncuţa, gătită ca mireasă, lungită pe pat, cu o lumânărică de ceară
galbenă în mână. Dă cu piciorul în uşă şi intră, cade în genuchi,
pune iataganul şi pistoalele lângă moartă, îi dă cea de pe urmă
sărutare, încalecă calul, şi drept la zapcíu.
— Sunt Jianul! Capul meu este pus la preţ; du-mă la vodă
şi-ţi ia mia de lei.
Bălbăia zapcíul somnoros şi speriat, nu ştia unde să se
ascunză de frică.
Peste trei zile ciocoiul intra în curtea domnească glorios, cu
viteazul legat cot la cot; tânăr, frumos, cu pletele lungi, cu potúri
şi cu cepchén, la cap legat cu un tarabulús.
Caragea se dăduse în capul scărei, ca să-l vadă; ferestrele
erau împănate cu femeile curţii domneşti.
Jianul împuşcase oameni domneşti şi era osândit la spânzurătoare.
Caragea ridică ochii în sus la fereastră, unde sta doamna,
zicând:
— Krima tò palik£ri! (Păcat de voinic!)
Auzind aceste cuvinte, una din fetele casei cade la picioarele
doamnei. Caragea o vede, se îmblânzeşte şi zice fetei:
— An tòn qélhj se tòn car…zw (Dacă-l vrei, ţi-l dăruiesc!)
Jianul n-a vrut să se însoare şi a petrecut restul zilelor ﬂăcău
lângă plugul ce iubeaa şi pe care în viaţa sa aventuroasă îl
cânta mereu cu dor:
Dare-ar bunul Dumnezeu
Să umble şi plugul meu,
a) În împrejurările relatate în text, Iancu Jianu (1787–1842) se căsătoreşte în 1817 cu Sultana Gălăşescu, alături de care trăieşte până la sfârşitul vieţii. La 1821 i se alătură, cu o ceată de tovarăşi, lui Tudor Vladimirescu.
Şi-a sfârşit zilele ca boier de ţară.
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Din baltag să-mi fac un plug
Pistoalele să le-njug
Ca să brăzduiesc piezeş,
Ş-unde a ﬁ crângul mai des
Să trag brazda dracului
În calea bogatului.
Tata fusese isprăvnicel de curte când zapcíul a adus pe Jianul la vodă. Acolo s-a cunoscut amândoi şi făceau deseori vânători împreună.
ion ghica

xv. teodoros

Londra, 27 iulie, 1883

Iubite amice,
În mai multe rânduri am apucat condeiul cu
gândul să-ţi spui o istorie; dar m-am tot oprit dinaintea temerii
că ai obiceiul de arăţi scrisorile mele lui Negruzzi; şi el, ca unul
ce se aﬂă în capul unei publicaţiuni, când pune mâna pe ceva
scris şi trămis de tine, îl şi tipăreşte. M-am tot oprit, cum vezi,
dinaintea temerii de a nu intra în gura lumii, care găseşte pete
chiar în soare.
Am mai ezitat şi pentru că-mi ziceam că poate n-oi ﬁ crezut
chiar nici de tine în spusele mele, şi să nu mă pomenesc tractat
de om cu staﬁi şi cu strigoi. Am însă convicţiunea că ceea ce voi
să-ţi spun este curatul adevăr şi că o să vie o zi când zisele mele
să se poată întemeia pe documente şi pe dovezi.
Câte din povestirile lui Herodot n-au fost, sute şi mii de ani,
tratate de fabule, până ce au venit împrejurări cari au dovedit,
limpede ca lumina zilei, veracitatea spuselor şi observaţiunilor
sale, şi au făcut ca marele istoric să nu mai ﬁe tratat de băsnár!
În timpurile domnilor fanarioţi, boierii ţărei ajunsese a nu
mai avea glas în stat; îi năpădise grecii cu totul. Rar se mai
pomenea, pe ici, pe colea, de câte un Cantemir, un Dabija sau
de un Berendei; numai câteva boierii: logofeţíile şi vorniciile cele
mari, de Ţara de Sus şi de Ţara de Jos, cu vistieriile, se mai
dau pământenilor, şi aceasta pentru că nu se putea altfel; dar
şi acele puţine slujbe devenise apanajul a trei-patru familii
cari, ﬁind foarte avute în diamanturi, argintării, şaluri şi moşii,
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domnii greci îşi recrutau în casele lor ginerii şi nurorile pentru
domniţe şi beizadele.
Totuşi, însă la mir trebuia să lase să le treacă înainte
plăcintarii, lăptarii şi bucătarii Fanarului. Un postelnic Vlăhuţi,
un logofǎt Arghiropulo sau un armáş Mano erau puşi în arhontologie mai sus decât un Bărcănescu, un Cândescu, un Câmpineanu sau un Dudescu. Tăuteşti, Calonﬁreşti, Movileşti şi
Buzeşti trăiau uitaţi pe la moşiile lor, fără a îndrăzni să aspire
la slujbe mai înalte decât un zapcilíc, o vătăşíe de plai sau o
sămeşíe; caftanele la cari le era iertat să se urce cu gândul era
mult, mult acele de şătrár sau de slugér, şi acestea dacă se învredniceau să câştige protecţiunea vreunui medelnicér Costacopulo, a unui căminár Rasti sau a unui becér Manolache.
Cu toată decadenţa lor, boierii indigeni tot îşi păstrase multe
din obiceiurile şi tradiţiunile cele vechi ale ţării, mai ales acea
de patroni şi clienţi. În ﬁecare casă boierească se creşteau copiii
de mazíli, de boieri de neam şi de poslúşnici. Băieţii învăţau
carte românească unul de la altul, sub direcţiunea vătafului
sau a vreunui logofǎt din curte; şi fetele se dădeau pe mâna
unei mame Sande sau a unei jupânese Cristina, de le mustruluia şi le învăţa cusături de vapéluri, de gevréle şi de sangulíi,
împletituri de bibíluri, ﬁerturi de fel de fel de dulceţuri: rodozahár, şerbeturi de trandaﬁr şi de vişine, peltele de gutui şi de
mere, tetreá de chítră şi deosebite vútci.
Când un boier îşi căsătorea copiii, să da cuconaşului un băiat
crescut în casă, ca să-l slujească pe procopseală; şi fetei i se dădea copila cea mai cuminte şi mai învăţată, ca s-o îmbrace şi
să-i coasă, cu condiţiunea de-a o mărita dupe vreun logofǎt
când şi-o veni în vârstă.
La însurătoarea căminárului Tachi Ghica i s-a dat din casa
banului Scarlat Ghica un ﬂăcău anume Grigorie, ﬁul işlicárului
poslúşnic, care dregea gugiumánele şi işlícele casei banului; iar
Mariţei, fetei vornicului Scarlat Câmpineanu, i s-a dat Soﬁana,
fata Aspasiei, greacă adusă din Ţarigrad de cucoana Luxandra
Câmpineanca, când s-a întors din surghiun din Ţara Turcească.a
a)

V. infra, pp. 366–367.
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Grigorie, işlicárul, tânăr, nalt, rumen şi plăcut; Soﬁana, fata
numai de şasesprezece ani, oacheşă, sprâncenată şi frumoasă,
tot îmbrăcând şi dezbrăcând dimineaţa şi seara, Grigorie pe
cuconu şi Soﬁana pe cuconiţa, deşi nu ştiau nici unul limba
celuialalt, dar tot şoptindu-şi din ochi şi din sprâncene, s-au
înţeles la vorbă aşa de bine, încât a rezultat un copil, care, deşi
conceput din ﬂori, dar graţie binecuvântării părintelui Lesviodax, mai târziu: Kir Neoﬁt, Înalt Preasﬁnţit Mitropolit al
Ungro-Vlahiei, s-a născut ﬁu legitim şi s-a botezat în Christos,
după legea ortodoxă a Răsăritului, cu numele de Teodor, ﬁindcă
venise în lume în întâia sâmbătă a postului celui mare.
Grigorie îi zicea Tudor şi Tudorache, pe româneşte; iar
Soﬁana, ca o greacă ce era, îi zicea Theodoros (Θεóδωρος), nume
cu care ne obicinuisem mai toţi în casă atât pentru că ni se
părea mai original, cât şi pentru că eram, ca copii, în contact
mai des cu chera Soﬁţa decât cu logofǎtul Grigorie.
În vremea molemii, feciorul care ne slujea în odaie, la dascăl,
murind de ciumă la Mărcuţa, tata ni l-a înlocuit cu Teodoros,
care vorbea greceşte, citea şi scria româneşte, slovă de tipar,
slovă popească şi slovă ciocoiască, după izvodul dat de logofǎtul
Matache; era deştept şi-i prindea mâna la toate. Am auzit mai
târziu că avea unghiile cam lungi.
Soﬁana, care era din insula Tinos şi călătorise prin Tesalia
cu mama ei, Aspasia, ce fusese zece ani chelăreasă la mitropolitul de la Larisa, ne povestea seara despre minunile şi frumuseţele mănăstirilor de la Muntele Athos, ne spunea de sﬁnţenia
călugărilor de la Stavros, de la Simo[no]petra şi de la Vatopedi,
unde nu călca picior de parte femeiască, unde nici în zbor nu
putea să intre decât cocoşii. Cu câtă evlavie ne istorisea scandalul ce fusese la Nimﬁos, când o barză obraznică a îndrăznit
să-şi aşeze cuibul lângă coşul bucătăriei, cum sﬁnţii părinţi au
stat trei zile şi trei nopţi în rugăciuni şi privigheri, cum au
dărâmat cuhnea cu ogeac cu tot şi au zidit alta nouă din temelie,
pe care au stropit-o cu aiasmă de sus până jos, rămânând trei
săptămâni întregi, bieţii călugări, fără ﬁertură de fasole, încât
slăbise de gândeai că erau sﬁnte moaşte.
Teodoros asculta în estaz acele povestiri ale Soﬁanei, şi acum
visul lui era să poată să meargă, când s-o face mare, să viziteze
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acele locuri sﬁnte, să se repeadă până la Mănăstirea Sfântului
Sava şi la Sfânta Ecaterina şi chiar până la Ierusalim.
Nu ştiu, din sﬁnţenie sau din ce, dar Teodoros nu putea să
sufere pe ovrei. Când auzea strigând pe uliţă: „Marfă! marfă!“
lăsa tot şi alerga după jupânul cu bocceaua la spinare, răzemată
la cot, miorlăindu-i ca pisicile, şi-i arunca raci vii în boccea,
strigându-i:
Şeapte raţe ş-un boboc,
Hai jidan la loc,
Şeapte raţe ş-una moartă,
Hăis târtán la roată.
Când duceau ovreii pe câte un mort la groapă, el, cu toată
paza de arnăuţi ai ágăi cari întovărăşeau totdeauna cortegiul,
făcea ce făcea şi trecea fuga pe sub cosciug, strigând „Cruce!“
Ovreii, spărieţi şi disperaţi, arunca mortul jos şi cădeau cu rugăciuni, cerându-i să treacă înapoi, ca să nu se facă mortul
strigoi. Această complezenţă le-o vindea uneori foarte scump:
pe un pepene sau cel puţin pe o óca de mere.
Într-o vreme, tata, de jeluirile ovreilor, îl oprise de a mai ieşi
în poartă; atunci găsise alt marafet de a-i necăji. Casa unde
şedeam era lângă Podul Gârlei din Beilíc, astăzi strada ŞerbanVodă; avea un sacnasíu scos la uliţă, pe sub care treceau ovreii
când se plimbau gătiţi sâmbăta. Plăcerea lui Teodoros era să
stea plecat pe fereastră, cu undiţa de prins peşte în mână; o
potrivea aşa de bine, încât apuca gugiumánul ovreiului de fund
şi-l ţinea spânzurat, de nu putea să ajungă judanul cu mânile
ridicate în sus.
Una iar din petrecerile lui favorite era să lege seara o sfoară
de parul de la casa de peste drum, şi el, ascuns sub gang, o trăgea de căpătâiul celalalt, tocmai când da târtánul să păşească
peste sfoară, şi-l trântea în bot.
Îmi aduc aminte că într-o seară, pe când era odaia cea mare
plină de boieri şi de cucoane, intră un biet jidan cu falca umﬂată şi cu barba încălcită de nu putea să vorbească. Teodoros
îi aruncase sfârleaza în barbă, după ce-l spoise pe obraz, mască,
cu un pumn de mazăre făcăluită. Tata, drept satisfacere, a
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chemat pe vătaf şi i-a poruncit să lege pe Teodoros de piciorul
patului, totdeauna de cu seara, ca să nu mai poată ieşi la poartă.
Teodoros era meşter de frunte în toate jocurile de copii. Reputaţia lui de giolár era mare de la Antim pâna în Lucaci; averea
noastră în arşice se suia într-o vreme până la două mii, tot
capre curăţite în var şi îngropate în pământ în doniţe. El zicea
totdeauna pe:
Opus pocus imperator,
Ţangăr mangăr nacaftù,
Tacaftù melengher buf!
Şi le potrivea aşa de bine, că buful cădea totdeauna pe
ceialalţi jucători, şi rămânea tot el báciul. Apoi dacă intra o
dată cu íchiul în armeán, se punea pe lénghi, de nu mai lăsa
oscior pentru ceialalţi băieţi.
Nimeni nu ştia să dea pui de giól ca dânsul, nici să potrivească spetezele la zmeu; făcea nişte părăitori de gândeai că
bate toba în cer, aşa urla de tare zmeul nostru. Când trecea
sfoara vreunei zmeu strein peste grădina sau peste casele
noastre, îl prindea de guşă cu glonţul de sfoară sau îl încurca
cu al nostru, îl da peste cap şi-l trăgeam în curte.
Teodoros creştea sub pat şi în podul casei porumbei de tot
neamul şi de toată pana: şi de cei moţaţi, şi de cei încălţaţi, dar
mai cu deosebire de cei jucători şi de cei şoptitori şi hoţi. Când
zărea unul strein pe sus, îndată înălţa un jucător, care prin
învârtiturile lui îl atrăgea, şi când îl aducea bine în orizonul
nostru, îi trimetea doi-trei şoptitori, care-l lua între dânşii şi-l
aducea, vrând-nevrând, drept în porumbărie la noi; atunci
alergam de-l închideam până se obicinuia cu ceialalţi porumbei
şi-l făceam rob.
Teodoros era ceea ce francezii numesc un gamin, iar pe
româneşte, un ştrengar.
Când m-a trămis tata în străinătate, l-am lăsat la Ghergani
pe lângă kir Ianuş Ciobanoglu, arendaşul moşiei; îi servea de isprăvnicel; păstra viu dorul de a se face hagiu. Când m-am întors,
l-am găsit ajutor logofǎtului Marinică, epistatul unei moşii ce
aveam în Teleorman. Cunoştea hotarele tuturor proprietăţilor
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de pemprejur şi ştia pe dinafară claca şi dijma datorită de ﬁecare sătean din plasa Vedei. Îşi făcuse un nume aşa de bun în
specialitatea de căutare de moşie, încât trecea epistat de la o
moşie la alta ori de câte ori tată-meu sau Costache Cantacuzin,
Barbu Catargiu sau Iancu Slătineanu nu găseau să-şi dea în
arendă moşiile lor Secara, Piatra, Voievoda sau Lisa. Uneori
căuta câte două şi trei deodată.
În contact de afaceri cu Şiştovula, vorbea bulgăreşte ca apa
şi legase cunoştinţe cu neguţători de peste Dunăre. Într-o zi,
sau că nu putuse să încheie socoteli bune cu Iancu Slătineanu
pentru gestiunea moşiei Lisa, sau că iar i se făcuse poftă de
hagialâc, s-a pus într-o şáică să treacă la Nicopoli, zicând că
se duce să cumpere vite; nu s-a mai întors nici până în ziua de
astăzi. S-a făcut nevăzut, afantos, cum zicea biata mă-sa.
Mult l-a mai jălit sărmana Soﬁana, mult a mai alergat cu
acatiste şi paraclise pe la biserici şi pe la icoane făcătoare de
minuni; mult a mai umblat pe la vrăjitori şi cărturărese să-i
ghicească, să-i dea cu bobii şi să-i cate la stele. Nimic şi iar
nimic; parcă l-ar ﬁ înghiţit pământul!
Fel de fel de oameni veneau de-i spuneau bietei mume tot
felul de poveşti: unii că ar ﬁ aﬂat de bună seama de la un corăbier că caiccíul care-l luase să-l treacă Dunărea, simţindu-l cu
parale în chimir, l-ar ﬁ omorât ca să-l jefuiască. Alţii îi spuneau
că l-ar ﬁ văzut în Tatar-Bazargic, unde se turcise de dragostea
fetei unui muftiu, ca s-o poată lua de nevastă. Alţii iar îi spuneau că, prinzându-l un imam la cadâna lui, l-ar ﬁ legat într-un
sac c-o piatră de gât şi l-ar ﬁ aruncat în Dunăre.
Soﬁana şapte ani de-a rândul îi făcuse toate soroacele cu
colivă şi cu colaci, ca la morţi. Când, într-o zi, vine veselă la
mama, cu o scrisoare în mână. Era de la Teodoros, care trăia
şi scria:
„Să nu spui la nimeni că sunt în viaţă. Voi să ştii numai tu
că trăiesc, sunt sănătos, tare şi mare, şi de-o vrea Dumnezeu
am să mă fac şi mai mare. O să trimet să te aducă şi pe tine
aici, pentru că-mi eşti mamă şi bătrână.“
a)

Sviştov, oraş pe malul sudic al Dunării, în dreptul Zimnicei.
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Nici dată, nici nume de loc! Scrisoarea i-o dăduse jupân
Stoian, băcan din hanul Gabrovenilor, căruia i-o trămisese frate-său din Uzungiova, căruia şi lui i-o dăduse tătár-mizílul care
trecea cu iasaccíul unui elcíu.
Un an după aceea, altă scrisoare, în care iar îi zicea că în
curând o să trimită s-o ia. Iscălit Teodoros şi dedesubt Magdala.
Imaginaţiunea bietei bătrâne se rătăcea în tot felul de gânduri. Aci i se părea că Magdala era fata muftiului de dragostea
căreia se turcise, căci acum nu mai avea îndoială că-şi schimbase legea, de vreme ce în scrisoarea lui nu pomenea nici de
Maica Domnului, nici de vro mănăstire; aci iar credea, după
esplicaţiunile unui manáf bătrân din curte, că nu era scris
Magdala, ci Abdula, numele lui cel nou în Mahomed. Într-o zi
vine veselă la mama, că-i spusese arhimandritul grec de la
Stravopoleos că Magdala era nume de creştină, de la Maria
Magdalina din Evanghelie, şi că trebuie să ﬁe numele nevestei
ce luase.
Pe la 1848, când am plecat din ţară, Soﬁana se lipise pe
lângă fosta mea doică, maica Eudoxia, călugăriţă la Ţigăneşti,
hotărâtă să se călugărească şi ea. Când m-am întors în ţară la
1859, biata maica Eudoxia, bătrână şi căzută la aşternut, n-a
ştiut să-mi spuie alta despre Soﬁana decât că plecase de la
schit de vreo opt ani, cu gând să-şi ia metania, sau la Mănăstirea Dintr-un Lemn, sau la vreun schit din Ţara Grecească.
Clucérul Scarlat Iarca mi-a spus că o văzuse cu vreo cinci ani
în urmă prin Bucureşti şi că, întrebând-o de ştie ceva despre
ﬁu-său, i s-a părut că nu prea ţinea şir la vorbă.
Pe la 1864 eram mai mulţi adunaţi la ceai la răposatul Tillos,
consulul general al Franţiei; gazdele erau pline de peripeţiile
espediţiunei englezilor în Abisinia şi de marşul lor spre Magdala; nu mai era pe-atunci altă vorbă decât de vitejia negoşului.
Numele de Magdala din scrisoarea Soﬁanei mi-a adus aminte
de Teodorosul nostru şi, adresându-mă către Slătineanu, îi zic:
— Ţi-aduci aminte, cucoane Iancule, de epistatul tată-meu
de la Secara, pe care l-ai avut şi dumneata la moşia Lisa?
Nu isprăvisem vorba, şi răposatul Slătineanu, bătându-se
pe frunte, îmi răspunde:
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— Ai dreptate, el trebuie să ﬁe, să ştii că el e, numai el avea
totdeauna vorba de împărat în gură: „Ştiu că n-o să mă facă
împărat; doar nu mi-o lua împărăţia. Nu-ţi ﬁe frică de mine,
că doar nu sunt împărat“. Una, două, şi împărat!
Negoşul, după toate descripţiunile lui Bell şi ai altor călători
englezi cu cari au fost în mare intimitate pe la 1861, când era
cu oştirea lui la lagărul de la Dobra Tabor, unde adunase 150
mii de oameni, seamănă cu totul cu Teodorosul nostru. Îl descriu oacheş, dar nu de o coloare etiopică, nasul pronunţat şi
încovăiat, buzele subţiri, fără nici o asemănare cu a soiurilor
africane; părul creţ şi despărţit în trei codiţe împletite, obrazul
mai mult rotund decât oval, multe ﬁre de păr albe în barbă şi
în mustăţe, talia de mijloc, dar legat şi ţeapăn.
La 1864, când au intrat englezii cu asalt în Magdala, Teodoros, după ce s-a luptat vitejeşte ca un leu, nelipsit din mijlocul
soldaţilor lui oriunde era primejdia mai mare, apoi s-a închis
într-un turn cu vreo câţiva oﬁţeri, zece la număr cu dânsul
împreună, şi de-acolo trăgea în englezi. Când Sir Charles Staveley a spart turnul şi a intrat înăuntru, Teodoros, întorcându-se
către servitorul său Valde Gabir, singurul luptăror care mai
rămăsese în viaţă, îi zise: „S-a sfârşit! Fugi, te dezleg de jurământ; cât pentru mine, eu nu pot cădea viu în mânile inamicilor“, şi, punând ţeava pistolului în gură, şi-a zburat creierii.
Nimeni nu ştia că unul dintr-acele zece cadavre era al
negoşului, când un prizonier abisinian, zărind inelul din deget,
a strigat „Teodoros!“
Patru zile mai înainte de lupta de la Magdala postise şi se
împărtăşise. Markhama spune că era foarte pios şi cumpătat,
dar că de vro câţiva ani căzuse la patima femeilor şi la băutura
de rachiu, se însurase cu o a doua femeie, căreia îi dăduse numele de Dedjatsh Vobyé (Aur Curat), ceea ce nu-l oprea de a
avea mai multe ţiitori, dintre care cea mai favorită era o gallasb,
anume Yatamanya.
a) Probabil referire la C[lements]. R. Markham, History of the Abyssinian Expedition, London, 1869. b) Gallas, trib abisinian de confesiune
musulmană.
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Un om care din soldat aventurier ajunsese împărat nu poate
să ﬁ fost un om ordinar, şi cu drept cuvânt Plowder îl considera
ca pe un om cum de multe veacuri nu s-a mai văzut în Africa.
Venit în Abisinia pe la anul 1854, pe când această ţară era
într-o adevărată anarhie militară, a luat partea episcopului
catolic (Abuna Salamah) a Andrei în contra lui Kăşa, un pribeag,
cap al unei bande de tâlhari, care ajunsese stăpân pe toate
posesiunile lui Ras Ali, pe care-l detronase. Kăşa nu voise să
se supuie bisericei romane iacobite şi favoriza biserica coptă.
Andrei, când a văzut pe Kăşa învins la Dobra, l-a afurisit şi a
proclamat, în mijlocul oştirii, pe Teodoros rege al regilor Etiopiei şi i-a pus coroana pe cap.
Bell zice că avea concepţiuni mari, că cugeta la izgonirea tutulor musulmanilor din Abisinia şi întinderea creştinismului
în toată Etiopia, şi căuta sprijinul Engliterei la realizarea
scopurilor lui; în arhivele engleze se păstrează o scrisoare a lui
cătră regină, cu data de 12 februarie 1862, prin care cere să-i
trimită un ambasador.
„În numele Sﬁntei Troiţe, Eu, Alesul lui Dumnezeu, Regele Regilor, Teodoros al Etiopiei, cătră M.S. Victoria, Regina
Engliterei.“
Şi începe astfel:
„Sper că M.V. este sănătoasă, că şi eu cu mila Domnului
sunt sănătos…“
Apoi să nu zicem că e după modelul românesc al logofǎtului
Matache, de la care Teodorosul nostru a învăţat carte; şi începea cu:
„Mai întâi cercetez de fericita sănătatea dumneavoastră, ca,
aﬂându-se pe deplin, foarte să mă bucur, că şi noi cu mila proniei cereşti suntem cu toţii sănătoşi…“?
Cauza de căpetenie pentru care s-a certat întâia dată cu consulul Cameron a fost speculaţiunea ce făceau bunii abisiniani cu
a) Inadvertenţă în text. Abuna (episcopul) Salamah III s-a aﬂat în
fruntea Bisericii Ortodoxe a Etiopiei (1841–1867), biserică ortodoxă
orientală, de acelaşi rit cu Biserica Coptă (monoﬁzită). Într-adevăr, însă,
în epocă se înregistrează conﬂicte între diversele facţiuni din sânul Bisericii Etiopiene.
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bieţii copii din Cordofan, pe care-i prindeau, vânându-i ca pe
nişte dobitoace sălbatice, îi scopeau, şi pe cei cari supravieţuiau
după această barbară şi periculoasă operaţiune îi vindeau la
turci pentru paza haremurilor. Se făcuse bănuitor, rău şi crud,
şi când era prins de băutură, orice nemulţămire a poporului,
orice răscoală o atribuia intrigilor lui Cameron; într-o zi a mers
până a-l aresta şi a-l închide; de aci espediţiunea englezilor din
1864.
Nu ştiu dacă, în intervalul de la fugirea lui din ţară până
la 1854, Teodorosul nostru s-o ﬁ frecat cu fruntea de piatra cea
neagră de la Kaaba sau de s-o ﬁ scăldat în Iordan, dar nu mă
îndoiesc că îmbrăţişase catolicismul şi că s-a luptat şi a murit
ca un viteaz. Işlicárii pot ﬁ mândri de un ﬁu al isnáfului lor.a
„Oportet imperatorem stantem mori.“ b
ion ghica

a) Istoriograﬁa nu reţine ipoteza lui Ion Ghica. Împăratul Teodros II
(c. 1818–1868, d. 1855–1868) s-a născut cu numele Kossa Haile Giorgis
într-o familie creştină nobilă din nordul Etiopiei. În tinereţe se remarcă
drept căpetenie războinică. Domnia sa pune capăt unei îndelungi perioade
de anarhie feudală. Pentru a face faţă vecinilor musulmani, încearcă să
obţină de la regina Victoria o forţă expediţionară britanică. Frustrat de
eşecul comunicării cu Regatul Unit (se pare că scrisoarea nici nu i-a parvenit reginei), ia ostatici britanici, printre care şi pe consulul Charles
Duncan Cameron. Pentru eliberarea acestora, britanicii trimit din India
o forţă de 30 000 de militari, sub comanda lui Robert Napier, în 1868,
cu urmarea descrisă în text. b) „Se cuvine ca împăratul să moară în picioare“; ultimele cuvinte ale împăratului Vespasian.
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Brighton, octombre, 1883

Scumpul meu amic,
Îndeobşte englezii, precum ştii, sunt cunoscuţi
de oamenii cei mai activi şi mai ocupaţi din lume. Nu pierd un
minut din viaţa lor. Zic că:
„Time is money.“
Dacă întâlneşti pe drum vreun cunoscut şi vrei să stai la
vorbă cu dânsul:
„How do you do?“
Şi-l întrebi:
„Da’ ce mai faci, domnule? De când nu te-am văzut! Ce-ţi
face cucoana, copilaşii, sănătoşi?“…
Sau îi spui că e vreme frumoasă:
„Fine weather.“
El trece fără să-ţi răspundă, fără să te vază măcar.
Dacă ai să-i vorbeşti ceva, e treabă lungă; trebuie să-i scrii,
să-ţi răspunză, ş-apoi să vă înţelegeţi bine prin corespondenţă
despre locul întâlnirii, acasă la tine sau la dânsul, la club sau
la ofﬁce, e afacere:
„Business“.
Nu este tot astfel cu englezii de aici. Ăştia stau toată ziua
pe malul mării la soare sau la lună, pe deck sau pe pier a, ca
farnienti napolitani, cu deosebirea că napolitanul se trânteşte
orizontal pe nisip, cu pântecele în sus, şi nu se mai mişcă toată
ziua; pe când englezul din Brighton se ţine ţapăn vertical,
a)

Deck, pier, ponton, dig (engl.).
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alergând de colo până colo, când pe jos, când călare, când în
trăsură, când cu velocipedul, când în perambulanter; sau se
aruncă în mare, face match, înotând ca un peşte, aspirând să
egaleze într-o zi pe nemuritorul Boyton a. Apoi, ﬁe soare, ploaie,
vânt, cald sau frig, puţin îi pasă.
Dacă sunt eu aici, înţelegi că lenea şi marea m-au adus, dar
eu sunt din cei plăpânzi, şi azi bate un vânt de nu te poţi ţinea
pe picioare, ba nici de fereastră să m-apropiu nu mă lasă; mă
ţine închis în casă. De necaz, am luat condeiul să stau cu tine
la vorbă. De două ori l-am aruncat din mână, zicându-mi:
„Dar de m-oi pomeni cu scrisoarea mea în Convorbiri! Ce-o
să zică publicul? Nu este aşa că are să dojenească pe bietul
Negruzzi, care le dă să citească ce-i trece prin minte unui om
fără titlu universitar, ﬁe măcar de la Salamanca sau cel puţin
de la Sadagura?“
Astfel cugetam şi mă smeream. Când mi-adusei aminte că
nu sunt fără titlu. Şi să vezi că n-o ştiam nici eu până mai
deunăzi. Ba ce încă? Mă credeam un prost, trăiam cufundat în
viaţa câmpenească, cu oile şi cu vacile; stam cu ochii sticliţi pe
cer, doar oi vedea vreun semn de ploaie; ascuţeam secerile şi
coasele, cârpeam saci, dregeam şuruburile maşinelor şi oftam
mereu după o recoltă bună, care, de la o vreme încoace, nici
din şapte în şapte ani, după Scriptură, nu se mai vede.
Ştii ce s-a întâmplat acum un an amicului nostru Hyacinthe
de la Vaudeville! Bietul om, burghezul cel mai liniştit şi mai
pacinic din tot Parisul, bun ﬁu, bun soţ şi bun părinte, face şi el
odată un chef la birt cu câţiva amici; dar, tot golind la pahare,
când în sănătatea unuia, când a altuia, se scoală de la masă cam
ameţit, încât, întorcându-se noaptea târziu acasă, mergea pe
două cărări, şi în colţul uliţei Jeffroy Marie – „Mi-e frig Marghioală“, cum zicea Chiriţa – se împiedecă de o femeie bătrână,
căzută în noroi pe pietre. Milosul de Hyacinthe nu-şi caută de
drum, ci, temându-se să n-o calce vreo trăsură, dă s-o ajute să
se scoale. Femeia se deşteaptă din somn şi începe să strige:
„Săriţi, săriţi! Hoţi, asasini!“…
a) Paul Boyton (1848–1924), înotător american celebru în epocă; în
1875 a traversat înot Canalul Mânecii.
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El, speriat, o ia la fugă, ajunge într-un suﬂet acasă, ostenit;
se trânteşte pe pat, încălţat, îmbrăcat cum era, şi adoarme ca
un preafericit. A doua zi, de 2 mai, se trezeşte cu capul cam
greu. Nu-şi prea da seama bine despre cele petrecute. Când
pune mâna pe jurnalul care era pe toaleta nevestei, citeşte
chiar pe pagina întâia jalnica povestire a unui grozav omor
comis, în noaptea de 1 spre 2 mai, asupra unei sărmane bătrâne
în colţul uliţei Jeffroy Marie; tocmai în locul unde încercase să
dea ajutor. Peripeţiile înﬁorătoarei drame erau povestite pe
patru coloane. La citirea acestei povestiri, omul începe a se
îngriji, caută să-şi aducă aminte, se pipăie, se uită la mâni, îşi
vede mânile pline de sânge: se zgâriase opintind să ridice pe
femeia adormită; se uită la haine, hainele pline de noroi. Cu
cât citea şi se gândea, cu atât se convingea că ucigaşul nenorocitei bătrâne din jurnal era el. O sfecleşte, îngălbeneşte, îl apucă
ﬁori de moarte, tremură ca varga. Îşi închipuieşte că-l caută
poliţia, că-l urmăreşte, că i-a dat de urmă; se vede arestat, acuzat, judecat, condamnat şi cu capul tăiat. Zăpăcit şi desperat,
se hotărăşte să fugă; părăseşte casă, masă, nevastă, copii, tot,
şi se duce de s-ascunde sub pământ, în catacombe.
Închipuieşte-ţi starea spiritului unui neguţător cinstit, blând
ca o oaie, milos ca un copil, bun ca pânea caldă, care ajunge
a se convinge, el pe sine însuşi, că este un hoţ, un scelerat, un
ucigaş… Norocire că în pripa de-a părăsi casa îi rămăsese
jurnalul agăţat de căptuşeala surtucului, şi când aruncă ochii
în capul foii citeşte:
„Anul 1830, mai 2“.
Era descripţiunea unei crime întâmplate acum cincizeci şi
trei de ani, pe când amicul nostru nici nu era născut.
Jurnalul făcea parte din bogata colecţiune consacrată zuluﬁlor madamei Hyacinthe.
Cam aşa am păţit-o şi eu mai deunăzi:
Căutând într-o ladă uitată, dau peste o gazetă de cele mari,
şi ce văd: numele meu strălucea de-o sută de ori pe patru
coloane, împodobit cu fel de fel de epitete, care mai de care.
Citeam şi tot îmi puneam mâna când pe inimă, când pe cuget,
chiar şi prin buzunare, întrebându-mă nu cumva din ştiinţă
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sau din neştiinţă, în vis sau de diavol ispitit, oi ﬁ comis crimele
ce mi se imputa; violaţiuni de legi, prevaricaţiuni, trădări etc.
Şi dacă îmi mai rămânea alta de făcut decât să-mi pui sacul
cu cenuşă pe cap şi a o pleca pe uliţe, strigând:
— Iertare, oameni buni, pentru un păcătos! Tinerilor, bătrânilor, viilor şi morţilor, iertare!
Acele patru coloane erau răzemate pe umerii puternici ai
unui U. cu mai multe puncte (U…), Urus, Ursus, Urechiatus
sau Urbanus. Ba nu! Urbanus nu putea ﬁ, căci nu conţinea nici
măcar un dram de urbanitate.
După ce mă făcea cu ou şi cu oţet, îmi mai trăgea vreo câteva
sﬁchiituri cu muscal, turc, englez, aristocrat… Aristocrat! e
cuvântul cel mare al democraţilor de ocaziune. Ştii că nimica
nu le place mai mult decât să se tragă dintr-un nume mare şi
să ﬁe decoraţi.
Aveam la noi în sat un notar, secretarul primăriei, cum se
zice; de câte ori mă întâlnea, îmi repeta:
— Eu, domnule, nu sunt numai democrat, sunt chiar demagog. Îmi place egalitatea. Nu admit eu deosebiri şi distincţiuni
d-alea între făpturile lui Dumnezeu. Cer să ﬁm toţi o apă…
Îl chema Gheorghe Bulamac, dar de la o vreme iscălea scurt:
Burlamache; zicea că aşa îl povăţuise un amic din Bucureşti,
om învăţat, democrat şi demagog, ca şi dânsul, Burlamache
ﬁind un nume mai cunoscut şi mai potrivit cu poziţiunea sa de
depozitar al legilor.
Odată, văzându-l cu un inel de alamă în deget, pe care era
săpată o iederă încolăcită pe un arbore, cu deviza: „Je tiens
ferme“, i-am zis în glumă că acea verigă părea a ﬁ ceva preţios,
un fel de monument istoric, şi că acel „Je tiens ferme“ trebuie
să ﬁe o alteraţiune a cuvintelor:
„Je Etienne ferme“.
(Eu Ştefan cel tare.)
De atunci îl dedese de-l suﬂase cu aur; şi când m-a rugat să-i
botez un copil şi l-am întrebat ce nume să-i pui mi-a răspuns:
— Apoi Ştefan, tot îi am eu inelul.
Oricând mă vedea, mă întreba ce s-a mai făcut cu statua
lui Ştefan cel tare. Umbla când cu barbă, când fără barbă,
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după cum era curentul săptămânei la şedinţa din urmă a
Academiei.
A făcut ce-a făcut şi mai an l-am văzut cu Serviciul Credincios, cu Independenţa şi cu Trecerea Dunării pe piept, ca
unul ce întovărăşise până la Zimnicea carăle cu făină din sate;
mai avea şi la gât o medalie mare, dobândită nu ştiu la ce espoziţiune pentru lemne din pădurea statului.
Mi se jeluia că era persecutat de guvern, care nu ştie să-şi
cinstească adevăraţii amici.
— De! judecă şi dumneata – îmi zicea – nu mi se cuvenea şi
mie măcar Coroana României?
Dar să venim la diploma mea:
Domnul U…, după ce mă spinteca de sus până jos, citea în
inima mea ca într-o bucoavnă şi-o denunţa neagră ca un bulgăre de smoală, îmi cerceta maţele unul câte unul şi le declara
pestriţe ca pielea de năpârcă; apoi se suia la cap, ş-acolo îmi
resﬁra creierii cutiuţă cu cutiuţă şi-i proclama buni, foarte
buni, şi, în sfârşit, încheia diagnosul său psiho-ﬁziologic prin
sentinţa:
„Om rău, dar inteligent“.
Cum vezi, dar, am un titlu, şi încă de la un mare ziarist…
şi ştii că ziarele fac şi desfac reputaţiunile; ele leagă şi dezleagă
cum vor şi cum le vine. Te pot face patriot, onorabil, capabil, învăţat, ba şi frumos, numai să vrea.
Aşa!
Am trecut buretele peste om rău şi m-am oprit la inteligent;
salutând acest titlu cu recunoştinţă, îmi venea să strig:
„ Anch’io son’ pittore!“
Îmi venea să parodiez pe marele Corneille şi să zic:
„La haine d’un grand homme est une recommandation des
cieux“.
Sunt om inteligent de par Mr. U…
Această aducere-aminte m-a făcut să ridic condeiul de jos
şi să zic: „All right!“ şi să m-apuc să-ţi vorbesc de un biet original, de un nebun, cum îi zicea unii, de un entuziast, român
cu inimă, despre care nu am văzut să se ﬁ scris un rând măcar.
Un om uitat, deşi poate a contribuit mai mult decât s-ar crede
la starea de astăzi, cu toate că nu trăia la 48.
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Mulţi dintre oamenii cei mari ai secolului, Fourier, Michel
Chevalier a şi alţii, mi-au vorbit de dânsul cu cel mai mare respect şi consideraţiune, întrebându-mă: „Ce face, cu ce se ocupă?“
„A murit“, le răspundeam cu lacrimile în ochi, căci îl iubeam
ca pe un frate; mi-a fost amic, mi-a fost dascăl, mie şi la mai
mulţi alţii din generaţiunea noastră.
Intrasem în anul 1828, pe când se lupta primăvara cu iarna.
De vreo doi ani se arătase pe cer, despre miazănoapte, o stea
cu coadă ş-o sabie de foc; împăratul Alexandru murise şi fratesău, Nicolae, se suise pe tron; lăcustele se îngropaseră în Bărăgan; s-auzea de ciumă şi se vorbea de cârjalíi, de zaporojeni şi
de zaveră.
Deşi Ribeaupierreb iscălise de curând pace şi prieteşug cu
Turcul la Cetatea Albă, Akerman; deşi Metternich era mândru
că asigurase prin dibăcia sa pacea în Europa, dar după eresul
de la noi că ﬁecare ţar este dator ca cel puţin o dată în cursul
domniei lui să încerce să ia Ţarigradul cu sabia, toată lumea
zicea că vin muscalii.
Într-o dimineaţă, un fustáş de-ai curţii domneşti intră într-un suﬂet zicând:
— Cucoane Tache, te pofteşte Măria Sa!
Tată-meu, care pe atunci era hátman, se leagă în grabă cu
şalul la cap, îşi pune capotul cel roşu şi încalecă calul. Îi plăcea
să umble mai mult călare. Avea un armăsar arăpesc cum n-am
văzut mai frumos şi un manáf kurd, mucheléf, numai ﬁr de
sus până jos, hagi Abdullah; îl avea numai şi numai pentru a
îngriji de mândrul dobitoc. El trăia ziua şi noaptea alături de
Nejdiu.
Hagiului, ﬁe zis în treacăt, îi cam plăcea vinul, şi Ilie Arnăutul, bosniac fanatic, proﬁtând de acea slăbiciune, îl făcuse să
crează că pentru mahometani apa e apă şi pânea pâne, băutură
şi mâncare proastă şi fără gust; în vreme ce pentru creştini
apa are gustul vinului de Drăgăşani şi pânea este întocmai ca
a) Michel Chevalier (1806–1879), economist francez. b) Alexandre
de Ribeaupierre (1721–1865), om de stat rus; la momentul semnării Convenţiei de la Akkerman (1826), ambasador la Constantinopol.

teodor diamant 215
curcanul umplut cu castane şi fript la cuptor. Apucându-l astfel
de stomah şi de cerul gurei, din Abdullah făcuse un Grigorie, drept-credincios, deşi găsea că linguriţa popei era prea de
tot mică.
Tata călare, cu hagi Grigorie manáful pe lângă cal, cu mâna
pe harşá, după şárt, porneşte la curte. Dar nu trece mult şi-l
vedem venind în fuga calului, semn de grabă mare. Descalecă,
vorbeşte ce vorbeşte cu mama, şi îndată ne pomenim aruncaţi
toţi copiii într-o trăsură, claie peste grămadă, cu mama dimpreună, cu o mulţime de boccele, şi, în treapădul cel mare al
cailor, ne duce la Câmpineanca, în casele unde este astăzi Eforia
Spitalelor.
Ş-acolo, spaimă şi pregătiri de drum. Unchii mei Câmpineni,
Costache, Dumitrache şi Iancu, se întorseseră şi ei de la curte
foarte îngrijiţi. Vodă adunase pe boierii haleá şi paiá, ca să le
spuie că cazacii trecuseră Prutul, c-au arestat pe Ioniţă Sturdza
şi că el pleacă la Braşov.
Şeful garnizoanei turceşti din Bucureşti avea poruncă de la
seraskiérul ca, îndată ce-a aﬂat că muscalii au păşit peste hotar,
să părăsească Bucureştii cu toată ordia şi să se tragă în cetate
la Giurgiu.
Casa noastră era în drumul pe unde era să treacă turcii, în
căpătâiul despre apus al podului de peste Dâmboviţa, în uliţa
Beilícului, astăzi Şerban-Vodă. Dincolo de apă era Caslava
(Cazarma Beilícului). Deşi miraláiul Iusuf-beg, comandantul,
ne era prietin şi, ca vecin, venea des în casă la noi, dar tata voia
să ﬁm la adăpost, temându-se ca nu cumva neférii, plecând, să
facă neorânduieli, şi de aceea ne trimisese într-o casă depărtată.
Nu am văzut oştirea turcească când a trecut pe sub ferestrele noastre, dar ni s-a spus că au pornit pe la amiazi, soitárii
înainte îmbrăcaţi în haine pestriţe, cu coade de vulpi la căciuli,
jucând chiocécurile, strâmbându-se la lume pe uliţă şi făcând
fel de fel de caraghioslâcuri; după dânşii veneau meterhaneáua
şi tumbéchiurile în sunetul surlelor şi tobelor şi în urmă oastea, ﬁecare turc având pe umeri sau pe cealmá câte o pisică, o
maimuţă sau un corói. Răutăţi n-au făcut, dar speria lumea,
dând dezghinuri cailor şi trăgând la pistoale în semn de bucurie.
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Am petrecut noaptea la bunica şi a doua zi, în zori de ziuă,
eram pe drumul Câmpinei.
Când treceam pe Podul Mogoşoaiei, de prin toate curţile ieşeau cară, căruţe şi caleşti încărcate cu lume şi cu calabalâcuri.
Când am ajuns la pod la Băneasa, chervanul se ţinea lanţ; sute
de trăsuri mergeau lin pe şleau, una după alta. De-abia se mişcau în pasul cel greu al cailor. Se îngropau roatele în noroi până
la bucşă. De încet ce mergeam, primeam pe tot ceasul ştiri din
Bucureşti, cu călăraşi de-ai hătmăniei:
„Bine, pace.“
„Filipescu a plecat, apucând spre Focşani.“
„Vilara cu Nenciulescu se ceartă de-acu pe visterie.“
„Cumnatul Scarlat Grădişteanu rămâne în Bucureşti.“
„Brâncoveanu a ajuns la Pesta…“
Când era soarele de-o suliţă, ajunsesem la Pociovalişte;
făcusem aproape o poştă. Poposisem dinaintea hanului. Cât
vedeai cu ochii, câmpul era acoperit cu trăsuri; în mijlocul
ﬁecăruia pâlc se ridica câte un foc mare, cu ﬂacăra până la cer,
ocolit de feciori, de vizitii, de rândaşi şi de chirigíi stând pe
vine, pe lângă căldările de mămăligă. Boierii şi cocoanele
dormeau prin caleşti şi prin căruţe. Dimineaţa ne urmam drumul, care mai de care s-apuce înainte. Am aﬂat că peste noapte
trecuse şi vodă cu toate beizadelele, mergând spre Braşov.
Mai mulţi tineri cuconaşi şi negustori, îmbrăcaţi care turceşte, care nemţeşte, urmau caravana, călări, încurând şi jucând
caii pe lângă caleşti. Între cei mai dichisiţi şi mai sprinteni, doi
mai cu seamă trăgeau atenţiunea sexului: fraţii Mehtupciu.
Unchiu-meu Creţulescu, care dibuia foarte bine poreclele, unuia
îi zicea Gămălie, căci, în adevăr, modul cum îşi umﬂa părul şi
favoriţii îi da aparenţa unei gămălii de ac, pe celalalt îl poreclise
Zlatauz, pentru că vorbea tot în sentinţe:
„Bogatul să nu asuprească pe cel sărac.“
„Legea e de la oameni, iar dreptatea de la Dumnezeu.“
„Iubeşte pe vrăjmaşul tău ca pe un frate rătăcit.“
„Sai în ajutorul celui ce se găseşte în nevoie.“
„Jertfeşte interesul tău pentru fericirea aproapelui.“

teodor diamant 217
„Folosul dobândit prin viclenie ţi se strecoară printre
degete…“
Şi o mie de altele din Scriptură şi din ﬁlozoﬁe, şi sfârşea
omeliile sale cu:
„Ce ţie nu-ţi place altuia nu face“.
Pe cel dintâi îl chema Barbu şi-i zicea Bărbucică, pe celalalt
Teodor, Tudorachi. Tatăl lor era unul Diamandi Mehtupciu,
nepot sau strănepot de-ai sfântului Dimitrie de la Mitropolia
din Bucureşti. Era sau nu era rudă cu cuviosul, Dumnezeu ştie;
adevărul este că tatăl, moşul sau strămoşul lui Iamandi venise
în ţară de peste Dunăre cu moaştele făcătorului de minuni; îi
zicea Mehtupciu pentru că fusese scriitor de limba turcească
la postelnicie. Fiul său Tudorache adoptase numele de Teodor
Diamant, sau mai scurt, Diamant.
Pe Bărbucică l-am cunoscut. Ştii că nici natura, nici apucăturile nu-l împingeau la carte; n-a învăţat nici să scrie, nici să
citească, era cam idiot. Îi zicea Bălbuitu din cauza anevoinţei
ce avea la vorbire; nu era cu desăvârşire surd, dar era tare de
ureche, foarte tare, într-atât de tare, încât glumeţii, mişcând
din buze, fără a scoate glas, îl făceau să creadă că-i spunea
ceva, şi el asculta şi-i răspundea ce-i venea, ca să nu lase să
crează că n-a auzit. Devenise jucăria celor fără de ocupaţiune.
Se credea omul cel mai frumos din lume şi era convins că toate
damele cele mari erau înamorate de dânsul. Trăia din muniﬁcenţa celor ce petreceau cu prostia lui. În urmă, închiriase un
apartament în strada Victoriei; îl mobilase; aşezase în mijlocul
salonului o masă mare aşternută cu postav verde, împrejurul
căreia veneau de se adunau jucătorii de cărţi, ziua şi noaptea,
liberi de orice priveghere şi fără teamă de poliţie sau procuror.
El plătea luminatul, încălzitul şi serviciul şi-şi scotea chiria şi
toate cheltuielile, cu prisos, din monopolul cărţilor, şi trăia bine.
După moartea lui, stabilimentul s-a continuat de domnii:
Ciocârlan,
Puică şi
Cucu,
în tovărăşie, sub ﬁrma:
„La trei păsări“ (Aux trois oiseaux).
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Cealalt frate, Teodor, era un om de frunte, inteligent, muncitor, stăruitor şi plin de devotament. Cel dintâi elev în şcoala
grecească, cel dintâi la dascălul Lazăr, cel dintâi la Sfântul Sava,
sub Efrosin Poteca, inimă curată şi sentimente nobile. Vorbea
şi scria mai multe limbi străine, franţuzeşte, nemţeşte, greceşte
şi italieneşte; ştia bine limba latinească şi elinească. Băiat sărac,
el se destină la cariera didactică.
Când l-am întâlnit călare, pe drumul Câmpinei, el se ducea
la Münich prin Braşov şi Viena; dobândise o bursă din fondul
mitropolitului Nectarie.
Cât timp a ţinut acel ajutor, el a urmat regulat şi cu cel mai
mare succes în şcoala cadeţilor; dar a venit o zi când acea bursă
a încetat; atunci orfanul a trăit câtva din generozitatea lui
Dinicu Golescu; îngrijea de băieţii lui cei mai tineri, de Radu
şi de Alecu (Albu); dar în urmă, fraţii Goleşti mutându-se la
Geneva şi la Paris şi ceialalţi tineri părăsind unul câte unul
capitala Bavariei, unde începuseră a trăi rău cu studenţii
germani şi făceau pe toată ziua gâlcevuri şi dueluri, Diamant
s-a hotărât să se ducă şi el la Paris, unde cunoştea pe toţi românii de acolo, cu speranţă că-i vor veni în ajutor, pentru a-şi
completa studiile începute.
În urma revoluţiunei franceze de la 1830a, ideile de inovaţiuni sociale luaseră un avânt aşa de mare, încât cuprinseră
toate spiritele, şi tinerimea de pe atunci se aruncase mai toată
în vârtejul reformelor celor mai estravagante şi mai chimerice.
Prietenii şi camarazii pe cari i-a găsit în Paris: Iancu Vlădoianu,
Costică Brăiloiu, Iancu Bălăceanu, Niculache Niculescu, Barbu
Catargiu, Stavrache Niculescu şi alţii, erau pe atunci, care mai
mult, care mai puţin, adepţi ai saint-simonismului, şi încetul
cu încetul s-a pomenit şi el distras de la învăţătură şi învăluit
în cercul ideilor comuniste, cu deosebirea că, ﬁind dotat cu un
temperament entuziast, când îmbrăţişa o idee, o strângea cu
toată căldura tinereţei şi se consacra ei cu trupul şi cu suﬂetul.
Şi iată-l devenit unul din cei mai înfocaţi şi mai aprigi adepţi
a) Revoluţia din Iulie l-a răsturnat pe Carol X de Bourbon, ridicându-l
pe tronul Franţei pe Ludovic-Filip de Orléans.

teodor diamant 219
ai şcoalei de la Menilmontant, apostol şi portar. Père Enfantin
îmi zicea, vorbindu-mi de dânsul:
— Diamant était un homme precieux; personne n-a fait autant
de prosélytes que lui; precher et convertir c’était sa vie.a
Dar vine catastrofa!… Guvernul lui Ludovic-Filip, îngrijat
de lăţirea propagandei comuniste, decretează izgonirea sﬁnţilor
părinţi de la Menilmontant, şi atunci saint-simonienii cei mai
însemnaţi, Michel Chevalier, Felicien David şi alţi, se risipesc,
care cum apucă, în Orient, în America, în Africa… Şi Diamant
al nostru, dat afară din cuib, rămâne pe drumuri, fără adăpost
şi pieritor de foame. Atunci a trăit mai multe săptămâni alergând din spital în spital, dându-se de bolnav, dar era dat afară
îndată ce medicul constata că starea sănătăţii sale nu avea
trebuinţă de îngrijire medicală, ceea ce i se întâmpla din trei
în trei zile; atunci pleca şi se ducea de bătea la uşa altui spital,
până ce le-a colindat pe toate.
El se aﬂa în cea mai mare nedumerire, când într-o zi întâlneşte pe un frate iubit de la Menilmontant, pe Considérant, un
entuziast şi un vizionar ca şi dânsul. Considérant găsise pe
Fourier şi adoptase sistemul falansterian, despre care îi face o
descriere încântătoare. Diamant îl urmează la conferinţele lui
Fourier şi se pomeneşte falansterian, de o mie de ori mai fanatic
decât fusese pentru sistemul lui Saint-Simon. El nu cunoaştea
termin de mijloc în apucăturile lui; zicea că apoftegma „μηδεn
¤γαn“b a lui Socrat era o erezie ﬁlozoﬁcă antisocială şi antiumanitară.
Într-o duminecă, ducându-mă la un curs ce urmam la Grădina Plantelor, zăresc într-o răspântie din strada Mosstar o
ﬁgură care mi se părea cunoscută. Era el, încunjurat de câţiva
lucrători, bărbaţi şi femei, destul de rău îmbrăcaţi, nespălaţi
şi nepieptănaţi, cărora le esplica frumuseţele şi mulţumirile
atracţiunii pasionate în societatea armonică şi le descria mizeriile oamenilor din societăţile civilizaţiunii, dându-le de
a) „Diamant era nepreţuit; nimeni n-a mai făcut atâţia prozeliţi; să
predice şi să convertească însemna pentru el totul“ (fr.). b) „Nimic (nu
este) mult“ (gr.).
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esemplu, despre aceasta, starea nenorocită a celor ce avea dinaintea lui. Cât l-am cunoscut, i-am sărit în braţe strigându-i:
„Nene Tudorache!“
Din momentul acela n-a lipsit o zi de a veni să mă vază, de-a
mă cerceta despre studiile mele, despre viaţa mea; mă punea
de repetam cu dânsul lecţiile, îmi esplica nedumeririle ce aveam
în geometria descriptivă, în analitică, în teoria seriilor şi mă
pregătea pentru esamene. Era foarte tare în ştiinţele matematice şi ﬁzice; avea o aptitudine deosebită pentru integrarea
seriilor algebrice şi pot zice că putea să ţie piept lui Delaunay
şi lui Puiseux în calculul diferenţial şi integral.
Dumineca venea regulat de mă lua şi mă ducea la conferinţele lui Fourier. Era ceva încântător elocinţa şi poezia ce bătrânul reformator punea în esplicarea cercurilor simpatice;
avea atâta putere şi dulceaţă în vorbirea lui, încât era peste
putinţă de-a nu captiva auditorul. Ieşeam de la acele conferinţe
uimit şi esaltat, convins pot zice. Îmi părea că mă văd primblându-mă în Câmpii Elizei, într-o trăsură trasă de doi mândri lei,
deveniţi antilei, mai blânzi decât mieluşeii, numai prin puterea
armonică; delﬁnii şi balenele, transformaţi în antidelﬁni şi antibalene, mă purtau lin pe toate mările; vulturii, deveniţi antivulturi, mă suiau în slava cerului pe aripele lor. Era un farmec
descrierea frumuseţelor, a plăcerilor şi a desfătărilor spiritului
şi ale inimii în cetatea falansteriană.
Fourier a murit fără a-şi vedea visul cu ochii, nu s-a învrednicit să ridice cel mai mic falanster. Economiştii au învins pe
socialişti şi pe comunişti; şi şcoala lui Fourier, curând după
moartea maestrului, a fost părăsită şi uitată.
Diamant însă s-a întors în ţară, bine hotărât a persista în
acele idei şi a organiza societatea noastră în cvadrate pe falanstere, ca tabla de joc de şah.
Om de spirit, învăţat, plăcut la vorbă, Diamant a fost primit
frăţeşte în toate casele şi a devenit amicul intim şi căutat al
tuturor oamenilor liberali şi de progres, al lui Câmpineanu, al
lui Grigorie Cantacuzino, al lui Manolache Băleanu, al lui Iancu
Ruset, al tuturor oamenilor cu sentimente şi cu iubire de ţară.
În casă la Câmpineanu era ca acasă la dânsul. Casa şi masa îi
era deschise oricând şi la orice oră. Nu sunt la îndoială că era
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iniţiat în societăţile francmasonice, judecând după intimitatea
sa cu doctorul Tavernier, venerabilul lojei din Bucureşti, din
care făceau parte cei mai luminaţi din tinerii noştri de pe atunci,
Grigorie Alexandrescu, Iancu Voinescu şi alţii.
În societatea tinerilor noştri boieri, Diamant a găsit auditori,
dacă nu şi prozeliţi.
Când era să înceapă să vorbească, îl apuca o tremurătură
din buze care dura două sau trei secunde, şi cele cinci-şase
vorbe dintâi ieşeau din gura lui cu anevoinţă, tremurate şi
pripite, iar după ce-i trecea emoţiunea, el devenea de o elocinţă
rară; vorbirea lui era pătrunzătoare şi convingătoare; era peste
putinţă a nu-l asculta cu plăcere şi cu atenţiune. În timp de
doi sau trei ani făcuse o propagandă atât de puternică prin
toate clasele, încât numărul prozeliţilor şi adepţilor ajunsese
a ﬁ îndestul de mare ca să poată gândi la organizarea seriilor
şi la ediﬁcarea unui falanster.
„Je ne compte pas sur les Français – zicea Fourier – pour la
réalisation de mon système; ils sont, comme les Italiens, les
Espagnols et les Allemands, trop enfoncés dans la civilisation,
mais je compte sur l’Orient et surtout sur les Russes, qui sont
tres enclins au communisme, comme tout les peuples Slaves.“ a
Tânărul Manolache Bălăceanu, ﬁul lui Nae Bălăceanu din
Ploieşti, zis prin abreviaţie Naiba, care devenise unul din adepţii cei mai înfocaţi ai fourierismului, moştenise o avere însemnată şi a consacrat moşia sa din Prahova, numită Scăieni,
pentru înﬁinţarea unui falanster. Diamant era acolo marele
Mapab şi domnea ca un suveran.
Acel rudimentar falanster ar merita o menţiune cu totul
specială, pe care ţi-o rezerv dacă te poate interesa.
De-abia începuse stupul a se popula de albine şi roata a se învârti, că guvernul, temându-se ca să nu se înrădăcineze credinţele comuniste în ţară, a şi luat măsuri, a ordonat împrăştierea
a) „Nu pe francezi mă bizui că-mi vor pune sistemul în fapt; ca şi italienii, spaniolii sau germanii, sunt prea înglodaţi în civilizaţie; mă bizui
însă pe Răsărit, şi mai cu seamă pe ruşi, care sunt foarte aplecaţi spre
comunism, ca toate popoarele slave“ (fr.). b) Naiba, Mapa, aluzii la grade
de iniţiere masonică.
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seriilor şi grupelor şi trimiterea în exil a şeﬁlor Manolache
Bălăceanu şi Diamant.
La liberarea lui din Snagov, Diamant n-a mai găsit ospitalitatea la care era obicinuit; Câmpineanu era închis la Caransebeş, Manolache Băleanu, conﬁnát la moşia sa Bolintinu, alţii,
intimidaţi, se temeau a-i face primirea ospătoasă şi cordială
de mai înainte şi căreia datorea în mare parte succesele lui din
anii trecuţi.
Fără a renunţa la ideile lui şi la speranţa de a-şi realiza planul, a îmbrăţişat, ca mijloc de trai, meseria de inginer topograf
şi hotarnic; ridica planuri de moşii pe un sfánţ stânjenul masă,
cum se zice; bani n-a câştigat, dar ceea ce a câştigat în munţii
Telegei a fost un junghi bun, care în puţine săptămâni l-a dat
într-o oftică galopantă. Catinca Câmpineanu, care se aﬂa la
moşie, a trimis de l-a transportat de la Telega la Câmpina; i-a
fost însă peste putinţă a-l face să admită un medic şi a renunţa
la tratamentul Leroy a, pe care l-a urmat până s-a stins. El a
murit cum a trăit, ca un stoic, nevoind să se abată de un ﬁr de
păr de la credinţele sale; şi-a dat sfârşitul în braţele servitorului
său, recomandându-i sentinţa:
„Ceea ce ţie nu-ţi place altuia nu face“.
O cutie din patru scânduri de brad, într-o căruţă cu un cal,
a dus rămăşiţele lui la biserică. Ca toţi ofticoşii, în ultimele
momente vorbea de mijloacele ce cugeta şi proiecta pentru înﬁinţarea unui falanster.
Mulţi, foarte mulţi din oamenii cari au jucat un rol în ţară
îi datoresc lui Diamant ideile generoase şi patriotice. El a format inima şi spiritul multora din români; între alţii, Alexandru
Constantin Golescu (Albu), zis Aimé Martin, era unul din
ucenicii săi; a trăit mult cu dânsul la Münich şi la Paris.
Nu am cunoscut un om mai blând, mai modest şi mai devotat
decât dânsul. Filantrop şi umanitar, era din neamul acelora
din cari au ieşit apostolii, martirii şi sﬁnţii.
O ﬁ având el, oare, o piatră pe mormânt?
ion ghica
a)

Alphonse Leroy (1742–1816), medic francez celebru în epocă.

xviii. căpitanu laurent

Londra, februarie 1884

Scumpe amice,
În epistola ta din . . . . . 1883a îmi vorbeşti de
regretatul nostru amic, căpitanul Laurent.
N-ai putut pomeni acel nume, sunt sigur, fără să simţi o
lacrimă în geana ta. Ţi-aduci aminte cât era de vesel şi cât ne
iubea? Se lipise de noi doi cu inima şi cu suﬂetul.
Multe zile grele am împărţit cu dânsul! Şi pot zice că fără
glumele lui cele plăcute, pline de duh şi de originalitate nu ştiu,
zău, cum aş ﬁ dus-o; nu ştiu dacă moralul meu nu s-ar ﬁ muiat
înaintea diﬁcultăţilor prin care am trecut.
Când l-am întâlnit întâiaşi dată, eram căzut într-o descurajare aşa de mare, încât numai societatea unui voios şi nepăsător ca dânsul putea să mă ridice şi să mă susţie.
Dar ca să-ţi poţi da seama de starea în care mă aﬂam, sunt
silit să fac o digresiune cam lungă; să sui cu memoria în cursul
evenimentelor cari se desfăşurau împrejurul meu cu o grăbire
anevoie de urmat.
Pe la anul 1852, vestitul vizir Reşid paşa căzuse de la putere;
cumnaţii sultanului Fetti Ahmet şi Mehmet Alib triumfau; şi,
a) În ediţia din 1887, scrisoarea e precedată, sub numărul XVII, de
scrisoarea lui Vasile Alecsandri plasată drept prefaţă în prezentul volum
(„Iată-ne cu iarna în ţară…“). b) Mustafa Reşid paşa (1800–1858), om
de stat otoman; ambasador la Paris şi la Londra în mai multe rânduri,
ministru de externe (1837), mare vizir în mai multe rânduri între 1845
şi 1857; unul dintre principalii arhitecţi ai reformelor Tanzimat. Ahmed
Fethi paşa (1801–1858), diplomat şi om de stat otoman; ambasador la
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după obicei, zaráfii armeni şi ovrei năpădise pe cel căzut. Acei
care până ieri îi lingeau cizma acum îi muşca mâna. Ca omul
cufundat toată viaţa lui în trebile statului, el uitase pe ale
sale; nu ştia nici ce are, nici ce nu are şi era strimtorat, foarte
strimtorat.
În împletitura în care se aﬂa, un singur bancher îi mai
rămăsese devotat: bătrânul Anton Alleon, care avea şi dorinţă,
şi bunăvoinţă de a-i veni în ajutor; dar îi trebuia să cunoască
ce avea şi cât datora Reşid. Pentru acest sfârşit, fostul vizir
rugase pe Ahmet Weffyk a, fostul comisar în Principate, la 1849
şi 1850, ca împreună cu Alleon şi cu mine să-i facem un bilanţ
de starea sa ﬁnanciară. Ajunsesem la patruzeci de milioane de
lei (aproape zece milioane de franci) pasiv, care se balanţa cu
valoarea proprietăţilor sale, case şi pământuri în Balta-Liman,
moşiile din Tesalia, foste proprietăţi ale lui Ali Tebedelen de
la Ianina, şi un mic ciﬂíc lângă Silivria.
Creditorii grăbeau, şi realizarea unei averi atât de însemnate nu era lucru lesne. Tot ce putea face Alleon era să convingă
pe cămătari să păsuiască, dându-le câte un mic acont şi asigurându-le plata integrală, cápete şi dobânzi, când se vor vinde
proprietăţile. Până atunci era urgent să se reducă cheltuielile
şi să se sporească veniturile printr-o administraţiune mai îngrijită. S-a redus mai întâi personalul casei de la cinci sute de
guri la patruzeci şi s-a orânduit la moşiile din Tesalia administrator confratele şi amicul nostru Ion lonescu de la Brad b, care
Sankt-Petersburg, Viena şi Paris. Mehmed Ali Emin paşa (1815–1871), om
de stat otoman, ambasador la Londra, ministru de externe şi mare vizir
în mai multe rânduri între 1857 şi 1871. Fac parte din acea galerie de
alafranga efendi (domni à la française) de la curtea sultanilor reformatori.
Tanzimatul urmăreşte modernizarea administraţiei, economiei şi armatei
Imperiului Otoman după model occidental, transformarea supuşilor –
discriminaţi până acum după religie – în cetăţeni egali în faţa legii etc. Reformele, deşi susţinute cu hotărâre de sultanii Abdul-Medjid I (1839–1861)
şi Abdul-Aziz I (1861–1876), sunt aplicate incomplet şi incoerent, confruntându-se cu o rezistenţă tenace a societăţii tradiţionale; epoca Tanzimat ia sfârşit odată cu domnia autocratică şi conservatoare a sultanului
Abdul-Hamid II (1876–1909). a) Probabil Ahmed Vefik paşa (1823–1891),
om de stat şi diplomat otoman; traducător din Molière. b) Ion Ionescu
de la Brad (Ion Isăcescu, 1818–1891), agronom şi economist moldovean,
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de la o sută de mii a suit venitul, chiar din anul dintâi, la nouă
sute de mii de lei.
Pe când Reşid era urgisit şi seraskiérul Mehmet Ali devenise vizir cu Fuad Hargie Naziria (ministrul afacerilor străine),
soseşte generalul Mencicof b cu o falcă în cer şi alta în pământ,
cu sacul plin de fel de fel de cereri din partea ţarului. Nu voia
nimic mai puţin decât a zice sultanului cu alte cuvinte:
„Scoală tu, să mă pun eu!“
Pe de o parte, izbânda misiunii generalului austriac Leiningen, care storsese de la Poartă concesiuni şi despăgubiri însemnate în Bosnia, în Herzegovina, pe Narenta şi la Bocca de
Cataro, între care şi plata diamantelor contelui Zichy; pe de alta,
dezvoltarea inﬂuenţei engleze, care mergea tot crescând, tulburase liniştea împăratului Niculae. Damele ambasadei ruseşti,
mai înfocate patriote şi decât bărbaţii lor, criticau sus şi tare
politica prudentă şi rezervată a contelui Nesselrode, tratând-o
de molatică şi de umilitoare, credeau că nu avea decât să se
arate ca să dobândească ceea ce doreau, şi multe dorea inima
lor. În sfârşit, trimisul estraordinar soseşte la Constantinopol.
Deşi Manolache Arghiropol, fost dragomán şi însărcinat de
afaceri al legaţiunei elene, trecut de curând în serviciul rusesc,
succedând răposatului dragomán Hangerliu de ﬁoroasă memorie, bun apreciator al stării spiritelor de pe atunci, declarase
trimisului împărătesc, chiar de la început, că era peste putinţă
ca Poarta să-i acorde acele cereri, generalul însă îi ordonă să
meargă înainte.
participant la Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească. Exilat în Turcia,
este folosit în diferite oﬁcii de autorităţile otomane reformiste (director
al şcolii de agricultură de la San-Stefano, administrator al unor fermemodel pe moşiile lui Mustafa Reşid paşa etc.). După Unire, participă la
elaborarea şi aplicarea reformei agrare a lui Cuza. a) Mehmed Fuad
paşa (1814–1869), om de stat otoman; ﬁgură reformatoare de prim-plan,
preşedinte al Consiliului Tanzimatului, ministru de externe în mai multe
rânduri, mare vizir (1861–1866). A condus ocupaţia otomană în Principate la 1848 şi s-a opus cu succes cererilor imperative ale ţarului Nicolae I
de extrădare a exilaţilor români şi unguri în Rusia. b) Aleksandr Sergheevici Menşikov (1787–1869), amiral şi om de stat rus, comandant al
armatei ruse în Războiul Crimeii până în 1855.
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În toate serile, dragománul Arghiropol se întorcea de la Poartă aducând numai făgăduieli, bacalâmuri şi iavaşuri. Într-o
seară, când ambasadorul estraordinar îl aştepta să-i vie cu
ceva pozitiv, cu cheia Betleemuluia cel puţin în buzunar, îl
vede venind cu mâna goală; se iuţeşte, strigă, bate din picior,
acuză pe bietul bătrân de necapacitate şi chiar de rea-credinţă;
îl alungă furios din ambasadă şi cheamă pe logofǎtul Niculae Aristarche, pe capucheháia lui vodă Stirbey, ca să-i serve
de dragomán.b
Aici deschid o mică paranteză privitoare la fostul reprezentant al principatului Ţării Româneşti, devenit totdeodată
omul de încredere şi dragománul ambasadorului rusesc.
La biserica grecească de la Bebek, pe Bosfor, se aﬂa o icoană
făcătoare de minuni pe care erau atârnate o mulţime de ex-voto,
mâni, picioare, ochi, inimi de aur şi de argint, inele şi cercei de
pietre scumpe etc. Într-o zi, piere de la gâtul Maicei Domnului
un inel de diamant; popa Costa caută, cercetează şi nu găseşte;
se mânie, îşi pune patrahirul de gât, aprinde făclia de la epitaf,
cheamă pe băieţii care măturau în biserică şi aprindeau candelele, îi pune în genunchi şi, după ce le citeşte o molitvă, le
spune că acelui care a furat inelul are să i se usuce un deget
dacă nu se dă îndată singur pe faţă.
O minune! Nu apusese încă bine soarele, când băiatul vinovat, ducându-se cu alţi copii să se uite la o maşină cu vapor,
adusă de reverendul părinte Hamelin, directorul şcoalei americane Robert, i se prinde degetul într-o rotilă şi rămâne numai
cu patru degete la mâna dreaptă. Atunci nenorocitul mărturiseşte păcatul. Vestea se duce în toate satele Bosforului, închinătorii curg cu miile din toate părţile, vapoarele se ţin lanţ pe
chei, biserica nu se mai deşartă nici ziua, nici noaptea; sărindarele, acatistele, sfeştaniile, maslurile şi paraclisele îmbogăţesc epitropia bisericei şi pe popi.
Logofǎtul Aristarche, care de vro doi ani nu mai era primit
de Reşid paşa, proﬁtă de ocaziune, aleargă la Balta-Liman şi
spune paşei că venise ştire la Patriarhie că şi icoana dintr-o
a) V. p. 229, n. a. b) În pasajele de mai sus, Ion Ghica se referă la dedesubturi diplomatice care au premers declanşarea Războiului Crimeii.
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peşteră de pe moşia alteţei-sale de lângă Silivria dăduse semne
de făcătoare de minuni, propuind să se orânduiască un vapor regulat ca să ducă pe închinători, ceea ce ar ﬁ şi o afacere
bună pentru cafeneaua, pentru bucătăria şi pentru cârciuma
proprietăţii.
În mai toate peşterile de pe malul Bosforului se aﬂă câte-o
fântână, lângă care se obicinuieşte de se pune câte-o icoană,
precum este la izvorul de la Balucli, unde trăiesc vestiţii sﬁnţii
peşti, jumătate fripţi, jumătate ﬁerţi; oricine, ﬁe creştin, ﬁe musulman, când trece pe dinaintea acelor fântâni, vara mai ales,
intră de se răcoreşte, bea un ceaun, două de apă rece, se spală
pe mâni şi pe obraz şi binecuvântează numele făcătorului de
bine care a deschis vâna apei.
Reşid o ﬁ crezut, n-o ﬁ crezut în minunile sﬁntei icoane de
la Silivria, dar minune tot s-a făcut; căci uşa s-a deschis iarăşi
marelui logofǎt Aristarche, care între Mencicof şi fostul vizir
avea perspectiva să joace un rol politic însemnat.
Pe de altă parte, turcul dibaci putea şti prin capuchehaiáua lui Stirbey vodă, zi cu zi, starea în care se aﬂau negocierile
dintre trimisul rus şi ministrul Porţii. Turcul aduce aşa de bine
pe grec, încât îl face să creadă că dacă ar ﬁ el, Reşid, ministru
în locul lui Fuad paşa, treaba s-ar împăca lesne; această credinţă ajunge a ﬁ împărtăşită chiar şi de Mencicof până într-atâta, încât încalţă cizmele cele cu pinteni şi aleargă la palat, unde
se jăluieşte sultanului de tergiversaţiunile lui Fuad, tratându-l
de om de rea-credinţă şi de mincinos, declarând că nu mai
voieşte să aibă a face cu dânsul şi că va părăsi Constantinopolul
dacă nu se va numi un alt ministru al afacerilor străine.
În vorbirea sa cu sultanul, Mencicof face o mare laudă despre
capacitatea şi spiritul politic al lui Reşid, zicând că ar ﬁ fericit
să aibă a trata cu un asemenea om. Sultanul chiar în seara
aceea cheamă pe fostul său vizir şi-l numeşte ministru trebilor
din afară în locul lui Fuad.
Aristarche, între cei doi mari actori politici ai zilei, ia tonul
măreţ şi ameninţător al repausatului Hangerliu, o ia pe o coardă sus de tot cu Mehmet Ali, devenit seraskiér, care era un om
de o violenţă proverbială. Turcul, înfuriat, îl întreabă răstit
să-i spună ce e, logofǎt al Patriarhiei, servitor al Devlétului,
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capucheháia al unui principe vasal credincios sultanului, sau
muscal, ghiaur hain, duşman al Imperiului Otoman, întovărăşind cuvintele cu câteva dininia… Aristarche, spăriet, trăgându-se spre uşă, vede în oglindă că, după dânsul, seraskiérul
trăsese sabia jumătate din teacă. La această vedenie, se răpede
pe scară şi s-aruncă în cel dintâi caic ce găseşte pe cheiul de la
Candili şi trage drept la vaporul Lloydului austriac, care pornea
spre Galaţi, fără a mai da pe acasă. S-a refugiat la Bucureşti şi
de acolo la Viena, unde a rămas până s-a făcut pacea, şi atunci
numai după intervenirea lordului Redcliffe i s-a permis a se
întoarce la Constantinopol. Dar nu s-a mai întâlnit cu postul
de capucheháia, pe care-l uzurpase frate-său Miltiad, secretarul
său, şi l-a ţinut până ce s-a înlocuit cu Negri, la înscăunarea
lui Cuza vodă.
Scurte şi puţine au fost tratările generalului Mencicof cu
recomandatul său Reşid. Într-o dimineaţă, avisó ambasadei
ruseşti suia Bosforul spre Marea Neagră, purtând steagul de
onoare la catartul cel mare; ambasadorul estraordinar părăsea
Constantinopolul, relaţiunile cu Poarta încetau şi probabilităţile de război deveneau certitudine. Puţin după aceea, trupele
ruseşti, sub comanda generalului Gorciacoff, treceau Prutul,
fără declaraţie de război. Principatele erau secuestrate ca un
otagiu, până ce Poarta se va hotărî a acorda cerinţele ţarului.
Colonelul Rose, mai în urmă generalul sir Hugues Rose, şi
astăzi mareşalul lord Strathnairn, atunci secretar însărcinat
cu afacerile ambasadei engleze în lipsa şefului său dus în congediu, îndată ce a văzut că se îngroaşă treaba, a cerut de la guvern trimiterea ﬂotei engleze în apropiere de Constantinopol,
temându-se de vreo încercare îndrăzneaţă din partea ﬂotei de
la Sebastopol. Totdeodată sosea şi lordul Redcliffe, care se ştia
că nu putea ﬁ dispus a pierde, în favoarea Rusiei, inﬂuenţa ce
câştigase asupra Porţii şi asupra persoanei sultanului, şi mai
avea şi o veche pică personală pe împăratul Niculae, care la
1832 îi făcuse afrontul de a nu voi să-l primească ca ambasador
la Petersburg. Departe de a ﬁ împăciuitor, ambasadorul reginei
a)

Invocare a divinităţii şi a celor sﬁnte (tc.).
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Engliterei încuraja, chiar făţiş, împotrivirea Porţii, cu atât mai
mult că alianţa Franţiei era asigurată, căci generalul Aupick,
ambasadorul Republicei, şi contele Lavalette, ambasadorul
noului împărat al francezilor, fusese cauza iniţială a neînţelegerilor dintre Poartă şi Rusia, punând înainte vestita chestiune
a locurilor sﬁnte cu cheia Bethleemului, cu steaua de deasupra
ieslei în care s-a născut Mântuitorul, cu zugrăveala cupolei
Sfântului Mormânt şi cu biserica de la Ghetsemanie. Aliat cu
Englitera, Napoleon III putea să inaugureze suirea sa pe tronul
imperial al Franţiei într-un mod glorios.a
Pe când Reşid nu era încă ministru îl vedeam des; îi eram
vecin şi petreceam zile întregi la Balta-Liman, politicând cu
dânsul şi cu Wefyk eféndi. Puneam lumea la cale împreună şi
făceam parte bună şi României. Mult regretatul şi preţiosul
nostru amic, Niculae Bălcescu, răpit aşa de timpuriu patriei
sale, venise la Constantinopol cu suﬂetul în buze, având de gând
să plece mai departe, spre a muri în patria sa, mângăiere pe
care guvernul de atunci din Ţara Românească n-a voit să i-o
acorde şi l-a silit să se ducă să moară izolat, departe de ai săi,
sub cer străin, fără a avea pe mormânt măcar un semn de trecerea lui dintr-această lume. Mi-aduc aminte cât îşi iubea sărmanul ţara şi cum i se lumina faţa sa lividă şi i se uşura suﬂarea
când trăgeam împreună pe harta Europei liniile care ar ﬁ cu
drept să ﬁe fruntariile României. Visurile tinereţei noastre!
Ce-ar ﬁ zis autorul Puterei armate dacă ar ﬁ trăit să vază
curcanii noştri intrând vitejeşte în Griviţa, cu steagul românesc
în mână, şi ar ﬁ văzut în ţara lui o sută cincizeci de mii de feciori bine armaţi, bine esersaţi şi bine disciplinaţi, comandaţi de oﬁţeri români învăţaţi şi esperimentaţi? Ori de câte ori
se face ceva fericit şi bun pentru România, nu mă pot opri de
a-mi zice:
a) Napoleon III, preşedinte al Republicii Franceze de la 1848 şi împărat de la 1852, urmărea să-şi sporească prestigiul dobândind statutul
de protector al creştinilor din Imperiul Otoman, statut pe care îl deţinea
ţarul Rusiei în urma Tratatului de la Kuciuk-Kainargi (1774). Ambiţiile
sale au fost alimentate de marchizul Charles de la Valette, ambasadorul francez la Poartă, şi au constituit unul dintre factorii care au
dus în cele din urmă la declanşarea războiului.
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„Ce mulţămire ar avea bietul Niculae Bălcescu dac-ar trăi!“
Reşid paşa considera Principatele ca un element important
în chestiunea Orientului şi ca bariera cea mai serioasă ce s-ar
putea ridica despre Rusia. El dorea la Dunăre un stat mare,
puternic şi bine armat, a cărui neutralitate să ﬁe asigurată de
puterile cele mari ale Europei, precum sunt Belgia şi Sviţera.
La 1853, după intrarea ruşilor în Principate, publicasem
sub pseudonimul de G. Chaioni o broşură intitulată Dernière
occupation des Principautés şi înmânasem noului ministru al
Porţii un memoriu în care chemam atenţiunea asupra importanţei politice ce ar avea participarea României la războiul ce
se pregătea. Pe lângă acel memorand alăturasem şi un proiect
de manifest, ce propuneam să ﬁe dat la intrarea trupelor otomane pe teritoriul Principatelor, un manifest prin care sultanul
declara că trimite oştirea sa numai ca să respingă pe năvălitori
şi că, îndată după săvârşirea războiului, va restabili relaţiunile
dintre România şi Poartă pe bazele vechilor tratatea încheiate
de domnii români cu Baiazid Ilderim, cu Mahomet II şi cu Soleiman IV, adaugând că sultanul nu va aduce nici o împotrivire
la unirea ţărilor dacă locuitorii Principatelor o vor dori-o.
Doream şi credeam că românii puteau şi trebuiau să joace
într-acel război un rol şi să dea semne de deşteptare vitejească,
dar totdeodată eram de părere să nu cooperăm fără serioase
garanţii din partea Turciei. Mulţi însă din proscrişi şi din emigraţii noştri se adunase din toate părţile la Constantinopol şi
porneau spre lagărul lui Omer paşab, punând serviciile lor la
dispoziţiunea generalissimului, fără condiţiune.
Trecuse mai multe săptămâni de la darea acelui memoriu,
când fui chemat la Reşid paşa acasă. L-am găsit în conferinţă
cu ambasadorul englez; acesta avea în mână scrierea mea.
Ministrul turc îmi zice că voieşte să vază pe generalul Magheru,
despre care era vorba în memoriul meu; îi răspund că generalul
a) Referire la aşa-zisele capitulaţii, ale căror existenţă şi eventual conţinut sunt încă disputate de istorici. b) Omer paşa (Mihailo Latas, 1806–
1871), general şi om de stat otoman de naţionalitate sârbă; s-a distins
în Războiul Crimeii mai întâi în luptele de pe Dunăre, apoi s-a numărat
printre învingătorii de la Sevastopol.
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Magheru se aﬂă la Viena. Atunci îmi zice să-i scriu să vie îndată
şi-mi dă un bilet către Alleon, ca să-i înlesnească cheltuielile
de drum. Peste două săptămâni generalul Magheru era la Constantinopol.
După mai multe întrevederi ale generalului Magheru cu
Reşid paşa şi cu lordul Redcliffe, la care întrevedere am servit
de interpret, se hotăreşte să se tipărească manifestul ce pregătisem. L-am autograﬁat cu Niculae Golescu şi cu vărul său
Alecu şi l-am dus lui Agop eféndi, secretarul intim al lui Reşid,
ca să-l trimită lui Omer paşa. Totdeodată, Reşid a ordonat să
se facă ﬁrmanul prin care generalul Magheru se numea caimacám, guvernor general, civil şi militar al amândoror Principatelor, cu ordine cătră toţi şeﬁi oştirii să-i înlesnească
intrarea în ţară pe la Calafat, ca să ridice oştire de români şi
să-i procure armele şi muniţiunile de care va avea trebuinţă.
Eu eram destinat să-l întovărăşesc ca secretar.
Eram pe la sfârşitul lui fevruarie al anului 1854. Corpul lui
Kiel Hassan paşa trecuse Dunărea la Turtucaia şi în insula
Ramadan cu caice, atacase pe ruşi la Olteniţa şi prinsese picior
pe ţărmul stâng al Dunării; un corp de başbuzúci sub comanda
lui Skinder paşa (contele Ilinski) trecuse la Calafat şi surprinsese un regiment de husari la Cetate; o diviziune navală turcească, trimisă în Marea Neagră ca să observe mişcările ﬂotei
ruseşti de la Sebastopol, fusese surprinsă şi arsă pe ancoră la
Sinop de amiralul rus Nacimof a; ﬂotele unite a trei puteri aliate
părăsise Besica Bey şi ancorase la Beicos, gata a intra în Marea Neagră la cel dintâi semnal; şi ordinele erau date pentru
concentrarea trupelor franceze şi engleze la Toulon, la Marsilia
şi la Malta.
Magheru şi eu ne pregăteam de plecare, când, ducându-mă
la Poartă ca să activez lucrarea hârtiilor, Mustafa paşa Ghiritliu
a) Bătălia de la Sinope (30 nov. 1853) este prima bătălie navală în care
s-au folosit obuze, de către ﬂota rusă comandată de amiralul Pavel Stepanovici Nahimov. Deşi bastimentele otomane s-au predat în faţa armamentului superior, ruşii au continuat bombardamentul, transformând
bătălia într-un masacru. Acesta a fost evenimentul care a determinat
intrarea Franţei şi a Marii Britanii în război.
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Arnăut, atunci mare vizir, tatăl faimosului ambasador Veli paşa,
îmi spune că actele erau gata, dar că avea o scrisoare de la Reşid
prin care-i zicea să nu le dea încă afară.
Neputând în ziua aceea întâlni pe ministrul afacerilor străine,
m-am dus seara la ambasadorul englez să-i vorbesc despre
întârzierea ce se făcea cu darea ﬁrmanului lui Magheru. Lordul
Redcliffe, înainte de a începe eu vorba, ia un aer doctoral şi începe o lungă disertaţiune politico-umanitară, tratând despre
nenorocirile şi calamităţile ce aduc războaiele şi despre răspunderea ce incumbă oamenilor politici şi mai ales diplomaţilor, a
căror misiune şi datorie sfântă este de a mănţinea pacea între
state şi de a opri cât se poate întrebuinţarea tunului, iar în caz
de a nu putea să conjure răul, să caute cel puţin a-l atenua, a-l
circonscrie şi a-i scurta durata; şi după ce trece în revistă
situaţia diferitelor state faţă cu războiul ce izbucnea, ajungând
la Austria, îmi zice că această putere era elementul de cea mai
mare importanţă, un element de care trebuia să se ţie seamă,
căci ea putea să silească pe Rusia la o împăciuire, izolând-o.
Şi-mi spune, în ﬁne, conﬁdenţial, că internunţiul citise ministrului Porţii o notă verbală prin care Austria esprima dorinţa
de a păstra în tot timpul războiului cea mai strictă neutralitate,
aceasta însă dacă ar vedea că Turcia s-ar abţinea de a se servi
de elementele revoluţionare de care putea dispune, şi anume
de elementul român şi polon, mai adăugând că, în asemenea
caz, făgăduia să ocupe Principatele cu trupele sale îndată ce
ruşii s-ar respinge peste Prut şi [că] s-ar împotrivi cu armele
dacă trupele ruseşti ar încerca să se reîntoarcă în Principate,
ca astfel puterile aliate să poată opera liber într-alte punturi.
Dar dacă, din contra, s-ar da frâu şi sprijin revoluţionarilor,
s-ar vedea silită a veni în ajutorul Rusiei. Ambasadorul englez
a adăugat că, deşi Turcia nu răspunsese în mod categoric la
acea notă, dar i se părea că nu se putea să nu ţie seamă de o
declaraţiune atât de importantă şi credea că Poarta va ﬁ silită
să depărteze din lagărul lui Omer-paşa pe românii şi pe leşii
adunaţi acolo.
După aceste zise, a prins a-mi vorbi cu mult foc de situaţiunea Greciei, de orbirea neesplicabilă a regelui Othon, care nu
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lua nici o măsură în contra propagandei ce se făcea de supuşii
săi, chiar şi de oamenii oﬁciali, în Epir, în Tesalia şi în insule,
unde insurecţiunea în contra Turciei lua din zi în zi proporţiuni
mai serioase. Mi-a vorbit lung de corăbiile încărcate cu muniţiuni şi proviziuni pentru trupele aliate, atacate şi jăfuite de
piraţii greci din Arhipel, al căror cuib şi refugiu era insula
Samos, spunându-mi că guvernorul (caimacámul princepelui
Calimaka) ceruse o corabie de război ca să poată părăsi insula,
nemaiputând să conţie pe administraţii săi. Aci, după ce se
oprise puţin în vorbire, îmi zice deodată:
— Iată o poziţie unde ne poţi ﬁ de mare folos. Viitorul ţării
dumitale depinde de soarta acestui război. Dacă Rusia va ﬁ
biruitoare, îţi poţi închipui soarta ce vă aşteaptă. Lupta cu
Rusia astăzi nu este numai în Principate, ea este în Tesalia, în
Epir, în Arhipel, ca şi în Valahia şi în Moldova.
Eram atât de afectat de cele ce-mi spusese despre declaraţiunile Austriei, care-mi închidea pentru mult timp încă porţile ţării, încât n-am putut răspunde decât printr-un râs trist,
zicându-i că aceasta mi-ar procura plăcerea de a găsi pe vechii
mei amici din copilărie, pe Pytagora, pe Esop, pe Polycrat şi
mai ales pe compatriotul meu Zamolx. Cu aceste cuvinte s-a
terminat conversaţiunea dintr-acea seară. Ieşeam de la ambasadă cu suﬂetul amărât.
După câteva zile am aﬂat că Omer paşa alungase pe toţi
românii din lagărul său, afară de unul, care l-a întovărăşit în
tot timpul cât a ocupat România în parte cu generalul Coronini.b
Sergentul austriac Mihai Lataci, grănicerul croat de la
Otokar, pe care un ﬁmfunsfánţihi îl prefăcuse, prin blagoslovenia lui Mahomet, mai întâi în Omer Mufti, îndată ce a ajuns
ca dezertor la Tuzli în Bosnia, pe care apoi Husrev paşa l-a făcut
ceamaşír-agá, espediţiunea în Liban l-a făcut colonel, campania
din Kurdistan, liva (general de brigadă); 1848 l-a făcut feric
a) Alexandru Calimah (1800–1879), ﬁul lui Scarlat Calimah vv.; ambasador otoman la Londra şi Paris; bei de Samos (1852–1854); a guvernat
insula doar prin caimacamul său, Giórgios Koneménos. b) Johann Baptist
von Coronini-Cronberg (1794–1880), mareşal austriac, guvernator al
Serbiei şi Banatului Timişoarei (1851–1859).
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(general de divizie) la Bucureşti; campania din Bosnia, muşir
(mareşal), şi războiul Crimeei sardar ekrem (conetabil), era un
om pe atât de vanitos pe cât era şi de ambiţios. Compatriotul nostru, pe care-l păstrase lângă dânsul, îl făcuse să crează
că nu era de origine croată-slavă, ci că se trăgea dintr-un Quirinus Latus, legionar roman, venit în Dacia cu Traian, şi că
putea să aibă mai multe drepturi decât oricare român la domnia Principatelor.
Omer paşa, când m-am dus să-l văd la Constantinopol, la
1857, când se întorsese din espediţiunea sa de la Ungur, din
Asia – văzând că-mi vorbeşte cu mare interes despre viitorul
Principatelor, am crezut momentul favorabil de a-i zice că putea
să ne facă mult bine dacă ar stărui pe lângă Poartă să consimtă
la cele patru punturi cerute de divanurile ad-hoc –, încuviinţa
tot ce ziceam, dar, venind la punctul de principe străin dintr-o
familie domnitoare în Europa, nu s-a putut opri de a-mi zice
cu faţa animată:
— De ce să vă duceţi să căutaţi principe german sau francez
şi să nu luaţi din sângele vostru (del vostro sangue)? De ce să
nu căutaţi printre descendenţii din legionarii romani veniţi cu
Traian? Tot se mai aﬂă încă, căutaţi-i şi găsiţi-i.
Două zile după conversaţia mea cu lordul Redcliffe, am fost
chemat la Balta-Liman. Reşid paşa, îndată ce m-a văzut, a
venit către mine cu cuvintele:
— Ai văzut pe lordul Redcliffe, ţi-a spus că avem trebuinţă
de dumneata la Samos?
La răspunsul meu că-mi vorbise şi că am refuzat, îmi zice:
— Trebuie să te duci, cel puţin pentru trei luni, până ce vom
ﬁ liberi să facem în Principate ceea ce dorim.
După aceste cuvinte am ieşit zicându-i că nu mă puteam
însărcina cu lucruri pe care nu le înţeleg şi că voi aştepta în
Constantinopol până ce voi putea intra în ţara mea.
Câteva zile după aceea, ﬁind poftit la masă de Galib beg,
Reşid paşa a venit de a mâncat cu noi; părea foarte grăbit,
aştepta pe ambasadorii Franţei şi Engliterei; trecând în apartamentul său, îmi zice să nu mă duc, ﬁindcă avea să-mi vorbească. Fierberea era mare în palatul său, miniştrii ceilalţi ai
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Porţii veneau, se duceau şi iar se întorceau, nimeni nu intra
în camera unde erau cei trei reprezentanţi ai puterilor aliate,
decât numai mutul ministrului, care din când în când venea
de chema pe d. Brody, unul din ataşaţii ambasadei engleze, pe
care şeful său îl adusese cu dânsul nu ca să asiste la conferinţă,
ci numai ca să înregistreze hotărârile ce se luau. Era pe tapet
încheierea unui tratat prin care Poarta consimţea la ocuparea
Imperiului Otoman de trupele Franţei şi Engliterei, cu condiţiunea de a părăsi teritoriul turcesc îndată după sfârşitul războiului. Graba de a se încheia un asemenea act era mare, ﬁindcă
corăbiile stăteau la Galipoli încărcate cu oştire, fără a putea
să le dezbarce; Reşid paşa şi lordul Redcliffe erau în regulă,
având ﬁecare actele de plenipotenţă de la suveranii lor respectivi; dar ambasadorul Franţei, generalul Baraguay d’Hilliers,
deşi era înştiinţat că plenipotenţa îi fusese espediată prin Marsilia, dar vaporul avusese întârziere din cauza vremii. Ceilalţi
doi plenipotenţi primeau iscălitura ambasadorului Franţei pe
temeiul depeşei, dar generalul nu se îndupleca, şi a trebuit
multă vorbă până l-au decis să subscrie.
Se lumina de ziuă când Brody intră în salonul lui Galib beg,
cu portofoliul ambasadorului său la subţioară, spunându-ne
că se terminase conferinţa, şi totdeodată intra şi mutul, făcându-mi semn să-l urmez. Mă credeam chemat ca să ﬁu trimis
în Dobrogea, unde era hotărâtă trimiterea unei diviziuni franceze şi unde se aﬂa de mai multe săptămâni amicul meu Dupreuil, mai târziu nenorocitul conducător al cuirasirilor de
eroică memorie de la Reishoffena. Atât Reşid, cât şi amândoi
ambasadorii au insistat atât de mult, făcându-mi atâtea şi
atâtea făgăduieli pentru viitorul României, încât nu ştiu cum
s-a făcut, dar am ieşit de acolo angajat a mă duce pentru trei
luni în Arhipel.
Peste puţine zile mă îmbarcam pe Tahiri-Bahri-vaşél, comandat de Riala beg comandorul. Vântul ﬁind favorabil, în
zori ancoram la Galipoli cu mare lină; a trebuit să rămânem
a) Bătălia de la Reichshoffen (Wörth) din Războiul Franco–Prusac
(6 aug. 1870), unde Regimentul 3 Cuirasieri este decimat.
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douăzeci şi patru de ceasuri în mijlocul Dardanelelor, am petrecut ziua în cortul colonelului Danglar, unul din oﬁţerii francezi instructori, cu care petrecusem ani mulţi la Constantinopol
şi care acum comanda acolo dezbarcarea trupelor. Priveam în
uimire colosalele vapoare americane care aduceau cai şi oameni
cu miile deodată şi primeau chirie câte o mie de lire pe zi; banii
se vărsau nemilostiv cu chila, şi buzunarele speculanţilor se
umpleau cu milioane. Am cunoscut ovrei desculţi, care astăzi
sunt bancheri mari în Londra şi Paris şi care ne-au împrumutat
şi pe noi cu milioane, cu dobândă mare şi cu comision bun, se
înţelege. Un cunoscut al meu, un englez de la Smirna, Chartor
Witell, a câştigat într-un an un milion de lire, pe care cu încheierea păcii le-a pierdut în câteva zile.
Patru zile după ieşirea mea din Bosfor, un vânt violent cu
viscol şi ninsoare lua corabia cât era de mare şi o învârtea ca
pe o pană. În zadar am căutat un adăpost la Aivali, la Vurla,
la Metilena şi la Smyrna; ne-a fost peste putinţă să intrăm în
vreun port, am trebuit să ţinem marea trei zile şi trei nopţi,
învârtindu-ne de la apus la miazăzi şi de la răsărit spre miazăzi
(de la nord la Suroa şi de la Suroa la sud), cum zic marinarii.
Atunci am putut vedea ce viaţă grea duc marinarii pe corăbiile
cu pânze când e vremea rea şi au vântul contrar, când pe tot
minutul trebuie să vireze bord, mânuind pânzele cu frânghiile
ude, reci, încărcate de apă îngheţată ca sticla, suind şi coborând
pe scări de gheaţă până la catartele şi la vergelele cele mai de
sus ca să strângă şi să dezvălească vântrelele pe tot minutul.
Trosnetele şi jocurile corăbiei cu vremea cea rea le atribuiam
prezenţei unui biet mitropolit, care, fără ştirea mea, dobândise
de la Căpitan-paşa trecerea pe acea corabie, ca să-l ducă la
eparhie, care era chiar în insula Samos. Şi ca să conjur piaza
rea, gettatura, cum zice italianul, aruncam în mare, din timp
în timp, câte trei gologani, doi pentru mitropolit şi unul pentru
diaconul său. Nimic mai supărător pe o corabie mare de război,
pe vreme rea, ca urletul ghiulelelor din fundul de cală, când se
rostogolesc de la babord la tribord şi se întorc iar la babord,
după cum corabia se pleacă pe o coastă sau pe alta.
Când am intrat în portul Vathy de Samos, insula era acoperită cu zăpadă, ceea ce nu se văzuse de nu se ţinea minte.
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Locuitorii oraşului erau toţi adunaţi pe chei. După ce s-a
aruncat ancora şi s-au îndeplinit formalităţile de admitere în
liberă practică, am espeduit pe singurul meu tovarăş de călătorie, un servitor francez, un fost spahíu, care-mi servea de
camerier, de seís şi de bucătar; îmi era dat de colonelul Magnan,
nepotul mareşalului Magnan; îl avusese zece ani în serviciul
său în Africa, şi în adevăr că ar ﬁ fost un om preţios dacă nu
era atât de devotat rumului de Jamaica. L-am trimis cu o epistolă către guvernorul pe care veneam să-l înlocuiesc. Şi îndată
a apărut o barcă mare venind către noi; era caimacámul, întovărăşit de patru senatori (βουλεuταi) şi de vreo zece consuli şi
viceconsuli setoşi de noutăţi politice. După ce am comunicat
guvernorului misiunea cu care veneam, el mi-a declarat că,
răspunderea sa încetând, voieşte să rămâie pe bordul vasului
pe care ne aﬂam, dar, observându-i că răspunderea sa nu putea
înceta decât după ce-i voi remite scrisorile, pe care nu i le voi
da decât în localul guvernorului, l-am obligat să dezbarce împreună cu mine. Îndată ce am pus piciorul pe uscat, am fost
înconjuraţi de mulţime; atunci, zărind un preot bătrân, m-am
dus drept către dânsul, salutându-l respectuos, şi i-am cerut
să-mi arate unde era Mitropolia. Într-o clipă, biserica a fost
plină, şi preotul, punându-şi odăjdiile, a citit rugăciunile de bună-venire, ceea ce a fost de un bun efect, dovedind locuitorilor
că eram un coreligionar.
Am rămas de prânz la predecesorul meu, împreună cu cei
patru senatori, şi am petrecut seara ascultând povestiri de ţi
se făcea părul măciucă. Mesenii se întreceau, care mai de care,
să-mi dea o idee mai plăcută despre caracterul dulce şi blând
al poporului ce veneam să administrez, cinstindu-l pe tot minutul cu epitetul de „popor lesne de condus“ (ευ£γωγος λαòς).
Unul din senatori, care şi el în tinereţe dusese o viaţă zdruncinată pe mare şi pe uscat, un fost căpitan de corabie (πλ…αρχος),
îmbrăcat cu şalvari de pânză albastră, creţi şi largi de zece coţi,
ciorapi lungi cafenii, pantoﬁ şi minteán strimt pe trup, şi pe
cap cu fes roş mare grecesc, pleoştit într-o parte, cam în formă
de bonet frigian, om nalt, chipeş, mai mult bătrân decât tânăr
şi înzestrat cu un talent de naraţiune foarte însemnat, mi-a
povestit amarul sfârşit al unui biet fost guvernor, căutând în
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tot timpul naraţiunii să citească în ochii mei impresiunea ce-mi
producea.
Iată acea istorioară, minus talentul acelui ce mi-a povestit-o mie:
„Stefanache beg Vogoridi, care fusese principe de Samos
înaintea lui Calimah, de la 1835 până la 1849a, trimisese caimacám al său pe un biet grec, pe care locuitorii, pe drept sau
pe nedrept, ajunsese a nu-l vedea cu ochi buni, pentru că era
din partidul Muzur, şi iată cum s-au cotorosit de dânsul:
Într-o dimineaţă, nenorocitul caimacám se deşteaptă în
sunet de clopote de moarte. Întreabă cine a murit şi i se răspunde că nu se ştie, dar aruncând ochii pe fereastră vede alai
mare, lume peste lume, popii oraşului toţi în odăjdii, cu cădelniţe şi cu făclii aprinse în mână, ducând cu cântări şi cu jale
un sicriu frumos împodobit. Cortejul se opreşte la poarta lui,
şi câţiva zaplani de împuşcă-n lună intră în odaia lui, îl trântesc
la pământ, îl leagă fedeleş de mâni şi de picioare, îl iau în
spinare, îl aşază binişor în sicriu cu faţa în sus şi pornesc cu
popi şi cu tot alaiul prin târg, îl duc la biserică, unde i se citeşte
toată slujba morţilor până la vecinica pomenire, întovărăşită
de lacrimile şi de jaletele babelor, numai că, în loc de a-l arunca
în groapă, îl duc la malul mării, unde aştepta un caic mare,
gata a-l primi, şi porneşte cu dânsul în alt oraş; acolo, alţi preoţi
îmbrăcaţi, alt alai, altă pogribanie, altă vecinică pomenire şi
iar pornire pe mare cu altă asemenea cinste în alt oraş. După
patru repeţite primblări prin cele patru capitale ale judeţelor,
i s-a dezlegat mânile şi picioarele şi i s-a dat drumul pe uliţă,
cinstindu-l toţi ca pe un şef al guvernorului. Dar după trei luni
nenorocitul muri nebun.“
Un alt senator mi-a narat vitejiile (τ¦ ¢νδραγαθ»ματα)
pe mare şi pe uscat ale căpitanilor jandarmeriei şi ale şeﬁlor mei de poliţie, mai toţi foşti haiduci de mare şi de uscat
(λiστοπιραταi), căpitan Danu, căpitan Marupa, Moru, Hiotoglu, Gheki şi alte celebrităţi de înspăimântătoare memorie,
care făceau să se cutremure Asia de la Smyrna până la Meka.
a) Ştefan Vogoride (1782?–1859), caimacam al Moldovei (1821–1822),
bei de Samos (1833–1850). Vizitează insula o singură dată, în 1839.
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Una din strategiile favorite ale acestor bravi era să pândească
la Podul Caravanelor, lângă Smyrna, şi, îndată ce se arăta la
acea primblare o fată frumoasă sau un neguţător bogat, să-i
prindă şi să fugă cu dânşii la munte, trimiţând familiei răspuns să plătească o mie sau două de lire. Preţul unui englez
sau al unei fete de negustor bogat se suia şi până la cinci mii
de lire. Banii se plăteau mai totdauna, căci de nu, moarte. Regula era, ca pentru poliţe, vadeá de trei luni. Dar dacă avea
nenorocirea ca în loc de bani să se trimită jandarmi în goana
lor termenul esecutării era anticipat, prizonierul era legat de
un copac şi împuşcat în prezenţa jandarmeriei, care sau nu-i
dibuia, sau îi pierdea din ochi. O altă afacere bună, dar foarte
periculoasă, dar şi mai bănoasă, era de-a ataca caravana de
la Meka şi a jăfui cămila care ducea darurile sultanului la mormântul profetului.
Am avut prilejul a cunoaşte pe toate celebrităţile listopirateriei Arhipelului şi ale Asiei, între cari şi pe vestitul Catargiu
Iani, care, când i-a lipsit baza de operaţiuni ce avea în insula
Samos, a fost silit să se predea singur paşei de la Smyrna. Ismail paşa îl avea de mare fală şi-l ţinea liber în conacul său,
ca un trofeu, cu un lanţ subţire de picior. El mi-a făcut cinstea
a-mi aduce nargheleaua când am trecut o dată prin Smyrna şi
m-am dus de am făcut vizită valíului acelui vilaiét. Dar cea mai
mare admiraţiune a tovarăşilor mei de masă era pentru Hiotoglu, pentru care aveau cel mai mare respect şi admiraţiune.
Secretarul guvernului era un epirot aﬁliat la toate eteriile
greceşti; subsecretarul, frate cu un consul general rusesc din
vecinătatea. În cine să mă încred?
Pe la miezul nopţii am mers de-am petrecut mai întâi pe
predecesorul meu până la barca care l-a dus pe corabia cu care
venisem, şi de acolo poliţaiul m-a întovărăşit până la casa ce-mi
pregătise. Am stat toată noaptea de mă gândeam la povestirile
ce auzisem şi-mi ziceam, vorba românului:
„La rea moară am dejugat“.
a) Încă din vremea când afacerile externe ale ţarului erau conduse
de Kapodístrias, consulii şi agenţii ruşi din Imperiul Otoman şi nu numai
se recrutau mai ales dintre etnicii greci.
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Casa în care m-am aşezat cu servitorul meu Louis şi cu un
şef de jandarmi, cu bătrânul Carajani, da pe piaţă. Dimineaţa
văd lume multă adunată în grupuri, dinaintea cafenelelor,
discutând şi gesticulând; o adevărată ﬁerbere; întreb pe poliţai
cauza acelei agitaţiuni şi-mi spune că poporul (Ñ λαóς) a văzut
cu mare neplăcere reîntoarcerea mitropolitului şi a diaconului
său, care erau din partidul Calcatzar Muzur, ceea ce nemulţămea partidul Carmaniol. Am convocat îndată pe senatori, cari,
explicându-mi mecanismul acestor partide (κóματα) şi convingându-mă că unele din griefurile în contra acelui prelat aveau
cuvântul lor de a ﬁ, am ordonat să-i pregătească o corabie, ca
să-l ducă împreună cu diaconul său la Chios sau la Smyrna,
unde le-o plăcea mai bine. Măsura aceasta a fost bună, pentru
că pe de o parte a potolit lumea şi, pe de alta, a evitat sﬁnţiei
sale neajunsurile ce puteau să i se întâmple. Pe sară, corabia
care-i ducea îşi întindea pânzele şi ridica ancora. Vântul le era
favorabil. Am avut în urmă o lungă corespondenţă cu patriarhul
ecumenic, până l-am înduplecat a înlocui pe acel mitropolit.
Dar, deşi am avut deplină satisfacţiune, însă n-a trecut mult
şi m-am convins că nu câştigasem nimic cu schimbul; căci
succesorul sﬁnţitului, venind şi mai ﬂămând, vindea şi mai
scump decât predecesorul său liturghiile şi parastasele;
găzduirile sale prin sate şi prin oraşe devenise un impozit foarte
împovărător pentru o populaţiune săracă, încât am trebuit să
iau şi contra noului trimis aceleaşi măsuri de îmbarcare, şi
aceasta cu deplina mulţămire a tot clerului de mir, a fraţilor şi
a egumenilor de prin mănăstiri şi a poporului care, în tot timpul
petrecerii mele la Samos, a avut consolaţiunile religiunii şi
îndeplinirea datoriilor creştineşti mai uşoare şi cel puţin tot
atât de bine primite la cer, de unde li s-a trimis însănătoşirea
viilor şi a măslinilor, împreună cu încetarea holerei.
Prin luna lui aprilie 1854 mă aşezasem în oraşul Chora, pe
o înălţime, aproape de portul Tigani (antica Samos). Din privor
puteam vedea marea şi insulele de la Palatia (vechea Milet) până
la Scala Nova (antica Ephes); aveam în faţa mea pe de o parte
zidurile ciclopeene pelasgice şi dincolo, pe partea Asiei Minore,
maiestosul şi gloriosul munte Mical (Samsun Dagh), şi pe şesul
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mării preserate o mulţime de insule mici. Am putut asista cu
ocheanul la mai multe vitejii piraticeşti, fără a putea ﬁ de nici
un ajutor nenorociţilor cari cădeau în mrejele acelor sălbatici.
Îndată ce o corabie apuca pe strâmtoarea care despărţea insula
Samos de coasta Asiei, năpădeau asupră-i două bărci, una din
sus şi alta din jos, cari stau ascunse în încreţiturile malurilor
stâncoase sau cufundate în mare; o apucau la mijloc. Bărcile
piraţilor erau mai toate bărci mari cu două pânze latine, numite
perama, care cu vânt bun alunecă pe mare mai iute decât orice
altă corabie, iar pe vreme lină, fără vânt, pot cu opt lopeţi desﬁde orice vapor.
Am putut privi cum listopiratul Nicozara cu simoría lui de
zece inşi au prins o goeletă cu pavilion turcesc, în dreptul insulei
Gatos (Kedi Adasi), şi, după ce au legat pe oamenii echipajului
de catarte şi au jăfuit-o, i-au spart fundul şi au cufundat-o cu
oameni cu tot.
Altă dată am văzut când, unul după altul, nouă listopiraţi,
simoría lui Moru, au sărit ca pisicile pe o barcă adăpostită la
Ieronda, pe coasta Asiei, unde a fost odinioară vestitul templu
al Branchiţilor, consacrat Dydimilor Castor şi Polux, şi cum,
înfuriaţi că n-au găsit ceea ce sperau, au pus pe bieţii patru matrozi cu ochii la fum de pucioasă. Barca aducea la Samos cenuşă
vulcanică de la Nisiro şi de la Santorina, pe care cultivatorii o
întrebuinţa ca prezervativ în contra boalei viilor (oidium). Pe
seară, acei nenorociţi torturaţi au fost găsiţi de nişte pescari,
care i-au dus la Samos. Unuia îi plesnise ochii şi celorlalţi nu
li se putea cunoaşte unde le era gura şi unde nasul, obrazul lor
era tot o rană.
O corabie englezească, încărcată cu proviziune pentru armată, fusese jăfuită în drept de Cavo Doro şi abandonată în
mare, după ce au măcelărit pe toţi oamenii echipajului, în
număr de nouă. Nu avusese vreme să o cufunde, ﬁindcă se zărise în depărtare un vapor şi au fost grăbiţi să fugă. Acei piraţi
erau toţi ascunşi în Samos, şi numărul lor era mare.
Din deosebite părţi aveam ştire că se arătase spre apus de
insulă nişte corăbii, venind despre Syra cu steaguri albe cu
cruci albastre, ca cele din timpurile revoluţiei greceşti, că acele
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corăbii era o espediţiune comandată de bătrânul viteaz căpitan Stamati, proscris stabilit în Grecia la Chalkida, şi că venea
cu scop de a răscula pe locuitorii insulei.
În împrejurările de atunci, pe când şeﬁi piraţi veneau de petreceau dumineca, ziua-n amiaza mare, de gât cu căpitanii mei
de jandarmi, chefuind prin cafenele, mă gândeam că o asemenea încercare nu putea să nu reuşească, şi mă aﬂam în cea
mai mare nedumirire. Mă uitam în cer şi-n pământ, şi nu vedeam cum puteam conjura răul.
Într-o dimineaţă îmi iau, cum se zice, inima-n dinţi, pun
de-mi găteşte doi cai, iau cu mine pe un căpitan de jandarmi,
pe Caravasili, şi, fără a spune nimănui nimic despre scopul escursiunii mele, pornesc spre portul cel mai spre apus al insulei,
unde dam cu socoteala că au să debarce acele corăbii. Pe la
amiază căldura era de nesuferit, şi mă opresc lângă o fântână
la umbra unui platan. Învârteam o ţigaretă, când aud pe Caravasili că-mi zice:
— Eu zău mă mir de încrederea ce ai în mine; ştii dumneata
că aş putea să te omor aici în bună voie şi s-apuc drumul pe ici
încolo, că ceata lui Catargi Iani e pe aproape?
Eu îl întrerup, zicându-i:
— Dar cu ce? Cu pistoalele care le ai la brâu? Nu fac două
parale. Ia să văd dacă ştii să dai; uite colo o crângă uscată.
Caravasili scoate mândru un pistol, ocheşte, pistolul ţăcăneşte şi nu ia foc. Eu aveam sub jachetă un bun revolver Colter,
îl scot, dau şi nimeresc, şi îndată slobod şi un al doilea foc. Caravasili îmi zice:
— Ţi-e pistolul cu două ţevi.
Nu isprăvise vorba bine, şi aude ş-o a treia, ş-o a patra
lovitură. N-am văzut în viaţa mea om mai în uimire; Caravasili
rămăsese înmărmurit. Esistenţa de asemenea arme nu ajunsese încă nici la cunoştinţa, nici la auzul locuitorilor din Samos.
Pe seară, ajungând la Calabactaş, ţelul călătoriei mele, aﬂu
de la şeful carantinei că se arătase în mai multe rânduri corăbiile despre care era vorba, că le văzuse chiar el despre insula
Nicaria, patria lui Icar zburătorul, dar că vântul le era contrar
şi, de s-a ridica austrul, ar putea sosi a doua zi pe la amiazi.
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M-am dus de am petrecut noaptea sus, la oraşul Marathocambo,
de unde puteam să observ mişcările acelei ﬂotile. Tocmai a treia
zi am putut vedea două dintr-însele ieşind dintre insulele Furni,
şi pe la amiazi una din ele a tras la un mal de nisip, aproape
de casa carantinei, şi oamenii ce conţinea săreau pe uscat unul
după altul, în număr de douăzeci şi cinci, toţi cu fustanele, cu
pistoale la brâu şi cu câte un desag cu merinde la spinare. Toată
populaţiunea de sus se coborâse în port, şi formau împrejurul meu un cerc în formă de potcoavă. O altă corabie, mult mai
mare, arunca ancora şi strângea pânzele. M-am adresat drept
la acel care sărise cel întâi din barcă; voind să-i vorbesc, el
mi-a răspuns măreţ şi laconic: „Vorbeşte cu generalul (μe τòν
σρατιγòν)“, arătându-mi în corabia cealaltă pe un tânăr nalt
şi frumos, care sta în picioare la prúă şi poruncea. Am aşteptat
până ce a venit la mal într-o mică barcă, m-am apropiat de dânsul cu „Bine-ai venit, căpitane“, i-am declinat numele şi calitatea mea, spunându-i că eram venit într-adins ca să-l întâlnesc,
cerându-i să ne tragem la o parte ca să vorbim, pentru că ne
năpădise şi oamenii lui, şi populaţia venită de sus din oraş.
În vorbirea mea i-am făcut o descriere sinceră şi adevărată
a stării politice a lucrurilor, arătându-i relele ce putea atrage
asupra patriei sale; i-am adus aminte masacrele de la Chiosa,
din vremea când samioţii s-a dus de a răsculat insula în contra
turcilor, şi aceasta încă într-un timp când Turcia era izolată,
dar acum, că are de aliate pe cele două mai mari puteri maritime din lume, i-am spus că în curând trupe franceze aveau să
dezbarce la Pireu şi să ocupe chiar Athena, de va ﬁ trebuinţă,
şi că un corp de başbuzúci sta gata la Aidin să intre în Samos,
îndată ce ar ﬁ o răscoală. Am discutat cu dânsul toate împrejurările şi am avut norocul că cele ce i-am zis să-l impresioneze; l-am văzut mişcat; a scos un suspin şi s-a depărtat trist,
zicându-mi:
— Dumneata crezi că pot face cum voi!
Îndată s-a făcut cerc împrejur toţi oamenii care dezbarcase şi au ţinut un fel de sfat şi, după o lungă discuţiune, care
a) În primăvara şi vara anului 1822, peste 100 000 de locuitori ai
insulei sunt ucişi sau luaţi în sclavie de turci.
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a durat mai mult de o oră, am văzut că vine către mine un
bătrân, care m-a salutat mândru cu cuvintele: „Să trăieşti
(ν¦ ζiσης)! Eu sunt căpitanu Saltafero, samiot d-aici, de sus
din Marathocambo, proscris, şi viu să-mi liberez ţara. Voi independenţa patriei şi unirea cu Grecia (τ»ν ¢νεξαρισiαν τÁς
Πατρiδος κα… τ¾ν œνωσιν μe τhν Ελλaδαν)“. Vorbea o grecească elegantă şi intona ca un orator. I-am lăudat sentimentele
şi elocinţa, dar i-am zis că părerea mea ar ﬁ să nu le cheltuiască
în zadar, ci să le păstreze împreună cu vitejia sa pentru timpuri
mai favorabile, când jertﬁrea lor ar putea să aducă realizarea
dorinţelor sale.
M-a ascultat cu atenţiune, dar aceasta nu l-a oprit d-a mai
spune că poate face şi drege şi că este angajat către aceşti voinici (μe αυτ£ τò παλiκ¦ρια), arătându-mi oamenii care dezbarcau mereu.
Tonul şi atitudinea ce luase Saltafero cu mine nu mă făcea
să aştept nimica bun de la mijlocirea lui. Şi care nu-mi fu mirarea când, după ce făcuse câţiva paşi ducându-se către camarazii
lui, deodată se întoarce către mine, zicându-mi:
— Bine, dar cu băieţii aceştia ce facem?
Eu, fără să pierd vremea, chem pe Caravasili şi-i dau ordin
să se ducă cu căpitanul Saltafero să cumpere oricâte capre şi
pâni va trebui pentru băieţi (δι¦ τa παιδι¦); şi mă apropiei de
tânărul şef pintre mulţime, îl iau de mână şi dinaintea tutulor
îl rog că, de va vedea pe viteazul căpitan Stamati, să-i prezinte
salutările mele şi să-i spuie din parte-mi că atât el, cât şi ceialalţi proscrişi din Chalkida se pot întoarce nesupăraţi de nimeni
la căminurile lor, având să se bucure de toate libertăţile, afară
de acea d-a mai ﬁ spaima oamenilor cinstiţi pe mare şi pe uscat.
A doua zi ﬂotila lui Saltafero rădica ancora şi pornea spre
apus, de unde venise, şi eu, întovărăşit de şase jandarmi din
Marathocambo şi de căpitanul Themistocli Burneli, porneam
spre Chora acasă.
Era o lună ca ziuă. Ajunsesem deasupra Mănăstirii Stavros,
când aud în urma mea o detunătură de pistol şi pe Themistocli
luându-se la înjurături cu nişte nevăzuţi dintre stâncile pe
lângă care treceam. După mai multe legi, cruci şi răscruci, înto-
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vărăşite de ameninţări şi laude: c-o să-şi mănânce suﬂete, inimi
şi maţe, întocmai cum făceau strămoşii lor, eroii din Omer,
înainte de a se lovi în spade şi în suliţi, încep la pistoale, şi
după câteva descărcături aud un strigăt: „με œφαγες σκυλˆ“
(„M-ai mâncat, câne!“). Vestitul pirat Bilibas, care era ascuns
acolo, fusese rănit de moarte, tovarăşii lui au fugit şi l-au lăsat;
am luat pe rănit cu mine şi l-am dus la Chora, unde am chemat îndată pe doftor, dar până în ziuă a şi espirat. Era tatuat
pe spate, mai jos de şale, cu portretele, de o parte, al regelui
Oton cu sabia scoasă, pe cealaltă, cu al reginei, cu inscripţiunea
ò Οθων καˆ 3 Αμ¢λiα (Oton şi Amelia).
Acum temerile din afară mai încetase. Saltafero se întorsese
la casa lui la Marathocambo şi se astâmpărase; dar în contra
piraţilor nu aveam nici o putere, căci îndată ce-i strâmtoram
în insulă, ei aveau marea dinaintea lor, unde nu aveam cu ce
să-i urmăresc.
Nu ştiu de mă pândea sau nu, dar pe toate zilele venea falşi
amici cu poveţi: că să nu mai trec prin cutare loc, că mă aşteaptă
Iaurta, că să nu mă mai duc la vânătoare, că mă pândea Buiuca etc. Deşi nu ţineam seama de acele prieteneşti prevestiri,
şi amorul propriu, şi demnitatea mea mă făcea să apuc tocmai
spre locurile desemnate, dar mărturisesc că aseminea vorbe
nu-mi făcea un efect plăcut, aşa că mă hotărăsc a pune capăt
acelor intrigi. Şi într-o zi, când vine unul să-mi denunţe conﬁdenţial un complot în care viaţa mea era în joc, chem pe procuror şi-i ordon să-l închidă până ce va dovedi arătările sale. De
aici încolo am putut trăi liniştit despre asemenea temeri.
Într-o seară târziu mi se anunţă doi oﬁţeri francezi, veniţi
din portul Tigani, unde se vedea fumul unui vapor mare, şi intră
în casă doi tineri: unul era Bastard, locotenent de vasél, adjutantul amiralului de Tinan, celalalt, un dragomán armean. Înţelegerea cu locotenentul Bastard a fost mai scurtă şi mai amicală
când ne-am convins că puteam vorbi fără intermediar. M-am
dus chiar într-acea seară de am întâlnit pe amiral pe bordul
său. El mergea să ia comanda trupelor franceze care dezbarcau
la Pireu ca să ocupe Grecia. I-am esplicat că, fără un vapor cu
care să se poată urmări piraţii pe mare, era peste putinţă a se
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pune capăt răului. El mi-a făgăduit că, îndată ce va ajunge la
Pireu, va trimite la dispoziţia mea un vapor pentru urmărirea
spumegătorilor de mare. Puţine zile după aceea mă întorceam
cu o barcă mică de la oraşul Carlovas, unde fusesem pentru o
cercetare; căpitanul bărcii mele deodată dă ordin cârmaciului
să vireze către un mic port care se aﬂa în apropierea noastră;
văzuse fumul unui vapor; eu îi zic să ţie marea înainte; nu
isprăvisem vorba, şi auzim un tun; era avertismentul să stăm
pe loc şi să arătăm pavilionul; am pus îndată pânzele în pană,
vaporul bătea bandiéra franceză în prúă şi la pupă, şi cu ﬂamure de război la catart; un cuart de oră ne ajungea şi se oprea
în dreptul nostru, un aspirant de marină se coboară într-o
barcă şi vine să ne ceară hârtiile; acest oﬁţer era tânărul Corea
Souza, astăzi consilier de ambasadă la legaţiunea braziliană din
Londra, cu care ne aducem adesea aminte de viaţa de la Samos.
Vaporul era corveta cu elisă Chaptal, cel mai iute mergător de
atunci al marinei franceze; comandantul era căpitanul de
fregată Pouthier, un vechi şi vestit lup de mare, care în tinereţa
lui, abia ieşit din şcoala de la Brest, avusese nenorocirea să ﬁe
îmbarcat pe Medusa şi să trăiască cu carne de om şapte săptâmâni pe dramaticul radóu, pe care marele pictor Géricault
l-a prezentat cu atâta măiestrie în îngrozitorul tablou care se
aﬂă în salonul cel mare pătrat de la Louvre. Pouthier era unul
din puţinii scăpaţi dintr-acel vestit naufragiu. Locotenentele de
vasél Laurent era secondul corvetei.
Ne-am împrietenit îndată ce am ştiut cine suntem şi unii,
şi alţii; ne-am împrietenit în mijlocul mării şi am petrecut şase
luni împreună, până ce Şaptalul, dehulat de alergături, a fost
trimis mai întâi la Camieş şi de acolo la bazinul de la Toulon
în reparaţie. Căpitanului Pouthier, înaintat la gradul de căpitan
de vasél, i s-a dat altă comandă. Locotenentul Laurent, un ambiţios care vrea să ajungă amiral, a rămas după cererea şi
stăruinţa sa la bateriile de marină care băteau Malacoful, Redanul şi Mamelonul Verdea, sub comanda amiralului Rigault
de Genouille; împărţea la toate bateriile d-a rândul iarba şi
a)

Redute din fortiﬁcaţiile Sevastopolului.
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projectilele trebuincioase şi trebuia să le inspecteze regulat de
două ori pe zi, pe ploaie, pe ninsoare şi în noroi până la genuchi,
de unde s-a întors comandant al avísului Averne, staţionat la
Constantinopol la dispoziţiunea ambasadorului, dar prăpădit
de şale, cum l-ai cunoscut. Ceilalţi oﬁţeri al Şaptalului, Rocmor Hugo şi Corea Souza, au fost îmbarcaţi pe vasele cele mari
de război descărcate de tunuri, armes en ﬂûte, cum se zice, şi
cărau în tot timpul războiului trupe proaspete din Franţa şi
luau de la Camieş şi de la Balaclava de ducea în Franţa bolnavi
şi răniţi.
Amiralul de Tinan mi-a mai trimis totodată o covertă englezească cu abur, Waspul, comandată de lordul John Hay, astăzi
amiralul care comandă diviziunea navală din Mediterana în
Egipet. Şaptalul a fost înlocuit succesiv cu Heron, cu Prometheu
şi cu Narvalul, mai tot timpul de 6 ani cât am stat la Samos.
Deşi Laurent a putut să-ţi povestească viaţa noastră de la
Samos, dar noi, bătrânii, trăim cu suvenirile, şi de multe ori aducerea aminte a zilelor grele pare că ne întinereşte.
(Va urma)
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xix. căpitanu laurent

Londra, 2 mai 1884

Scumpe amice,
Cuvintele „va urma“ de la sfârşitul epistolei
mele din broşura din apriliea m-au cam pus pe gânduri. Mi-am
zis că:
„Nu cumva aşteaptă de la mine ceva alt decât ceea ce pot da?“
Dacă voieşti să-ţi scriu câteodată, nu-mi cere, te rog, şir la
vorbă, căci nu sunt în stare a-mi restrânge suvenirile şi a le
clasa pe date, ci lasă-mă să fac cum pot şi cum îmi vine.
Eu când citesc ceva scris de mine, îmi pare că aud pe repausatul Isailof, pe bunul român în casa căruia am fost de mai
multe ori ospătaţi împreună când eram la Constantinopol. Acel
bun bătrân a început de o sută de ori să-mi istorisească cum
din sadea Isaia s-a pomenit deodată coşcogea Isailof. Am ascultat cu toată atenţiunea, nopţi întregi, povestirea acelei metamorfoze; dar, din digresiune în digresiune, atât a lungit-o, încât
l-a ajuns sfârşitul vieţii fără de-a apuca să-mi spuie cum acea
codiţă s-a agăţat ca scaietele de numele său. Tot ce am putut
înţelege este că pozna i s-a întâmplat cam pe la anul 1807, în
zilele lui Miloradovici sau ale lui Michelsonb.
Dar să viu la amicul nostru Laurent şi la corveta pe care era
îmbarcat ca locotenent sau ca al doilea1.
a) Convorbiri literare, nr. 1, 1884. b) Mihail Andreevici Miloradovici (1771–1825), general rus; se distinge în războaiele napoleoniene;
ocupă Bucureştiul în războiul ruso–turc din 1806–1812. Johann Michelson (1740–1807), general rus, comandant al armatei de la Dunăre.
1) Second.
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Cum am pus piciorul pe Şaptal şi am dat ochi cu comandantul Pouthier, el mi-a scos şi mi-a citit o pancartă pecetluită
cu armele Franţiei; erau instrucţiunile cu care amiralul Le
Barbier de Tinan mi-l trimitea la Samos ca să măture1 Arhipelul
de piraterie şi de barateríe, dându-i putere de viaţă şi de moarte
în Cicladele Orientale, de la Rhod până la Aivali2. Acele instrucţiuni sunau cam astfel:
„1. Îndată ce vei zări un vas pe mare, vei porni drept asupră-i
şi când vei ajunge la o depărtare de două incabluri3 vei slobozi
un tun încărcat cu iarbă, ca să-şi arete pavilionul4 şi să stea
pe loc pe pânze.
2. Dacă după aceasta vasul şi-ar urma drumul înainte, îl
vei ajunge la o incablură şi-i vei trimite o ghiulea, căutând ca
proiectilul să-i treacă destul de aproape încât să-i audă
şuierătura.
3. Dacă şi după acest al doilea avertisment tot nu s-ar opri
din mers, vei alerga asupră-i cu toată puterea maşinei, şi de va
ﬁ mic vei trece cu corveta peste dânsul5, iar de va ﬁ prea mare,
încât să poată pricinui vătămare Şaptalului prin ciocnire, vei
trage asupră-i cu ghiulele6 până îl vei cufunda.
N.B. Vei căuta să pescuieşti7 pe oamenii căzuţi în mare, îi
vei lua pe bord şi-i vei ţine cu ﬁarăle de picioare, sub bună pază.
4. Când vei constata că prinşii sunt piraţi, îi vei spânzura
de subţiori la vergurile8 de sus şi te vei arăta cu dânşii, astfel
spânzuraţi, în porturile de primprejur.“
Comandantul Pouthier, care în viaţa lui de marinar trecuse
prin multe nevoi şi era cel mai renumit lup de mare, era un
bătrân gutos, cunoscut în toată marina franceză de regele podagroşilor9; zăcea trei săptămâni pe ﬁecare lună, cu picioarele şi
cu mânile cocoloşite în ﬂanele, chinuindu-se şi văitându-se.
Când îl apuca durerile, nimeni nu-i putea intra în voie. Cine
mai îndrăznea să s-apropie de el? Comanda rămânea atunci
pe seama locotenentului. Când era sănătos, deşi tot n-o scotea
din mille-millions de bombes cu f… şi cu F…, era vesel şi glumeţ,
1) Balayer. 2) Metilena. 3) 800 de metri. 4) Bandiéra. 5) Vous lui
passerez sur le corps. 6) À boullet. 7) Repècher. 8) Vergues. 9) Le roi
des gouteux.
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adevărată grădină, bun ca pânea caldă, dar totdauna straşnic
şi posomorât cu oﬁţerii şi cu oamenii echipajului său. El avea
o poftă nespusă de-a aplica instrucţiunile amiralului, mai ales
pe acele cuprinse la capitolul 4. Îşi frământa mintea ziua şi
noaptea, născocind fel de fel de stratageme ca să poată pune
mâna pe un pirat.
Deşi combinaţiunile sale izbuteau foarte rar, dar şi când se
nemerea, apoi nu era de glumă cu viaţa acelor cari-i cădeau în
gheare. Îţi voi cita numai două cazuri care i-au umplut inima
de mulţumire.
Se aﬂa de mai multe săptămâni în portul Vathy o goeletă
de comerţ care fusese urmărită de banda lui Buiuca. Piratul
aﬂase că corabia avea sirmaia1 de o sută de mii de lei pentru
cumpărături de grâu; de două ori îndrăzneţul bandit încercase
s-o atace chiar în port; şi căpitanului îi era frică să iasă pe mare.
Pe o noapte întunecoasă introducem încetişor într-acea navă,
câte doi-doi, cinci matrozi francezi armaţi şi cinci jandarmi
samioţi; îi ascundem în cală2 cu oﬁţerul Hugo şi o pornim din
port în port, ca să vânză şi să cumpere. După zece zile de
primblare, goeleta e atacată într-o noapte în golful Mandalii;
şi pe când bandiţii erau ocupaţi a lega pe căpitan şi pe lostrom3
şi căutau a sparge cicmigeáua4 cu bani, iese Hugo cu oamenii
lui din magazie, ia pe hoţi în baionetă şi mi-i aduce la Samos
numai buni de dat pe seama chirurgilor.
O altă espediţiune şi mai fructuoasă, care a pus, pot zice,
capăt pirateriei, a fost distrugerea bandei lui Iaurta.
Prânzisem pe Şaptal, soarele apusese, luna se arăta luminoasă pe un cer albastru şi transparent şi ne hotărâm deodată să facem o inspecţiune insulelor, până la Rhod.
A doua zi pe la zece dimineaţa intram în Portul Cavalerilor.
Nu aruncasem încă bine ancora, şi vedem venind către noi o
barcă frumos împodobită, purtând pavilion francez; ea aducea
pe un mândru consul cu haina muiată numai în ﬁr, cu un guler
nalt până la urechi, cusut scoarţă; în cap, o şlápă monumentală

4)

1) Capital. 2) Magazia unei corăbii.
Lada cu bani.

3)

Secretarul bastimentului.
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în trei colţuri, cu fulgi de jur împrejur; era vestitul sior 1 Tevenain, cunoscut de aproape un secul în toate insulele Arhipelului; el venea să salute pe comandantul Şaptalului. Oﬁţerul de
cuart 2 dă semnal cu ﬂuierul, garda de onoare se adună lângă
scara 3 vaporului cu fíferi înainte, cântând marşul Partant pour
la Syrie, şi consulul Franţiei este primit pe bord cu toate onorurile militare, condus de locotenent în salonul comandantului,
cinstit, după obicei, cu un pahar de madér şi un biscot; după
aceea, întovărăşit de comandant până la scară, soldaţii prezentându-i din nou armele şi fíferii zicând din ﬂuiere marşul lui
Napoleon, şi la coborârea în barcă salutat cu şapte sloboziri de
tun, cum se cuvenea după regulament.
De-abia ajunsese barca la mal, când iar o vedem venind, iar
haină cusută cu ﬁr, iar spángă, iar tricorn, iar consul, astă dată
cu pavilion englezesc. Altă primire cu onoruri militare, fíferii
cântând pe God save the Queen, pahar de madér şi şapte lovituri
de tun.
Nu trecuse zece minunte, când altă barcă, aceasta cu pavilion olandez. Este primit şi acest consul ca predecesorii săi;
dar, pe când sorbea din madér, Laurent, îndesându-şi bine
sticla în ochi şi observându-l cu atenţiune, îl întreabă dacă nu
cumva este frate cu consulul Franţei şi al Engliterei, că prea
le semăna mult.
— Nu, domnule, nicidecum, răspunde el, sunt tot eu; am să
mai vin încă de patru ori, că sunt consul a opt puteri; dar acum
am rămas numai cu şapte, din cauza războiului, căci, deşi reprezentant al Maiestăţei Sale împăratului Nicolae, dar n-o să pot
veni ca consul rusesc, relaţiunile noastre cu puterile aliate ﬁind
întrerupte.
Comandantul, speriat de perspectiva atâtor vizite, îl roagă
să-l scutească, spunându-i că-l iartă pentru celelalte patru; dar
tot împingându-l spre uşe cu un F… şi consulul tot trăgându-se, salutând de-a-ndăratele, i se prinde peruca într-un cui
şi rămâne cu capul tigva; múzzii încep a râde cu hohote şi fíferii
intonează aria Marlborough s’en va-t-en guerre.
1)

Seigneur sau signor.

2)

De rând.

3)

Échelle.
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Sunt mulţi levantini în Turcia cu câte trei sau patru steaguri
consulare pe casă; am cunoscut la Şumna pe un Tedeschi, cam
neamţ, cam ovrei, care pe la anul 1849 era consul al Franţei şi
al Austriei totodată. Ca reprezentant al Franţei, avea ordine
de la generalul Aupick să dea refugiaţilor unguri şi poloni paşapoarte franceze şi să le înlesnească scăparea, procurându-le
mijloace de a se duce în Franţa, în Anglia sau în America; avea
totodată ordine de la baronul Sturmer, internunţiul, să ceară
concursul autorităţilor locale ca să aresteze pe orice refugiat
ungur sau polon ce va aﬂa în circonscripţia sa. Refugiaţii se
duceau plini de încredere la consulul Franţiei, acesta se metamorfoza în consul austriac, cerea ajutorul poliţiei turceşti, în
puterea tractatului de estradiţiune, şi punea de aresta pe nenorocitul a căruia scăpare o voise atât de sincer cu un minut
mai înainte. Astfel, conştiinciosul Tedeschi esecuta cu sﬁnţenie
şi zel instrucţiunile şi ale ambasadorului Franţiei, şi pe ale
internunţiului Maiestăţei Sale apostolice. Mulţi unguri şi poloni au păţit-o şi au fost victima acelui agent cu două ipostaze,
până când a luat de ştire ambasada franceză despre acest joc
tragicomic.
După ce am petrecut toată ziua la Rhod, la Otelul Cavalerilor, în Strada Cavalerilor, pe Piaţa Cavalerilor, am pornit seara
spre nord-vest şi, strecurându-ne pe nesimţite printre labirintul
insulelor Furni, ne-am arătat fără veste în faţa Nicariei, unde
tot oraşul era adunat în port, dar, la apariţiunea vaporului, spaima a fost mare printre vânzători şi cumpărători – era acolo un
fel de bâlci; fugeau toţi în toate părţile cu ce apuca a lua.
Patria lui Icar este o ţară curioasă; locuitorii ei diferă mult
de acei ai celorlalte insule; vorbesc o grecească mai elinească
decât a celoralalţi greci, au un tip mai pronunţat, mai caracteristic, îndesaţi, ţapeni şi sănătoşi, femeile frumoase, graţioase
şi foarte inteligente; casele lor nu au nici uşi, nici ferestre, nici
paturi, nici duşumele. La dânşii nu este nimănui permis să
aibă obiecte aduse din alte ţări; poartă, vara ca şi iarna, cămeşi
de pânză groasă, nădragi largi de postav prost, femeile îmbrăcate numai cu stofe ţesute şi cusute în casă.
Când un nicariot a voiajat şi se întoarce în patrie, îi ies toţi
înainte în port şi-l pun de-şi arde tot ce nu este din Nicaria.
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Aceasta însă nu-i opreşte de-a avea mărfuri ﬁne de vânzare,
căci sunt depozitari pradelor făcute de piraţi, pe cari dumineca le scot în piaţă şi le vând cu ocáua pe la negustori veniţi
de prin alte insule şi din Asia Mică. Câte doi lei ocáua de atlas,
trei lei ocáua de catifea, patru lei ocáua de postav subţire.
Când am dezbarcat, am găsit piaţa pustie; fugise toţi în
toate părţile. Ca să putem vorbi cu cineva, a trebuit să trimetem jandarmii să ne aducă pe ciorbagíi şi pe un biet mudír1
turc, reprezentantul autorităţii sultanului, trimis acolo de paşa
de la Rhod. La orice întrebare a noastră, ciorbagíii ne răspundeau cu:
— Aşa, domnilor! Dar unde se pomeneşte piraţi pe la noi?
Dacă ar îndrăzni vreunul să calce în insula noastră, şi copiii
cei mici l-ar lua de goană şi l-ar omorî cu pietre. Noi suntem
săraci lipiţi, ne hrănim cu cărbuni, suntem cărbunari cinstiţi
şi pescuitori de bureţi, muncă grea, domnilor! că ne dăm afund
în mare la douăzeci şi la treizeci de staturi de om, uite, suntem
surzi şi cu unghiile rupte.
Pe când ei vorbeau astfel, mudírul ne făcea semn din ochi
şi din măsea că tot ce ne spun erau minciuni.
Am adunat toate bărcile la un loc şi le-am pus sub paza a
doi jandarmi, dându-le ordin să nu lase pe nimeni să facă semne
telegraﬁce piraţilor, aprinzând focuri pe dealuri, şi noi am pornit
spre Calimnos, unde am întâlnit bricul turcesc comandat de
Abdin beg, care aştepta o suﬂare de vânt ca să poată intra în
canal, la locul staţiunii sale; i-am dat amară2 şi l-am remorcat3.
Dar, pe când se făcea manopera legatului frânghiei, comandantul turc ne spune că zărise o barcă care trăgea spre Leros
şi că, măcar că-i dăduse semnal cu tunul, ea în loc de a se opri,
ca să ﬁe vizitată, se ascunsese prin creţiturile malurilor insulei
şi dispăruse. Abdin beg bănuia că erau piraţi şi debarcase în
Leros. Ne-am dus de-am postat bricul turcesc în portul despre
răsărit; şi noi cu vaporul, după ce am înconjurat insula şi am
ridicat toate bărcile, am luat poziţie în portul despre apus, unde
am scos câte zece oameni armaţi din ﬁecare vas şi am cutreierat
insula dintr-un capăt până în celalalt, fără de-a întâlni altă
1)

Subprefect.

2)

frânghie.

3)

tras edec.
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suﬂare decât ciobanii cu turme de capre, de la care nu am putut
aﬂa nimic. La ameninţările de a-i împuşca şi de a-i spânzura,
ne răspundeau mereu cu: „Nu ştiu, n-am văzut“; dar când am
început a împuşca din capre, doi ciobani au început a plânge
şi ne-au dus la un zăvoi unde ne-au arătat intrarea unei peştere
care comunica cu un turn dărâmat care făcea parte din ruinele
unui vechi castel din timpul Cavalerilor. Am băgat în acea
peşteră patru soldaţi, ordonându-le să înainteze, împuşcând
în întunerec, şi noi ne-am dus de am înconjurat turnul. De-abia
luasem poziţiune, când am fost salutaţi cu o ploaie de gloanţe
care ne-a rănit doi matrozi francezi şi au omorât un jandarm.
Piraţii ieşise acum din peşteră şi trăgeau din turn, de la meterez; puştile lor băteau mai departe decât ale marinarilor
francezi. Am fost siliţi să scoatem din corăbii două tunuri de
munte1, pe care le-am pus pe unul de-o parte şi altul de cealaltă
parte a turnului şi am început o bombardare în regulă. O bombă
de la tunul francez, nemerind printr-o crăpătură a turnului, a
zbucnit în mijlocul piraţilor, rănind şi omorând; şi i-a speriat
atât de mult, încât, nemaiavând pe unde să scape, au ieşit din
turn, aruncând armele şi cerând graţie în genuchi.
Cu toată silinţa oﬁţerilor francezi şi turci, care dădeau cât
puteau cu latul săbiei în soldaţii lor, a fost peste putinţă a opri
măcelul, încât din doisprezece, numai patru au rămas cu viaţă,
dar şi aceia în ce stare!
Aduşi pe bordul Şaptalului, comandantul a ordonat să li
se aplice capitolul patru din instrucţiunile admiralului şi i-a
primblat spânzuraţi de catarturi prin toate porturile de la Leros
până la Smyrna, ceea ce a aruncat spaimă mare în toată
pirateria.
De atunci tâlharii, nemaiîndrăznind să iasă pe mare, nici
să treacă în Asia sau să scape dintr-o insulă într-alta, erau siliţi
să se ascundă prin peşteri şi prin munţi în Samos, şi-i puteam
prinde vii sau morţi. Cei mai mulţi se predau singuri, de frică
de a nu cădea pe mânile comandantului Pouthier. Numărul lor
trecea de şase sute, îi ştiam pe toţi anume. Uneori, mergând
1)

Pierriers de montagne.

căpitanu laurent 255
pe drum, mă pomeneam cu câte unul căzând în genuchi, spuindu-şi numele şi cerând iertare.
Într-o dimineaţă eram ocupat cu secretarul administraţiunii
în espeduirea afacerilor când mi se anunţă un om care cerea
să-mi vorbească şi se introduce un tânăr nalt, frumos, blond
şi elegant; el purta mândru o fustanelă curată şi creaţă, minteán de postav alb, bogat cusut cu mătasă albastră, încins cu
un sileáh roşu, cusut cu ﬁr, şi cămaşă de borangic subţire, prin
care se străvedeau două braţe viguroase, păroase şi tatuate;
ochii săi erau albaştri şi aveau o căutătură ﬁoroasă. Îl invit
să-mi spuie ce avea de spus. El îmi răspunde că voieşte să ﬁm
singuri. Zic secretarului şi oﬁţerului de jandarmi să se retragă;
ei, în loc de-a ieşi, îmi fac semne de temere, dar sunt siliţi să
ne lase singuri când îi invit de-a doua oară. Îndată ce rămânem
numai amândoi, streinul se repede la uşă, învârteşte cheia şi
ia în faţa mea o postură înţepată, zicându-mi cu un ton care semăna mai mult a ameninţare decât a pocăinţă:
— Ce fel de om crezi că sunt eu?
La aceste cuvinte îi răspund că datoria mea de creştin şi de
dregător era să consider pe toţi oamenii de buni până la proba
contrară, şi cât pentru dânsul, văzându-l înzestrat de Dumnezeu cu putere şi sănătate, îl credeam un bun şi onest muncitor, meseriaş sau marinar.
La aceste cuvinte, băgând mâna în sân, el scoate o legătură
cu hârtii, pe care mi-o trânteşte dinainte pe masă, zicându-mi:
— Te înşeli! Eu sunt un om rău, na, citeşte!
Deschizând pachetul, dau peste diploma unui bastiment
englez jăfuit şi echipajul de nouă inşi1 măcelărit. Îl întreb dacă
nu cumva fusese şi el cu mizerabilii care comisese acea oribilă
crimă, şi-mi mărturiseşte că era căpitanul lor, că banda fusese
echipată şi armată la Syra şi trimisă să atace corăbiile cari
aduceau hrană şi muniţiuni armatelor aliate. El îmi dă numele
tuturor tovarăşilor, optsprezece la număr, nume pe cari le avea
scrise într-o listă ascunsă în opincă. Îmi spune că săvârşise mai
multe omoruri, între care şi pe socru-său. Pe acesta, după ce-l
1)

Oamenii, matrozi ai corabiei.
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omorâse, îi tăiase capul şi-l adusese peşcheş nevestei sale într-o
traistă, aceasta numai pentru că bătrânul îi scrisese dojenindu-l pentru relele purtări ce avea cu ﬁică-sa.
La observaţiunea ce i-am făcut că, de crede că, predându-se
singur, scapă de urmările ce trag după dânsele faptele ce-mi
destăinuise, se înşală, pentru că eu nu eram duhovnic şi că
datoria mea îmi impunea a-l da pe mânile poliţiei şi a procurorului, îmi răspunde:
— Eram liber şi puteam să stau ascuns, precum am stat,
sau să mă duc în lume; dacă am venit aici este ca să mă pui în
spânzurătoare, ﬁindcă nu pot trăi în pace cu conştiinţa mea şi
n-am avut curajul să mă sinucid.
Condus la Syra pe o fregată de război engleză, comandată
de căpitanul King 1, ca să ﬁe confruntat cu persoanele pe cari
le denunţase ca complici, a fost adus înapoi la Samos şi dat judecăţii. Macri Iani, după şase luni, muri de oftică în închisoare.
Pe toată ziua puneam mâna pe cinci sau şase listopiraţi,
Arhipelul era măturat de piraterie, şi acum mărfurile şi călătorii puteau circula pe mare şi pe uscat în toată siguranţa.
Când comandantul Pouthier era pe picioare, Laurent rămânea fără ocupaţie pe bord şi venea de se instala acasă la mine
cu săptămânile; venea cu spiritul lui cel plăcut şi vesel, cu miile
sale de anecdote; era omul pe care l-ai văzut la Sevastopol,
unde în cortul său se adunau la petreceri toţi generalii, la orele
când bombardarea şi canonada se odihnea de-o parte şi de alta.
Legat la cap cu un prosop, devenea un Orosman, capabil să ţie
concurs cu Ligiez şi cu Beauvallet; înfăşurat într-un cearşaf,
se făcea o Phedră sau o Hermionă, la care putea să râvnească
chiar vestita Raşelă; cânta partiţiunile lui Robert şi a lui Raul,
ca Nourrit şi ca Duprez, imita cu bastonul în gură întoarcerea
vacilor din Guillaume Tell, cu toate ﬁoriturile clarinetei de la
operă; cu un scaun şi cu o mescioară îşi făcea o tribună sau o
catedră, de pe care vorbea ca Thiers şi ca Guizot la Cameră,
sau ca Cousin şi ca Villemin la Sorbona. Ţi-aduci aminte cum
a gonit din Otelul de Byzance pe neplăcutul său vecin de
1)

Astăzi amiral.
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cameră, desperându-l cu mirosul unui şoarece mort pe care-l
ţinea în foile de suﬂat în cămin; pândea când armeanul lipsea
din odaie şi-i suﬂa pe gaura uşei duhoarea şoarecelui împuţit,
până ce-i făcea aerul odăiei nesuferit.
Laurent era amestecul cel mai plăcut de om serios şi de ceea
ce se numeşte un gamina; era învăţat, foarte învăţat, brav ca
Du Guesclin, bun cu amicii şi camarazii săi, devotat până la
abnegaţiune, dar şi când se mânia pe cineva, acela n-avea decât
să se ducă să se înece. Era considerat în toată marina franceză
ca unul din tinerii oﬁţeri cei mai capabili şi cu viitor, iubit de
toţi câţi îl cunoşteau. Pentru mine era imaginea vie a Franţiei
vesele, pline de ştiinţă şi de spirit, fără pretenţiune.
Am petrecut cu dânsul la Samos şase luni, până ce într-o zi
Şaptalul a primit ordin să meargă să se repare la Toulon. Comandantul Pouthier, înaintat la gradul de căpitan de vaşél, era
chemat la un comandament mai mare; oﬁţerii Hugo, Rocmor şi
Corea Souza, îmbarcaţi pe vaşélele dezarmate, transformate în
corăbii de transport1, duceau proviziuni şi trupe proaspete la
Camieş, la Eupatoria, de unde luau şi duceau în Franţia bolnavi, răniţi şi schilogiţi, în starea în care i-am întâlnit la Dardanele, când eram împreună pe Jourdain cu diviziunea generalului
Chamfroid. Laurent, mai ambiţios şi mai setos de înaintare, a
cerut să rămâie cu amiralul Rigault de Genouille la bateriile
de marină formate cu tunurile scoase din vase, tunuri mari, cu
care s-a bombardat Malacoful, Mamelonul Verde şi mai toate
forturile de la Sevastopol. Era însărcinat a aproviziona zilnic
cu praf şi projectile toate acele baterii, pe ploaie, pe ninsoare şi
pe noroi până la genuchi, serviciu de la care s-a întors în starea
în care l-ai găsit la Constantinopol, când în schimbul sănătăţii
pierdute i se dăduse comanda avízului L’Averne, staţionat la
Constantinopol la dispoziţiunea ambasadorului, o poziţiune
plăcută şi foarte căutată, căci ducea la înaintări repezi, cum
dusese pe locotenentul de vasél Laroncière Le Noury, pe Exelmous şi pe Roussin, ajunşi în puţini ani amirali.
a)
1)

Ştrengar, puşlama (fr.).
Armier en ﬂûtte.
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Ambasadorul petrecând pe atunci mai mult la Pera decât
la Terapia, Laurent îşi stabilise domiciliul în casă la noi, unde
mult regretatul nostru amic Costache Negri, providenţa bravilor oﬁţeri din lagărul de la Maslaca, făcuse ca salonul nostru
să ﬁe un adevărat cuartier general al oﬁţerilor celor mai distinşi.
După plecarea Şaptalului mi s-a trimis la Samos, în timpul cât am şezut acolo, câte un staţionar francez sau englez,
Wasp-ul, corvetă comandată de lord John Hay1, Heronul,
comandat de baronul Roussin2, Prometheu, sub comanda căpitanului de fregată Lefevre3, care avea de locotenent pe Conrad4,
Narvalul, comandat de Bastard5, şi la ﬁecare trei sau patru
luni aveam vizita amiralului Bouet Villaumez, care urmase
după amiralul de Tinan. Noul amiral era un om vesel şi de duh,
povestea cu un talent rar petrecerea lui în Insulele Marquise,
unde staţionase mulţi ani şi trăise în cea mai stânsă intimitate
cu regina Pomareeab. El ştia să învăluiască aşa de frumos
anecdotele modernei Cleopatre, încât putuse să ﬁe ascultat cu
plăcere chiar de regina Amelia şi de madame Adelaide, fără de
a se scandaliza; şi Domnul ştie dacă acele aventuri erau sărate
şi pipărate.
Pe la anul 1855, liniştea în Arhipel era completă; reuşisem
a organiza administraţia, ﬁnanţele şi justiţia în insulă într-un
mod, pot zice, satisfăcător; îmi credeam misiunea mea acolo
împlinită şi-mi dădusem demisiunea în mai multe rânduri, dar
în loc de descărcare primeam congedii limitate şi nelimitate
pentru a mă duce la Constantinopol, înaintări şi decoraţii. Când
ne-am întâlnit la Smyrna, veneam călare de la Stankey6, unde
fusesem să asist la escavaţiunile ce făcea învăţatul arheolog
Newton la Mausoleul Artemisei. Vizitasem în treacăt Ieronda7,
Palatia8 şi Aiasulucul9.
a) La Maslak, în împrejurimile Constantinopolului, se aﬂa tabăra
armatei franceze. b) Pomare IV, regină a Arhipelagului Tahiti (1827–1877).
1) Astăzi admiral, comandă ﬂota în Mediterana. 2) Astăzi admiral.
3) Surnumit Tête de fer; astăzi admiral. 4) Care a comandat escadra
franceză în apele Tunisiei. 5) Fostul adiotant al admiralului de Tinan.
6) Vechea insulă Cos, patria lui Hypocrate. 7) Templul Didimilor Castor
şi Polux. 8) Antica Milet. 9) Aghios Theologos, din care turcii au făcut
Aiasuluc (anticul Efes).
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Sevastopolul căzuse, şi negocierile pentru pace, începute şi
lăsate în mai multe rânduri, acum se deschisese din nou cu mai
multă şansă de reuşită. Ele erau conduse mai mult de Austria.
Baronul de Baista era axa pe care se învârtea toată diplomaţia europeană. Acest ministru cugetase chiar de la începutul
ostilităţilor să se folosească de acest război, fără de a risca nici
bani, nici oameni. Printr-o dibăcie rară, izbutise a ocupa milităreşte Principatele Române şi a închide drumul întoarcerii
trupelor ruseşti la Dunăre, fără de-a intra în luptă pe faţă cu
Rusia, dar spera mai mult; mergea cu gândul până a visa încorporarea Principatelor, sau cel puţin a se substitui protectoratului rusesc; dar negăsind echo la aceste aspiraţiuni nici la
Berlin, nici la Francfurt, Austria se văzuse silită a-şi mărgini
dorinţele şi se mulţămi numai cu depărtarea rivalei sale de la
malurile Dunării. Simţise că Napoleon, satisfăcut cu succesele
militare ce dobândise în Crimeea şi totodată îngrijat de marele
cheltuieli ce făcea cu un război depărtat, era dispus sau să trateze de-a dreptul cu Rusia, chiar şi fără consimţemântul Engliterei, sau să facă apel la naţionalităţi, şi mai ales la cea polonă.
Împăratul francezilor mai dorea pacea şi dintr-un alt punct de
vedere: vedea că se apropia momentul când ﬂota rusească din
Baltica era să ﬁe nimicită, caz în care era să ﬁe silit să caute o
compensare în estinderea fruntariilor sale, ceea ce putea să
ridice Europa Centrală în contra lui; pentru această luptă însă
el nu se credea pregătit.
Toate aceste consideraţiuni făceau că puternicul împărat să
se mulţumească cu respingerea Rusiei de la Dunăre şi cu neutralitatea Mării Negre. Pe de altă parte, deşi Englitera ţinea
mult la îndreptarea fruntariilor turceşti din Asia, în partea
despre Kars, mai mult decât la retrocesiunea Basarabiei, la
care nu se interesa decât ca la o cestiune de apă, dar nu voia
să împingă stăruinţele sale mai departe decât aliata sa, căci nu
se simţea în stare de a continua războiul singură, numai cu
ajutorul Turciei. Rusia era obosită de luptă şi se temea foarte
a) Friedrich Ferdinand von Beust (1809–1886), om de stat germano-austriac, în epocă ministru de externe al Saxoniei.
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mult pentru ﬂota ei de la Kronstadt, pe care o considera foarte
compromisă faţă cu puterile navale ce Englitera concentra în
Baltica, şi în condiţiunile de pace ﬁnale ale Austriei nu vedea
decât o singură diﬁcultate, retrocedarea unei părţi a Basarabiei,
punct din care repausatul împărat Nicolae făcuse o chestiune
de onoare. Acum însă, că bătrânul împărat dispăruse, succesorul său putea face partea focului, fără de a se considera atins
în amorul propriu.
În aceste împrejurări şi dispoziţiuni, Austria, care spera
mult de la continuarea războiului şi care credea propunerile
ei de pace neadmisibile la Petersburg şi la Londra, se pomeneşte pe neaşteptate că ele sunt primite şi de-o parte, şi de alta,
că se iscălesc preliminările de pace şi se hotărăşte întrunirea
Congresului la Paris.
În Tratatul de Paris se stipula ca să se trimită o comisiune
europeană în Principate, ca să studieze şi să cunoască trebuinţele şi aspiraţiunile românilor, convocându-se adunări, divanuri
ad-hoc, la Bucureşti şi la Iaşi.
Dar, ﬁindcă la 1 mai 1856 espirau puterile domnilor Stirbei
şi Grigorie Ghica, numiţi la 1849 pe termen de şapte ani, ei erau
să ﬁe înlocuiţi prin caimacámi numiţi de Poartă, până la alegerea domnilor de către Camerele elective ce erau să se aleagă
după prescripţiunile unei convenţiuni încheiate ulterior între
puterile semnatare ale Tratatului de Paris.
Venind pe atunce la Constantinopol şi mergând la Feti-Ahmed paşa, acesta, cumnat al sultanului, începu a-mi vorbi de
chestiunea Principatelor, de situaţiunea ce făcea Tratatul de
Paris acelor ţări, şi m-a întrebat dacă cunoşteam pe fostul
domn al Valahiei, Alexandru Ghica, spuindu-mi că l-a cunoscut
la Şumna, când fusese să întâmpine pe sultan Mahmud; îmi
zise că a fost un domn bun şi credincios sultanului, m-a întrebat
dacă trăia şi unde se aﬂa. Am proﬁtat de aceste bune cuvinte
ca să-i răspund că acum sultanul avea o bună ocaziune să-i
arate recunoştinţa sa pentru devotamentul său, numindu-l caimacám. El îmi zice:
— Şi crezi că Redcliffe ar susţine numirea aceasta?
Eu îi răspund că eram sigur de sprijinul ambasadorului
Engliterei, dacă alteţa sa mă autoriză să-i vorbesc ca din parte-i.
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Astfel autorizat, am văzut pe lordul Redcliffe chiar în seara
aceea, şi el a chemat îndată pe întâiul său secretar Alison şi
l-a pornit la Bucureşti, ca să se înţeleagă cu fostul domn Alexandru Ghica, care în curând a fost numit caimacám în Valahia
deodată cu Toderiţă Balşa în Moldova; acesta era susţinut de
baronul Prokesch, după recomandaţiunea contelui austriac
Goedelb.
În vara anului 1857, comisarii europeni se adunase la Constantinopol şi porneau unul după altul la Bucureşti. Într-o zi
primisem vizita principelui Labanof, care venise să mă vadă
la Hissar, împreună cu comisarul francez Talleyrand şi cu
Laurent. Îi petreceam până la mal, când Talleyrand, puind
piciorul în barcă, se întoarce şi-mi zice:
— Ştii că Balş caimacámul este bolnav pe moarte?
Nu ajunsesem bine pe deal acasă, când vine un cavás şi mă
cheamă la Emirghian, la Reşid paşa. Cum intru, vizirul îmi
spune că primise chiar atunci ştirea că Balş murise şi-mi cere
să-i însemnez câteva nume de boieri care ar putea înlocui pe
caimacámul repausat, zicând că ar voi să facă numirea chiar
în noaptea aceea prin telegraf, până a nu se răspândi ştirea,
ca să nu lase câmp intrigilor competitorilor. Am însemnat pe o
foaie numele următoare:
Costache Negre,
Stefănică Catargiu,
Vasile Alecsandri şi
Lascar Roseti.
Reşid paşa cheamă pe secretarul său Riza beg, îi încredinţează lista, ordonându-i să colinde pe câteşişase ambasadorii,
cerându-le să însemneze dacă au a face obiecţiune la numirea
vreuneia din persoanele însemnate.
a) Teodor Balş (1805–1 mart. 1857), caimacam al Moldovei (1856–1857).
Politician rudimentar, ultraconservator, a luat măsuri antiunioniste şi
antiliberale brutale, desﬁinţând, de pildă, instituţiile de învăţământ. Pentru o descriere detaliată a intrigilor şi personajelor politice din perioada
premergătoare Unirii, v. Radu Rosetti, Amintiri, Humanitas, Bucureşti,
2013, şi Memoriile principelui Nicolae Suţu, ed. cit. b) Oskar von GödelLannoy (1814–1883), diplomat austriac, consul la Iaşi.

262 ion ghica
Era pe la miezul nopţii, când iar vine şi mă cheamă de la
Reşid paşa. Îmi arată lista însemnată cu cruci de sus până jos:
ﬁecare ambasador ştersese câte un nume; atunci însemnez alte
nume, între care Ralet, Cogălniceanu şi Mavrogheni. Până a
doua zi acele nume avusese soarta celor dântâi; ştirea se răspândise şi intrigele începuse la palat. Pe tot momentul, sultanul,
nerăbdător, trimetea de întreba pe vizir ce făcea cu numirea
caimacámului Moldovei, până în sfârşit trimite scris chiar de
mâna lui numele lui Niculake Vogoridi; acest nume, trimis prin
Riza beg în colindul ambasadorilor, nu întâmpină nici o împotrivire; ﬁecare răspund că, necunoscându-l, nu poate face nici
o observaţiune. Şi a doua zi, Photiadi, unul din ginerii lui Stefanache beg, pornea pe Loydul austriac la Galaţi, ducând la
Iaşi ﬁrmanul de numirea lui Niculake Conake Vogoridi.
Chiar în ziua aceea, ducându-mă la Terapia, găsesc pe ambasadorul Franţiei furios de această numire; îi observ că atârna
de la el ca să nu ﬁe numit, căci nu avea decât să ﬁ făcut ce făcuse ceialalţi ambasadori pentru persoanele însemnate în cele
două liste dântâi. El îmi răspunde că nu i-a putut trece prin
gând că numele lui Vogoride era o cugetare serioasă şi că considerase propunerea mai mult ca o glumă. La observaţiunea ce
i-am făcut, că era o lovire dată unirii Principatelor, căci bătrânul
Vogoridi asigurase pe Poartă că ﬁul său Niculake era singurul
în Moldova care putea să facă ca majoritatea aleşilor la divanul
ad-hoc să ﬁe în contra unirii, Thouvenel a îmi răspunde:
„Ha! par exemple, je voudrais voir qu’il s’amuse à inﬂuencer
les élections!“ b
Vogoridi şi-a ţinut făgăduiala. Întrebuinţând tot felul de
mijloace, răspândind titluri de boierii până şi evreilor, a reuşit
a face o Cameră după pofta inimei separatiştilor, dar n-a putut
opri indignaţiunea generală de-a izbucni, încât din toate părţile curgeau protestaţiunile. Partidul unirii surprinsese şi dase
publicării, în streinătate, corespondenţa secretă a lui Vogoride,
a) Édouard-Antoine de Thouvenel (1818–1866), diplomat francez; ambasador la Constantinopol în perioada unirii Principatelor (1856–1860),
ministru de externe (1860–1862). b) „Asta-i bună! Numai să îndrăznească să inﬂuenţeze alegerile!“ (fr.).

căpitanu laurent 263
şi această dezvălire de intrigi bizantine a făcut pe ambasadorul Franţiei să ceară oﬁcial anularea alegerilor frauduloase.
Poarta, sprijinită de lordul Redcliffe şi de baronul Prokesch,
susţinea cu tărie validitatea alegerilor, până ce împăratul
Napoleon, ducându-se la Osborne, a cerut de la regina Victoria
ca să dea instrucţii ambasadorului ei; în urmă, lordul Redcliffe
a fost silit să lase ca cestiunea anulării alegerilor să se dezbată
între Poartă cu ambasadorul Franţiei. Poarta însă, deşi părăsită
de Englitera, tot persista cu tărie şi încăpăţânare într-atât,
încât Thouvenel se văzu silit a întrebuinţa chiar ameninţarea
de a coborî pavilionul şi de a întrerupe relaţiunile diplomatice.
Într-o dimineaţă, Laurent, trecând de la Terapia la Pera, se
opreşte să dejune la mine; îi espun starea chestiunii, el ascultă
şi, în loc de a se pune la masă, îşi ia şapca şi pleacă, zicând:
— Las’, să vezi ce am să fac!
Îndată ce ajunge la Terapia, intră în cabinetul ambasadorului, unde era şi d. Ferdinand de Lessepsa. Ambasadorul, agitat
şi esprimându-se cu mânie în contra încăpăţânării lui Reşid
paşa, zicând că, de nu s-ar teme de complicaţiuni mai mari, ar
coborî îndată pavilionul, Laurent, nici una, nici două, se duce
în grădină lângă catartul steagului, cheamă o scuadră de marinari, salută steagul şi-l coboară cu toate onorurile după regulă.
Thouvenel aude salutarea şi se dă jos neliniştit, Laurent se
face că nu-l vede şi întorcându-se către soldaţi cu cuvintele:
„Quand la France a versé tant de sang, elle doit être écoutée“ b.
Ambasadorul, la aceste cuvinte, de unde părea supărat, se duce
la Laurent şi-i strânge mâna, zicându-i: „ Après tout, maintenant, que c’est fait, ma foi, c’est bien fait. Il faut que les Turcs
cèdent“ c. De-abia ajunge la palat ştirea că ambasadorul Franţei a coborât steagul, şi sultanul trimite grabnic pe întâiul său
secretar la Reşid paşa, ordonându-i să se anuleze îndată alegerile din Moldova. Dintr-acel moment, unirea Principatelor devenea numai o chestiune de timp!
a) Ferdinand de Lesseps (1805–1894), diplomat francez; constructorul
Canalului Suez, deschis în 1869. b) „Când Franţa a vărsat atâta sânge,
trebuie să ﬁe ascultată“ (fr.). Referire la pierderile armatei franceze în Războiul Crimeii. c) „La urma urmei, ce-i făcut e bun făcut. Trebuie ca turcii
să cedeze“ (fr.).
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Amicia lui Laurent pentru tine şi pentru mine îl făcuse
român, el studia ziua şi noaptea apărările de la gurele Ebrului
şi ale Tajului, pentru că le credea aplicabile la Dunăre. Ce s-or
ﬁ făcut planurile şi proiectele ce ne-a trimis când eram la
minister împreună? Mi-aduc aminte că le-am dat lui vodă Cuza.
Laurent era un caracter independent şi cavaleresc. Pe când
comanda staţionarul ambasadei, vine la Constantinopol principele de Joinvillea, sub ordinele căruia servise pe fregata
Bellepoule, Cum aﬂă de sosirea fostului său şef, se prezintă
ambasadorului, zicându-i că-şi face o datorie a-l prevesti că el
nu putea să nu se ducă să vază pe un fost amiral francez, sub
care a servit şi pentru care, ca toţi oﬁţerii din armata franceză,
avea cea mai mare veneraţiune. Ambasadorul îi răspunde că
putea să se ducă să-l vadă şi fără a i-o spune, dar că în tot cazul
îl roagă să nu se înfăţoşeze în ţinută. Laurent a fost nedespărţit
de principele de Joinville tot timpul cât acest principe a stat
în Constantinopol. Şi nota bene că prin escepţiune de ceialalţi
oﬁţeri de marină, care mai toţi erau legitimişti sau orleanişti,
el era un bonapartist „de la veille“ b, cum se zicea.
Sănătatea lui Laurent ajunsese într-o stare de jale, de-abia
se târa şi a fost silit să renunţe la un viitor strălucit şi să ceară
punerea sa la reformă pentru inﬁrmităţi incurabile. Prin mijlocirea mătuşei sale, doamna Heine, dobândise de la ministrul
Fould un post de perceptor de contribuţiuni directe la Pontoise,
unde am fost de l-am văzut şi tu, şi eu puţin timp până a nu
înceta el din viaţă.
Când i-am anunţat vizita mea la Pontoise, a venit de m-a
primit la gară; cum m-a văzut, de departe a început a trâmbiţa:
„Turlututu! Pontoise! Deux minutes d’arrêt!“ c
Laurent a murit în cele mai grozave dureri, dar tot glumeţ;
ultimele sale cuvinte au fost:
„Sic transit gloria Laurentii“, cântate pe aria Lisetei din
Béranger.
ion ghica
a) François d’Orléans, principe de Joinville (1818–1900); ﬁul regelui Ludovic-Filip de Orléans, detronat la 1848. b) De la bun început (fr.).
c) „Oprire două minute!“ (fr.).
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Londra, 15 iulie, 1884

amice,a

Scumpe
De mai multe luni o ceaţă groasă se abătuse
asupra Londrei, şi nourii de apă îngheţată, cari se ţineau lanţ
unul de altul, tomai din fundul Americei, împinşi de depresiuni
meteorologice, adusese pe căldurosul soare într-o stare de slăbiciune nepomenită, de-ţi era mai mare mila să-l vezi.
Mai deunăzi o rază de lumină izbutind a străbate în ﬁne
prin atmosfera rece şi întunecoasă, m-am hotărât să ies la
lumină, să mă duc să plătesc, cum zice englezul, câteva vizite
pe la unii-alţii şi totodată să văd şi eu efectele dezastruoase produse de plăcintele astea ingenioase care au ieşit acuma.
Ca toţi găgăuţii, mă învârteam prin St. James’s Square, cu
gura căscată şi cu ochii pe sus, împins încotro mă ducea îmboldeala, fără să pot osebi casele sărite în sus de cele rămase pe
pământ, când mi-am adus aminte că în vecinătate pe piaţă
aveam un cunoscut şi că de acolo puteam să privesc mai bine.
Trag clopoţelul, un footman îmi deschide, spunându-mi că
stăpânul său era acasă; mă sui şi-mi găsesc prietenul cu capul
între coate, cufundat într-un dosar gros şi răsfoit.
— Bună ziua, mylord, ce mai faci? îi zic.
a) Pentru plasarea atitudinilor lui Ion Ghica în contextul mai larg al
epocii v. Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română: Studiu
de imagologie în context est-central european, Humanitas, Bucureşti, 2004,
pp. 110–111, 152 şi passim. Textul de faţă şi majoritatea referirilor la evrei
din scrisoarea XXIV, „Insula Prosta“, au fost eliminate de cenzură din ediţiile postbelice.
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— Nu mă întreba, dragul meu, îmi răspunde el, sunt supărat,
indignat, furios. Am ajuns de râsul lumii în ţara aceasta. Se
petrec lucruri care nu se văd nici la sălbatici! Guvernul se ocupă
numai cum să dea mai multe voturi acelor care-l ţin la putere
şi cum să facă fericiţi pe egipteni, pe afgani, pe crumiria şi pe
alţi sălbatici, iar de noi ăştia de aici şi de ţara noastră nici nu
vrea să ştie. Ne-a lăsat prada corupţiunii şi depravării. Se petrec infamii şi crime, şi lui nici nu-i pasă. Nu ia măsuri nici ca
să le oprească, nici să le pedepsească.
— Înţeleg, zău, să ﬁi indignat şi îngrijat. Ai fost în adevăr
în mare primejdie. Mulţămeşte Cerului că ai scăpat teafăr. Geamurile sparte se pun la loc, dar când te gândeşti că puteai să
sari în sus, să nu ţi se găsească nici oscior!… Ce să-ţi facă şi
guvernul? Nu vezi dumneata că oamenilor acestora nu le mai
e frică nici de Dumnezeu, nici de Dracul! Se suie în ştreang cântând, parc-ar merge la bal!
— Dar nu e vorba, domnule, de sărit în sus sau în jos. Ce-mi
pasă mie de O’Donivanb şi de toţi dinamitarii din lume! Se petrec
aici alte lucruri, mult mai grave, mult mai serioase, lucruri
care aduc omenirei o vătămare de o mie de ori mai mare, fapte
de acelea care, deşi nu omoară deodată, dar fac mult mai rău,
căci strivesc suﬂetul, corump inima şi ucid orice simţire, atacă
omenirea chiar la tulpină, îi fac o esistenţă mizerabilă şi-i prepară peirea cu încetul; fapte se petrec care sunt cauza tuturor
nenorocirilor poporului, căci urzesc crimele şi mizeria.
Zicându-mi aceste cuvinte, se făcuse roş la faţă; mă temeam,
gros cum e, să nu-i vie vreo dambla. Am socotit că i se întâmplase vreo nenorocire mare în familie; că poate, mai ştii, mylady
să nu ﬁ căzut în vreo ispită, să nu ﬁ alunecat cu piciorul stâng
în vreo mahala depărtată a oraşului, sau că ﬁică-sa, „The
a) Aluzie la diversele războaie coloniale ale vremii, într-o epocă în care
puterile europene îşi consolidează imperiile. Franţa, de pildă, care pierduse preeminenţa continentală în favoarea Germaniei, în urma Războiului
Franco–Prusac (1870–1871), primeşte compensaţii coloniale; în 1881 invadează Tunisia dinspre Algeria, pretextul constituindu-l raidurile tribului
războinic al krumirilor, de la frontiera algeriano–tunisiană. b) Jeremiah
O’Donovan Rossa (1831–1915), militant republican irlandez. Între 1881
şi 1885 a organizat în Anglia o campanie de atentate cu bombă.
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Rigth honorable Miss Veva“, să nu ﬁ plecat pe Continent cu
vreun mitocan.
— Dar ce s-a întâmplat, mylord, îl întreb, că nu ştiu, n-am
auzit nimica? Prin lume şi prin ziare nu este altă vorbă decât
de conferinţă, de Gordon paşa, de Chinese Gordona şi de invenţiunea asta nouă; vorbeşte şi scrie care cum se pricepe şi cum
îi vine; astăzi una, mâne alta, scaldă lumea în iluziuni, în speranţe şi în decepţii.
Trebuie să ştii că amicul meu este unul din cei mai mari
ﬁlantropi ai Engliterei, stimat şi iubit de toţi; are avere mare
şi-şi cheltuieşte venitul şi timpul tot în faceri de bine, mângăind
şi ajutând pe cei cari sufer.
— Şi cum n-ai auzit, n-ai aﬂat ce a păţit bietul Wilson Ormsby,
un zidar din Kilburn?
Şi începe a-mi povesti o istorie lungă, lungă, pe care, deşi
tu o ştii ca şi mine de bine, dar eu tot o să ţi-o spun aşa cum
mi-a povestit-o nobilul lord, care el a auzit-o din chiar gura
victimei şi a nenorocitului ei tată. Iată cum s-au petrecut
lucrurile:
— Acum un an (cam pe timpul când erai şi tu la Londra),
Wilson Ormsby s-a dus şi el cu fata lui la Fishery Exhibition,
o copilă numai de şasesprezece ani, miss Gabrielle Ormsby.
Acolo, plimbându-se cu ochii în toate părţile, s-a perdut unul
de altul prin îmbulzeală. Fata, după ce s-a ostenit căutând pe
tată-său în toate părţile, s-a dus de s-a pus pe o laviţă, aproape de uşă, cu speranţă că-l va vedea când va trece ca să iasă
din galerie. O damă în vârstă, bine îmbrăcată, de o aparenţă
respectabilă, cum o vede, vine de se pune alături şi intră în
vorbă cu dânsa. Fata, naivă, îi spune cum s-a rătăcit şi că se
uita să vadă pe tată-său când s-a întoarce. Bătrâna o întreabă
fel de fel de lucruri: de cum trăia acasă la părinţi, dacă venea
des la espoziţie, dacă tată-său o ducea la teatru, la bal, la grădini, la aquarium, la parc, dacă avea toalete, şi multe altele.
Fata îi spune că venise acolo pentru întâia dată, pentru că
a) Charles George Gordon (Chinese Gordon, Gordon paşa, 1833–1885),
oﬁţer britanic. În epocă, se distinge în războiul colonial din Sudan; guvernator general al Sudanului (1873–1880).
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sunt săraci şi nu pot plăti de mai multe ori câte un shilling, că
n-a fost niciodată la bal, că nu avea altă toaletă decât pe aceea
ce o purta; că la teatru n-a dus-o decât o dată, demult, la un
Crăciun, la pantomimă.
Bătrâna, după ce-i face o descriere încântătoare de viaţa
din lumea cea bogată, de plăcerile şi de mulţumirile ei, îi zice
că ar putea să le aibă toate, orice ar dori, dacă ar primi să meargă la dânsa ca domnişoară de companie, căci e singură şi fără
copii. Îi făgăduieşte toalete frumoase şi bogate, îi spune c-o va
duce în toate serile la bal, la concerte, la teatru şi la fel de fel
de petreceri.
Pe de-o parte temerea că n-a găsi pe tată-său, pe de alta
capul aprins de perspectiva ce-i arăta generoasa damă, copila
se lasă de se amăgeşte, se ia cu dânsa şi se duce acasă la ea.
Acolo nimica nu-i lipseşte, mâncare şi locuinţă bună, toalete
frumoase şi bogate, dorinţele toate împlinite; bătrâna o ducea
la teatruri, la concerte, la grădini şi o primbla în trăsură la
parc, încât o făcea să nu se mai gândească la bietul bătrân şi
la durerea lui.
După câteva zile, un pretins frate al generoasei protectoare
o face să creadă că era poftit la un bal mare pe Continent, o
înşală să-l întovărăşească şi o duce la Bruxela, la o altă pretinsă
rudă a lui, damă mare, şi mai bogată, şi mai generoasă decât
cea dintâi. Acolo masă şi mai bună, casă şi mai strălucită, toalete şi mai frumoase; fata petrece zile plăcute, încunjurată de
tinere camarade, care de care mai frumoase şi mai elegante.
Toată ziua clavir, cântări, râsete, danţ, tineri plăcuţi şi amabili.
Până într-o zi stăpâna casei o pune între doi desfrânaţi care se
întrec unul pe altul care să ofere preţ mai mare pentru a dispune de inocenţa fetei; şi face din nevinovăţia ei prada desfrânărei şi batjocorii.
Fata desperată caută să scape, să fugă, dar era bine păzită;
nu putea să comunice cu nimeni altul decât cu oamenii din
casă; necunoscând altă limbă decât englezeşte, nu putea să
esplice nimenui păsurile şi suferinţele ei. Până într-o zi, scapă
la o fereastră care da la uliţă, o deschide şi strigă plângând la
trecători. Din întâmplare, pe sub ferestre trecea o femeie din
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popor cu un paner cu legume, care o aude. Deşi buna creştină
nu înţelegea ce-i spunea în limba ei cea streină, dar bănuieşte
că acolo era o durere, o suferinţă, o crimă poate; înştiinţează
poliţia şi prin stăruinţa ei sileşte autorităţile să intervie, să
cerceteze, să vază.
Ancheta dovedind siluirea şi secuestrarea, fata e luată de
acolo şi trimisă la tată-său, la Londra. Dar în ce stare! Slabă,
desperată, bolnavă! După două luni murea de oftică la spitalul consomptivilor din Chelsea, şi nenorocitul ei tată, Wilson
Ormsby, era dus la Bedlam nebun de durere şi de ruşine.
Am fost săptămâna trecută cu mai mulţi colegi ai mei de la
Camera Lorzilor de l-am văzut. Râde, plânge şi joacă până cade
leşinat. Ştii dumneata, domnule, ce rezultă din investigaţiunile
ce s-au făcut şi din raporturile ce am adunat, din diferite părţi,
într-acest dosar al Camerei Lorzilor? Se dovedeşte, domnule,
că atât dama cea bătrână cu aparenţa respectabilă, care a luat
fata de la Fishery Exhibition, precum şi pretinsul ei frate, care
a dus-o la Bruxela, cât şi nobila stăpână a casei de veselie unde
a fost deţinută aproape de un an, sunt toţi şi toate ovrei şi
ovreice; se mai dovedeşte că o mulţime de aceste femei cutreieră
oraşele şi cătunele Engliterei în sus şi-n jos, vânând la fete
sărace, cu care umplu casele de prostituţiune din oraşele Marei
Britanii şi ale capitalelor Continentului. Se dovedeşte că fetele
engleze, recrutate astfel, sunt trecute în Olanda, în Franţa, în
Belgia, în Rusia pe schimb cu fete din acele ţări, pe care le aduc
în Englitera. Se mai dovedeşte că ovreii şi ovreicele cari fac
acest traﬁc formează o asociaţiune întinsă ca un polip, organizată după toate formele: cu comitete, cantoáre şi agenţii, o
organizaţiune în toată regula.
— Şi ce, pentru atâta te-ai turburat aşa de tare, mylord? Te
credeam om de progres, cu idei mai nouă, dar te găsesc tombatéra de tot, cum se zice la noi. Vrei să nu ﬁe comerţul liber,
să nu se hrănească ﬁecare cum poate şi cum îi vine mai bine
la socoteală? Eresuri de acestea am avut şi noi românii odinioară, dar acum ne-am civilizat şi a trebuit să le părăsim şi să
lăsăm pe bieţii ovrei să practice în toată libertatea acest negoţ.
Lumina ne-a venit mai ales de la Berlin, când erau adunaţi
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acolo oamenii cei mai iluştri ai Europei, cei mai învăţaţi şi mai
ispitiţi: Waddington, Karoly, Salisbury şi alţii, cari ne-au dovedit
că asemenea idei erau greşite, erau numai nişte eresuri ale timpurilor trecute şi barbare; ne-au spus că evreii sunt poporul
iubit şi ales de Dumnezeu, care trăieşte după prescripţiunile
Sﬁntei Scripturi, care nu se abate niciodată de la cele zece
porunci, şi că nu trebuie să se atingă nimeni de ei, nici de comerţul lor, căci ar ﬁ păcat.a Şi acuma ei cutreieră în bună pace
satele şi oraşele noastre, adună la fete frumoase şi sănătoase
şi umplu cu dânsele casele de prostituţiune din Constantinopol,
din Smirna, Alexandria… Îi lăsăm să corumpă şi să omoare în
toată liniştea pe muncitorii nostri cu fel de fel de băuturi otrăvitoareb, cu care le iau puterile, le tâmpesc mintea şi în doitrei ani îi fac din oameni neoameni.
— Şi vai, îmi zice el, frângându-şi mânile, numiţi libertate
această civilizaţiune! Poate că politica voastră vă impune a
ţine seamă de cugetările oamenilor adunaţi la Berlin; dar noi
suntem englezi, suntem o naţie mare şi puternică, şi nimeni nu
poate să ne impuie. Noi, cari trimitem la spânzurătoare pe
mizerabilul care cu un cuţit, sau cu un dram de otravă, omoară
într-o clipă o babă bătrână de o sută de ani, care nu mai e bună
de nimica pe lumea aceasta, crezi că o să lăsăm liberi şi nepedepsiţi pe acei cari corump şi otrăvesc inima junei fete pe care
am născut-o şi am crescut-o cu îngrijire ca să o facem soţie
iubită şi devotată, mamă bună, folositoare familiei şi societăţii?
Crezi că putem lăsa liberi şi nepedepsiţi pe cei care distrug cu
băuturi otrăvitoare, zi cu zi şi oră cu oră, puterea şi sănătatea
unui bun şi folositor muncitor, îi tâmpesc mintea, îi amorţesc
simţirile, până-l reduc în stare de dobitocie, enervându-l până
la delirium tremens, şi-i fac o viaţă de suferinţe şi dureri, de o
mie de ori mai rea decât moartea? Noi nu putem răbda să ﬁe
a) La Congresul de la Berlin, puterile occidentale exercită presiuni
asupra reprezentanţilor României pentru naturalizarea evreilor. În
paragraf sunt menţionaţi reprezentantul Franţei, al Austro-Ungariei şi
cel al Marii Britanii. b) Stereotipul antisemit porneşte de la faptul că în
epocă evreii domină comerţul cu băuturi alcoolice ieftine la ţară. V. Andrei
Oişteanu, op. cit., pp. 176–195.
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societatea noastră esploatată de asemenea monstri. O să silim
pe guvern să ia măsuri serioase. Suntem hotărâţi în Camera
Lorzilor să punem în curând cestiunea aceasta pe tapet. Ştiu
c-o să-mi zici că ovreii sunt susţinuţi de toate guvernele, ştim
că au devenit foarte inﬂuenţi, că s-au introdus în administraţie,
în barou, în magistratură şi chiar în parlament. S-au încuscrit
cu multe din familiile noastre, chiar din cele mai ilustre, şi ne
umilesc cu palatele şi cu diamantele lor; dar noi, care în numele
umanităţii am dezrobit pe negrii Africei şi ai Americei, am
impus tuturor dreptul de vizitare pe toate mările, ca să oprim
traﬁcul cu suﬂet de om, am impus Sultanului desﬁinţarea
târgurilor de sclave circazienea, nu putem lăsa fetele şi muncitorii nostri prada asociaţiunilor evreieşti, imorale şi destrugătoare. Suntem hotărâţi să silim pe guvern să facă dintr-acest
traﬁc o chestiune internaţională, să se înţeleagă cu toate guvernele, cum s-a făcut cu traﬁcul negrilor (la traite de noirs);
să se unească ca să combată prostituţia şi beţia otrăvitoare.
Ne-am procurat pentru acest scop o mulţime de documente de
cea mai mare însemnătate asupra chestiunii. Uite, vezi dosarul
acesta, cât e de gros, el conţine numai raporturi în cari sunt relatate tot fapte îngrozitoare şi ruşinoase.b
— Cele ce zici, mylord, sunt sﬁnte şi adevărate. Intenţiunile
voastre sunt demne de toată lauda; Dumnezeu să vă ţie seamă
de cugetările voastre generoase şi să vă ajute să le puneţi în
practică, dar aveţi a vă lupta cu o putere mare, foarte mare,
mult mai mare decât credeţi. Evreii dispun astăzi de armele
cele mai puternice, de ﬁnanţe şi de presă.
— O ştim; dar aici este o rană mare, o suferinţă socială, care
trebuie tămăduită, coûte que coûte, cum zice francezul, dacă
societatea noastră voieşte să esiste. În contra unei necesităţi
instinctul de conservaţiune ne va susţine; şi nici banii, nici
presa lor nu o să poată lupta mult timp. Banii ce au adunat oamenii aceştia, e lucru de spaimă. Lăsând la o parte casele
a) Fetele din regiunea Caucazului, renumite pentru frumuseţea lor, erau
cele mai căutate pentru haremurile sultanilor şi paşalelor. b) Pentru
analiza acestui stereotip şi a campaniilor din presa europeană de la sfârşitul sec. XIX pe acest subiect v. Andrei Oişteanu, op. cit., pp. 106–111.
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Rothschild, a căror putere ﬁnanciară este un ce nepomenit în
istorie, dar mai sunt evrei cari posed câte zece şi douăzeci de
milioane de lire sterling. Nobilul meu amic, Marquisul de X…,
care se ocupă foarte mult cu chestiunile ﬁnanciare, îmi spunea
într-o zi că, după calculele sale, Europa are astăzi o datorie
publică de mai mult de 130 000 000 000 de fr., datorie pentru
care plăteşte pe tot anul suma enormă de 6 500 000 000 de fr.,
totalitatea budgetelor ﬁind de aproape 18 000 000 000 franci.
Ceea ce vrea să zică că mai mult de a treia parte din ceea ce
plătesc locuitorii pe tot anul, biruri directe şi indirecte, se duc
în plăţi de dobânzi la datoriile publice; şi toţi banii aceştia intră
în punga purtătorilor de efecte de staturi. Să nu uităm, adaogă
el, că mai toate împrumuturile acestea s-au contractat în împrejurări grele, în timpuri de război, de crize comerciale, de
foamete; că s-au făcut în mod uzurár cu dobândă de 5, de 6, de
7, şi de 8%, cu comisioane, cu prime şi cu emisiuni, care mai
totdeauna au redus efectivul primit în cassele statelor la 60,
la 50 şi de multe ori la 40 şi 30 în loc de sută. Marquisul de
X…, cercetând acele datorii una câte una şi calculându-le, face
o medie generală de dobândă 5% pe emisiunea medie de 60.
Astfel că statele, dintr-acea sută şi treizeci de miliarde cu care
s-au dat datoare, n-au primit decât cel mult 78 000 000 000
franci, iar celealalte 52 000 000 000 franci sunt bani rămaşi
în pungile împrumutătorilor, titluri subscrise de state pentru
care nu au primit nici o lescaie, aşa că evreii au câştigat numai
din împrumuturile statelor peste 52 de miliarde. De vreme ce
statele nu au primit decât 78 de miliarde din 130, adoptând
dobânda de 5 la sută ca dobândă normală, nu s-ar cuveni să
plătească decât 3 900 000 000 franci, iar ceialalţi bani până la
suma de 6 şi jumătate miliarde, adică suma de 2 600 000 000
franci, sunt dobânzi la banii pe cari statele împrumutate nu i-au
văzut niciodată. Populaţiunea Europei ﬁind de 300 000 000 de
suﬂete, urmează că ﬁecare locuitor plăteşte, unul cu altul, câte
21 franci 66 centime pe an pentru dobânda datoriei publice,
sau câte 108 franci 30 centime de familie, din care 8 franci 33
centime de om, sau 41 franci 65 centime de familie pentru sume
neprimite şi rămase în lăzile împrumutătorilor. Aceasta este
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cauza care a contribuit mai mult la suirea dărilor cătră stat,
dări atât de grele, care adaugă atât de mult la sărăcia şi mizeria
poporului. Arătam odată calculele acestea unuia din bancherii
nostri, care manipulează bani, care a făcut cu emisiuni, cu comisiuni şi cu scompturi o avere colosală. Ei! ştii ce mi-a răspuns?
Mi-a zis că cele mai multe din titlurile de stat se aﬂă astăzi în
mânile creştinilor. I-am răspuns că nu erau ei nebuni, evreii,
să ţie acele titluri în lăzile lor, ei care nu cumpără decât ca să
vândă. Le-au ţinut până le-au urcat; le-au luat ieftine de la
stat în timpuri grele, pe 60 şi pe 40, şi când au venit timpurile
cele bune de pace şi de prosperitate şi aceste titluri s-au suit
la 90, la 95 şi la pari, atunci le-au trecut proştilor, aux gogos,
cum le zic, dar cine a beneﬁciat de cele 30, 40, 50 la sută cu
care s-au suit? Într-a cui pungă a rămas cele 52 de miliarde,
cu care s-a încărcat statul? Învederat la acei cari au negociat
şi au manipulat operaţiunile împrumuturilor, iar nu la acei
cari le-au cumpărat mai târziu de la dânşii plătindu-le sută în
sută şi de multe ori chiar cu primă peste sută.
Calculele Marquisului X… mi-au deschis curiozitatea să
caut în ce condiţiuni s-au contractat unele din datoriile statului român, datorii a căror totalitate se suie astăzi la suma de
619 552 864 de franci, a căror dobânzi şi amortizări ﬁgurează
în budgetul de estimp cu 48 347 189 de franci.
Budgetul ﬁind în total de 125 039 536 fr., 38 şi jumătate la
sută, adică aproape de 40 la sută din acel budget, se duce pe
tot anul în plăţi de anuităţi ale datoriei, sau unul cu altul românul plăteşte pentru dobânzile şi amortizările datoriilor statului
câte 10 franci 75 centime de om, sau 53 franci 75 centime de
familie, pe ﬁecare an.
Am cercetat numai pe cele mai grele şi mai oneroase.
După date, ﬁgurează în întâiul rând împrumutul zis Stern,
contractat la 1864: o datorie de 22 730 370 de franci cu dobândă
de 7 la sută şi 2 la sută amortizare, sau 9 la sută anuitate, pe
timp de 23 de ani.a
a) Împrumutul Stern fusese contractat pentru despăgubirea Locurilor
Sﬁnte în urma secularizării averilor mănăstireşti.
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Acest împrumut s-a luat ferm de chiar împrumutătorii cu
88. Apoi, ţiindu-se în seamă clauzele consemnate la art. 4, 7,
10, 14 şi 16 ale convenţiunii, prin care statul se îndatoreşte să
plătească: 1) 24 605 lire sterling pentru risicul alteraţiunii
schimbului monedei; 2) alţi 47 000 lire sterling pentru ca
scomptul să ﬁe în sarcina împrumutătorului; 3) comisionul de
5 la sută ce se acordă împrumutătorilor; 4) jumătate la sută
asupra serviciului plăţilor cupoanelor; 5) încă 1 la sută, cel
puţin, pentru diferinţa ágiului aurului între Bucureşti şi Londra. Efectivul acestui împrumut s-a redus la suma de 17 830 630
de franci pentru suma de 22 730 370 franci ce a iscălit; astfel
că, de vom calcula dobânda la suma efectivă, acea dobândă este
de 10 şi jumătate la sută, iar nu de 7 la sută, precum s-ar putea
crede; încât bancherii împrumutători au realizat un beneﬁciu
de mai mult de 8 milioane. Astăzi, aceste titluri sunt atât de
suite şi de sigure, încât nu se mai găsesc.
Plata anuităţilor şi a altor obligaţiuni ale acestui împrumut
ﬁgurează în budget cu 2 milioane 157 762 franci pe tot anul,
până la 1888 fevruarie, epocă la care va ﬁ stins.
După împrumutul Stern, în ordine cronologică vine împrumutul Oppenheim, acesta şi mai oneros.
Împrumutul Oppenheim s-a contractat în anul 1866, tot pe
termin de 23 de ani, care espiră la 12 noiembre 1889. Valoarea
nominală a acestui împrumut a fost de 31 610 500 franci, pentru care statul român a primit efectiv numai 18 500 000 franci.
Dobânda s-a socotit 8 la sută asupra capitalului nominal, şi
amortizarea s-a calculat pe dobânda de 8 la sută, după tabelele
de amortizare în timp de 23 de ani.
Comisionul de jumătate la sută, cheltuielile de schimb, socotite toate împreună cu anuitatea, ﬁgurează în budget cu cifra
de 3 187 938 franci, 50 centime pe an, platnici până la 1889.
Când acea datorie va ﬁ stinsă cu totul, beneﬁciul realizat de împrumutători trece de 10 milioane.
Urmând ordinul de date, cea mai însemnată din toate datoriile care ﬁgurează în tabele este acea de 236 115 000 franci,
contractată pentru liniile de drum de ﬁer Roman–Vârciorova,
al cărei serviciu anual ﬁgurează în budget cu 14 677 600 franci
pe tot anul, până la anul 1945.
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Cifra acestei datorii a trecut printr-atâtea faze şi peripeţii, încât, ca să poată ﬁ înţeleasă, are trebuinţă de oarecari
esplicaţiuni.
Pe la anul 1868, reposatul doctor Strussberg, cunoscut în
toată Europa pentru fecunditatea sa genială în materie de
combinaţiuni şi grupări de cifre, cere de la guvernul român şi
i se acordă concesiunea construcţiunii împreună cu esploatarea unui drum de ﬁer în România. Acel drum de ﬁer avea să
ﬁe cu totul conform dispoziţiunilor convenite la Dresda în 11
şi 16 septembre 1865, între direcţiunile societăţilor de drum
de ﬁer germane.
Consorţiul Strussberg se obligă a construi liniile care duc:
1. de la Roman prin Tecuci la Galaţi, cu ramura de la Galaţi
prin Brăila, Buzău, Ploieşti la Bucureşti; 2. de la Bucureşti la
Piteşti, Slatina, Craiova la Turnu-Severin şi Vârciorova; şi 3.
de la Buzău prin Focşani la Adjud. Această din urmă linie ﬁind
facultativă pentru guvern.
La lungimea acestor linii se mai adaugă 10 la sută pentru
liniile de garaj, în total o lungime de 908 chilometre cu un
material rulant de 110 locomotive (sau o locomotivă de ﬁecare
9 chilometri) şi de 500 vagoane (câte un vagon de persoane şi
trei de mărfuri) de ﬁecare 2 chilometre.
Linia Roman prin Tecuci la Galaţi şi ramura Tecuci–Bârlad
să ﬁe terminate în trei ani; linia de la Galaţi prin Brăila, Buzău,
Ploieşti la Bucureşti să ﬁe terminată în doi ani şi jumătate, şi
cea de la Piteşti, Slatina, Craiova, Turnu-Severin la Vârciorova
în trei ani.
Capitalul pentru înﬁinţarea acelor liniii se ﬁxa la suma de
270 000 franci de ﬁecare chilometru; sumă în care erau cuprinse
toate: espropriarea pământurilor, costul construcţiunii şi materialului, cheltuielile generale toate, şi plata dobânzilor pe tot
timpul cât dura construcţiunea. Statul român garanta capitalului o dobândă de 7 şi jumătate la sută şi o amortizare de 1 la
sută pe an, sau 20 520 franci pe an de ﬁecare chilometru. Plata
acestor anuităţi, având a începe a se plăti de stat din ziua
terminării liniilor sus-citate.
Capitalul necesar se forma prin obligaţiuni subscrise de statul român şi de concesionar, însă confecţionate şi emise de acest
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din urmă şi pe contul său. Capitalul era garantat în întregul
fond al drumului de ﬁer şi în anuitatea de 18 657 880 franci,
plătitoare pe tot anul, pe o durată de 90 de ani, socotiţi din
ziua terminării liniilor, adică de la anul 1871 până la 1961.
Concesionarului i se da dreptul să negocieze şi să emită
obligaţiunile, după cum îi va conveni, sau treptat, sau deodată,
cu singura îndatorire de a depune valoarea lor într-o ladă de
ﬁer a căreia una din chei era în păstrarea unui delegat al guvernului român, concesionarul având facultatea de a scoate
sumele necesare pentru lucrări, cumpărături de material şi
plăţi de cupoane pe singura arătare a impiegaţilor săi.
Printr-această combinaţiune, deşi linia se esecuta cu bani
după efecte iscălite şi garantate de statul român, totuşi se
da concesionarului drept de stăpân absolut pe acele linii, pe
timp de 90 de ani, asigurându-i un venit curat de cel puţin
18 657 880 franci pe tot anul.
Ceva mai curios!
După tabelele de amortizare 1 la sută pe an, calculată cu
dobândă de 7 şi jumătate la sută, se plăteşte capitalul în mai
puţin de 60 de ani, astfel că anuitatea de 18 657 880 franci pe
an plătea regulat dobânda de 7 şi jumătate la sută şi stingea
şi capitalul până în anul 1931; cu toate acestea, se acorda consorţiului Strussberg dreptul de a urma a percepe pe tot anul
cel puţin câte 18 milioane şi de la anul 1931 înainte, încă 30 de
ani, până la 1961. Astfel, peste beneﬁciile ce concesionarii erau
să realizeze din construcţiune, primind un preţ nominal de
270 000 franci de chilometru, lucrare care nu valorează în
efectiv nici 100 000 franci, li se mai acorda în vărsări anuale
succesive mai mult de o jumătate miliard (559 736 400 franci),
sume cari, calculate cu dobânzile lor de 7 şi jumătate la sută,
de la anul 1931 până la 1961, se suiau la mai mult de două miliarde. O frumoasă avere în perspectivă pentru urmaşii nepoţi
şi strănepoţi ai doctorului Strussberg şi Consorţiu.
Concesiunea aceasta era ceva cu totul nou şi nepomenit în
analele economice şi ﬁnanciare şi, prin urmare, era peste putinţă să nu aducă complicaţiuni şi perturbări.
La decembre 1870 lucrările nu erau încă săvârşite nici a
opta parte, şi obligaţiunile iscălite de statul român dispăruse
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mai toate din lada de ﬁer şi fusese înlocuite cu efecte străine,
a căror valoare era problematică; într-atât încât la ﬁnele anului
1870 doctorul Strussberg nu găsea cu ce să plătescă cuponul
scăzut, şi neputinţa plăţii era aﬁşată la bursa Berlinului. Scandalul era prea mare ca să mai poată ﬁ tăinuit, şi guvernul
român, care până atunci tot tăgăduia starea lucrurilor, a fost
silit să o dea pe faţă.
Era neputinţă materială de-a mai merge înainte, lucrările
încetase cu totul şi toate cugetările erau în căutarea unei
soluţiuni.
Pentru guvernul român soluţiunea indicată era reziliarea
concesiunii. Convenţiunea conţinea un caz de reziliare, unul
singur în adevăr, acel caz era: când linia Galaţi, Brăila, Buzău,
Ploieşti până la Bucureşti nu ar ﬁ terminată până în doi ani şi
jumătate; şi era imposibilitate materială de a se îndeplini
această condiţiune, atât pentru că timpul ce rămânea până la
noiembre 1871 era scurt, cât şi pentru că concesionarul nu putea
găsi banii necesari pe efectele cu care înlocuise obligaţiunile
luate din lada de ﬁer. Guvernul român nu va avea decât să aştepte scadenţa termenului, care sosea peste câteva luni; şi la
noiemvre 1871 era să ﬁe în tot dreptul de a rezilia şi de a lua
asupră-i, conform convenţiunii, toate lucrările făcute, după o
estimaţiune dreaptă; şi era să ﬁe liber sau să continue lucrarea în regie, sau să o conceadă la o companie de constructori.
Dar în loc de a adopta această cale, a preferit a trece concesiunea unei societăţi anonime, patronate de bancherul Bleichröder.
Şi iată condiţiunile în care s-a format acea societate şi care a
fost mecanismul operaţiunilor sale.
1. Obligaţiunile concesiunii Strussberg ﬁind foarte căzute,
ele s-au putut cumpăra de societatea formată; şi-i convenea să
le retragă şi să le înlocuiască cu acţiuni de ale sale, de o valoare
egală capitalului primitiv, şi a le înlocui cu acţiuni pe care le-a
numit Acţiuni primitive.
2. La valoarea primitivă de 245 260 000 franci mai adăuga
acţiuni noi de ale societăţii, de o valoare de 48 300 000 franci,
numite acţiuni de prioritate, cu dobândă de 8 la sută.
3. Mai emitea obligaţiuni tot de ale noii societăţi pentru
suma de 47 500 000 franci cu dobândă de 6 la sută.
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4. Primea şi un avans de 9 520 000 franci de la stat, bani pe
cari statul îi lua cu împrumutare de la Cassa de Depuneri.
Printr-aceste adause însemnate, capitalul în respunderea
statului român se suia la 354 032 573 franci, de unde nu fusese decât de 245 260 000 franci, adică o respundere nouă de
108 772 573 franci.
Societatea formată pe aceste baze a putut lesne conceda terminarea lucrărilor companiei franco-austriece Staats-Bahn, societatea acţionarilor rezervându-şi numai operaţiunile ﬁnanciare.
La anul 1880, deşi liniile erau de mai mulţi ani în deplină
esploatare, deşi statul român plătea regulat şi cu esactitate deﬁcitul în tot anul, completând cu bani din visterie diferenţa dintre
venitul curat al drumului de ﬁer şi anuitatea de 18 657 880
franci convenită, cu toate acestea acţiunile primitive, erau atât
de căzute ca şi obligaţiunile Strussberg, încât se puteau cumpăra prea ieftin, sau poate că nici nu ieşise multe din lăzile comitetului. Astfel societatea a găsit un avantaj însemnat, a propune
guvernului român conversiunea tuturor acţiunilor, atât a celor
primitive cât şi a celor de prioritate, îndatorindu-se a procura
guvernului chiar de la început:
1. Cel puţin jumătate din totalitatea acţiunilor primitive,
schimbându-le cu obligaţiuni de-ale statului român pe 60 franci
suta nominală şi dobândă de 6 la sută;
2. A-i mai procura cel puţin jumătate din totalitatea acţiunilor de prioritate pe preţ de 133 ¹/³ franci suta nominală, schimbându-le tot în obligaţiuni de ale statului român, purtând
dobânda de 6 la sută, ca şi celealalte;
3. Atât obligaţiunile societăţii 47 500 000 franci, cât şi 9 520 000
franci de la Cassa de Depuneri remânând în sarcina statului.
Combinaţiunea aceasta avea un avantaj însemnat, dând
guvernului român o putere mare asupra drumurilor de ﬁer;
căci după legea prusiană voturile în adunările generale se comptează după numărul acţiunilor, încât guvernul dobândea astfel
chiar în ziua dintâi majoritatea; dobândea direcţiunea şi supraveghearea liniilor şi, după toată probabilitatea, chiar putinţa
de a transforma scaunul societăţii de la Berlin la Bucureşti.
Admiţând, cum era probabil, că toate acţiunile erau să vie
la conversiune, guvernul putea cu o emisiune de obligaţiuni de

ovreii 279
217 000 000 franci pe 6 la sută, amortizabilă în 44 de ani, să
devie desăvârşit proprietar pe toate liniile de la Roman până
la Vârciorova.
Convenţiunea propusă mai adaugă la cele 217 milioane încă
20 000 000 franci, destinaţi a pune liniile în cea mai bună stare.
Şi astfel, rescumpărarea se făcea deplină cu 237 500 000 franci,
sumă în care se aﬂa cuprins şi comisionul bancherilor însărcinaţi cu conversiunea.
În consecinţa acestei convenţiuni, care a fost o combinaţie
nenorocită pentru România, suma remasă astăzi de plătit este
de 236 milioane 115 000 franci în loc de 248 712 673 franci din
concesiunea Strussberg de la 1868, şi de 354 032 573 franci din
tranzacţiunea Bleichröder de la 1872. Osebit de această însemnată scădere, numărul anilor de plată a anuităţilor s-au redus
de la 90 la 65, adică cu 25 de ani, până la 1924.
Această soluţiune a fost foarte avantagioasă atât pentru societatea acţionarilor, cât şi pentru guvernul român, deşi a plătit cu
245 de milioane o lucrare care n-a costat decât 90 de milioane.1
1) Epistola aceasta a zbârlit aşa de mult pe generalul Manu, încât, ca
să-şi recorească veninul, a luat înjurături şi mi-a azvârlit cu lopata, voind
să mă turtească, şi mai multe nu; apoi, nemulţumit pe atât, după ce m-a
văzut culcat la pământ, a încălicat pe domnul Pană Pencovici, şi dă-i dejghinuri, lovind nemilostiv în dreapta şi în stânga. Ce vrei, un om care a
fost la bătălii, un viteaz nu are the soft phrase of peace, cum zice un autor
mare (nu are vorba cioplită).
Eu mărturisesc că laurii acestui general nu mi-au turburat niciodată
somnul şi că scriind acea epistolă nu mi-a venit în minte, un minut măcar,
nici persoana numitului general, nici aceea a vreunui din coreligionarii
săi politici; ba şi uitasem cu totul că fusese naşul Convenţiunii liniei ferate
din 1871; toată preocupaţiunea mea ﬁind de a descrie în mod cât mai simplu peripeţiile prin cari a trecut cestiunea liniilor de drum de ﬁer Roman–
Vârciorova de la anul 1868, când s-au concedat Consorţiului Strussberg
pentru întâiaşi dată, până la anul 1880, când s-au rescumpărat de stat;
fără să cuget a face politică sau polemică, fără să caut a lăuda, nici blama
pe nimeni, credinţa mea ﬁind că ﬁecare a făcut cum a putut şi cum a crezut că era mai bine.
De ce dar s-a supărat generalul al cărui nume nici nu e pomenit? Şi
vine de ne spune că este tare în ştiinţa x-urilor; şi cine i-a contestat acest
merit, un lucru care nu e de mirat la un oﬁţer de artilerie trecut prin şcoli
bune. Permită-mi însă a-i spune că pentru dezlegarea celui mai mic problem de calcul nu este destul o cunoştinţă întinsă a manipulării x-urilor,
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Servicul anual al datoriei contractate pentru liniile Roman,
Bucureşti, Vârciorova ﬁgurează în budget cu cifra de 14 677 600
franci pe an, de unde era mai-nainte de 18 657 880 franci, o
reducere de aproape 4 milioane pe an, cu o scădere de timp de
25 de ani.
Trec asupra împrumuturilor, sau datoriilor ulterioare, care
sunt făcute în condiţiuni normale.
Eram sub impresiunea cuvintelor înţelepte şi pline de dreptate ale bătrânului lord şi ale amicului său. Aci îmi ziceam că
bine şi cu minte grăiau şi cugetau acei oameni! Găseam şi eu
că nu este nici moral, nici uman a permite un negoţ stricăcios
şi dărăpănător sănătăţii locuitorilor, şi că orice societate are
dar că trebuie şi un dram de logică, de dreaptă judecată, cum zice românul.
Pentru ediﬁcare îi voi spune că marele Newton, care în ştiinţa x-urilor
nu era învăţat nici cât un bacalaureat din zilele noastre, şi cu toate acestea, x-urile sale, conduse şi luminate de o logică genială, au străbătut prin
înălţimile cerurilor, pe când ale învăţatului general Manu dau în gropi,
poticnindu-se la tot pasul pe o cale obositoare de opt coloane de ziar mare.
În cazul de faţă nu trebuie carte multă; cestiunea de elucidat era simplă, şi generalul Manu nu avea decât să-şi puie întrebarea: „Cum capitalul, care la 1868, când s-a dat concesiunea, era ca 245 000 000 de franci,
sumă transformată la anul 1871 în acţiuni numite acţiuni primitive (care,
după spusa generalului Manu chiar, nu valora la 1880 decât 20 franci
suta), adică ca la 49 000 000 franci, pe care statul român le-a răscumpărat
pe 60 franci suta, cu obligaţii de stat 6%, adică cu 147 000 000 franci; cum
să face, zic, că în tabela datoriei publice să ﬁgureze suma de 236 115 000
franci, adică cam 89 000 000 franci mai mult, dacă nu s-ar ﬁ sporit la
1871?“ Şi generalul Manu şi-ar ﬁ răspuns sieşi că la 1871, deosebit de capitalul primitiv, devenit acţiuni primitive, s-a mai acordat societăţii anonime
ce s-a format facultatea de a emite cu risicul şi pericolul său acţiuni şi priorităţi suplementare pentru cheltuielile necesare la construcţiunea căilor
ferate Piteşti–Vârciorova…
Iată cum glasuieşte § 5-lea de la art. 11, din convenţiunea încheiată
la 1871 în puterea legii al cărei naş a fost generalul Manu:
„La société a le droit d’émettre à ses risques et périls des actions et des
priorités supplémentaires pour les depenses nécessaires à la construction
des lignes ferrées Pitesti-Vârciorova (frontière) à la jonction des gares de
Bucarest et l’achèvement complet et la réparation des lignes spéciﬁées à
l’art. 4.“
Aceste emisiuni sunt peste acele primitive despre cari se vorbeşte la
§ 1 al art. 11, care se determina la suma de 245 160 000 franci.
În puterea acestui art. 11, conform legii al căreia generalul ne spune
că a fost naş, societatea anonimă a emis:
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dreptul şi datoria de a lua măsuri în contra mizerabililor cari
se hrănesc şi se îmbogăţesc din asemenea meserii. Aci îmi ziceam: cu anevoie aceşti oameni de bine o să se poată lupta cu
o confrăţie care s-a întins ca o pecingine aspra Europei întregi,
cu o putere care dispune de mari mijloace, cu oameni cari în
mai puţin de un secol au concentrat în mânile lor sute de miliarde, fără a munci nici cu braţele, nici cu spiritul, numai prin
nişte mutări de cifre, a căror cunoştinţă nu trece peste marginile ştiinţei celei mai elementare de aritmetică.
Ajunsesem pe Pall-Mall dinainte de Travelers-Club şi am
intrat ca să citesc cele mai noi ştiri telegraﬁce. Acolo, la o masă
cu ceai, şase inşi discutau cu multă căldură preţurile enorme
1) Acţiuni 8% pentru suma de 48 300 000 franci cu numirea de acţiuni
de prioritate, pe care statul a trebuit să le răscumpere cu obligaţiuni 6%
pe 133 ¹⁄³ franci suta, adică cu 64 698 390 franci.
2) Tot în puterea acelei legi din 1871 şi în virtutea art. 11 al convenţiei
de atunci societatea anonimă a mai emis obligaţiuni d-ale sale 6% pentru
47500000 franci.
3) I s-a mai dat în ﬁne şi 9 520 000 franci din Cassa de Depuneri şi
Consemnaţiuni.
Adunând aceste trei sume şi adăogându-le la valoarea acţiunilor primitive de 147 000 000 franci, din care total scăzând apoi cele 20 000 000
franci, oprite pentru punerea liniei în bună stare, generalul Manu ar ﬁ
rezolvat problema fără mulţi x-uri, căci ar ﬁ găsit suma care ﬁgurează
în tabela datoriei publice, circa 236 000 000 franci.
Generalul Manu face un haz nespus de ignoranţa mea de calcul când
susţiu că după convenţia din 1868 capitalul era să ﬁe cu desăvârşire
amortizat la ﬁnele anului 1931 prin anuitatea de 7,501% (7 ½ % dobânzi
şi 1 la mie amortizare), şi cu toate acestea consorţiul urma a mai primi câte
18 ½ milioane pe ﬁecare an încă 30 de ani înainte până la leatul 1961. Eu,
ca tot prostul, am crezut şi cred că un biet om care astăzi şi-ar răfui toată
datoria ce are către un altul, d-aci încolo nu-i mai datoreşte nimica. Dar
generalul Manu crede altfel, sănătate bună.
Termin cu speranţa că aceste câteva linii ar ﬁ luminat pe generalul
Manua, ca să pot zice ca poetul Suţu:
KÒsmoj m£taioj kaˆ pl£noj
Tò kaq£laben kaˆ-o M£noj.b
a) Savel Manu (1824–1905), general, om politic, ministru de război
(1864–1866), primar al Capitalei (1874); nepot de ﬁică al lui Nicolae Mavrogheni vv. Nu a participat la nici o bătălie, de unde ironiile lui Ion Ghica.
b)„Lume deşartă şi-amăgitoare / Ce-a-nţeles-o pân’ şi Manu“ (ngr.).
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cu care la Leigh-Court Christy vânduse unele obiecte din preţioasa colecţie a lui Sir Philip Miles. Unul dintre interlocuitori
dăduse şapte mii de lire sterling pe un taler de Limoges din
timpul lui Enric II, un altul ofertase cu o mie de lire o pereche
de sfeşnice de farfurie. Vorbiră ce vorbiră între dânşii şi după
cinci minute de dezbatere, după propunerea unuia dintr-acei
amatori, luară un petic de hârtie şi formară între ei şase un
sindicat cu capital de o sută de mii de lire ca să cumpere colecţiunea întreagă, cu scop de a o revinde mai în urmă muzeului
de la Kesington.
Această operaţiune terminată, trecură la altă vorbă.
— Nu vă spuneam eu, zise unul dintr-înşii, că lordul Edmond
Fitz Maurice n-o să răspundă la interpelarea baronului Worms
şi c-o s-o scalde?a Dar nu ştie că baronul nu e om să lase lucrul
baltă? O să aştepte câteva zile, cât o crede că trebuie ca să vie
respunsul de la ministrul Engliterei din Bucureşti, ş-apoi iar
o să-l apuce. Trebuie să silim pe guvern să intervie ca românii
să lase colportajul liber. Cum se poate în secolul al XIX-lea să
se impedece comerţul, chiar în mijlocul Europei, ziua în amiaza
mare; să lase să moară de foame o mulţime de familii; asta e o
adevărată barbarie! Guvernul Marei Britanii trebuie să ceară
concursul tuturor guvernelor, ca să silească pe români, cum s-a
făcut la Berlin în 1878, să ridice interdicţiunea. Aci este o
chestiune de demnitate şi de interes internaţional.
Auzind că era vorba de români, m-am apropiat de acel grup;
erau patru bancheri şi doi membri ai parlamentului; şi fără să
mă preocup nici de credinţele lor politice, nici de cele religioase,
intru în vorbă zicându-le cu ton supărat.
— Aţi aﬂat, domnilor, ce a făcut sir William Harcourt? Se
poate să dea o ordonanţă prin care opreşte, sub pedeapsă aspră,
orice comerţ cu dinamita? Se poate asemenea barbarie? Auzi,
să oprească bunătate de comerţ, un comerţ care promitea să ia
o dezvoltare însemnată! Auzi, să lase muritori de foame o mulţime de familii de irlandezi, de americani şi de englezi chiar! Asta
a) Edmond Fitz Maurice (1846–1935), om politic britanic, în epocă
subsecretar de stat pentru afaceri externe. Henry de Worms, Baron
Pirbright (1840–1903), om politic britanic înrudit cu familia Rothschild.
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e o adevărată barbarie! D-voastră, care sunteţi membri ai parlamentului, ar trebui să siliţi pe guvern să lase comerţul liber.
Deodată, la aceste cuvinte, se scoală toţi şase în picioare cu
gura la mine, zicându-mi:
— Foarte bine a făcut ministrul nostru de interne; cum putea
să lase liber un comerţ atât de periculos pentru viaţa şi averea
cetăţenilor? Trebuia şi era chiar dator ministrul să oprească
vânzarea acestei substanţe vătămătoare; comerţul şi fabricarea
acestei substanţe merită spânzurătoarea, iar nu protecţia
guvernului.
Zisele acestea m-au făcut a nu mai ascunde intenţiunea cu
care intrasem în vorbă şi a le zice:
— Fiţi dar consecuenţi şi admiteţi că bine a făcut guvernul
român, interzicând bocceaua şi cutia colportorului, comerţ mult
mai periculos decât dinamita, care până acum are cel puţin
meritul că n-a făcut decât vreo zece victime şi o pagubă de vreo
cinci sau şase mii de lire, pe când colportorii au nenorocit mii
de fete sărace şi nevinovate, au distrus şi au sărăcit sute de mii
de familii.
Am ieşit din club, întrebându-mă: „Cine va birui? Bătrânul
lord cu amicii săi, sau confrăţia evreiească?“
Moralitatea şi dreptatea trebuie să biruie la sfârşit, aşa e
legea de la Dumnezeu, deşi lupta e lungă, atât de lungă şi de
crâncenă, încât de multe ori ar crede cineva că răul a supus
binele şi adevărul.
ion ghica

xxi. legile

Londra, 1 noiembre, 1884

Iubite amice,
Puterea, ca să ﬁe suferită şi respectată, trebuie
să emane de la naţiune, să-şi aibă rădăcinile ei înﬁpte în spiritul
şi trebuinţele poporului.
Când principiul de la care purcede a fost cucerirea, violenţa
sau spiritul militar, guvernul acela n-o poate duce decât timpul
cât principiul care l-a impus se mănţine întreg, păşind din victorie în victorie şi din concistă în concistă; îndată însă ce i-o
lipsi acel prestigiu, slăbeşte din zi în zi, devine din ce în ce mai
arbitrar şi mai tiranic, se corumpe şi cade în descompunere,
dovadă starea provinciilor romane în timpul decadenţei; dovadă
guvernele provinciilor Imperiului Otoman.
Esistenţa şi durata unui guvern devine numai o cestiune
de oportunitate când el a fost opera unei inﬂuenţe străine, dovadă, în Anticitate, guvernul Atenei sub cei treizeci de tirani;
dovadă, în seculul nostru, restaurarea Burbonilor, dovadă şi mai
recentă Convenţiunea de la Parisa, instituţiune a cărei ramuri,
în loc de a ﬁ împlântate în suﬂetul şi în inima naţiunii, răsărise
a) Convenţia de la Paris (19 aug. 1858) stabileşte cadrul de dezvoltare
al Principatelor în urma Războiului Crimeii, încheiat prin Tratatul de
la Paris (1856), luând act şi de rezoluţiile divanurilor ad-hoc din 1857.
Principatele sunt puse sub protecţia puterilor europene, rămânând sub
suzeranitate otomană. Se prevede unirea parţială, cu doi domni, două
adunări elective, o comisie centrală la Focşani, care trebuie să uniﬁce legislaţia, şi o armată comună. Ţine loc de Constituţie până la 1864, când Al.I.
Cuza emite Statutul dezvoltător al Convenţiunii de la Paris şi îşi instituie
regimul autoritar.
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din spiritul a câtorva străini care, deşi oameni din cei mai ispitiţi şi mai eminenţi, inspiraţi de cugetări binevoitoare, dar inima
lor nu putea să bată în diapazonul cel românesc.
Când instituţiunile unei ţări stabilesc un antagonism între
puterea supremă şi o clasă privilegiată, sau între mai multe
clase ale societăţii, atunci partea poporului dezmoştenit se încruntă şi hrăneşte speranţa de a se folosi de cea dântâi împrejurare ca să se scuture; dovadă Regulamentul organic,
impus Principatelor în timpul unei ocupaţiuni ruseşti, pe când
autoritatea supremă era în mânile unui general străin, a cărui
voinţă era sprijinită numai pe baionetă. Îndată ce naţiunea
a putut crede că starea în care se aﬂa Europa, în urma revoluţiunii franceze de la 1848, era favorabilă, l-a ars în câmpul
Filaretului.
Regulamentul organic era o chartă care, printre dispoziţiuni
de drept public constituţional, precum reprezentaţiune naţională, alegere de domn etc, conţinea şi dispoziţiuni administrative, judecătoreşti, ﬁnanciare şi militare, chiar şi de drept
internaţional.
La anul 1831, boierii cei mari ai Principatelor au fost convocaţi de generalul conte Kisselef, cei din Bucureşti la Dealul
Mitropoliei, cei din Iaşi la Curtea Domnească, unde, sub preşedinţa consulului muscălesc, au votat în câteva zile, cu voie,
fără voie, voluminoasa lucrare ce li s-a prezentat numai de
formă. Botezul acelei colecţiuni de legi, a cărei naş a fost perotul
Minciaki, a fost, cum s-ar zice, un fel de leturghie cu bragă;
nici boierii chemaţi nu puteau face cum ar ﬁ crezut că era bine,
nici poporul român lua direct sau indirect vreo parte la facerea
acelor legiuiri, sub domnia cărora a stat până la anul 1859,
când au fost înlocuite, una câte una, cu acele izvorâte din Convenţiunea de la Paris.
Toţi cunoaştem origina Convenţiunii din 1857 şi ştim că ea
a fost rezultatul unui compromis între cele şapte puteri mari
ale Europei, dar poate puţini îşi mai aduc aminte de cum şi de
unde a luat naştere charta numită Regulament organic. Ca să
ne împrospătam memoria, cată să ne suim cu investigaţiunile
în susul curentului evenimentelor care au preces venirea lui
la lumină; numai astfel putem aﬂa care i-a fost sorgintea.
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Tratatul de la Bucureşti se încheiase la anul 1812, sub presiunea esersată asupra Porţii de puterile aliate, de Englitera
mai cu seamă, care voia cu orice preţ să facă să înceteze războiul
dintre Turcia şi Rusia, ca ţarul să poată dispune de toate
puterile sale în lupta cu Napoleon cel Mare. Sultanul, siluit şi
grăbit, o ﬁ cunoscut, n-o ﬁ cunoscut însemnătatea clauzelor acelui tratat, aşa cum se încheiase între plenipotenţi la Bucureşti,
faptul este că nu le-a ratiﬁcat pe toate, încât tot au rămas
nedumeriri, sămânţă de gâlceavă, cum s-ar zice. Cât pentru
cedarea Basarabiei, acea greşală neiertată şi neînţeleasă,
marele dragomán beizadea Aleco Muruzia, care asistase pe
plenipotenţii Porţii la redactarea preliminarielor păcii, precum
şi la încheiarea tratatului, a plătit-o cu capul.
Vârtejul în care s-a aﬂat Europa de la 1812 pâna la 1815 şi
temerea de a nu se uni Turcia cu Franţa n-au dat răgaz împăratului Alexandru să stăruiască mult asupra esecutării clauzelor
rămase în suspens sau echivoce ale tratatului de la Bucureşti.
Sultanul era şi mai puţin grăbit, pe cât ştia că era să aibă mai
mult de dat decât de luat, astfel că lucrul sta încurcat.
Cedarea Basarabiei băgase pe Austria la mare grijă; vedea
că, la ﬁecare gâlceavă cu Turcia, Rusia se tot întindea, ciupind
câte o provincie din posesiunile sultanului, şi pândea o ocaziune
ca să poată pune stavilă acelei ambiţiuni fără saţiu. Congresul
deschis la Viena, unde Turcia nu era reprezentată, îi părea că
poate a ﬁ momentul psihologic de a lua în mână interesele
Porţii şi să propuie garantarea integrităţii Imperiului Otoman;
dar principele Metternich, temându-se de o împotrivire din partea împăratului Alexandru, a împins pe lord Castelreigh să-i
sondeze dispoziţiunile.
„Nu numai că nu mă opun la o asemenea idee, dar chiar aş
dori să se puie în dezbatere, căci voiesc cu acea ocaziune să se
aplaneze nişte neînţelegeri care au mai rămas în privinţa unor
posesiuni pe coasta Mării Negre“, a fost răspunsul ţarului.
a) Confuzie cu Dimitrie, fratele lui Alexandru Moruzi vv. Pentru o discuţie sintetică despre împrejurările complicate în care a fost semnat Tratatul de la Bucureşti v. Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident, ed. cit.,
pp. 336–338, p. 415, n. 124.
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În urma veleităţii ruseşti de a căuta să se mai întindă şi cu
această ocaziune, marele cancelar al Austriei a trebuit să renunţe la ideea sa.
Neînţelegerile la care făcea aluziune împăratul priveau mai
cu seamă fruntaria din Asia. Rusia voia să aibă o schélă pe coasta
maritimă, pentru transportul de muniţiuni, şi să-şi asigure o
cale de comunicaţie între Marea Neagră şi Marea Caspică; pretindea să aibă Anakria, Redut-Kalé şi Suchum-Kalé, sub cuvânt
că acele posesiuni îi erau cedate de principii Georgiei, pe când
erau suverani, până a nu ﬁ supuşi încă suzeranităţii sultanului.
Într-această privinţă, deşi la Bucureşti fusese înţelegere între
plenipotenţi ca Rusia să aibă pe coasta maritimă o schélă la
două ore de malul drept al Phasuluia şi la patru ore de Anakria,
dar acel articol rămăsese neratiﬁcat de sultanul.
Poarta se împotrivea de a satisface acea pretenţiune a Rusiei,
şi temerea de un nou război îngrijea pe celealalte puteri şi le
făcea să stăruie pe lângă Poartă ca să cedeze, cu cât ea vedea
că pe toată ziua contele Strogonof ridica cereri nouă. La 1817
cerea insulele Dunării de la Ismail până la gura Chiliei, chiar
şi insula Letii, ca parte din Basarabia. Stăruinţa Austriei era
aşa de mare, încât internunţiul, ajutat de ambasadorul Engliterei, izbutise a aduce lucrurile la o înţelegere, când la martie
1821 izbucneşte rescularea grecilor, condusă în Principate de
doi oﬁţeri favoriţi ai împăratului Alexandru, în Moldova de
colonelul principe Gheorghe Cantacuzino şi în Muntenia de
generalul Alexandru Ipsilanti. Poarta, respingând propunerea
Rusiei de a ocupa Principatele împreună, le ocupă singură,
potoleşte răscoala şi numeşte principi pământeni pe Ioniţă
Sturdza şi pe Grigorie Ghica. Atunci stituaţiunea devine şi mai
încordată, mai ales în urma esecutării patriahului, când ambasadorul Strogonof, încetând relaţiunile cu Poarta, părăseşte
Constantinopolul. Şi acele două guverne nu-şi mai pot comunica unul altuia păsurile şi cerinţele decât prin reprezentanţii
a) Phas, numele grecesc al râului Rioni, în Georgia. Porturile menţionate mai sus sunt actualele Anaklia, Kulesi şi Suhumi, pe ţărmul georgian al Mării Negre.
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puterilor care urmau a stărui pentru o împăciuire. Principele
Metternich, considerând cestiunea fruntariei în Asia ca cea mai
anevoie din toate, sfătuia pe ministrii sultanului să cedeze poziţiunile cerute de Rusia, zicându-le că, deşi recunoaşte că Poarta
avea toată dreptatea, dar că Imperiul Otoman putea trăi seculi
fără de a avea Phasul de fruntarie, pe când un război cu Rusia
putea să-i aducă pieirea.
Până la ﬁnele anului 1822, nici o vorbă în favoarea grecilor,
nici la conferinţele de la Troppau, nici la Laibach; chiar împăratul Alexandru avea pentru dânşii cuvinte aspre, îi trata de
răzvrătitori, şi Rusia îşi mărginea pretenţiunile sale tot în cele
vechi, la care mai adăugase cererea ca trupele turceşti să iasă
din Principate şi să i se comunice în mod oﬁcial numirea noilor
hospodari. La congresul de la Verona, însă, împăratul Alexandru esprimă ideea că ar ﬁ de dorit ca Poarta să dovedească
printr-un şir de fapte că respectă religiunea grecilor şi că caută
să-i liniştească. Aceasta fără de a propune vreo măsură de luat,
ci numai ca un simplu deziderat.
La cererea de a goli principatele de beşlíii turci, ministeriul
Porţii răspundea că numărul lor era cu totul neînsemnat în
comparaţiune cu puterile ce suveranii aliaţi ţineau în Franţa,
în Neapol şi în Piemont, ţări străine lor, pe când Principatele
erau posesiuni ale sultanului; dar, cu toate acestea, declară că
era gata a retrage acele trupe. La 16 martie 1823 şi încunoştiinţează pe lordul Strangford, ambasadorul Engliterei, şi pe
contele Ottenfeld, internunţiul Austriei, că Poarta, doritoare
de pace, redusese numărul beşlíilor din Principate la 1 500,
câţi erau mai înainte de 1821, şi că era gata să notiﬁce oﬁcial
numirea hospodarilor îndată ce ar sosi la Constantinopol un
ambasador al Rusiei. La comunicarea aceasta, cabinetul din
Petersburg declara că nu putea considera evacuarea Principatelor ca efectuată pe câtă vreme paşii de la Giurgiu şi de la
Vidin, având comanda beşlíilor, erau mai puternici decât hospodarii, şi ca dovadă de o asemenea stare de lucruri da de
exemplu arestarea lui Vilara, cerând şi liberarea acelui boier;
totodată cerea să se asigureze şi soarta grecilor. Cu toate acestea, mai în urmă însă, la întâlnirea celor doi împăraţi de la
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Cernăuţi, împăratul Alexandru consimte a se mulţămi cu
reducerea beşlíilor la numărul de 1500, dacă ei vor ﬁ puşi sub
autoritatea hospodarilor, şi anunţă că va numi pe Minciaki
consul general la Bucureşti, dar că, mai înainte de a se duce
la postul său, va merge la Constantinopol pentru a regula nişte
afaceri de comerţ, şi, când înţelegerea va ﬁ completă, va trimite
pe Ribeaupierre ca să trateze celealalte afaceri ca ambasador.
Beşlíii fusese reduşi, Villara liberat şi înţelegerea părea
făcută, se aştepta din zi în zi sosirea lui Ribeaupierre la Constantinopol, când, pe neaşteptate, ambasadorul Rusiei la Viena
supune principelui Metternich din partea guvernului său un
plan de împăciuire pentru greci: propune formarea sub suzeranitatea sultanului a trei principate:
1. Grecia orientală, cu Tesalia, Beoţia şi Atica.
2. Grecia occidentală, cu Epirul şi Acarnania.
3. Grecia meridională, cu Moreea şi Candia, deosebit de un
al patrulea grup, insulele, acordându-le regimul municipal ce
avusese în vechime. Iar ca mijloc de presiune asupra Porţii,
ocuparea Principatelor dunărene.
Un asemenea proiect nu putea ﬁ bine primit de celealalte
puteri, căci era cu neputinţă ca Turcia să consimtă la aceasta
fără un război, mai ales că Poarta îşi regula atitudinea totdauna
după starea în care se aﬂa lupta sa cu grecii, şi atunci avusese izbânzi însemnate la Psara şi la Chio, încât turcii erau
îndârjiţi. Beşlí-agá de la Iaşi arestase pe un slujbaş al domniei,
pe boierul Hasanake, şi-i tăiase capul sub cuvânt că ﬁind creştin îmbrăţişase credinţa lui Mahomet, luând numele de Hasan,
şi că după aceea se întorsese iarăşi la religia creştinească, ca
să evite urmărirea pentru un omor ce săvârşise asupra unui
musulman.
Cât a trăit Ludovic al XVIII, împăratul Alexandru, care, de
la o vreme, începuse a se interesa de soarta grecilor, întâmpina
din partea guvernului francez împotriviri la propunerile şi la
cugetările sale, îndată însă ce s-a suit Carol al X pe tron, la 6
septembre 1824, ambasadorul Franţei se declară gata a lua
parte la conferinţa convocată la Petersburg, iar Englitera, deşi
refuza de a participa la acea conferinţă, dar atitudinea noului
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său ambasador, sir Stratford Canning, care în trecerea sa la
Constantinopol se oprise la Hydra şi avusese înţelegere cu membrii guvernului revoluţionar, dovedea că guvernul Marei Britanii trata pe greci mai mult ca beligeranţi decât ca insurgenţi.
Cabinetele Europei erau mai toate puţin favorabile revoluţiunii greceşti. Noul ţar, împăratul Nicolae, care succedase la
26 decembre 1825 fratelui său Alexandru, zicea într-o convorbire cu împăratul Ferdinanda că nu se credea în drept de a
susţinea pe greci, precum nu ar putea permite nici el sultanului
să se amestece în afacerile musulmanilor de sub coroana Rusiei,
precum nu s-ar permite să intervie într-o revoltă a supuşilor
ortodoxi din Austria. Cu toate aceste dispoziţiuni personale ale
împăratului, la Petersburg, ca şi la Paris şi la Londra, opiniunea
era mai tare decât voinţa monarhilor, şi în curând afacerea
grecilor devine cestiunea cea mai importantă între cabinete,
toate celealalte diﬁcultăţi se aplanează, şi Rusia, la 8 iunie
1826, numeşte plenipotenţi ca să se înţeleagă la Akkerman cu
muraháşii Porţii asupra punctelor remase în litigiu de la tratatul de la Bucureşti.
La aceste conferinţe în zadar plenipotenţii turci caută să
evite de a ceda la ultimatul ce li se propune înainte de principele
Voronzof şi de Ribeaupierre, căci în starea de slăbiciune în care
se aﬂa Turcia cu distrugerea ienicerilor şi cu nizámii neorganizaţi nu era în stare de a se espune la un război; şi Poarta
este silită a subscrie condiţiunile puse de Rusia. La 11 februarie
1827, după încheiarea Convenţiunii de la Akkerman, Ribeaupierre soseşte ca ambasador la Constantinopol, şi pacea se
crede asigurată.
Dar atunci începe a se desfăşura o noua serie de diﬁcultăţi.
La iunie 1827 se încheie la Londra, între Rusia, Franţa şi Englitera, un tratat, prin care acele trei puteri convin să se dea
grecilor un guvern naţional, sub suzeranitatea sultanului,
plătindu-i un tribut anual.
Când s-a comunicat ministrului Porţii dispoziţiunile acelui
tratat, acel ministru a respins nota ambasadorilor cu indignaţiune, nevoind nici măcar să puie mâna pe dânsa, şi acum nu
a)

Ferdinand I a urcat pe tronul Austriei abia în 1835.
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mai putea să rămâie nici un dubiu despre un război apropiat;
printr-acea alianţă Rusia îşi asigurase neutralitatea Franţei
şi Engliterei în caz de război cu Turcia.
Nu a trecut mult, şi ﬂota otomană, la 20 octombrie 1827, a
fost distrusă la Navarin, şi pe când Austria, în urma acestor
evenimente, se silea din răsputeri să înduplece pe Poartă să primească condiţiunile tratatului de la Londra, sultanul da vestitul
manifest prin care denunţa musulmanilor pe împăratul Rusiei
de duşman jurat al Islamului şi al Imperiului Otoman, la care
cabinetul rusesc răspunde prin nota din 9 martie 1827, prin
care face cunoscut cabinetului din Londra că împăratul, provocat prin manifestul publicat şi prin purtarea guvernului
otoman, se consideră în stare de război cu Turcia şi că va ocupa
Principatele.
La 26 aprilie declaraţiunea de război este şi espeduită la
Constantinopol, unde soseşte la 12 mai, pe când oştirile ruseşti
ocupase Principatele. La 7 mai, generalul Roth intrase în Iaşi
şi la 11 mai 1828 era în Bucureşti.
Dar să ne întoarcem la Convenţiunea încheiată la Akkerman, la 25 septembre 1826, la acea convenţie esplicativă a
tratatului de la Bucureşti, a cărei negoţieri au ţinut patrusprezece ani, de la 1812 până la 1826.
Convenţiunea esplicativă de la Akkerman, în partea care
privea Principatele, regula mai întâi modul numirii, conﬁrmării
şi duratei de şapte ani a hospodarilor ş-apoi adăuga că:
„Turburările întâmplate în anii din urmă, în Moldova şi în
Valahia, aducând cele mai grele loviri ordinei, în deosebitele
ramuri ale administraţiunii dinlăuntru, hospodarii se vor ocupa
îndată, împreună cu divanurile lor respective, de măsurile
necesare pentru îmbunătăţirea stării Principatelor, şi acele
măsuri vor face obiectul unui regulament pentru ﬁecare principat, măsuri ce se vor lua de îndată.“
Condiţiunea aceasta comunicată domnilor, Ioniţă Sturdza,
ca şi Grigorie Ghica s-au grăbit a numi comisiuni pentru prelucrarea Regulamentului; boierii cei mai ispitiţi şi mai consideraţi au fost însărcinaţi cu acea lucrare, dar ei de-abia începuse
a lucra, când, la mai 1828, au intrat oştirile ruseşti; atunci guvernul trecând în mânile generalului rus, contele Pahlen, au
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numit alţi boieri, după placul şi conveninţa rusească, în locul
celor ce se numise de domnitori.
La încheierea Tratatului de pace de la Adrianopol, la 14 septembre 1829, plenipotenţii, contele Alexis Orlof şi contele
Pahlen cu Mehemet Sadyk eféndi şi Abdul Kadir beg, revenind
asupra ideei unui regulament, au înscris în actul separat privitor la Principate clauza următoare:
„Înalta Poartă, dorind să asigure prin toate mijloacele buna
stare viitoare a ambelor Principate, se obligă solemn a conﬁrma
regulamentele de administraţiune care ar ﬁ făcute în timpul
ocupaţiunii acelor două Principate de către adunările celor mai
notabili locuitori ai ţării şi care vor servi în viitor de bază regimului interior, bineînţeles, pe cât zisele regulamente n-ar aduce
vreo atingere drepturilor de suzeranitate ale Înaltei Porţi.“
Aci, după cum vedem, nu mai era vorba ca acele regulamente
să se facă de ţară şi să se aplice îndată de guvernul ţării, fără
de a ﬁ trebuinţă de vreo sancţiune străină; acum se vorbea de
conﬁrmarea Porţii, încât autonomia ţării era călcată în picioare.
Comisiile nou numite de guvernatorul rus lucrau sau nu
lucrau, însă principiile şi dispoziţiunile de căpetenie le veneau
de-a gata de la cancelaria generalului Kisselef, după instrucţiunile trimise de la Petersburg; şi şedinţele membrilor, când
se întruneau câteodată să lucreze împreună, erau totdauna
prezidate de către un funcţionar rus sau de consulul Minciaki.
Într-un timp de ocupaţiune militară, când boierii cei mai
mari erau siluiţi prin esecuţiuni de cazaci a se supune ordinelor
ruseşti; când mitropolitul ţărei, Grigorie, om sfânt, venerat şi
adorat, era luat pe sus din scaunul arhipăstoresc şi trimis în
esil în interiorul Rusiei, pe când guvernul era în mânile unui
general, Zaltuchin, reputat în toată Rusia de năbădăios, cine
îndrăznea să cugete sau să ridice vocea în contra voinţelor
preşedintelui cu deplină putere al ambelor Principate? Într-o
asemenea stare de lucruri, adeziunea boierilor la dispoziţiunile
cuprinse în proiectul de Regulament, oricare ar ﬁ fost ele, era
asigurată şi prin clauza mai sus citată din Tratatul de la Adrianopol; Poarta le dăduse o conﬁrmare anticipată. Rusia putea
dar acorda Principatelor legile ce-i convenea.
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Secretul asupra lucrării ce se pregătea, deşi era recomandat,
dar nu era şi bine păstrat; dispoziţiunile principale erau cunoscute şi comentate în adunările de seara ale boierilor, şi încetul
cu încetul, prin discuţiunile dintre dânşii, ajunsese a se forma
un grup hotărât a se opune cel puţin articolelor cari loveau în
drepturile şi în autonomia ţării. Grupul era puţin numeros,
compus numai de boieri mai tineri, dar erau încurajaţi în secret
şi pe sub mână de câţiva din cei mai bătrâni, precum banul
Barbu Văcărescu, banul Constantin Bălăceanu şi chiar fostul
domn Grigorie Ghica.
Dintre toţi, cel mai înfocat şi mai îndrăzneţ era Iancu Văcărescu, tânăr, plin de spirit şi de învăţătură, patriot entuziast
şi poet de un mare talent.
Văcărescu era născut cam pe la anul 1791a, ﬁu al poetului
Alecu Văcărescu şi al Elenchii Dudeasca, nepot de ﬁu lui Enăchiţă Văcărescu, unul din părinţii literaturei noastre: cultul
limbei româneşti şi-a patriei iubire îi erau lăsate moştenire.
Rămas de copil orfan, de când clucérul Alecu, tată-său, ridicat
într-o noapte de arnăuţii lui Alecu vodă Moruzi, a fost dus nu
se ştie unde nici până în ziua de astăzi. Văduva sa mumă l-a
crescut în cea mai mare iubire şi solicitudine, dându-i dascălii
cei mai în renume; mai tâziu l-a trimis la Viena, împreună cu
nepoţii ei, Alecu Filipescu, Drăjneanu şi cu fraţii Dimitrieb,
Niculae şi cu Iancu Ghica, sub îngrijirea profesorului Colson.
Din şcolile de la Viena, tânărul Văcărescu a trecut la Universitatea de la Pisa şi a petrecut mai mulţi ani în patria lui Dante
şi a lui Michel-Angelo, unde a asistat la deşteptarea spiritului
de naţionalitate şi de libertate al marelui popor italian.
Întorcându-se în ţară pe la anul 1814, s-a consacrat cu totul
literaturei. Românismul deşteptat în lupta contra domnilor
fanarioţi a început a cânta slava strămoşească. Poeziile lui, ca
şi ale tată-său şi ale bunu-său, se copiau şi treceau din gură
în gură. Tinerii şi tinerele le ştiau pe de rost şi se întreceau
a) În text, unele inadvertenţe biograﬁce şi de citare. Pentru o biograﬁe
documentată v. „Studiu introductiv“, in Iancu Văcărescu, Opere, Minerva,
Bucureşti, 1985, ed. Cornel Cîrstoiu. b) Tatăl autorului.
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care mai de care să le declame mai frumos. Copiii învăţau de
la tinerele lor mume această strofă, că:
Se întinde o câmpie
De sub poale de Carpaţi,
Câmp deschis de vitejie
La românii lăudaţi.
Când un tânăr voia să arate simţirile sale unei tinere, recita
poezia că
La Carpaţi mi-am adus jalea.
Cine nu ştia pe dinafară Oda la stema României? La 1815,
vodă Caragea, voind să publice noul Cod a, a cerut lui Văcărescu
să-i facă câteva versuri care să ﬁgureze pe frontispiciul cărţii;
spera că poetul îi va trece numele la nemurire. Văcărescu,
inspirându-se de la sigiliul domnesc, corbul cu crucea în gură,
încunjurat de însemnele celor şaptesprezece judeţe, a făcut
acea frumoasă odă în care se aﬂă strofele:
Ah! dar putea-a ne dobândi
Şi câte-avem pierdute!
Atunci ce duhuri n-ar gândi!!
Ce guri ar mai ﬁ mute?
Atunci ş-acest Corb sârman
Iar Acvilă s-ar face;
Ş-orice rumân ar ﬁ roman,
Mare-n război şi-n pace.
Mare a fost decepţiunea lui Caragea când a citit-o; şi-a esprimat nemulţămirea cu proverbul grecesc care, ca şi la noi, însemnează „cheamă pe nebun la nuntă, ca să-ţi zică: şi la anul!“.
Iancu Văcărescu era poet în toată puterea cuvântului; s-a
distins în toate genurile şi putem cita ca frumoase giuvaieruri
a) Legiuirea Caragea, primul cod de legi al Ţării Româneşti, este
promulgată în 1818. În Moldova fusese promulgat, un an înainte, Codul
Callimachi.
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ale literaturei noastre Primăvara amorului, Păstorul întristat,
Orologiul îndreptat şi multe altele. Versurile:
La faptă bună puţini s-adună,
Mult pot puţini buni împreună
sunt de dânsul.
În vremea lor, toţi ştiau pe dinafară satira:
Prea mult te umﬂi-n pene
Cocon Balsamigene,
adresată unui ﬁu de rachier îngâmfat.
La 1824, Grigorie Ghica vodă a ridicat pe Văcărescu la gradul de logofǎt, ceea ce, după obiceiul ţării, îi da dreptul de a
lua parte la obşteştile adunări ale boierilor. La 1831, chemat
la acea adunare, el era hotărât să ia iniţiativa ca să dea amicilor
săi ocaziunea de a se retrage şi să-i împingă a face un protest
către puterile Europei în contra călcărilor ce se făceau drepturilor ţărei.
Secretul înţelegerii era bine păzit între boieri, mai toţi rude
şi prietini; dar Văcărescu mai avea un conﬁdent, pe un frate
în literatură, tânăr, inteligent şi de talent, căruia îi destăinuia
toate cugetările, planurile şi speranţele lui.
În ziua de 1 mai 1831, toţi boierii cei mari sunt adunaţi la
Mitropolie. Generalul guvernor, contele Kisselef, soseşte încungiurat de un strălucit stat-major, se suie pe estradă, rosteşte
un cuvânt în care desfăşura binefacerile ce ţara datora Rusiei
şi, după ce declară deschise lucrările Obşteştei Adunări extraordinare pentru cercetarea Regulamentului organic şi depune
pe biurou voluminosul proiect, se retrage chemând pe consulul
general Minciaki, să prezideze. Atunci Văcărescu ia cuvântul,
întreabă unde era mitropolitul, preşedintele legal al adunărilor
obşteşti ale boierilor, zicând că un străin nu poate prezida.
Nu isprăvise cele ce avea de zis, când fu luat între baionete
şi dus la obáhtul rusesc, de acolo sub pază de soldaţi la casa lui
Filip Lenş, unde a fost Ministerul de Război şi unde atunci se
aﬂa în cuartir şeful cancelar al contelui Kisselef. Introdus în
cabinetul acestui funcţionar, este supus unui interogatoriu în
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toată regula, al cărui scop era de a aﬂa ţesătura complotului
şi procedura adoptată.
Văcărescu, deşi întrebările ce i se făceau îi dovedeau că generalul rusesc era bine informat şi cunoştea toate amănuntele,
dar el persista a tăgădui tot ce privea pe ceialalţi boieri, negând
orice înţelegere, ca să nu compromită pe nimeni. Atunci şeful
cancelar deschide paravanul şi-i arată pe omul prin care generalul Kisselef era informat, zi cu zi, oră cu oră, de tot ce se
plănuia. Amărât a fost suﬂetul lui Văcărescu când a recunoscut în denunţător pe amicul său, semeţ la confruntare, conﬁrmând raporturile ce făcuse. După acea cercetare, Văcărescu a
fost trimis sub bună pază la moşia sa Moţăienii din plaiul Dâmboviţei, unde a fost deţinut tot timpul cât a ţinut sesiunea
Obşteştei Adunări extraordinare şi până s-a întors Villara de
la Petersburg cu Regulamentul organic conﬁrmat de împăratul Nicolae.
De la Moţăieni este datată epistola sa către falşul său amic.
„El e Iuda…“ a
Cu toate intimidările şi cu toate măsurile ce s-au luat, tot
s-au găsit mai mulţi boieri, unii cari au refuzat de a lua parte
în acea adunare şi alţii cari n-au voit să iscălească, încât au
făcut să rămâie nevotate multe dispoziţiuni vătămătoare
drepturilor ţării.
La 1838, când s-a propus de consulul general al Rusiei,
baronul Rukman, să se intercaleze în Regulament un articol
rămas nevotat care prescria că orice lege făcută de domn împreună cu Obşteasca Adunare să nu poată ﬁ pusă în lucrare
până ce mai întâi nu ar dobândi sancţiunea curţilor protectoare
şi suzerane b, logofǎtul Dimitrie Chrisoscoleu Buzoianu zicea
în plină Adunare:
„Fie-i ţărâna uşoară lui Costache Câmpineanu, care mi-a
zis să nu votez acel articul!“
ion ghica
a) V. Cornel Cîrstoiu, „Studiu introductiv“, pp. 20–21, in Iancu Văcărescu, op. cit., unde se propune identiﬁcarea cu Ion Heliade Rădulescu.
b) V. supra, p. 134 n. a.

xxii. băltăreţu

Londra, 15 august, 1884

Scumpul meu amic,
După un lung şir de ani de invaziuni, răzmiriţe
şi războaie, litfele streine, nemţi, turci şi muscali, cari se băteau
mereu pe biata ţară, se retrăseseră peste Dunăre, peste Carpaţi
şi peste Nistru. Împăraţii iscăliseră între dânşii la Passarovitz,
la Kiuciuk-Kainargic, la Şiştov, la Iaşi şi la Beligrad tot felul de
convenţiuni şi de tractate. Oltenia fusese luată de nemţii cu
coadăa comandaţi de principele Eugeniu de Savoia ş-apoi dată
înapoi Valahiei după biruinţele turcilor asupra mareşalului
Münich. Bucovina şterpelită, şi Grigorie Ghica, domnul Moldovei, asasinat la Iaşi, Mavrogheni omorât la Rusciuk, Hangerliu descăpăţânat la Bucureşti şi Pasvantoglu cu turcii rebeli
alungat peste Dunăre. Boierii pribegi şi surghiuniţi, care luaseră
parte unii cu turcii, alţii cu nemţii sau cu muscalii, se întorseseră
unul câte unul din ţara turcească sau din ţara ungurească.
Ciumă şi calicie! Spitalele şi mănăstirile, pline de bolnavi
şi de cerşetori; românii ţărani, rămaşi în sapă de lemn; codrii
şi drumurile, împănate de cete de hoţi cari jefuiau şi căzneau
cât ieşea omul din streaja Bucureştilor afară.
Se călcase pe secolul al XIX-lea, şi cerul politic, atât în Occident, cât şi în Orient, era încărcat cu nori negri şi groşi, printre
cari nimeni nu putea zări ce era să ne aducă veacul cel nou. Boierii, îngrijaţi de soarta ţării, alergau unul de la altul, se adunau,
a) „Nemţii cu coadă“, în textele de secol XIX, sunt militarii austrieci,
cu care românii iau contact încă din secolul anterior.
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se sfătuiau şi nu mai ştiau la ce sfânt să se mai închine, că şi
nemţii, şi muscalii, dacă băteau pe turci, tot pe turta lor trăgeau spuza.
La cererea d-a se da ţării domn pământean, pe bătrânul
Părscoveanu, Poarta răspunsese trimiţând pe un alt fanariot
în locul lui Alexandru Moruz, pe Mihai Suţua.
În seara de Mucenici, boierii cei mai colţaţi erau adunaţi la
sfat la banul Dumitrache Ghica, fratele lui Grigorie vodă,
asasinat pentru împotrivirea ce făcuse la darea Bucovinei.
Erau adunaţi la banul bătrânul, cum îi ziceau ca să-l
deosebească de doi ﬁi ai săi, Costache şi Scarlat, cari amândoi
ajunseseră tot bani mari şi ei.
Curtea banului Ghica era cât o moşie de mare; începea din
capătul despre apus al Podului Gârlei, devale de Zlătari, mergea
în jos pe malul apei până în dreptul caselor Văcărescului, unde
este astăzi casa lui Barbu Belu; d-acolo cotea spre Sﬁnţii Apostoli, până unde sunt băile lui Mitraszewski, apuca la dreapta
pe uliţă înainte, tăia de-a curmezişul strada Mihai-Vodă, trecea
gârla la cazarma pompierilor şi apoi la vale prin Gorgani, cuprinzând toata mahalaua Domniţa Nastasica, şi se încheia cu
ocolul la Podul Gârlei la Zlătari.
Dacă timpul distruge tot fără milă, cel puţin memoria vie
s[ă] restaure[ze] pe cât se poate! Norocită când izbuteşte a face
să se vază cu ochii suﬂetului ceea ce nu mai esistă şi nu se mai
vede cu ochii din cap şi când face să se auză cu gândul cuvintele
care sunau la urechi!
Casele bătrânului Ghica şi ale ﬁului său Scarlat se aﬂau
amândouă în cuprinsul de mai sus; erau două namile de case,
cu pridvoare, săli mari, tinzi şi paratinzi, sagnasíe, odăi mari
de musaﬁri, sofragerie de iarnă şi de vară, iatacuri şi cămări,
cu arcade şi bolte învârtite, beciuri şi pimniţe pe dedesubt; învelitoarea de şindrilă, mai naltă decât casa şi cu streaşina scoasă
de jur împrejur de doi coţi. D-a rândul, pe lângul zidul curţii
în şir, cuhnii, odăi de slugi şi de logoféţi, grajduri, şoproane,
a) Mihail I Draco Suţu, domn al Ţării Româneşti (1783–1786, 1791–
1793, 1801–1802) şi al Moldovei (1793–1795), bunicul lui Mihail II Grigore Suţu, domn al Moldovei (1818–1821).
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grădini de ﬂori şi de zarzavaturi, livezi de pomi roditori, fânărie
şi lemnărie. Acele două palaturi, unul în faţa altuia, erau despărţite numai prin strada Mihai-Vodă şi prin gârlă.
Casa banului bătrânul a trecut prin moştenire la ﬁul său cel
d-al patrulea, banul Mihail, nenea-mare, cum îi ziceau, ﬁindcă
era cel dântâi născut din căsătoria de a doua, şi s-a restaurat
de ﬁul său cel d-al cincilea, Alexandru vodă Ghica, la anul 1834,
când s-a suit acesta pe scaunul domniei. Acum este proprietatea
judeţului şi a devenit Palatul Prefecturei de Ilfov. Iar de casa
de pe malul stâng, a banului Scarlat Ghica, care a trecut-o ﬁului său celui d-al treilea, Neculae, ginerele domniţei Nastasichii
Muruz, de unde s-a şi dat numele mahalalei – casă mare cât
o cazarmă – nici urmă nu se mai vede: a putrezit din temelie
până în vârf din pricina deselor înecări ale Dâmboviţei ş-a căzut
bucăţică cu bucăţică în fărămături.
Mi-aduc aminte acolo o sală mare, zugrăvită pe pereţi şi
tavan cu toţi zeii Olimpului, de un pictor Kauffmann. În sala
aceea, la zile mari şi la aniversări, înfocatul Aristia, preceptorul
copiilor, traducătorul Cântului întâi al Iliadei şi autorul Stanţelor epice, cu câteva perdele de la ferestre, cu cearşafuri înnădite unele de altele, cu costume croite din rochii lepădate, punea
în scenă câte o bucată de teatru în limba grecească: pe Orest,
pe Fiii lui Brutus sau vreo idilă din Florian. Mătuşă-mea Smărăndiţa Ghica se deosebise aşa de mult în rolul Clitemnestrei,
încât îi rămăsese numele. Aristia avea totdauna rolurile cele
mari; el făcea pe Agamemnon, pe Cezar, pe Edip; rolurile mai
mici erau ale lui Eugenie Prădescu, ale lui Manole Anghelescu,
ale demoazelelor Ioseﬁna şi Cecilia Raymondi sau ale copiilor
casei. Doamna Efrosina Bogdan făcea o încântătoare Estelă,
când n-o podidea plânsul în scenă; frate-său Scarlat Ghica, fostul procuror general la Curtea de Casaţie, era totdauna un
mediocru Nemorin, iar colonelul Iancu Ghica, îmbrăcat numai
cu aripi şi cu tolbă cu săgeţi, gândeai că era chiar ﬁul cel iubit
al Afroditei.
Pe când s-au zidit acele case, Dâmboviţa în Bucureşti era o
gârlă pe care nu ﬁecine o putea trece înot. Populaţiunea capitalei era puţină, şi apa curgea adâncă şi curată; murdăriile
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aruncate mereu pe dânsa nu-i urcaseră fundul, ca la cea mai
mică viitură de apă să treacă peste maluri şi să înece oraşul,
cum se întâmpla de la o vreme încoa, mai în toţi anii, până a
nu se face derivaţiunile din sus la Arcuda. Cine nu s-a plimbat
până mai acum vreo zece-doisprezece ani cu luntrea prin mahalaua Izvorul, pe strada Brezoianu, prin Dudescu, pe la Antim
şi pe dinaintea bisericei Doamna Bălaşa? Astăzi, grădina, curtea,
paraclisul şi casa banului Scarlat Ghica s-au împărţit în bucăţele pătrate şi numerotate, s-au tras printre dânsele strade
şi s-au clădit case şi căscioare.
În sfaturile boierilor, numele eroului de la Marengo era de
câtăva vreme foarte adesea pomenit; speranţele tuturor erau
întoarse către Franţa şi către minunile ce se auzea că se petreceau acolo. Deşi unii dintre boieri, ca Pană Filipescu, ca banul
Costache Ghica şi alţii, se gândeau la ce era să zică de dânşii
împăratul Alexandru al Rusiei sau împăratul Leopold al
Austriei când or aﬂa că au trimis soli la desculţii de francezi,
nimeni nu îndrăznea să iasă din vorba banului bătrânul şi a
ﬁului său Scarlat cu cumnaţii lui, Dudescu şi Văcărescu, a
spătarului Grigorie, ﬁul al treilea al banului Ghica, care a
domnit mai în urmă, la 1822, a vornicului Scarlat Câmpineanu,
a vornicului Ştirbei, a logofǎtului Băleanu – cari, cu toţii într-un
gând, erau de părere să ducă păsurile ţărei la cunoştinţa întâiului consul. Se credea chiar că generalul Bonaparte umbla să
se suie pe scaunul Ţarigradului, ca unul ce era viţă de împărat
din neamul Calomerilor Porﬁrogeneţi, şi că la Iafa îmbrăţişase legea lui Mahomet numai şi numai ca să-şi facă mână
bună la turci.
Boierii erau bogaţi, foarte bogaţi, dar averile lor erau în moşii,
în scutelnici, poslújnici şi ţigani. Bani, argintării, şaluri şi scúle
câte avuseseră le vândură şi cheltuiră în băjenii. Niculae Dudescu, care ştia bine franţuzeşte, se oferea să se ducă la Paris,
să pledeze cauza ţărei cu cheltuiala lui; dar, deşi averea lui era
colosală, însă nu era în stare să găsească nici o mie de lei bani
bătuţi. Ce brumă monetă mai rămăsese pe ici, pe colo d-abia
ajungea ca să încropească haraciul către Poartă şi, în strâmtoarea de bani în care se aﬂau, trimiseră să aducă pe Băltăreţu.
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Trecură două ore după sﬁnţitul soarelui, şi cerul era fără
lună şi fără stele, când o butcă – numai bronzuri şi poleieli,
dinainte, d-a dreapta şi d-a stânga caprei vizitiului, cu două
sirene aurite, cu coadele încolăcite şi cu capetele cătând spre
două mârţoage de cai cu hamurile legate cu sfoară, vizitiul cu
cojoc peste cămaşa lungă, şi cu doi feciori dindărăt cu caúce pe
cap – cobora la vale spre curtea banului Ghica, urmând la pas
după un ţigan desculţ şi zdrenţuros, cu o masalá mare pe
spinare. Podelele jucau ca clapele unui clavir sub roatele butcei
şi aruncau în sus din hazna stropi de noroi apătos, care la lumina păcurei luminau parc-ar ﬁ fost pietre scumpe. Acel straniu
echipaj purta un fel de boier cu ceacşíri şi cizme roşii, cu o
giubeá soioasă îmblănită cu nafé şi în cap cu un işlíc în patru
colţuri; degetele boierului erau pline de inele de rubin, de
smaragd şi de diamant. Era aşteptat la sfatul boieresc, şi de
la dânsul depindea realizarea cugetărilor patriotice ale boierilor.
El mânuia banii ce mai rămăseseră în ţară; el avea daraveri
cu Ţarigradul şi cu Beciula; iscălitura lui ajunsese să aibă trecere chiar şi dincolo de Lipsca. Şoproanele lui şi lăzile din
pimniţă gemeau de scúle, şaluri şi argintării, tot amaneturi de
pe la boieri. Butca în care se zdruncina, adusă pentru o nuntă
mare, nu-i fusese plătită şi sta amanet în şopronul său; iar inelele din degete erau marfă de vânzare.
În curte la banul, aproape de scară, stau o mulţime de masalále înﬁpte în pământ, cu masalágiii roată pe lângă dânsele;
vizitiii, plecaţi într-o rână pe capră, cu hăţurile în mână, îşi petreceau vremea cu glume şi păcălituri între dânşii; ﬁecare la
rândul său povestea câte o batjocură, o trânteală sau o bătaie
bună mâncată de la turci, de la nemţi sau de la muscali, şi făceau haz nespus – că aşa e făcut românul, râde de toate şi de
toţi, chiar de necazuri şi de nenorociri.
Băltăreţu, coborât din trăsură, suia greoi scara, ţinut de subţiori de cei doi feciori. Scara da în pridvor, şi pridvorul într-o
sală mare, lungă, unde fumul de tutun din ciubucele ce slugile
aprindeau şi duceau în casă la boieri d-abia lăsa să se zărească
a)

Beci, numele vechi al Vienei, din tc. beç, loc întărit.
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o lumânare de său care ardea într-un felinar atârnat în tavan.
În sală, acolo, lume de toată mâna, boieri mai mici, calemgíi,
coconaşi, ciocoi şi slugi, fel de fel de işlíce.
P-atunci forma işilicului nu era numai o fantazie, cum este
astăzi cu pălăriile, mai nalte sau mai scurte în pereţi, mai rotunde, mai gogoneţe sau mai ţuguiate, mai tari sau mai moi,
după pofta ﬁecui: ﬁecare trebuia să poarte işlicul după teapa lui.
Boierii cei tineri şi eleganţi şi feciorii de boier mare purtau
în cap un glob rotund de hǎrşie brumărie; mărimea acelui balon
era aproape patru coţi în circumferenţă şi avea la unul din poli
o gaură pe unde intra capul până dasupra sprincenelor şi la
celalalt pol un fund de postav de mărimea şi forma unui cuib
de rândunică, de unde boierul, plecându-şi niţel gâtul la dreapta,
putea să-şi apuce işlícul cu patru degete.
Boierii mai în vârstă purtau işlíc tot atât de umﬂat, dar
sfera nu era întreagă, era tăiată neted orizontal, ceva mai sus
de cercul cel mare, iar pe acel şes era întins un fund de postav.
Işlícul acesta se lua din cap cu ajutorul amânduror mânilor.
Calemgíii, ciocoiaşii, slugile de dindărătul caleştilor boiereşti şi negustorii cei mari purtau işlíc mic, de forma unui borcan întors cu gura în jos şi de un diametru mult-mult de o
jumătate de cot şi dasupra o pernă mare în patru colţuri, umplută cu bumbac sau cu păr de cal.
Boierii cei mari se îmbrăcau cu ceacşíri roşii cu méşi, papuci
sau cizme galbene de meşínă, cu botul ascuţit, întors în sus şi
fără toc; antiríile erau de ghermeşít, de citaríe, calemcheríu,
cutníe, selimíe sau sevái; se încingeau la brâu cu şal de Indii;
vara, fermeneáua scurtă, vara şi iarna, scurteică îmblănită cu
paceá de samúr, singeáp sau cacóm; pe dasupra, giubeá de
postav sau, la sărbători, biníş. La alaiuri şi la ceremonii, protipendada şi veliţii purtau pe cap gugiumán de samúr cu fundul
de postav roşu; vara, feregeá, şi iarna, cóntoş; báş-boierul purta
hanger la brâu; boierii cei haleá stau împrejurul domnului cu
bastoane lungi în mână. Numai vodă cu beizadelele purtau
fund alb la gugiumán. La zile mari, domnul îmbrăca cabaníţa,
care era un fel de cóntoş cu ceaprázuri de ﬁr şi cu profíruri de
samúr. La alaiuri, boierii cei mari mergeau călări pe cai arăpeşti
acoperiţi cu harşá mare cusută cu ﬁr.
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Băltăreţu, cum intră în sală, se duse drept la un boier bătrân
căruia toţi îi ziceau „arhon medelnicérul“ şi-l rugă să vestească
banului sosirea sa.
Într-un colţ, împrejurul unui mangál, lumea sta grămadă,
ascultând cum se cârâiau unul pe altul trei inşi aşezaţi pe o
laviţă. Doi din ei îşi urmau glumele, fără să se turbure, mutând
cu multă seriozitate bobii din ţintarul săpat pe laviţă; iar cel
d-al treilea, cum îl văzu pe Băltăreţu, îl salută cu un ton măreţ
şi protector, zicându-i:
— Bine-ai venit, Stefanache. Am primit scrisori de la fratemeu; te-a făcut baron.
Acel care anunţa Băltăreţului această ştire înveselitoare
era un om între două vârste, mai mult bătrân decât tânăr; gros
la burtă, alb şi rumen la faţă şi cu mustăţile rase; purta pantaloni de nanchin galben cu capac, băgaţi în cizme ungureşti
cu pinteni, jiletcă vărgată, frac cafeniu cu bumbi de metal cu
pajură împărătească, cravată roşie de pambríu, în care îi intra
bărbia cu totul, până la gură, lăsând să iasă d-o palmă două
colţuri ascuţite de guler scrobit. Din buzunarele jiletcei atârnau
d-o parte şi de alta, zornăind, două lanţuri groase de chei şi
peceţi mulţime. Era „prinţipul Zamﬁr“, amicul intim şi nedezlipit al banului Pană Filipescu. Odinioară bogasiér cu prăvălia
lângă Bărăţie, iar acum ﬁu din ﬂori al Mariei Terezii, şi prin
urmare frate vitreg cu Iosif şi cu Leopold al Austriei. La moartea împăratului Iosif, după cum spunea chiar el, renunţase la
tron şi-l trecuse fratelui celui mai mic, Leopold, numai şi numai
de dragostea Filipescului, pe care nu se îndura să-l lase singur.
— Ştii, Ştefanache, că de nu eram eu, prinţipul Zamﬁr, o
păţeai, puiule, cu Mavrogheni? Eu te-am scăpat!
La aceste cuvinte se scoală unul din jucătorii de ţintar şi-i
zice cu vioiciune:
— Şi gândeşti, măi ticălosule, că tu l-ai scăpat? Mavrogheni
era pui de om, mă! Ăla, când punea gheara pe câteunul, ca
d-alde dumnealui, mă! îl juca în labe cum joacă pisica pe şoarece,
mă! Ţinea cu săracii, mă! aşa să ştii tu, mă! Pe boieri îi strângea
de gât, mă! Numai ce-i auzeai: Miorc!… ş-atâta le era, mă!
Unde, în zilele lui, să vezi tu cerşetori pe uliţe, îi strânsese pe
toţi, mă! la spital la dânsul, şi-i ţinea pe bére şi pe mâncare,
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mă! Mi-aduc aminte că într-o noapte era un frig, mă! de crăpa
lemnele şi pietrele, şi i-a fost milă de săraci, mă! să nu degere;
şi a poruncit de le-a aprins zece mangále cu cărbuni ghiveci,
mă! şi până în ziuă nu mai suﬂa nici unul, mă! Şi să zici tu că
l-ai scăpat pe dumnealui?… Ptuu!… nu ţi-e ruşine obrazului,
om bătrân, în toată ﬁrea! L-a scăpat Dumnezeu sfântul, mă!
că e mai puternic, mă!…
Acel care vorbea astfel era protejatul banului Ghica; era
vestitul Manea Nebunul.
— Ai dreptate, Maneo! întrerupse Băltăreţu, ai vorbit ca un
om cu minte; m-a scăpat Dumnezeu şi sfântul Spiridon, făcătorul de minuni.
— Nu sunt eu numai de ﬂorile mărului principul Zamﬁr;
când te-i mai aﬂa la strâmtoare, vino de-mi spune mie, că te
scap.
— Aşa! vorba aia, ştii, până la împăratul te trece suﬂetul…
zise celălalt jucător de ţintar, care sta gânditor cu un bob în
mână – un spân cu trei ﬁre de barbă, slab şi sfrejit, numai pielea şi osul de dânsul, zbârcit şi bondoc, mititel ca un copil, dar
elegant la haine, încins cu taclít şi purtând ceasornic cu lanţ
la brâu.
Acesta era Sgabercea, făt-frumos din curte de la Dudescu;
el adaogă:
— Dar nu zici că eu era s-o paţ şi mai rău cu Mavrogheni!
Căşunase pe mine; ba nu! că să-mi dea pe ﬁe-sa şi mai multe
nu!… Dar o luam eu p-aia?!
Şi începu să cânte de dor, oftând: „Oh! Ilinco, mor!“
— Tăceţi din gură, nebunilor, zise un logofǎt, să ne spuie
conul Ştefan cum a fost când era să-l arunce Mavrogheni de
sus din Turnul Colţei.
— Aşa e, nene Ştefane, întrebă un fecior de boier, că Mavrogheni era arap negru, cu buza d-o palmă şi cu colţii scoşi afară
ca de mistreţ? Dumneata l-ai văzut d-aproape; se zice că avea
o gură la ceafă, pe unde scotea oasele când înghiţea mielul
nemestecat.
— Nu e adevărat, coconaşule, răspunse un logofǎt bătrân;
nu l-am văzut eu când trecea cu alai? Era om ca toţi oamenii,
atâta numai că avea dinţii de oţel, uite, îi aducea saci cu rubiele
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şi cu icosari, îi băga în gură, îi făcea praf cu dinţii ş-apoi îi înghiţea. Era scris pe mâni şi pe picioare cu slove turceşti pe sub
piele, tipărite cu iarbă de puşcă, ca să nu se lipească glonţul
de dânsul.a Ce-a mai tras paşa de la Rusciuc până l-a omorât;
numai cu iataganul i-a putut veni de hac!
— Ci lăsaţi să ne spuie nenea Ştefan cum a fost când era
să-l arunce din clopotniţă, repetă tânărul băiat.
Şi Băltăreţu începu povestirea:
— Era cam pe la Vinerea Mare, când mă pomenesc până în
ziuă că mă cheamă vodă; zic îndată de-mi pune şaua pe cal şi
alerg la curte. Mavrogheni sta la fereastră; cum mă vede, se
dă jos în capul scărei, sare ca o maimuţă pe armăsar, parcă-l
văz, bată-l Dumnezeu! cu potúri scurţi până la genuchi, picioarele goale în iminéi, minteán fără mâneci şi legat la cap turceşte.
N-apucasem să mă dau dupe cal, şi-mi zice: „Vino după mine!“,
ş-o retează la fugă la deal, d-abia mă ţineam de dânsul!…
Dodată văd că se opreşte la Colţea, descălecă, intră în biserică,
se închină la toate icoanele şi, când să iasă, stă la uşă şi mă
întreabă răstit: „Trimis-ai haraciul la Poartă?“ Eu îi răspunsei:
„Da, Măria Ta, dar n-am găsit mahmudéle şi am fost silit de
am pus de a topit nişte scúle de aur şi toată argintăria câte le
aveam lăsate de unii şi de alţii amanet la mine, le-am făcut
bulgări de aur şi de argint şi i-am trimis la Stavracolu ca să-i
bată la tarapaná cu turá de mahmudéle şi beşlíci. Aştept din
ceas în ceas să pice lipcánul cu ţidula paşii de la Rusciuc.“
„Aferim! îmi zise, bătându-mă pe spate. Vino sus să mănânci
cu mine.“ Şi-o ia la fugă pe scara clopotniţei. Mă suiam după
dânsul gâfâind, mă gândeam la cinstea cea mare la care am
ajuns şi la câştigul ce era să-mi aducă ştirea când s-o duce vestea prin târg că am mâncat cu vodă la masă. Când ajunserăm
sus de tot dasupra clopotului celui mare, de unde vezi omul jos
numai cât o vrabie, deodată mă cheamă lângă dânsul la o
a) Nicolae Mavrogheni (domn al Ţării Româneşti, 1796–1799); fanariot atipic şi personaj excentric, care a dus o viaţă aventuroasă; originar
din insula Paros, dintr-o familie bogată de armatori greci, căpitan de vas
înainte de a ajunge dragoman al ﬂotei otomane; se pare că avea braţele
acoperite de tatuaje; mărturiile potrivit cărora se purta în straie marinăreşti sunt conﬁrmate de iconograﬁe.
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ferestruie şi-mi zice: „Ia te uită de ici; mult e până jos?“ „Mult,
Măria Ta, îi răspunsei, d-ar cădea cineva d-aici, ar ﬁ vai de el;
nici praful nu s-ar alege de dânsul.“ „Ştii c-am visat pe sfântul
Nicolae azi-noapte?“ îmi zice râzând. „Eşti bun la Dumnezeu,
Măria Ta, şi d-aia a venit sfântul să te vază.“ „Aşa cred şi eu,
îmi zise, uitându-se în ochii mei, dar nu ştii că mi-a zis să te
azvârl d-aicea jos.“ Când am auzit aşa, am îngheţat; mi s-a
tăiat picioarele şi mi s-a muiat vinele, de era să cad, fără să
mai m-arunce cineva. Ştiam că era în stare s-o facă, ﬁara! Când
aud încetişor un glas că-mi zice la ureche: „Zi-i că ai visat şi tu
pe sfântul Spiridon, ţi-a cerut să-i aprinzi o făclie de cincizeci
de pungi de bani şi că, de te-o arunca după fereastra aia, mori
şi rămâne sfântul fără lumânare“. Acel care-mi şoptea aceste
cuvinte era Sava Arnăutul. Repetai şi eu vorbele lui ca papagalul, clănţănindu-mi dinţii în gură de frică. „Ei, dacă e aşa,
îmi zise atunci Mavrogheni, trimite pe Sava să-i cumpere făclia.“
Muiai condeiul în călimările de la brâu, scrisei zaráfului meu
din hanul Sfântului Gheorghe, şi peste o jumătate de ceas
Sava se întoarse cu o lumânărică de trei parale; mi-o dete în
mână, făcu cu ochiul lui vodă şi ne deterăm jos binişor cu toţii
din turn. Eram mai mult mort decât viu. Cum am ajuns acasă,
am căzut la aşternut şi am zăcut trei săptămâni de gălbinare.
— O sfecliseşi, zise prinţipul Zamﬁr.
— Ce o sfeclise, mă! n-auzi tu că era galben ca turta de ceară?
Nu ştii tu ce este gălbinarea, măi faţa morcovului, mă? întrerupse Manea, şi Sgabercea adaogă:
— Zi mai bine ca galbenii olandezi; Mavrogheni îi trăgea
suﬂeţelul de sfoară.
— Toţi boierii să moară, numai Manea şi cu banul Ghica să
trăiască, mă! strigă deodată Manea, bătând cu pumnul în laviţă,
şi se sculă cântând cântecul lui favorit:
„Zon, zon ﬁvrilzon!…“
— Ci tacă-ţi gura, nebunule, ripostă supărat prinţipul Zamﬁr,
nu ţi-am spus d-o mie de ori că Filipescu e mai mare?
— Nebun eşti tu, mă păcătosule! îi răspunse Manea. Ce adică,
pentru că-mi zice mie Manea Nebunul? Da’ nu ştii tu, mă! că-mi
zice aşa tocmai pentru că nu sunt nebun, mă! cum îţi zice şi ţie
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prinţipul Zamﬁr, tocmai pentru că nu eşti prinţip, mă! Banul
Ghica să trăiască, mă! Soarele să-mi ﬁe cu bine, iar luna s-o
mănânce vârcolacii, mă! Mavrogheni ţinea cu turcul, mă! De
la turc belşug, iar de la neamţ calicie; neamţul umblă tot cu
Ucigă-l Toaca în buzunar, mă! scoate foc şi panglice pe nas, mă!
Merge cu chinele la patalie călare pe porc, mă! Franţuzul în
zbor pe sus ca pasărea şi englezul, ca raţa pe apă, iar muscalul
porcos, cu râtul d-un cot, mă! în toate alea îşi bagă botul. Voia
la dumneata ca la banul Ghica! Nu ştii tu, mă! că de n-ar ﬁ nu
s-ar povesti, mă!
— Ba tot Filipescu e mai mare! strigă indignat prinţipul
Zamﬁr, arătând pumnul, ameninţare la care Manea răspunse
cu o palmă de răsună sala şi îndată se sculă cântând: „Fivrelzon! ﬁvrelzon!“ Aşa pronunţa el pe româneşte cuvintele cântecului său favorit: „Dansons la Carmagnole! vive le son! vive le
son du canon!“ a
— Bre! Da’ ce mai palmă, neiculiţă! Adormisem, şi m-a deşteptat din somn; aşa e, nea Maneo, c-ai crezut că era falca lui
Mustafa-paşa? zise Sgabercea.
La cuvintele acestea, prinţipul Zamﬁr, care se temea să nu
întărâte mai rău pe Manea, începu a râde cu hohot, frecându-se pe obraz şi zicând:
— Intri şi tu în vorbă nepoftit, păianjene! Bine să-i ﬁe lui
Mustafa-paşa! Aşa să paţă dacă e turc! Să se facă şi el creştin
odată şi să se isprăvească. O mâncă cât de bună Mustafa; ş-acu
mă ustură. Dă spurcatul de nebun, nu se încurcă, parc-ar da
într-un bou. Aşa e dacă mănâncă numai lumânări de seu, ca
ungurii; ş-aseară era cu o lumânare în gură; a înghiţit-o cu
feştilă cu tot.
— Mănânc lumânări, mă! răspunse Manea, ca să mă luminez
pe dinăuntru, mă! Dar tu, care bei la vin ca o butie, ce-o ﬁ în
capul tău, întuneric beznă, mă! ca într-o pimniţă oarbă, mă!
— Vino-ţi în ﬁre, omule! îi zise prinţipul Zamﬁr, văzând că
iar se înteţeşte.
a)

La Carmagnole, cântec revoluţionar francez.
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— În ﬁrele părului tău, mă! Să-ţi mai încreţesc zuluﬁi, că
nu te-am jumulit de mult, mă! De la lăsata secului, de la masă
de la Dudescu; ce! pesemne ţi-ai uitat, mă?
Manea nu râdea niciodată. Umbla pe uliţă strigând în gura
mare: „Toţi boierii să moară, mă! numai Manea să rămâie, mă!“
Dacă îi zicea cineva ceva, arunca cu pietre. Nu se temea de
nimeni pe lume, decât de banul Ghica. Acolo în curte la banul
se adăpostea, avea odaie, îmbrăcăminte şi mâncare. Manea era
milos şi darnic; tot ce avea da la săraci; dacă-i da cineva o haină
bună, un anteríu, o giubeá blănită, el se ducea la croitor sau
la cojocar şi le schimba pe haine groase mitocăneşti, pe cari le
împărţea la săraci, păstrând pentru dânsul pe cea mai proastă;
uneori rămânea numai cu cămaşa. Nimeni nu ştia de unde era,
nici de unde venise. Singurul său amic era Cloşcă vizitiul, care
se zice că era rudă cu Cloşcă cel vestit în răscularea din Ardeal.
Cloşcă vizitiul a murit cam pe la anul 1829, în curte la tată-meu,
când şedeam în Gorgan, peste drum de cazarma pompierilor.
Când venea câteodată vorba cu el despre Manea, Cloşcă răspundea oftând: „Bine că e ş-aşa, după câte văzură ochii lui…“
şi îndată schimba vorba, parc-ar ﬁ fost un secret între ei doi.
Manea era un om de mare probitate şi discreţiune. Banul Ghica,
când vrea să ajute pe vreun sărac, chema pe Manea, şi lui îi
încredinţa banii ce voia să trimită; ştia că nu era om să se
atingă de o lăscaie.
Pe când urmau glumele şi palmele între cei trei nebuni, iată
că vine medelnicérul din casă de la boieri şi pofteşte pe Băltăreţu. După ce-şi întinse bine giubeáua la guler, apucă işlícul
de un colţ al pernei, păşi în cadenţă şi intră respectuos în odaie
la boieri, ploconindu-se în dreapta şi în stânga, cu mâna la
piept pe inimă. Banul îi arătă lângă uşă un sipet acoperit cu
un covor şi-i făcu semn să şază, iar vornicul Scarlat Câmpineanu, cel mai limbut din toţi, începu a-i vorbi astfel:
— Nene Ştefane! acu te-ai făcut şi dumneata rumân, că teai căsătorit cu o pământeancă; ai case şi moşii în pământul
românesc şi trebuie să te doară inima şi pe dumneata de ţara
asta, că vezi c-a îngenuncheat, nu o mai poate duce cu greutăţile
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care au năpădit pe dânsa; numai biruri şi angarale; n-a mai
rămas bieţilor creştini nici cenuşe în vatră; le-au murit vitele
tot cărând la zaherele pe la serháturi. Bir peste bir şi lúde peste
lúde; sferturile din patru le-a făcut douăsprezece pe an; oieritul
de la patru parale l-a suit la douăzeci şi cinci, beza ploconul;
acu’ a mai adăogat văcărít şi góstină; vinăríciul, douăzeci de
parale de vádră; capanlíii au tăiat nártul grâului la schélele
Dunării pe şase lei chila şi pe cinci parale ocáua de unt şi de
miere! Bătaie de joc nepomenită! Fuge lumea peste Dunăre;
s-au spart o mulţime de sate. După celealalte toate a început
grecul să ne şi omoare hoţeşte: vărul Alecu Văcărescu, rădicat
noaptea de oamenii lui vodă, nu se ştie nici până azi ce s-a
făcut. Trebuie cu orice chip să scăpăm ţara de necazurile ce au
dat peste dânsa, să o cotorosim de lăcustele din Fanar, care nu
se mai satură. Ne-am chibzuit în tot felul şi iată ce-am hotărât:
să se ducă vornicul Niculae Dudescu cu o hârtie din partea
ţării către Bonaparte. Dar uite! n-avem bani, şi d-aia am trimis
la dumneata, nene Ştefane, să ne înlesneşti, să ne împrumuţi,
cu siguranţă, se înţelege, cu amanet de moşii.
Băltăreţu îşi pune bărbia în pumn, se gândeşte, tuşeşte şi
răspunde:
— De! boieri dumneavoastră! cum ştiţi că e mai bine, că acu
dumneavoastră sunteţi ţara, cum se zice, pânea şi cuţitul; le
ştiţi pe toate şi de bine, şi de rău. Noi suntem nişte păcătoşi,
nişte proşti! Facem cum ne ziceţi; dar unde să vă găsesc eu
bani în ziua de astăzi, păcătosul de mine?! Că am să iau din
toate părţile; stau cu sipeturile pline de amaneturi şi de sinéturi,
şi nimeni nu-mi plăteşte; că de! ce să zică cineva, nici n-au de
unde. La vreo doi-trei armeni numai a rămas ceva parale; dar
unde te poţi apropia de ei? Săptămâna trecută, nu mai departe,
am avut o trebuinţă de-mi crăpa buza de două sute de mahmudéle şi m-am împrumutat de la Manuc, zece la pungă pe lună
(24%); i-am dat, ce să fac? eram strâns de gât.
După multe rugăminte şi făgăduieli de tot felul, că i se va înlesni luarea otcúpului vămilor, al ocnelor ş-al poştelor, Băltăreţu
a)

Fără [a mai pune la socoteală] (rus., sl.).
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s-a înduplecat în sfârşit a împrumuta pe Dudescu cu 7 ½ la
pungă pe lună (18%), primind amanet toate moşiile. La dobândă
adăogând comisionul bancherilor şi schimbul banilor cu Lipsca
şi cu Viena, împrumutul venea la 30 şi la 40% pe an.
Pe când ieşise cloşca pe cer, boierii intrau unul după altul
în butcile lor, ﬁecare precedată de două masalále; Dudescu
intră acasă, ca să-şi facă pregătirile de drum.
Nu trecuseră trei ani de la acea seară, şi averea cea mare a
Dudescului, case şi moşii, trecuse în mânile Băltăreţului1. Pe
ﬁecare lună, acest cămătar îi scotea câte o moşie la mezat şi,
negăsindu-se concurenţi, moşia rămânea pe seama lui, pe nimic;
moşii cari dau astăzi cinci şi şase mii de galbeni pe an le-a luat
Băltăreţu de la mezat, la cóchii-véchi, pe trei şi patru mii de
lei, galbenul valorând şapte lei.
Unde e astăzi averea Băltăreţului? Nimeni nu ştie.
Ion Ghica

1) Cine era Băltăreţu şi de unde venise el nimeni nu ne-a putut spune
alta decât că venise din Târnova, unde avusese băcănie, dar că nu era originar dintr-acel oraş; pronunţia lui la vorbă era cam de cuţovlah sau de arnăut.
Bucureştenii s-au pomenit cu dânsul deodată lipscan mare şi bogat, cu
daraveri de bani şi de mărfuri cu Viena, cu Pesta, cu Braşovul şi cu Lipsca,
având palat mare boieresc între strada Vergului şi biserica Stelea în partea
oraşului care a ars când cu focul din 1847. El a murit sărac cam pe la anul
1823, lăsând o singură fată şi drept avere numai casa cea mare de la Stelea.
Ginere-său, un mic negustoraş cuţovlah, după moartea socrului a luat
numele de Băltăreţu şi a avut trei băieţi, dintre cari cel mai mare a murit
acum în urmă la 1874, iar ceialalţi doi sunt şi astăzi în viaţă, unul mic funcţionar la vamă, iar celalalt trăind cum poate. Sic transit gloria mundi!…

xxiii. bârzof

Londra, 1 ghenarie 1885

Scumpul meu amic,
Auzit-ai de unul Bârzof? Dacă n-ai auzit, eu
să-ţi spui cine şi ce era; căci l-am văzut şi l-am auzit cu ochii
şi cu urechile mele.
Bârzof era, cum zice românul, un om cât un munte: înalt,
gros şi chipeş, ochi mititei în fundul capului, umerii obrazului
scoşi şi nasul numai o fărâmiţă de sfârc: tipul de mongol cel
mai bine caracterizat. După celealalte toate, era şi ciupit de
vărsat, şi ciupit aşa de adânc, că în ﬁecare gropiţă se putea
ascunde bobul de mazăre.
Născut în Bugeag, fusese însă crescut printre românii de pe
malul drept al Bugului, unde tată-său a fost ani mulţi cinóvnic
la spirtoase, şi vorbea româneşte ca apa. Intrat de copil ca pisér
în cancelaria poliţiei, ajunsese naceálnic şi dobândise cinul de
calejki savetnica, încât, când îi vorbeai, trebuia să-i zici cu
respect „Vasi-visoco-blagorodie b“. El când vorbea începea cu:
„Ştotakoi? c“… şi încheia cu „Durac Moldavan! ptiuuu!“ în obraz.
Ceva-ceva să-l ﬁ contrariat, apoi striga „Ia tebe siceas dam
palki d“. Se plimba prin oraş călare p-o scândură pusă pe patru
rotile, stând înţepat cu mâna în şold. Căruciorul lui era tras
de trei cai negri în front; cel din mijloc, cu un cerc mare peste
cap, trepăda de abia se puteau ţine de dânsul cei doi lăturaşi,
galopând în fuga mare, cu capetele lăsate în jos, încordate la
a) Consilier departamental (rus.). b) „Prea-nobile“ (rus.).
asta?“ (rus.). d) „Acum te iau la palme!“ (rus.)

c)

„Ce-i
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dreapta şi la stânga, de le da coamele de pământ. Vizitiul,
Timofei, un băieţel cu o pernă mare de catifea roşie în cap, cât
dânsul de înaltă, mâna caii d-a-n picioarele, strigând întruna
cu glas ascuţit şi prelungit: „Padii!a“…, de fugea lumea de se
prăpădea, căci Timofei nu căta peste ce da. Când trecea pe uliţă,
auzeai pe bieţii creştini vestindu-se unii pe alţii cu: „Fugi, mă,
că trece căruţul lui Sfântu Ilie“. Era totdauna urmat de trei-patru cazaci de Don, plecaţi pe cai, cu suliţele înainte ca la bătălie,
şi băteau de zvântau, căci Bârzof era poliţai naceálnic.
Mi-l aduc aminte când a venit acasă la noi. Cum a ajuns la
scară, a descălicat de pe scândură şi s-a suit în fugă pe scară,
zdrăngănind sabia de toate treptele; cum a găsit pe tata, i-a
dat în mână un plic cu o pecete mare roşie. Tata, după ce a citit
scrisoarea, îi zise:
— Am spus generalului că nu mă mai pot duce la comisie;
mi-au murit pân-acuma trei oameni în curte din cauza serviciului; destul un an de zile; mi-am făcut rândul, acu mai slujească
şi alţii.
Bărzof ascultă cu atenţiune cuvintele tatii, dând din cap ca
semn de aprobare, şi plecă salutând şi strângând mâna lui tata.
Dar nu trecu nici o jumătate de oră după plecarea lui şi vedem
că intră în curte vestitul pazárnic, urmat de un cazac; mai trece
niţel şi mai intră un alt cazac, ş-apoi altul, tot unul câte unul,
până se făcură doisprezece la număr. Care cum intra, descălica,
lua frâul din capul calului şi-i da drumul la fânărie; iar ei, atraşi
de mirosul bucatelor, trăgea care cum venea drept la bucătărie,
unde într-o clipă nu mai rămânea nimica nici în tingiri, nici
prin dulapuri; mănâncă tot şi beau tot şi tot cer nencetat; apoi,
beţi şi sătui peste măsură, se suie prin odăi şi în salon, cântă
şi joacă chiuind, se tăvălesc pe mobile şi pe aşternuturi cu cizmele pline de noroi şi cu mantalele ude de ploaie. Noi, copiii,
cu mama am fugit de acasă şi am mas noaptea la un vecin, căci
tocmai a doua zi a venit un oﬁţer de a ridicat cazacii, după ce
tata, de nevoie, se prezentase dis-de-dimineaţă la serviciul la
care refuzase d-a se mai duce.
a)

„Păzea!“ (rus.)

bârzof 313
Aceasta se numea execuţie.
Serviciul ce făcea tata de mai mult de un an era foarte periculos. Se înﬁinţase un fel de comitet sanitar compus de mai
mulţi boieri; scopul acelui comitet nu era atât d-a opri boala a
se întinde, ci era mai mult a alege în oraş curţi, grădini şi maidanuri unde să se depuie soldaţii bolnavi, a îngropa pe morţi
şi mai ales a îngriji să se adune şi să se trimită la corpurile
respective puştile, raniţele şi mantalele rămase de la soldaţii
morţi. Membrii comitetului erau în contact necontenit cu epistaţii, cu vătăşeii şi chiar cu cioclii, cu tot ce era molipsit, fără
a se lua nici o măsură proﬁlactică, căci era oprit sub pedeapsă
grea a zice că boala de care mureau cu miile pe zi era ciuma,
sau a crede că era boală lipicioasă. Din cele dintâi zile ale
intrării lui tata în acel serviciu ni s-a bolnăvit vizitiul, şi moartea lui ne procurase neplăcerea d-a ﬁ duşi pe vreme de iarnă
la Mănăstirea Cernica, unde am petrecut şapte săptămâni la
fum, în covérgi de scânduri şi de rogojini, de ne suﬂa vântul
din toate părţile şi ne uda ploaia şi de sus, şi de jos. D-abia ne
întoarserăm acasă, şi cade bolnav arnăutul care întovărăşea
pe tata; atunci, altă puriﬁcare, de astă dată la Plumbuita. Un
al treilea caz a fost moartea feciorului care înlocuise pe Ivancea
arnăutul, apoi alte şapte săptămâni la fum şi la aer. Ne întorsesem numai de zece zile de la lazaretul de la Plumbuita, când
primirăm vizita de care am vorbit mai sus.
Relaţiunile de serviciu făcuse pe Bârzof prieten cu tata şi
ne venea adesea în casă. Când i pomenea cineva de cei doisprezece cazaci cu execuţia, Bârzof îşi făcea cruce mare pe piept,
zicând; „Na ia i Bogua, cocon Tache, la mine nevinovat; slujba!“
şi urma partida înainte, întorcând pe riga cu un chef nespus.
În vara anului 1829 războiul era în toiul lui; boierii cei mai
mulţi erau trimişi pe afară, unii după coasa fânului pentru
oştire, alţii după proviánt, alţii ca comisari şi dragománi pe
lângă generalii corpurilor cari împresurau cetăţile de pe malurile Dunării; cei cari mai rămăseseră în Bucureşti se adunau ziua-noaptea la Cornescu, unde sta totdauna pe masă un
a)

„Eu mă jur pe Dumnezeu“ (rus.).
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morman de aur la dispoziţiunea aceluia care avea cartea mai
năzdrăvană. Acel metal avea o mare putere de atragere asupra
oﬁţerilor muscali în general şi asupra lui Bărzof mai ales; el
avea pe sotnica lui, care nu-l înşela niciodată.
Boierii noştri pe atunci erau mai toţi vânători mari şi călăreţi
vestiţi; le plăceau caii arăbeşti şi ungureşti; aveau poştalioane
de câte şase şi opt cai româneşti iuţi ca zmeii; ţineau prin curţi
şi în casă câni, lupi, urşi, vulturi, corbi, privighetori, cocori, tot
felul de păsări şi de lighioane. Ca să nu citez decât câteva
celebrităţi, voi aminti cânii zăvozi (moloşi), cât viţeii de mari,
ai lui Grigorie vodă Ghica, pe care îi hrănea ca să-i puie să se
bată până la moarte cu urşii. Când se dau asemenea spectacole,
Bucureştii toţi alergau la Colintina care cum putea, pe jos,
călare, în căruţă, în caleaşcă sau în teleguţă; îşi luau merinde
de acasă, şi câmpul de la Obor până la Plumbuita părea un
bâlci. Emoţiunile cocoanelor erau la aceste lupte tot atât de vii
ca şi ale damelor spaniole la luptele de los toros.
Alecu Ghica Barbă-Roşie avea pe Bercea, un câne-lup cu
coada şi urechile tăiete din rădăcină, dobitoc ﬁoros şi rău, care
sta ziua şi noaptea culcat la uşa lui stăpânu-său, dormind
numai dintr-un ochi. Pe mulţi a mai speriat, pe mulţi a mai
muşcat şi la mulţi a rupt din carne ﬁorosul Bercea. La asemenea
întâmplări, Barbă-Roşie cădea cu dojana tot pe bietul păţit cu:
„Na! bine ţi-a făcut, neghiobule, dacă nu-l laşi în pace!“, deşi
omului nici prin gând nu-i trecuse să-l atingă sau să-l aţâţe.
Bercea nu s-a putut împăca nicidecum cu muscalii; sărea la ei
când îi vedea trecând pe la poartă, aşa că într-o zi, luându-se
la harţă cu trei soldaţi, a căzut străpuns cu baionetele. Rănile
ce a primit erau aşa de adânci, încât toate îngrijirile doctorilor şi veterinarilor n-au putut să-i prelungească zilele şi şi-a
dat sfârşitul bietul câne când era încă în ﬂoarea vieţii: împlinise numai patru ani când a căzut victima invaziunii ruseşti
din 1828.
Costache Cornescu avea pe Moş Martin, un urs mare negru,
pe care-l crescuse de mititel cu o îngrijire cu totul părintească.
Cornescu adesea povestea cum îi fusese milă de Moş Martin
când era pui: l-a văzut orfan, fără tată şi fără mamă, căzuţi
amândoi într-o bătaie la Petroşiţa sub gloanţele cojeştenilor,
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corneştenilor şi ghergănenilor. Până la vârsta de doi ani, Martin
era blând ca un miel şi plăcut; trăia prin casă, se plimba liber
de gât cu boierii, cu cocoanele şi cu oamenii din curte; noaptea
dormea în braţele lui Vintilă; dar mai târziu, începând a da la
palme în dreapta şi în stânga, în urma câtorva zgârieturi cu
unghiile, Cornescu fusese silit să-l izoleze, şi de vreo zece ani
îl ţinea în lanţ în fundul curţii, legat de un stâlp nalt, în vârful
căruia era o roată de car, unde se urca de-şi lua tainurile ce i
le aducea amicul său Vintilă la orele hotărâte.
Timofei, vizitiul lui Bărzof, luase obicei de îndată ce lăsa pe
stăpânu-său la scară de se suia la cărţi, el se ducea în fundul
curţii şi se juca cu ursul; se punea la o distanţă afară de lungimea lanţului cu care era legat dobitocul şi tăbăra cu biciul pe
dânsul, şi-l bătea, şi-l bătea ceasuri întregi. De trei luni, Moş
Martin înghiţea această umilinţă, dar pe mormăite; îşi făcea
el planul său de răzbunare, şi într-o zi, când începe bătaia
biciului, ursul se tot trage încetul cu încetul înapoi, din ce în
ce mai aproape de stâlp; cu cât ursul se trăgea, cu atât Timofei
înainta, ca să-l poată ajunge să-l bată peste ochi şi peste bot;
până ce deodată ﬁara, făcându-şi vânt, se repede din toată
lungimea lanţului, îl ajunge cu laba, îl trage la dânsul şi-l sfâşie
în bucăţi. A strigat bietul băiat cât a putut, dar cine să-l auză
tocmai în fundul curţii Cornescului, care era cât un bărăgan
de mare!
Ca să-ţi faci o idee de întinderea cuprinsului lui Cornescu,
închipuieşte-ţi că porneşti din colţul casei Blaremberg, unde
este Ministerul Afacerilor Străine, şi mergi pe strada Academiei
până în dreptul bisericei Sfântul Nicolae Dintr-o zi, şi apoi de
acolo o iei în sus pe Strada Ienii până în poartă la Mazar-Paşa
şi închei pătratul cu două linii paralele, una Stradei Academiei,
şi cealaltă Stradei Ienii; vei avea astfel cuprinsul curţii lui
Cornescu, o adevărată moşie: tot spaţiul pe care se aﬂă astăzi
otelurile Ioji, Union, Regal, cu Strada Regală şi cu o mulţime
de case din fund şi din Strada Ienii. Glasul nenorocitului se pierdea în pustietate.
După ce Bărzof a isprăvit talia la cărţi şi şi-a băgat în pungă purcoiul de galbeni care se grămădise dinaintea lui, iese
în scară şi strigă, strigă pe Timofei în zadar, dar în loc de
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Timofei cu trăsura vine Vintilă, sărind într-un picior, zicându-i râzând:
— Au! Dumneata să trăieşti, că pe Timofei l-a mâncaaa…t
Moş Martin, şi nu mai striga degeaba.
A trebuit toată iscusinţa lui Vintilă şi toată încrederea de
care se bucura pe lângă urs ca să-i lase din labe cadavrul nenorocitului băiat.
Mai răi şi decât ursul erau câinii din curtea Cornescului.
Când treceai pe acolo, noaptea mai ales, te pomeneai deodată
ocolit din toate părţile; ulucile erau ciur de găurile prin care
ieşeau la uliţă cânii cu grămada cât simţeau pe un trecător; părăsise lumea drumul pe acolo. Eu, într-o noapte, am vrut s-o paţ
cât de bună, căci din nebăgare de seamă apucasem pe strada
Ienii; am scăpat cu faţă curată numai mulţumită săbiei sublocotenentului Brătianu; ne-am pus spate în spate, dând în dreapta
şi în stânga, eu cu băţul, el cu sabia, şi numai aşa de-abia am
putut opera o retragere onorabilă până acasă la mine, unde
este astăzi otelul Brofft.
Tot se mai găsesc şi acum pe la noi oameni cărora le place
să aibă în curte sau în casă câte un dobitoc ﬁoros, un lup, un
vultur sau chiar un mândru leu.
Bărzof cu pazárnicul şi cu generalul Zaltuchin, preşedintele
cu deplină putere asupra Principatelor, formau o treime tot de
o ﬁinţă sub ﬁrma: „Ia nevinovat, slujba!“ sub care se ocroteau
toate abuzurile şi nedreptăţile ruseşti. Sistemul lor era de a
nu asculta niciodată o jăluire, ci d-a apuca cu gura înainte, ca
să inspire spaimă, ca jăluitorul să fugă de teamă să nu paţă
una şi mai rea decât pricina pentru care venea să se plângă.
Şi iată cum procedau. Era poruncă straşnică de la împăratul
să nu supere pe sudiţi (supuşi străini), să nu le puie cuartir,
să nu le ceară rechiziţiuni etc. Banul Brâncoveanu, ﬁindcă era
principe al Sfântului Imperiu Roman, era în idee că trebuie să
ﬁe tratat ca un sudit austriac. Într-o zi se pomeneşte cu Bărzof
că-i aduce în cuartir pe mareşalul Dibici, care venea să ia
comanda oştirilor, înlocuind pe bătrânul mareşal principe
Wittgenstein, şi scoate pe Brăncoveanu din casele de sus, înghesuindu-l cu toată familia în câteva beciuri. Atins în mândria
sa, Brăncoveanu trimite pe un nepot al lui să esplice generalului
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Zaltuchin situaţiunea excepţională în care se aﬂa şi să-i ceară
să ﬁe cruţat. Tânărul sol vorbea franţuzeşte ca apa şi era
elocuent; ajuns la palat, începe pe un ton oratoric a expune
generalului Zaltuchin scopul pentru care era trimis, după regulile retoriceşti, cu trope, ﬁguri, gesturi şi jocuri de ﬁzionomie;
Zaltuchin, în loc de a-l asculta până la sfârşit şi a-i răspunde
în cestiune, deodată se înfuriază şi bate din picior, strigând:
„Afară! afară! paşol! ce te strâmbi la mine?“, încât bietul sol a
luat-o la fugă speriat, uitând şi exord, şi naraţiune.
Se cutremura lumea când auzea de Zaltuchin. El era vestit
în toată Rusia pentru violenţa şi străşnicia sa. Când poruncea
ceva, nu încăpea vorbă, trebuia să se facă. Dacă cerea cară pentru
transporturi trebuincioase pentru oştire şi se răspundea că vitele
au murit de epizootie, el răspundea: „Ei bine, să se înhame
oameni“, şi bieţii locuitori erau supuşi cu biciul cazacilor să ducă
carăle înhămându-se în locul boilor. Dacă vreun boier îndrăznea
în divan să facă cea mai mică observaţiune asupra vreunei
măsuri ordonate de dânsul, era îndată surghiunit. Mitropolitul
Grigorie, mergând într-o zi la dânsul să-l roage să ﬁe mai îngăduitor cu creştinii, el, în loc de a-i răspunde, chemă îndată pe
Bărzof şi-i ordonă să-l trimită peste graniţă. Peste douăzeci şi
patru de ore, acel om sfânt era dat afară din eparhia lui şi dus
surghiun în fundul Rusiei, unde a fost deţinut cinci ani.
Aceia însă cari cunoşteau bine pe general Zaltuchin şi cari
trăiseră cu dânsul în intimitate spuneau că era omul cel mai
drept, cel mai cinstit şi mai milos, şi că ordinele crude ce da le
da cu inima sângerândă. Mulţi asigurau că adresase împăratului raporturi sfâşietoare asupra stării de jale în care se aﬂau
Principatele, zicând că purtarea Rusiei în Principate merită
reprobarea lumei întregi.
Ruşii au privilegiul de a ﬁ răi, cruzi şi nedrepţi şi d-a ﬁ
totodată oamenii cei mai buni la suﬂet şi cei mai plăcuţi; ei
pun toate faptele cele neomenoase sub ﬁrma: „Ia nevinovat…
slujba!“ cum zicea calejki-sovetnicul Bărzof, care afară din
slujbă era omul cel mai plăcut, suﬂetul cel mai bun şi mai
milostiv, omul lui Dumnezeu cum s-ar zice.
Zaltuchin a murit de ciumă, voind să dovedească că boala
de care mureau soldaţii cu miile în curţi şi pe maidanuri nu
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era nici ciumă, nici boală lipicioasă. A fost înlocuit cu un om
inte ligent, plăcut şi bine-crescut, cu generalul conte Pavel
Kisselef, un camarad al împăratului Alexandru.
Thouvenel, ministrul afacerilor streine al lui Napoleon III,
vorbind de contele Kisselef când era ambasador la Paris, zicea:
„Je n’ai pas connu de vieillard plus accessible aux idées grandes
et généreuses“a. Pe atunci generalul Kisselef era trecut de
optzeci şi cinci de ani.
Când i-am fost prezentat, la 1862, la un prânz la Ministerul
Afacerilor Streine la Paris, a stat mult de vorbă cu mine, întrebându-mă de o mulţime de oameni pe cari îi cunoscuse şi din
cari mulţi trăiau pe atunci, şi mi-a zis:
„Je me rappèle avec bonheur des cinq années que j’ai passé
dans votre pays, et tout ce qui lui arrive d’heureux me fait plaisir;
je regrette beaucoup que vous n’ayez pas su rendre heureuse la
partie de la Bassarabie que le Traité de Paris a donné à la
Moldavie. Ce pays, que la solicitude de l’empereur Alexandre et
l’empereur Nicolas avait rendu si riche et si prospère, votre
administration l’a réduit à la plus complète misère: il arrive
tous les jours à Pétersbourg des plaintes et des lamentations de
la part des habitants d’Ismail et de Bolgrad“ b.
Am raportat atunci aceste cuvinte domnitorului Cuza,
zicându-i că ele îmi făcuseră mie mare impresiune şi că mi se
păreau un rău prognostic pentru viitorul Basarabiei.
ion ghica

a) „N-am cunoscut bătrân mai deschis către ideile mari şi generoase.“
(fr.). b) „Îmi aduc aminte cu mare plăcere de cei cinci ani pe care i-am
petrecut în ţara dumneavoastră, şi toate lucrurile bune care i se întâmplă
mă bucură; îmi pare foarte rău că nu aţi ştiut să faceţi fericită acea parte
a Basarabiei pe care Tratatul de la Paris a dat-o Moldovei. Acel ţinut, care,
prin grija împăratului Alexandru şi a împăratului Nicolae, ajunsese aşa
de bogat şi de prosper, a fost coborât de administraţia dumneavoastră
în cea mai neagră mizerie; în ﬁecare zi ajung la Petersburg jalbele şi plângerile locuitorilor din Ismail şi Bolgrad“ (fr.).

xxiv. insula prosta

Londra, 30 mai 1885

Scumpe amice,
Citisem, nu mai ţin minte în ce autor, că în gura
Atlanticei, cam printre gradele 50°31’ şi 51° nord, 1° şi 1°59’ osta,
se aﬂă o insulă numită Prosta; un mic pământ pe suprafaţa mării,
care seamănă cu o broască ţestoasă cu gâtul întins şi cu gura
căscată, de parc-ar vrea să îmbuce trei vârfuri de stânci de piatră ce ies din apa şi care se numesc Acile. Întinderea insulei,
măsurată în zbor de pasăre, ne spune geograful, este de 60 000
de hectare, cam cât moşia repausatului logofǎt Alecu Balş.
Numărul prostenilor sau proştilor, adică al locuitorilor insulei, se suie cu mic, cu mare la 90 000 de suﬂete, plugari, marinari, pescari, meseriaşi şi comercianţi; iarna însă populaţiunea
merge până la 150 000 şi chiar la 200 000 cu streinii cari merg
de petrec acolo lunile cele reci ale anului.
În călătoriile mele trecusem de multe ori pe lângă Prosta,
fără să ﬁ avut curiozitatea să o vizitez, ba încă de vreo două
ori bastimentul pe care eram a şi abordat într-una din schélele ei, având a lua şi a lăsa mărfuri şi pasageri; dar atunci, ﬁe
lene, ﬁe lipsă de timp, n-am pus piciorul afară din corabie. În
toamna anului 1884, însă, vaporul Urania al Companiei Cunard,
pe care mă aﬂam, abordând într-un port al acelei insule numit
Vacile şi simţindu-mă răcit şi prins de friguri, mi-am luat sacul
a) Coordonatele corespund unui punct din Canalul Mânecii; insula descrisă este un topos ﬁctiv, cadru pentru expunerea ideologiei sociale, politice
şi economice a lui Ion Ghica pornind de la unele aspecte ale societăţii britanice din epocă.
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şi pătura şi m-am coborât la otelul „Braţele deschise“ din faţa
debarcaderului, pe cheu.
Cum am intrat în camera ce mi s-a dat, am cerut un ceai ﬁerbinte cu mult rum, pe care l-am băut pe nerăsuﬂate, după ce
m-am înfăşurat într-o plapomă de ﬂanelă groasă. Când m-am
trezit a doua zi, un soare binefăcător umplea camera de lumină
şi de căldură; simţeam în plămâni un aer curat şi plin de viaţă.
Nici vine încordate, nici durere de cap; toate pieriseră ca prin
descântec. Pornisem de pe continent pe o zi de toamnă rece,
umedă, ploioasă şi întunecoasă, şi după trei ore de călătorie
găseam cea mai frumoasă zi de primăvară, într-o climă ospătoasă şi plăcută.
Simţindu-mă bine de tot, m-am coborât în sala de mâncare,
am dejunat cu o poftă necunoscută mie de multă vreme, am
cerut un servitor de piaţă şi am pornit să vizitez curiozităţile
oraşului, luând-o în sus pe stradă.
La tot pasul admiram frumuseţea caselor şi a grădinilor,
varietatea de arhitectură de bun-gust şi starea de curăţenie a
stradelor; în tot d-a lungul uliţei mă aﬂam între două grădini
d-a dreapta şi d-a stânga; casele, nici una ridicată mai sus de
două caturi; simţeai bine că aerul şi razele soarelui se plimbau
liber printr-însele; faţadele cele mai multe erau acoperite, până
la streaşină, cu plante suitoare: trandaﬁri, glicină, iederă, pasiﬂoră, bignonii şi iasomii, cari încadrau ferestrele şi uşa de la
scară de păreau nişte tablouri. Zidurile de la uliţă dinaintea
caselor, numai de trei sau patru palme de la nivelul pavelei, erau
înălţate printr-un gard viu tuns pe culme, format de copăcei
ghimpoşi, mărăcini de tot neamul şi glădici, printre cari se ridicau ceva mai sus lauri, oleandri şi myrth; între case şi zidurile
din uliţă, grădină cu poteci de nisip roşu, încunjurau partere
de gazon insmălţate cu ﬂorile cele mai delicate, mai rare şi mai
frumoase. În ﬁecare grădină, câte trei şi patru copaci mari,
cedri de Liban, arocarii, ciparoşi…; grădinele despărţite una
de alta numai prin gărduleţe vii, şi la spatele ﬁecărei case
grădină de pomi roditori şi de legume. Starea stradelor, admirabilă: pavaj de lemn cubic, brad cătrănit, stropit, măturat şi
spălat ziua şi noaptea; la ﬁecare zece paşi, guri de apă ţâşnitoare care se urcau cu repeziciune până în vârful cel mai înalt
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al caselor; necurăţeniile luate de apă curgeau prin gratii de
ﬁer în canalul colector de sub stradă, încât paveaua părea un
adevărat parchet de salon; trotuarele, toate de asfalt sau de
lespezi de piatră.
Din distanţă în distanţă, linia grădinilor era întreruptă de
un şir de magazii, care se ţineau lanţ una de alta, ieşite în faţa
stradei: o brutărie, o băcănie, o librărie cu tot felul de cărţi scolastice şi de ziare, o măcelărie, o pescărie, o păsărărie şi vânătorie de cea mai mare curăţenie, cu mese de marmură, acoperite
cu bolovani de gheaţă, ca să nu ﬁe nici stricăciune, nici miros,
după aceea o tutungerie, o cârciumă, o cizmărie, o croitorie, o
magazie de stofe, o ﬁerărie şi o tâmplărie.
Ajuns la punctul culminant al stradei, ciceronele mi-a propus
să vizitez biserica veche, povestindu-mi toate minciunile ce le
auzise şi el de la moşi-strămoşi. Mi-a spus cum ctitorul bisericei,
vestitul cavaler Zalatar, s-a călugărit de ciudă ﬁindcă nu se
putuse să se ţie în zidurile Ierusalimului, unde intrase de trei
ori cu asalt, urmat de cinci tovarăşi ai lui, tot ca dânsul de viteji,
şi cum acel cavaler călugăr, acum prefăcut în strigoi, vine din
când în când de cere armătură de bătălie nouă de câte ori se
schimbă vicarul. Chiar în cea dintâi noapte ce noul prelat petrece în palatul vicariatului, Zalatar îi apare în haine rupte şi
soioase şi cere să i se dea armătură nouă. Vicarul nu lipseşte
de a-i împlini cererea, îi pune lângă piatra sub care a fost înmormântat o cămaşe de zale, gambiere, brăţare, coif, pavăză şi
paloş, pe cari cavalerul vine pe nevăzute de şi le ia, şi pleacă,
lăsând în loc pe cele vechi sparte şi scofâlcite de lovituri de
dagă şi de buzdugan. Apoi nu se mai arată iar cu anii, până la
numirea altui vicar. Ciceronul meu, proﬁtând de mirarea ce
mă cuprindea la povestirea acestui basm, mi-a recomandat cu
stăruinţă să nu cumva să închiriez casă fără să-l consult pe
dânsul, ca să nu dau şi eu peste vreo staﬁe sau strigoi, cum au
păţit-o mulţi.
— Uite, vezi, îmi zise el, casa cea de colo, un adevărat castel
domnesc încunjurat de cea mai frumoasă grădină, îl poţi
închiria cu două sute de franci pe lună, mobilat gata; el stă de
zece ani închis, căci nimeni nu îndrăzneşte să doarmă acolo;
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este jos o cameră în care vine în toate nopţile vechiul călău al
baronului şi face zgomot, ascuţindu-şi satârul, de nu poţi dormi.
Eu, văzând uşa de la scara clopotniţei deschisă, am apucat
pe dânsa în sus şi m-am suit până la galeria cea mai înaltă,
care este în punctul cel culminant al insulei. De acolo are cineva
o vedere din cele mai încântătoare. În port şi afară de port, pe
marea albastră şi încreţită, vezi sute de corăbii mari şi mici,
cu pânzele albe întinse, bărci de toate mărimile şi de toate
formele, vapoare de tot felul, care se duc şi vin în sus şi în jos,
lăsând în urmă-le dungi argintii.
De la semicercul portului porneşte în sus la deal ca o apărătoáre o mulţime de strade d-a curmezişul stradelor circulare
paralele cu cheiul. În toate părţile vezi câmpia verde presărată
cu case, pavilioane şi casteluri încunjurate de parcuri şi grădini.
Mai în depărtare, cât vezi cu ochii, câmpul vesel şi bogat străbătut de tot felul de maşini şi instrumente: pluguri, grape, tefeluge, secerători, cositoare, fănoáse cu câte un cal, cară încărcate
cu snopi cât casele de mari, ducând grâul la treierători; pământul tot împărţit în parchete în care vedeai vite cornute, cai
şi oi tolănite în iarbă; ﬁecare parchet ocolit cu şanţuri pline cu
apă, tarlalele de deosebite mărimi despărţite unele de altele
prin garduri vii, şi la mijloc casă cu un rând acoperită cu trestie,
ocolite cu parter de gazon şi ﬂori, la spate curte, şi jur împrejur
grajduri, şoproane, clăi de snopi de grâu şi şire de fân şi de paie,
Adresându-mă cătră servitorul de piaţă, i-am zis arătându-i
unul din acele aşezăminte:
— Cunoşti pe vreunul din posesorii acelor case? Aş dori să
vizitez una dintr-acele ferme.
El îmi răspunse cu mirare:
— Dar ce să vezi acolo, domnule? Aceia sunt nişte oameni
săraci, nişte proşti, nu ştiu să vorbească decât de plug şi de
creşterea vitelor, n-ai ce vedea la dânşii, aidem mai bine să te
duc pe cheu, că de acum încolo începe a veni lumea cea elegantă
la plimbare şi la băi; uite, s-a şi adunat muzica, să vezi doi înotători vestiţi, care au pus rămăşag să se ducă în mare cale de
două kilometri. Avem două fete frumoase care înoată aşa de
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bine, încât ai zice că sunt chiar naiade; vin de se scaldă în mare
în toate zilele.
Cu tot îndemnul iscusitului meu conducător, coborându-mă
din clopotniţă, am luat-o pe un drum care ducea spre una din
acele case de cultivator. Trăgând clopoţelul de la portiţa grădinii
din şosea, a venit o fetiţă ca de zece ani, veselă, uşoară, albă,
cu ochi mari albaştri şi cu părul galben buclat pe spate, îmbrăcată foarte simplu, dar curat, o rază veselă de primăvară.
Spuindu-i că doream să vorbesc cu stăpânul acelui cuprins,
ne-a introdus graţios într-o cameră din stânga tindei, salon cu
masă de mahon, fotoliuri şi scaune de piele, şi după cinci minute
de aşteptare ne aﬂam în faţa proprietarului; un om ca de
cincizeci de ani, care mă întrebă cu cea mai mare amenitate
despre scopul vizitei noastre; spuindu-i că eram doritori d-a
cunoaşte cum trăiesc în acea insulă oamenii de la ţară, el s-a
dus şi a scos din dulap o tavă pe care era o sticlă de vin de Porto
şi câţiva pesmeţi, a umplut trei pahare şi ne-a salutat de buna
noastră venire la casa lui, oferindu-se să ne arate tot ce posedă
şi să ne dea toate lămuririle ce-i vom cere şi va ﬁ în stare să
cunoască.
La întrebarea mea dacă făcea plugărie sau creştere de vite,
s-a părut mirat şi mi-a răspuns:
— Cum aş putea face una fără alta? Cum aş putea lucra
pământul dacă nu l-aş îngrăşa, şi cum l-aş îngrăşa dacă n-aş
ţinea vite? De-aş ţinea numai vite, cum le-aş hrăni dacă n-aş
cultiva pământ? Ce-aş face cu gunoiul dacă nu l-aş pune pe
semănături? Sistemul nostru, al proştilor cultivatori, este de
a nu lepăda nimica şi d-a nu scoate din cuprinsul nostru, al ﬁecăruia, decât ceea ce putem duce la târg, adică producte curate
şi vite bune.
Esprimându-i dorinţa de a-i vedea vitele, el ne-a dus pe uşa
din fundul tindei într-o curte în dosul casei, de unde am intrat
într-un grajd cu trei despărţituri, de o curăţenie demnă de a
ﬁgura chiar în Olanda. Acolo îmi zise, arătându-mi o vacă galbenă culcată într-un aşternut de paie, o vacă fără coarne, de
talie mijlocie, mică la oase, dar grea la carne, cu ugerul cât o
baniţă de mare, plin de lapte:
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— Iată cea mai bună amică a familiei, ea ne dă pe toată ziua
zece până la doisprezece litri de lapte, pe care îl împărţim în
trei: doi litri pentru cafea, ceai şi bucătărie, cinci pentru unt,
iar cu ce mai rămâne şi cu cât mai luăm de la celealalte vite
facem brânză.
— Dar viţelul unde este?
— Viţelul l-am vândut pe şasezeci de franci când era de şease
luni. Vaca vine singură la muls, şade mai mult prin curte, pe
lângă casă, se duce foarte rar la păşune; hrana ei nu ne costă
mai nimica; mănâncă tot ce rămâne de la ospeţele noastre: coji
şi răsături de legume, fărămituri de pâne; îi plac cu deosebire
lăturile de la spălatul farfuriilor şi tingirilor; ea este blândă ca
un copil, e născută şi crescută în grajd la mine; am cumpărat
pe mă-sa cu opt sute de franci de la un crescător de vite de aici
de la noi, este de un soi foarte căutat chiar şi afară din insulă,
pe continent, atât pentru bunătatea laptelui, cât şi pentru
calitatea cărnii.
— Trebuie să ﬁe vacă de Sviţera, seamănă cu vacile din
cantonul Uri.
— Nu, domnule, este un soi al nostru curat indigen, dobândit
de un proprietar de aci prin selecţiuni succesive. Bătrânul
Magnus, om foarte bogat, a cheltuit o avere mare tot încercând
să introducă fel de fel de soiuri; a adus tauri şi vaci din cele
mai vestite cirezi din lume; două-trei generaţii se păstra soiul,
da rezultate frumoase, dar apoi, de la a treia generaţie, începea
să degenereze, vitele deveneau osoase, cornorate, uşoare la cântar, slabe de picioare, sărace de lapte; carnea devenea buhavă
şi fără gust, vitele erau foarte espuse la boalele de gură şi de
unghii. Fiul lui Magnus a desfăcut toate vitele ce-i rămăsese
moştenire şi a apucat alt sistem; a cumpărat tauri şi vacile cele
mai bune şi mai frumoase din insulă, soi de ţara noastră, şi,
împărechindu-le cum a ştiut el, a ajuns încet-încet şi din generaţie în generaţie a dobândi vite din ce în ce mai bune; astăzi
avem a zecea generaţie, şi vitele merg tot îmbunătăţindu-se,
încât cine le vede nu crede că sunt neam curat autohton. Magnus
ﬁul a făcut o afacere strălucită, pe tot anul vinde patruzeci
până la cincizeci de părechi de boi, şi-i vinde pe şapte sute şi
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o mie de franci bucata; a câştigat tot ce pierduse tată-său şi a
adus şi un mare folos agriculturei noastre; vitele de acest soi
mănâncă mai puţin decât celealalte, sunt mai păroase, rabdă
la frig şi la ploaie; nu au trebuinţă să ﬁe ţinute la grajd, şed
toată iarna în livezi, iar când le răzbeşte vântul sau ploaia se
duc singure de se adăpostesc sub şură.
Trecând în al doilea compartiment al grajdului, am găsit o
iapă mare, frumoasă, fără căpăstru, slobodă în grajd; mânzului
ei d-abia i se vedea botul din paiele în care sta culcat. Cum
ne-a simţit, a sărit voiniceşte în picioare şi a venit la stăpân,
cătându-i în buzunar, doar d-o găsi ceva zahăr.
— Asta e o iapă, îmi zise, pe care n-o înham până nu s-o face
mânzul de un an; armăsarul ei era de neam; a fost plătit de
comuna noastră şase mii de franci. Când s-o face mânzul tretin, sper să iau pe dânsul cel puţin o mie de franci. Mai am încă
cinci iepe cu mânzi, care sunt la ham la câmp, la muncă; eu
vând tot anul câte un tretin sau doi. Un cal crescut de mine a
câştigat an la alergări un premiu de trei mii de franci.
În mijlocul curţii, între grajd şi magazii, zăcea în lene un
porc mare negru, golaş. Sătulul dobitoc, după mai multe imboldiri cu bastonul, de-abia s-a ridicat; picioarele lui nu se vedeau
din paie, pântecele îi da de pământ.
— De vreo două zile a început să mănânce mai puţin, semn
că a ajuns la apogeul grăsimii; de acum încolo o să înceapă a
slăbi, a-şi mânca din grăsime, cum se zice; am fost azi-dimineaţă de m-am învoit cu măcelarul; o să-l taie mâne şi o să-i
cântărească toate părţile, una câte una. M-am tocmit să-mi
dea la orice cerere a mea din ﬁecare parte jambon, muşchi,
slănină, cârnaţi, cât or trage la cântar mâne când voi tăia porcul.
Măcelarul face o afacere bună, căci el poate să ia pe porc bani
chiar îndată, pe când cu mine se răfuieşte treptat; căpăţâna
i-o las câştig pe dasupra.
În fundul curţii lucra o treierătoare cu o locomobilă de putere
de patru cai, un car tras de două iepe aducea snopi de grâu, şi
pe câţi nu-i prididea maşina să-i bată din car, îi descărca într-o
claie rotundă, terminată în vârf ca un con. Claia era aşa de
bine îndesată şi ticluită, că părea zidită, era pusă pe un pat de
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scânduri pe o groapă în care se putea scurge apa în caz de
ploaie, aşa că grâul putea sta ani întregi nebătut în snopi,
netreierat, fără a se teme de a ﬁ răzbit de udătură sau spulberat de vijelie. Carul, după ce descărca snopii, se întorcea iar la
urma secerătoarei şi, dacă nu găsea destui snopi gata ca să
facă o încărcătură, se punea pe urma cositoarei şi încărca fân.
Fânul era dus şi aruncat într-o groapă adâncă şi, când se făcea
grosimea fânului de două sau trei palme, se aşezau peste dânsul
scânduri, pe care se puneau după aceea bolovani de piatră,
bucăţi de ﬁer şi orice alte greutăţi de apăsa fânul. A doua zi,
când se strângea alt fân de pe câmp, se ridica patul de scânduri,
se arunca fânul cel nou peste cel îndesat, şi când se făcea noul
strat de alte două-trei palme, iar se punea peste dânsul patul
de scânduri cu greutăţi, şi tot astfel până se făcea grămada
mare de ieşea din groapă afară. Acesta se numeşte fân incilat.
Vitele îl mănâncă foarte bine, e mai hrănitor, pentru că păstrează tot mustul, şi nici nu mucezeşte, nici nu miroase.
Am întrebat pe cultivator dacă maşina de bătut era proprietatea sa şi cât plătea maşinistului şi fochistului, şi mi-a
răspuns că el nu se încurcă cu astfel de belele, că plătea proprietarului maşinei cu suma de snopi traşi prin maşină; că astfel
îl ţinea un franc costul treieratului unui hectolitru de grâu, pe
când pe acei cari au încercat cu maşinele lor îi costă mult mai
mult, câte doi şi trei franci bătutul unui hectolitru, fără a mai
vorbi de necazurile cu maşiniştii şi cu reparaţiile maşinei.
Într-o livede ca de un hectar şi jumătate păşteau în linişte
vreo douăzeci de oi din cele mai frumoase, cu miei cât şi dânsele
de mari; ele trăiau acolo fără câni şi fără cioban, toată îngrijirea lor erau trei jgheaburi de piatră pline cu apă împrejurul
fântânii şi, într-un colţ al livedei, o şandrama de scânduri rezemată pe câţiva stâlpi de zidărie; acolo se duceau oile singure
de se adăposteau de vreme rea.
— Cum se face, îl mai întrebai, că câmpul este acum pe
toamnă de un verde aşa de viu şi grâul aşa de sănătos? Nu am
văzut nici un ﬁr de iarbă îngălbenit de secetă sau de ploaie,
nici un spic de grâu care să nu ﬁe plin de boabe până în vârf.
Iată răspunsul ce mi-a dat:
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— Sunt vreo douăzeci de ani, holdele noastre erau mai în
toţi anii mai mult sau mai puţin bântuite, mănate şi pălite,
sau de ploaie multă, sau de secetă; se mănau mai ales de câte
ori după ploaie da un soare ﬁerbinte; picăturile de apă rămase
pe foi produceau prin razele soarelui efectul lintelor de sticlă
cari concentrează razele şi ard. Acum aceste inconveniente nu
mai esist de când am drenat câmpiile. De vreo zece ani încoa,
mai că nu găseşti în Prosta o palmă de pământ nestrăpuns,
d-a lungul şi d-a curmezişul, de olane de pământ, prin porii
cărora asudă apa dintr-însele; apa din olane se strecoară în
pământ, când pământul este uscat de secetă, sau petrece din
pământ în olane când plouă prea mult. Drenurile sunt îngropate la o adâncime la care nu le poate ajunge ﬁerul plugului să
le spargă; ele comunică la deal şi la vale cu şanţurile de irigaţiune şi dau unele într-altele, formând ca un fel de reţea. Când
e secetă, astupăm drumurile la vale, ca să rămâie pline cu apa
care le vine din şanţurile de la deal; atunci apa din drumuri,
strecurându-se prin porii olanelor, ţine reveneală. Dacă, din
contra, plouă mult, încât ar sta apa băltace pe câmp, închidem
gurile drumurilor din şanţurile de la deal, ş-atunci olanele se
golesc, şi apa din ploaie, în loc de a sta pe holde, se inﬁltrează
prin porii olanelor şi se scurge în şanţurile de la vale.
— Dar aceasta trebuie să ﬁe o cheltuială mare!
— Întâia aşezare a drenurilor costă; un hectar nu se poate
drena cu mai puţin de cinci sute de franci, dar după aceea
întreţinerea în bunăstare nu costă decât zece până la doisprezece franci pe an de hectar; dar apoi face, căci producţiunea
este asigurată şi calitatea productelor devine mai bună, bobul
mai mare şi mai hrănit.
— Câte hectare ai dumneata, domnule, în cuprinsul dumitale?
— Eu am, domnul meu, patru loturi şi un sfert, din care două
mi-au rămas moştenire, iar celealalte le-am cumpărat succesiv
de la nişte vecini.
— Dar ce înţelegi dumneata prin cuvântul lot?
— La noi, un lot de pământ este de patru hectare. O fermă
nu poate ﬁ mai mică de un lot. Este dovedit prin esperienţă că
o fermă mai mică de patru hectare, în loc de a da venit, aduce
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pagubă, căci nu poate să facă şi plugărie şi să ţie şi vite. Agricultorii cari au numai un lot îl împart astfel: o jumătate îl
destină pentru casă, grădină, curte, grajd şi magazie, iar celealalte trei hectare şi jumătate le împart astfel: un hectar şi
jumătate îl cultivă cu arătura de grâu, cu cartoﬁ, bob, fasole,
napi, şi două hectare le are pentru vite, păşune şi fân.
— Dar acei cari au mai puţin de un lot de patru hectare, cari
au numai două hectare, de exemplu, cum fac?
— Aceasta nu se poate, ﬁindcă lotul este o unime agricolă
indivizibilă. Un om poate să aibă mai mult de patru hectare,
dar nu poate avea mai puţin; o fermă mai mică de patru hectare
este ruinătoare şi dă naştere sărăciei.
— Cum? Un om are un lot şi lasă trei copii; la împărţeala
moştenirii o să le vie la ﬁecare câte un hectar şi o treime.
— Aceasta nu se poate, căci după legea noastră, a prostilor,
numai unul din moştenitori ia lotul întreg, ﬁul cel mai mic, iar
ceialalţi fraţi se despăgubesc din cealaltă avere, ei ramân cu
drept de creanţă asupra acelui care a luat pământul; dacă a
rămas, să zicem, trei copii, partea dreaptă a ﬁecăruia era să
ﬁe de un hectar şi o a treia parte din hectar, aşadar dreptul de
creditor al ﬁecăruia din cei doi fraţi cari au rămas fără pământ
este de o anuitate de 4% pe timp de douăzeci de ani asupra
valorii unui hectar şi o treime. Dacă fratele cel mic e în vârstă
şi nu voieşte să primească această sarcină, dreptul lui trece la
fratele care-l precede imediat la vârstă; în caz de a nu voi nici
acesta să primească, dreptul trece atuncea la fratele cel mai
mare, şi când nici acesta n-ar voi, lotul se pune în vânzare şi
preţul dobândit se împarte frăţeşte. Dacă sunt fraţi majori şi
fraţi minori, fraţii majori sau rudele cele mai de aproape numesc un administrator, care esploatează ferma până la venirea
minorilor în vârstă.
— Foarte bine; dar cum se face dacă un om lasă mai mult
de un lot, însă mai puţin de trei loturi, dacă lasă şapte hectare,
de pildă, şi a avut trei copii?
— Lucrul este foarte simplu. Fiul cel mai tânăr primeşte
lotul întreg, iar celealalte trei hectare se pun în vânzare şi se
cumpără de un proprietar care poate dovedi că mai are pământ
sau că este învoit cu cineva care-i cedează cel puţin încă un
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hectar ca să poată completa un lot întreg sau mai mult; se
găseşte totdauna asemenea combinaţii şi asemenea cumpărători. Atunci valoarea acelor trei hectare se împarte între cei
doi fraţi rămaşi fără pământ, şi calculul e uşor. Se ţine seamă
de partea dreaptă a ﬁecăruia – acea parte în cazul de faţă era
să ﬁe de 7/3 de hectar sau de două hectare şi o treime – şi ﬁindcă
unul a luat patru hectare şi ceialalţi numai valoarea unui
hectar şi jumătate, adică cu 5/6 de hectar mai mult, ﬁecare din
ceialalţi fraţi rămân cu dreptul de rentă de 4% pe an, în timp
de douăzeci de ani, pe valoarea 5/6 de hectar. Dacă s-ar întâmpla
să nu se găsească cumpărători pentru acele trei hectare stinghere, atunci unul le ia pe câte şapte, şi dreptul celoralalţi devine de 4% pe valoarea a două hectare şi o treime.
Un lot odată format în fermă şi dat agriculturei nu mai
poate ﬁ ştirbit şi nu poate ﬁ espropiat decât întreg şi numai
pentru interesul comun al judeţului sau al comunei, şosea, drum
de ﬁer, canal, salubritate sau estindere de oraş. Când comuna
nu are trebuinţă de lotul întreg, ci numai de o parte, ea găseşte
totdauna mijloc de a vinde ceea ce rămâne sau să o alipească
la alt pământ, ca să formeze un lot întreg sau o fermă mai mare.
— Bine! dar când un om are numai un lot de pământ şi lasă
mai mulţi copii? Unul ia pământul şi se face agricultor, dar
ceialalţi ce se fac?
— Devin marinari, pescari, neguţători sau meseriaşi. La noi
toţi au o meserie, toţi ştim mânui o corabie şi să pescuim.
Peştele proaspăt şi sărat, stacójii şi crabii sunt un mare ajutor
la hrana locuitorilor şi la alimentarea comerţului nostru. Legea
asta rurală a noastră începe a ﬁ cam rău văzută de câtăva
vreme; unii găsesc că are mari neajunsuri, deşi a dat un mare
avânt agriculturei noastre. Concurenţa ce ne fac americanii şi
indienii cu cerealele şi cu vitele lor a scăzut preţurile productelor noastre, şi mulţi din posesorii fermelor nu pot plăti co-erézilor regulat renta de 4% cu care au rămas datori şi sunt siliţi
să vândă loturile lor.
— Cum se face, domnule, că la o latitudine atât de septentrională ca aceea a acestei insule clima să ﬁe aşa de dulce şi
temperată? S-ar crede că suntem în Italia sau în Grecia. Văd
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aici grădini în cari înﬂoreşte mirtul şi cresc afară din ﬂorării
arocarii, cedri şi rododendri.
— Aceasta provine mai cu seamă din cauza curentului celui
mare al Mexicului, a Golfstrimului, cum îi zic americanii. Acest
curent, sau, mai bine zis, acest ﬂuviu de apă caldă curge prin
mijlocul oceanului cum curge o gârlă p-o câmpie. Această gârlă
curioasă curge împrejurul insulei noastre. Venind de la S-O,
întâlneşte insula noastră la punctul numit Nisipa, acolo se rupe
în două, o parte apucă pe coasta sudică spre E, cealaltă o ia pe
coasta nordică tot spre E, şi, după ce linge coastele şi o coastă,
şi alta, se împreună iar, la căpătâiul celalalt, la apus, la Ace,
astfel că pământul nostru se aﬂă într-o baie de apă încălzită,
cum ar ﬁ o ﬂorărie ocolită cu olane pline cu apă caldă. Dacă o
mai trece o lună, ai să poţi vedea de colo, din clopotniţa bisericei,
un fum alb pe suprafaţa mării învârtindu-se ca un şarpe; acel
fum este aburul cald care se ridică din curent şi se condensează
în contact cu apa mai rece a oceanului.
— De unde aduceţi dumneavoastră sămânţa de grâu? Am
văzut curgând din treierătoarea dumitale un bob foarte frumos,
mărunt, dar potrivit, tare, sticlos şi greu; trebuie să tragă cel
puţin 61 de livre; seamănă cam cu un grâu care se numeşte
ghircă. Ce neam de grâu este acesta?
— Nu aducem sămânţa noastră de nicăieri, este soiul indigen
îmbunătăţit prin selecţiune, un grâu care acum câţiva ani nu
trăgea mai mult de 60 de livre acum mai în toţi anii se suie la
65 de livre; sunt proprietari cari au ajuns a dobândi grâu şi de
67 de livre. Pentru facerea seminţei alegem cea mai bună tarla;
tarlaua aceea n-o secerăm în pârgă, lăsăm grâul dintr-însa de
se coace bine până e aproape d-a se scutura din spic, atunci îl
tăiem şi-l trecem prin taráre până îl aducem la a cincea parte,
numai bob ales, care n-a putut trece prin găurile cele mai mari
ale tarárului, apoi chiar şi boabele acelea tot le mai inspectăm
cu ochii, ca nu cumva sa se ﬁ strecurat vreun bob stricat sau
pălit. Nu semănăm mai niciodată grâul din anul acela; s-a
observat că sămânţa este totdeauna mai bună dacă este ceva
mai veche. Păzind aceste prescripţiuni, am ajuns a avea din an
în an un grâu mai frumos, mai sănătos, mai greu, mai bogat în
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gluten şi care dă tărâţe mai puţine la măcinat; un grâu care
nu degenerează. Tot astfel facem şi cu celealalte producte. Am
dobândit credinţa că soiurile indigene îmbunătăţite sunt cele
mai folositoare, pe când cele streine, oricât de bune şi de bine
cultivate ar ﬁ, după câţiva ani degenerează.
— Aş voi să ştiu cum îngrăşaţi pământul.
— Aceasta este o cestiune mare în agricultură, căci pământul nostru este foarte sărac; stratul vegetal la noi nu e mai
gros de două degete şi ne trebuie gunoi mult. Locurile de păşune se îngraşă singure; prin şederea vitelor pe dânsele devin
din an în an mai bune, dar îngrăşatul arăturilor este mai
anevoie; aruncăm pe dânsele tot ce găsim, tot ce ne putem
procura: aşternuturile de la vite, băligarul, gunoiul şi toate
necurăţeniile ce putem aduna; mai aducem şi cu carăle noastre
ce putem găsi sau cumpăra din oraşe. Sunt proprietari cari îngraşă cu guano şi cu îngrăşăminte artiﬁciale, dar aceasta costă
foarte scump.
— Ce industrii aveţi în insulă? n-am văzut coşuri de fabrici
nici prin oraş, nici pe câmp.
— Mă întrebi ce industrii avem, dar nu v-am spus că avem
mai întâi agricultura, apoi pescăria, corăbieria şi comerţul?
Mai avem şi meserii de tot felul, cizmari, croitori, cusătoare,
pălărieri, curelari, tâmplari, zugravi, zidari, bucătari etc, dar
poate că vrei să zici fabrici de pânză, de postav, de zahăr, de
hârtie, fabrici de acelea la cari trebuie maşini mari şi complicate, capitaluri de milioane, fabrici cari nu se pot ţine decât cu
un debit mare, cu o populaţiune numeroasă şi cu colonii întinse.
S-au încercat unii şi la aceasta, dar se vede că nu prea le-a
venit la socoteală. Cunosc vreo doi-trei capitalişti cari s-au
încercat să fabrice ţesături de bumbac, de lână şi de mătase,
dar au păgubit bani mulţi şi au încetat. Ziua de lucru la noi e
prea scumpă, cărbunele trebuie să-l aducem tocmai din Belgia
sau din Englitera, maşinele trebuincioase la asemenea lucrări
sunt foarte complicate şi scumpe; trebuie să le aducem de afară
şi sunt anevoie de mânuit; ele au trebuinţă de meşteri speciali:
aceste greutăţi şi multe altele nu ne permit să ţinem la luptă
cu ţesăturile cari vin din America şi de pe Continent.
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La prostii noştri s-a încuibat crezul că mâna omului e maşina
cea mai perfectă care poate esista şi că de la acest instrument
făcut de Dumnezeu a izvorât toată civilizaţiunea în lume, că
din ea a ieşit pictura, sculptura, arhitectura, toate artele, toate
meşteşugurile şi toate meseriile şi chiar literatura. Nu avem
fabrici propriu-zise, dar avem, precum v-am spus, meseriaşi
de tot felul. În şcoalele noastre copiii toţi, fete şi băieţi, trebuie
să înveţe un meşteşug, să aibă o meserie; băieţii se dau la
meşteşugul zidăriei, dulgheriei, tâmplăriei, cizmăriei; fetele,
la cusături, la confecţionare de rochii, la împletituri de tot felul;
nu esistă casă în insula noastră unde să nu găseşti două sau
trei maşine de cusut şi de împletit; aceste maşine, atât de utile,
au ajuns cum era odinioară roata de tors, cum era mai dinainte
vreme furca. Avem croitorese de femei şi modiste, dar nu prea
fac treburi, ﬁindcă la noi nu este femeie care să nu ştie să-şi
facă singură rochile, cămăşile şi pălăriile, destul să li se dea
stofă şi un jurnal de modă; du-te pe cheu, pe seară, şi vei vedea
toalete din cele mai elegante; femeile noastre sunt aşa de bine
îmbrăcate ca şi la Londra şi la Paris, hainele noastre, ale bărbaţilor, sunt făcute în casă, cumpărăm postav, ﬂanelă, pânză,
le croim şi le coasem.
— Şi cum? nu faceţi nici pambríuri, nici ﬂanelă, nici postav,
nici măcar stambă? Sunteţi tributari străinilor?
— Nu, domnule, pentru că ne-ar veni mai scump decât le
cumpărăm acum. Este de mirat cum negustorii ne pot vinde
unele stofe mai ieftin decât se vând chiar în ţările de unde le
aduc, şi deosebirea aceasta merge uneori până la 25%.
— Remediul este uşor: ca să puteţi avea fabrici, opriţi mărfurile streine de a intra la voi sau trântiţi-le o vamă grea, cu
care să-i faceţi să nu mai vânză ieftin.
— Dar apoi dacă şi ei ar opri vitele şi grânele noastre sau
le-ar impune cu o dare vamală grea, ce am face? Aşa e că ne-ar
sărăci cu totul, pe când acum trăim în pace? Noi le vindem
productele noastre pe cât fac şi cumpărăm ieftin de la dânşii
lucrurile de cari avem trebuinţă. Dacă, de pildă, am pune o
vamă de un franc pe cotul de postav, nu este aşa că negustorul
care aduce postavul din streinătate ar ﬁ silit să ni-l vândă cotul
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cu un franc mai scump decât ni-l vindea mai înainte? Şi cine
ar plăti francul acela? Nu l-am plăti tot noi, consumatorii? Şi
în loc să ﬁm bine şi curat îmbrăcaţi, am umbla cu haine vechi
şi rupte. Aşa cum este acum, este mult mai bine; că trimitem
lână, unt, brânză şi grâne, şi ei ne trimit postav, pânză, stambă,
mătăsării, ceasornice şi porţelane. Liberi sunt să puie dări pe
produsele noastre dacă le place să le plătească scump, dar noi
e mai bine să căutăm să ne îmbrăcăm cât de ieftin.
— Va să zică vreţi să ﬁţi în veci tributari streinului? Nu ştiţi
că prin proibiţiuni şi prin impozite vamale grele ţările cele mari
şi puternice au izbutit să-şi creeze industrii naţionale?
— Nu, domnule, voim să avem relaţiuni de schimb cu dânşii,
să le vindem şi să cumpărăm de la ei, precum şi ei să ne vânză
şi să cumpere de la noi în plină libertate, fără să ﬁm nici noi
tributarii lor, nici ei tributarii nostri. Prostii nostri nu vor să
crează că dările vamale şi proibiţiunile au creat industria în
statele cele mari, ci zic că trebuie să ﬁ fost multe alte împrejurări, precum că transporturile erau înainte vreme grele, pe
când nu esistau nici vapoare, nici drumuri de ﬁer, şi că aducerea din depărtări, ﬁe pe apă, ﬁe pe uscat, costa mult, apoi
mai zic că înlesnirile de maşini, abundanţa ﬁerului şi a cărbunelui şi numărul mare al consumatorilor cari se cifrează aci
cu patruzeci şi cu şasezeci de milioane, ieftinătatea mânei de
lucru, ieftinătatea capitalului, coloniile şi războaiele prin cari
se impuneau tractate de comerţ, acestea au contribuit la stabilirea de fabrici mari.
— Maşinile de cari vă serviţi le fabricaţi aici în insulă, sau
le aduceţi de afară? Aveţi mine de ﬁer?
— Noi nu avem fabrici de maşini; piatră de ﬁer avem multă
şi de foarte bună calitate, dar nu o esploatăm pentru că nu avem
cărbuni de pământ; estragerea ﬁerului ne-ar veni foarte scump
şi n-am ţinea piept nici cu englezii, nici cu belgii, în ţara cărora
sunt localităţi unde piatra de ﬁer se găseşte amestecată cu
cărbunele de pământ, încât n-au decât să le ia cu lopata şi să
le arunce în cuptor, ca să curgă din el ﬁerul topit ca o gârlă de
foc, avantaj care a fost poate una din cauzele cele mai mari ale
bogăţiei acelor ţări.
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— Dar am băgat de seamă că pentru o esploatare agricolă
cum este acea a dumitale ai trebuinţă de un capital însemnat.
— Negreşit, dar avem instituţiuni de credit. La noi un proprietar muncitor şi onorabil, care nu este nici beţiv, nici jucător
de cărţi, găseşte totdauna credit până la suma de 75% a valorii
proprietăţii sale, bani cu 3% dobândă şi ½% amortizare. Este
destul să mă prezint la banca noastră rurală cu un certiﬁcat
iscălit de trei proprietari cunoscuţi şi înscrişi în tabela băncei
ca să mi se dea hârtii d-ale băncii pe cari le trec drept bani
bătuţi oriunde. Datoria se stinge în şasezeci de ani; dar nu este
esemplu ca un proprietar să nu se exonereze în mai puţin de
treizeci de ani, plătind sau o amortizare mai mare, sau dând
aconturi de câte ori nimereşte un an bun.
— Dar evrei aveţi în insulă?
— Avem destui; noroc numai că de la o vreme s-au mai împuţinat; s-au împuţinat încă bine, de când legea nu mai permite
împliniri de datorii contractate de trântori şi de risipitori. După
legea noastră actuală, o datorie, ca să poată ﬁ exigibilă, trebuie
să se dovedească că împrumutul a avut originea sa în trebi de
comerţ sau de industrie, într-o afacere reproductivă ori care
putea să devie reproductivă, sau că s-a contractat pentru vreo
neapărată trebuinţă de familie, iar nu pentru lux, joc de cărţi
sau băutură. Datoriile contractate de risipitori, oricare ar ﬁ
vârsta lor, nu sunt ţinute în seamă de justiţie, precum nu sunt
ţinute în seamă nici cele cu camătă, nici cele făcute pentru joc
de cărţi sau pe băutură.
— N-am văzut nici o sinagogă în oraş.
— Da’ de ce să avem sinagogă dacă nu sunt israeliţi? Noi
nu avem decât vreo zece-douăzeci de familii cari aparţin
cultului mozaic, prea puţini ca să poată zidi şi ţinea o sinagogă
cu pompa necesară. Aceştia au o casă unde se adună de-şi împlinesc datoriile religioase şi un kahal care vine din când în
când de le citeşte. Israeliţii se înmulţesc numai acolo unde pot
trăi din spinarea populaţiunii indigene, numai unde pot face
avere fără a munci, unde pot specula bani cu camătă, cu fraudă,
şi unde pot esploata patimile şi obiceiurile cele rele: jocul, beţia
şi corupţiunea. Aci la noi gheşefturile acestea jidoveşti li s-au
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cam tăiat binişor prin lege; şi ştii că unde nu este lac nu se prăsesc broaşte.
— Dar parcă-mi spuseşi adineaorea că aveţi destui evrei…
— Credeam că mă întrebi de oameni cari fac afaceri evreieşti,
evrei prin obiceiuri, prin caracter şi apucături; oameni cari
speculează banii lor evreieşte. Israeliţii care au mai rămas sunt
mai toţi meseriaşi, lucrători, meşteri sau negustori, oameni producători. Cunosc pe unul care a cumpărat pământ şi a devenit
bun cultivator; creşte nişte oi foarte căutate pentru bunătatea
lânei; mai cunosc pe un altul care produce cei mai frumoşi porci;
la el se găsesc şuncile cele mai vestite.
— Credeam că evreii consideră porcul ca un animal spurcat.
— Spurcat cât îi vrea, dar când e vorba de câştig, evreul, ﬁe
creştin, ﬁe israelit sau mahometan, nu se dă înapoi dinaintea
nici unei consideraţiuni.
— Drept să spun, am admirat foarte mult starea cea bună
a şoselelor voastre; stradele din oraş sunt aşa de bine pavate
şi de curate cum n-am văzut nici în Olanda; mi-am zis că ţara
asta trebuie să ﬁe foarte bogată, că trebuie să aibă venituri
mari de tot.
— În adevăr, dările noastre sunt mari; cei de la ţară plătim
până la 10% pe an din venitul nostru curat, iar la oraş dările
se suie şi până la 20%. Apoi mai avem dările pe tutun de 500%
şi pe băuturi de 200%, Mai înainte vreme mai erau şi accisele,
dar acum, slavă Domnului, s-au desﬁinţat.
— Şi cum se percep acele dări pe tutun şi pe rachiu? Aveţi
monopoluri sau regie?
— Nici monopol, nici regie. Oricine voieşte să vânză tutun
sau rachiu este dator să se înscrie mai întâi la o autoritate
comunală urbană, şi primăria aceea îl pune sub privegherea
şi controlul unuia din inspectorii săi, pe care traﬁcantul este
dator să-l înştiinţeze de câte ori voieşte să se bage marfa în
prăvălie. Acela vine îndată de deschide marfa, desparte calităţile de tutun, ţigări şi ţigarete, ﬁecare în şase părţi, iar spirtoasele numai în trei; una din acele părţi se dă negustorului
pentru a o pune în vânzare, iar celealalte se închid într-o magazie separată, cu cheia şi sigiliul inspectorului, şi nu se liberează
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traﬁcantului spre vânzare decât atunci când plăteşte integral
valoarea lor în bani. Pachetele poartă toate marca inspectorului şi o etichetă care indică calitatea şi preţul. Contravenţiunile
sunt pedepsite cu amenzi grele. Veniturile acestea, bine administrate şi întrebuinţate cu chibzuinţă şi economie, ajung
pentru plata impiegaţilor, a siguranţei publice şi a drumurilor.
Cât despre căile ferate, ele sunt ale companiilor: statul nu are
la ele nici un amestec altul decât de a aproba regulamentele
de esploatare şi de a priveghea la buna stare a lucrărilor din
punctul de vedere al siguranţei călătorilor. Inspectorii şi inginerii statului cari fac acest serviciu sunt plătiţi de companii.
La noi serviciile publice se fac bine şi cu esactitate, pentru că
aici domneşte la toţi ideea că orice impiegat, ﬁe de orice rang,
mare sau mic, şef sau subaltern, este servitorul publicului, iar
nu stăpân.
— Spune-mi, mă rog, dumneata eşti cooperativ?
— Ce vrei să zici, că nu te înţeleg; cuvântul acesta l-am auzit
de multe ori, dar nu prea ştiu bine ce însemnează; văd că se
întrebuinţează la fel de fel de lucruri.
— Deşi nu înţelegi, nu face nimic, zi înainte! Pe câţi n-am
auzit eu vorbind şi scriind despre lucruri de cari n-au habar şi
nu le înţeleg, şi aceasta nu opreşte ca lumea să-i asculte cu
gura căscată şi să-i admire. Mi-aduc aminte, sunt câţiva ani,
pe când ocupam un post important într-o cancelarie, şeful meu,
un om omnibus, bun la toate, era aşa de ocupat cu trebile cele
mari ale ţărei, încât era silit să alerge toată ziua de colo până
colo şi să-mi lase mie grija afacerilor celor neînsemnate, aşa
că într-o zi, ﬁind chemat să decid asupra unui proiect de şosea,
am pus pe raportul ce mi se prezenta apostilul următor:
„Domnul inginer este invitat să continue traseul înainte până
la Obor, ca să se completeze o linie de circumvalaţiune împrejurul oraşului, spre a nu mai ﬁ silite carăle încărcate cu proviziuni să treacă prin oraş şi să împiedece circulaţiunea pe strade“.
Cuvântul circumvalaţiune, care nu fusese întrebuinţat până
atunci în cancelarie, a plăcut aşa de mult impiegaţilor, încât
nu mai puteam scăpa de dânsul; îl întâlneam în toate sdélcile,
în toate otnoşéniile, în toate pisaniile; nu era ordin, circulară
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sau raport care să nu conţie de două şi de trei ori cuvântul
circumvalaţiune. Era vorba de o şosea linie dreaptă între două
sate, găseam cuvântul circumvalaţiune! Era vorba de o şosea
peste un deal sau peste o vale, circumvalaţiune! Era să se facă
undeva un pod, un podeţ, un debleu, un rambleu sau o împietrire? Era circumvalaţiune! Dacă îmi permiteam uneori să
întreb pe redactori ce înţelegeau prin acel cuvânt, îmi răspundea: circumvalaţiune! încât, ca să scap de acel cuvânt, am fost
silit să dau ordin, oprind întrebuinţarea lui.
— În adevăr, sunt oameni cari vorbesc ore întregi fără a şti
ce spun, şi merg înainte, nu le pasă. Învăţătorii de şcoală, la
noi, au de sistem de a nu permite copiilor să vorbească fără a
şti ce spun, şi-i esercitează a se esprima curat şi limpede, când
au câte ceva de zis, ca să poată ﬁ înţeleşi la vorbă. Eu, dragul
meu domn, nu ştiu cum se petrec lucrurile la cooperativă, ştiu
numai că este o băcănie mare, foarte mare în oraş, la Vacile,
deasupra căreia stă scris cu litere mari de aur:
„Cooperative Store“,
adică magazin sau depozit cooperativ, dar nu ştiu ce o ﬁ înţelegând ei cu acele cuvinte, însă dacă eşti doritor să aﬂi am eu
un văr impiegat acolo, un fel de contabil sau de secretar; el
trebuie să ştie; îţi pot da o scrisoare cătră dânsul.
După două zile mă prezentam la d. Peter, impiegat la
cooperativa din Vacile, cu o scrisoare de recomandaţie din
partea bunului agricultor Paul, şi iată rezumatul celor ce am
putut aﬂa de la dânsul.
— Ai observat, domnule, sunt sigur, îmi zise îndatoritorul
Peter, că orice este lucrat de om, orice product, cum se zice, cizmă,
haină, ceasornic, orişice, este rezultatul combinării a două puteri
distinse una de alta: a capitalului şi a muncei.
Una dintr-aceste două puteri, capitalul, purcede obicinuit
de la meşter, de la patron sau stăpân, pe când cealaltă putere,
munca, procede de la lucrător, muncitor sau impiegat, calfă,
ucenic. Şi iată cum se petrece treaba:
Un meşter care are ceva parale, cu alte cuvinte un capital,
închiriază un local, cumpără maşinile, uneltele şi materialul
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trebuincios meseriei sale, iar cu simbrie sau cu plată zilnică
pune câţiva lucrători, calfe sau ucenici de-i muncesc, şi obiectele
dobândite prin lucrarea acelora devin proprietatea jupânului
sau meşterului. El le vinde în proﬁtul său, şi cu banii dobândiţi
din vânzare îşi scoate cheltuielile făcute pentru chirie, unelte
şi plata lucrătorilor; iar ce-i mai rămâne, dacă rămâne, este
beneﬁciul sau câştigul său.
În cazul acesta, oricât ar câştiga meşterul patron, precum
şi oricât ar păgubi, nu priveşte deloc pe lucrători, ei şi-au avut
plata lor regulată.
Dar când lucrătorii participă şi ei la beneﬁciul realizat, când
treaba este înjghebată aşa că, deosebit de salariu, munca să
aibă şi ea parte în câştigurile ce patronul a putut realiza, aceasta
se numeşte cooperaţiune, adică cointeresarea muncei în capital,
combinarea sau contopirea interesului capitalului cu interesul
muncei.
De la credinţa că, în mai multe cazuri, patronul, adică capitalul, realizează prea mari beneﬁcii în comparaţiune cu plata
ce se dă lucrătorilor, s-a născut ideea de a face ca şi lucrătorii
să aibă o parte în beneﬁciile realizate de capital, ﬁe acel capital
format de patron, de acţionari sau de însăşi asociaţiunea muncitorilor. Asociaţiunea capitalului cu munca, într-un cuvânt,
combinarea acestor două puteri, s-a numit cooperaţiune, adică
conlucrare sau contopire a interesului muncii cu interesul
capitalului.
Cooperaţiunea se poate face prin asociaţiunea patronului
cu lucrătorii sau prin asociaţiunea numai a lucrătorilor între
dânşii, ei ﬁind şi conducătorii afacerii.
Dacă la înﬁinţarea unei băcănii, de esemplu, banii necesari
pentru cumpărarea zahărului, cafelei, măslinelor, pentru plata
chiriei localului şi toate celealalte cheltuieli s-ar aduce de către
băieţii din prăvălie, de oameni care lucrează acolo, încât băcănia
să ﬁe proprietatea lor, o asemenea întreprindere se numeşte
asociaţiune cooperativă.
Dacă câţiva lucrători tâmplari s-ar asocia şi ar forma un capital cu care să închirieze casă, să cumpere maşini, unelte şi
materialul necesar, lemne, scânduri, ﬁerărie, astfel ca stabili-
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mentul să ﬁe al lucrătorilor chiar, aceasta s-ar numi asociaţiune
cooperativă.
Dacă capitalul s-ar forma de un patron sau de o societate
de acţionari cu învoirea ca lucrătorii, deosebit de salariul lor
zilnic, sa aibă şi o parte oarecare în beneﬁciile realizate, ar ﬁ
aceasta tot o asociaţiune cooperativă.
Asociaţiunile cooperative se pot deosebi în două categorii:
în cooperative de distribuţiune şi cooperative de producţiune.
Scopul celor dintâi este de a petrece producte, de a le plasa, de
a le vinde, pe când a celoralalte, a cooperativelor de producere,
este de a produce, de a face, de a fabrica.
În Englitera, în Franţa şi în Germania există astăzi o mulţime de aceste asociaţiuni, dar acele cari au reuşit mai bine
sunt acele formate pentru plasare; se poate zice că nouă părţi
din societăţile cooperative existente au drept ţel plasarea.
Încercările făcute de a se aplica sistema la producţiune n-au
fost totdeauna norocite; foarte puţine au reuşit; şi lucrul se
înţelege de la sine: fabricarea este expusă la o mulţime de
împrejurări şi de ﬂuctuaţiuni. O fabrică sau un atelier ajuns
în stare de o mare estindere, de o mare producere anevoie îşi
poate restrânge operaţiunile când vin împrejurări grele: scădere
de preţuri, criză de bani sau o concurenţă neaşteptată; adesea
o mică invenţiune răstoarnă şi ruinează fabrici mari şi vechi
şi afundă în mizerie mii de lucrători. Pe când o asociaţiune
pentru plasare îşi poate modera şi chiar opri operaţiunile sale
mai lesne, nu are decât să nu îşi reînnoiască aprovizionările.
Fabricile sunt adesea obligate a continua lucrarea lor şi a
vinde în pagubă, ca să-şi poată păstra clienţii cu speranţa că
în curând vor veni vremi mai bune, sau să grămădească în magaziile lor product peste product, sporind capitalul închis,
alternativă care una şi alta duce adesea la ruină şi la catastrofă.
Ceea ce englezii numesc cooperative stores (depozite sau
magazii cooperative) sunt nişte prăvălii mari, înﬁinţate sau
prin acţiuni, sau prin asociaţiunea clienţilor deveniţi chiar ei
acţionarii întreprinderii. În cazul cel din urmă ei şi numai ei,
asociaţii clienţi, beneﬁciază de câştigurile realizate, iar servitorii stabilimentului, secretarii-contabili, casierii şi impiegaţii
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de deosebite categorii nu au nici o parte la câştig, sunt nişte
simbriaşi, şi nimic mai mult. Este bine să vă dau aci o mică
idee despre cum au luat naştere acele societăţi, căci ele astăzi
au ajuns la o mare dezvoltare.
Cam pe la 1844, lucrătorii dintr-o fabrică de ﬂanele de la
Rochdale, douăzeci şi opt la număr, văzând că băcanul de la
care cumpărau cu mărunţişul zahărul, cafeaua şi ceaiul le da
obiecte de calitate proastă şi chiar falsiﬁcate, pe când la băcănia
care vindea cu ridicata (en gros) aceleaşi obiecte erau şi de
calitate mai bună, şi mai ieftine, s-au învoit între dânşii, puind
ﬁecare câte o mică sumă la mijloc, cu cari bani s-a făcut o
aprovizionare de la băcănia en gros, din care aprovizionare apoi
lua ﬁecare cât îi trebuia, plătind ceea ce lua cu bani gata, tot
pe preţurile cu cari cumpăra mai înainte acele obiecte de la
băcanul detailant. Cu banii ce se adunau de la acele cumpărături se reînnoia proviziunea când se isprăvea. Astfel aveau
zahărul, ceaiul şi cafeaua de calitate mult mai bună şi mai
spornică. Nici prin gând nu le trecuse că aveau să tragă vreun
alt folos decât acela al calităţii, când la încheierea socotelilor
s-au pomenit pe neaşteptate că se realizase un beneﬁciu
însemnat, pentru că obiectele, ﬁind de calitate bună şi curată,
erau mai spornice, şi ei îşi îndestulau trebuinţele cu o cantitate
mai mică, şi ﬁind şi mai ieftine, rămănea în casă deosebirea
preţurilor cumpărărilor, încât lucrătorii asociaţi, în sistema
aceasta, găsise un plasament producător şi sigur pentru economiile ce făceau pe nesimţite.
După zece ani de existenţă, asociaţiunea ﬂanelarilor de la
Rochdale devenise vestită şi atrăsese o mulţime de lucrători.
Numărul asociaţilor se suise la 10 894, şi capitalul adunat
ajunsese să ﬁe de 322 500 franci. Atunci depozitul cooperativ
nu se mai mărginea numai la d-ale băcăniei, ci se aproviziona
cu carne, pâne, haine şi încălţăminte tot pe baza principiului
iniţial. Asociaţii cumpărau cu acelaşi preţ ca de la prăvăliile
de mărunţiş (detalianţi), dar dobândeau calităţi mai bune; capitalul asociaţiunei sporea pe toată ziua, şi sporea aşa de repede,
că la 1856 înﬁinţase din beneﬁcii mori cu vapor pentru măcinatul făinei trebuitoare la fabricarea pânei consumată de
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asociaţii săi, casa în care era storul central, cu zidirea căreia
se cheltuise 350 000 franci, era proprietatea asociaţilor, şi
înﬁinţase optsprezece sucursale, din cari una este şi asta a
noastră de aici. Beneﬁciul realizat era de 814 425 franci, de la
care se da asociaţilor un venit ﬁx de 5% pe an; iar escedentul
se adăuga pe tot anul la capital. Vânzarea făcută în acel an a
fost de 6 865 675 fr.
La 1882, capitalul social ajunsese să ﬁe de 7 881 075 franci,
din care parte s-a băgat în cumpărare de acţiuni de drumuride-ﬁer şi parte în ipoteci pe case zidite pentru lucrătorii asociaţi,
aşa că mai mulţi din ei au putut deveni proprietari pe casele
în cari locuiau, cumpărându-le de la societăţile de construcţiuni
cu plăţi în anuităţi.
Astăzi Englitera are 782 de storuri cooperative al căror debit
se suie la 346 712 450 fr. pe an. Unul dintr-aceste storuri, Army
and Navy, înﬁinţat prin asociaţiunea oﬁţerilor de mare şi de
uscat pentru a se aproviziona cu obiectele trebuitoare lor, are
un local cel puţin de trei ori cât magazinele Luvrului din Paris.
Acolo se găseşte orice ar căuta cineva: pâne, carne, peşte, păsări,
vânat, unt, poame, legume, bucate gata, îmbrăcăminte, arme,
trăsuri, cai, mobile, cuţitărie, argintărie, porţelane, diamanturi,
ceasornice, cărţi, hârtie, într-un cuvânt, orice ai căuta, şi, dacă
bazarul nu are obiectele cerute, ţi le procură.
Storul Whiteley, care poartă numirea de Universal Provider
(furnizor universal), este poate cel mai mare store din lume. El
aparţine unei societăţi de acţionari. La acel store se pot aproviziona nu numai acţionarii, dar şi oricine, tot pe sistema de
bani gata. Nu cunosc lucru în lume care să nu se găsească la
Whiteley. Este destul să amintesc că la un incendiu, anul trecut,
care a distrus o aripă a acelui stabiliment, au fost siliţi să se
lase să arză mai multe ﬁare sălbatice şi veninoase, lei, tigri şi
şerpi veninoşi, care se găseau acolo de vânzare.
La acest store obiectele se vând mai ieftin decât la prăvăliile
particulare, căci aci nu este cestiunea de a se forma un capital
păstrat asociaţilor, ci de a le da un dividend bun. Pe acest principiu sunt formate şi magaziile cele mari din Paris: Le Louvre,
Le printemps, Le petit St. Thomas etc.
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Unele asociaţiuni de lucrători au adoptat la storurile lor
principiul de a cumpăra obiectele mai ieftin în loc de a se forma
un capital cu diferenţa preţurilor. Aceasta însă este a se depărta
de la principiul iniţial prin care se formează asociaţilor muncitori un capital, bani albi pentru zile negre, cum se zice, principiu salutar şi umanitar, care asigură existenţa săracului când
vine boală, batrâneţe, neputinţă sau vreo nenorocire.
Binele ce au produs storurile cooperative este imens; unele
au putut consacra până la 21% din beneﬁcii la dezvoltarea
educaţiunii şi învăţăturii copiilor lucrătorilor în ştiinţe şi arte
industriale.
Prosperitatea storurilor din Englitera a fost aşa de mare,
încât au înﬁinţat fabrici pentru a produce chiar ele multe din
obiectele trebuincioase debitului lor; storurile posedă corăbii
mari cu vapor ale lor, cu cari aduc de peste mări obiectele cu
cari se aprovizionează; au cumpărat moşii (ferme) în cari cultivă
cerealele, legumele şi poamele de cari au trebuinţă, cresc vite
şi pasări cari le procură laptele, ouăle, untul şi carnea cu care
aprovizionează magaziile lor; au înﬁinţat bănci pentru daraverile lor de bani, daraveri cari s-au suit în anii din urmă la
suma de 300 000 000 franci (trei sute de milioane). Unul singur
dintr-aceste storuri, acela al lânarilor (wholesale), a avut afaceri
de bani de peste nouăzeci şi cinci de milioane (95 000 000 fr.).
Societatea aceasta a lânarilor a ajuns la o mare perfecţiune de
fabricare; astăzi produce numai pentru storuri, aprovizionează
cu fabricatele sale 622 de storuri.
Căutând bine, tot secretul prosperităţii storurilor este
principiul de a nu vinde decât pe bani gata, de a nu face nimănui credit.
Vânzarea pe datorie este o sistemă fatală, folositoare ovreilor; cumpărarea pe datorie este ruina consumatorului, este
camăta deghizată care îmbogăţeşte pe ovrei, este leagănul
beţiei, al jafului, al corupţiunii şi al crimelor. Legea care a pus
capăt vânzării băuturilor pe datorie a făcut un mare bine:
patima beţiei a scăzut, moralitatea publică a câştigat sută la
sută şi crimele s-au împuţinat.
Un alt serviciu mare adus lucrătorilor de către societăţile
cooperative înﬁinţate de dânşii este formarea şi dezvoltarea
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societăţilor de construcţiuni de case pentru locuinţele muncitorilor: building societies, cari s-au fondat şi ele tot pe principiul
cooperativ şi în conecţiune cu dânsele. Scopul acestor societăţi
este de a procura lucrătorilor locuinţe comode, curate şi de a-i
pune în poziţiune chiar de a deveni proprietari pe acele case.
Precum am spus mai sus, storurile cooperative, în loc de a
da societarilor parte din beneﬁciile ce trec peste ﬁxul de 5%
sau de a întrebuinţa acel excedent la scăderea preţului obiectelor ce cumpără clienţii asociaţi, acel excedent s-a consacrat
la formarea de societăţi de construcţiune, astfel că lucrătorii
asociaţi pot avea locuinţe bune şi igienice, aerate şi bine drenate,
aprovizionate cu apă în abondenţă şi cu gaz. Precum îşi procură
de la storuri obiecte de consumaţiune de calitate bună, tot astfel
îşi pot procura locuinţe comode şi sănătoase.
Scopul societăţilor de construcţiuni fondate din câştigurile
realizate de storurile cooperative este de a pune pe lucrători în
stare de a satisface una din trebuinţele cele mai neapărate ale
omului: locuinţa.
Cu partea de beneﬁciu ce-i revine de la storul cooperativ şi
cu ce mai pune doparte, un lucrător econom şi diligent poate
foarte bine cumpăra sau zidi casă, plătind cu amortizare banii
avansaţi de societăţile de construcţiuni, ipoteca pe acea casă
servind de garanţie până la răfuirea datoriei. Sunt acum peste
71 000 de lucrători membri ai societăţilor de construcţie. Acele
societăţi proced astfel:
O building society cumpără un loc întins, pe care însemnează
stradele, face pe sub ele canalele trebuincioase, pune olanele
pentru ducerea apei şi a gazului, hotăreşte locurile pe cari se
pot zidi case, lăsând din distanţă în distanţă spaţiuri slobode,
ca să nu ﬁe prea grămădite; drenajul şi ventilaţiunea se fac în
cele mai bune condiţiuni igienice. Locurile destinate zidirilor
sunt despărţite ﬁecare în trei: grădină, curte şi casă. Casa între
curte şi grădină, grădina în faţă, strada şi curtea la spate; curţile
a două case sunt despărţite una de alta printr-un mic zid.
Casa se zideşte sau de chiar lucrătorul asociat, cu banii ce
i se avansează succesiv de societatea de construcţiune, sau i
se zideşte de societatea de construcţiune, rămâind ipotecată
la acea societate până la răfuire. Anuităţile se plătesc din
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beneﬁciile capitalului cooperativ şi din economiile lunare sau
săptămânale ce pot realiza muncitorii. Casele sunt mai toate
pe acelaşi plan de distribuire.
Societăţile cooperative de producţiune, deşi nu au dat rezultate aşa de satisfăcătoare ca cele pentru plasare, nu trebuie
însă să se creadă că ideea este sterilă şi că trebuie părăsită, cu
atât mai mult că unele au reuşit foarte bine.
În Paris s-au făcut mai multe încercări de producţiuni
cooperative, dintre cari vreo patruzeci tot există şi astăzi, deşi
toate nu sunt într-o stare de invidiat. În timpul revoluţiunii
de la 1848 s-a făcut în Paris încercarea d-a se încuraja asemenea stabilimente cu avansuri de bani din casa statului, de
a se înﬁinţa ceea ce s-a numit „des ateliers nationaux“. Existenţa
lor însă a fost efemeră. Poate că momentul chiar nu era bine
nemerit, într-un timp când spiritele erau cuprinse de preocupaţiuni politice.
Una din societăţile cooperative care a avut un succes deplin,
fără concursul statului, este societatea lucrătorilor clavirişti,
înﬁinţată la 1849. Patrusprezece inşi au pus câte 50 franci
ﬁecare şi au înﬁinţat un atelier. Acea societate a prosperat aşa
de bine, încât astăzi fabrica şi uneltele, a căror valoare este de
275 000 franci, a devenit proprietatea limpede a acelor lucrători
asociaţi. Ei iau şi lucrători cari lucrează cu ziua, fără de a ﬁ
asociaţi. Altele însă, deşi au început foarte bine şi au mers tot
prosperând până la un timp, mai la urmă însă au fost silite de
împrejurări sau să se dizolve, sau să se abată de la principiul
primordial al cooperativelor. Voi cita aci esemplul societăţii
bumbăcarilor din Suffolk.
La anul 1855 câţiva lucrători bumbăcari, asociindu-se prin
formarea unui mic capital, au închiriat o sală, au cumpărat
câteva războaie de ţesut şi au început a lucra pe contul lor. La
început lucrul mergea bine de tot; industria bumbacului era
p-atunci în ﬂoarea ei, şi asociaţii, încurajaţi de succesul întreprinderii, au dat atelierului lor cu încetul o întindere din ce în
ce mai mare; au înﬁinţat chiar un atelier de tors; capitalul lor,
din beneﬁcii, ajunsese la 125 000 franci. Sistema adoptată deci
era simplă şi bună: un beneﬁciu de 25% era luat pe tot anul de
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la capital, iar ce mai prisosea se făcea în două, şi o parte se
împărţea asociaţilor ca supradividend, iar cealaltă se împărţea
lucrătorilor cari lucrau cu plată, cu ziua, peste salariul ce li se
cuvenea, ceea ce făcea că acei lucrători, primind afară de salariu
şi o plată potrivită cu munca şi cu silinţa lor, dezvoltau şi zel
mare, şi activitate la lucrare, încât beneﬁciul mergea crescând
răpede; şi fabrica mergea aşa de bine, încât pe la 1860 au putut
zidi o fabrică mare, cu care au cheltuit 1 250 000 franci, şi se
pregătea să mai zidească şi o alta. Dar de-abia se mutase în
zidirea cea nouă, când deodată izbucneşte războiul civil în
Statele Unite ale Americei; atunci fumul încetează de-a mai
ieşi pe coşurile fabricelor de bumbac. Manchester devenise în
câteva luni un oraş mort. Industria bumbacului se cufundase
într-o criză fără esemplu în istoria industriei. Lucrătorii asociaţi
din Lancaster au luptat cu curaj şi energie, însă, deşi au urmat
încă şi după ce mai multe fabrici particulare stinsese focurile
maşinelor, dar tot în sfârşit au fost şi dânşii constrânşi de
necesitate să înceteze.
Nu încape îndoială că sistema cooperativă se poate aplica
mai bine la distribuire decât la producţiune, ﬁindcă, precum
am mai spus-o, aceste din urmă îşi pot modera şi restrânge
operaţiunile mai lesne şi mai repede decât celelalte, mai ales
ca au o clientelă ﬁxă, pe când celelalte, ca să subziste, trebuie
să producă neîncetat sau să suspendeze. Cu toate acestea, nu
încape îndoială că asociaţiunea muncei cu capitalul la producţiune este un principiu salutar, care, bine aplicat, poate da în
multe cazuri rezultate foarte bune. Sistema aceasta o credem
aplicabilă mai ales în agricultură, şi voi cita exemplul fermelor
din Suffolk ale domnului Gurdon.
Acest proprietar, având în comitat mai multe ferme (moşii),
s-a hotărât să puie pe una dintr-însele în tovărăşie cu câţiva
lucrători de pământ. Şi iată cum a procedat. A evaluat arenda
fermei drept 150 de livre (3 750 fr.) pe an; deosebit de această
arendă a mai pus în tovărăşie un capital necesar pentru o plată
zilnică, modestă la lucrători şi pentru cumpărare de unelte
şi de seminţe. Întreprinderea aceasta cu unsprezece tovarăşi,
lucrători agricoli, ﬁecare cu o parte deopotrivă, a avut un deplin
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succes. În puţini ani s-au plătit toate avansurile făcute, încât
instrumentele şi maşinile au devenit proprietatea acelor 11
lucrători.
Gurdon, încurajat de succesul dobândit nu numai în privinţa
îmbunătăţirii stării muncitorilor de pământ, a aplicat această
sistemă la cele mai multe din fermele sale, şi sistema Gurdon
a meritat un nume special. Unii din economişti l-au desemnat
sub denumirea de colectivism.
Ceea ce-mi spunea amabilul Peter despre reposatul Gurdon
mi-a adus aminte învoiala făcută de un bun şi regretat amic
al meu, de Grigorie Filipescu, la moşia sa Filipeşti-Gropăriile,
din judeţul Brăila, unde ţăranii foşti clăcaşi au devenit arendaşii moşiei, întovărăşiţi între dânşii sub o bună direcţiune, cu
un comitet dirigent ales dintre dânşii; plătesc şi au plătit regulat totdeauna prin anticipaţie câştigurile; au sporit arenda
cu 10 şi 20% la ﬁecare termen de 5 ani şi urmează aşa de mai
mult de cincisprezece ani, încât putem zice că experienţa
este făcută, căci a rezistat într-acest interval la ani de recoltă
slabă, la ani de preţuri scăzute şi la ani de necăutare de producte. Aceştia sunt poate ţăranii plugari cei mai înstăriţi din
toată România.
Asociaţiunea între locuitorii ţărani împroprietăriţi prin legea
de la 1864 ar avea avantagiul de a face să dispară neajunsurile culturei celei mici; cincizeci sau o sută de mici proprietăţi,
având câte trei, patru şi şase hectare, de le-ar pune în tovărăşie,
ar face o fermă de 300 sau de 400 hectare, care ar da un folos
mai mare decât părticele esploatate în deosebi. Un alt bine ce
ar rezulta din acele asociaţiuni ar ﬁ că s-ar stimula amorul
propriu al ﬁecăruia la lucru, s-ar scutura apatia izolării şi s-ar
învinge ignoranţa prin luminele aduse de ﬁecare asociat.
În Germania, ca încurajare şi dezvoltare a agriculturei, s-au
întrebuinţat băncile cooperative după sistema imaginată de
Schulze Delitsch.
Este învederat că o colectivitate de lucrători inspiră totdeauna mai multă încredere decât un individ izolat, oricât de
mare ar ﬁ aptitudinea, aplicarea şi moralitatea lui. Solidaritatea între oamenii cari au interes comun este garanţia cea
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mai bună ce se poate oferi unei instituţiuni de credit, căci,
răspunderea ﬁind colectivă, membrii asociaţi se priveghează,
se încurajează unul pe altul şi se întrec la muncă.
Principiul stabilit de Delitsch este de a se face credit de
băncile agricole numai adevăraţilor muncitori de pământ şi
numai după o minuţioasă cercetare asupra purtării şi capacităţii muncitorului şi a condiţiunii de a deveni acţionarul
băncii. Pe aceste principii, în anul 1865 existau în Germania
961 de asemenea asociaţiuni, din cari 498 numărau 170 000 de
asociaţi; sumele avansate de dânsele se suiau la 250 000 000
franci. Numărul ajunsese la 1877 a ﬁ de 1 827. Suma banilor
împrumutaţi era de 500 000 000 franci şi daraverile erau de
2 750 000 000 franci, treceau adică peste 2 ½ miliarde.
Aceste asociaţiuni au dat agriculturei din Germania un
foarte mare avânt.
Pe când Peter începuse a-mi esplica mecanismul băncilor
agricole şi-mi vorbea de socialismul creştin al lui Taaffe, de tendinţa lui d-a interesa pe cei cari au mult la soarta celor cari nu
au, îmi descria organizaţiunea industriilor mici în cooperaţii
cum o introdusese Belcredi în Austria; tocmai vorbeam de ideile
socialiste ale lui Lassalle şi ale lui Karl Marx şi de organizaţiunea Internaţionalei, când auzim o gălăgie mare în uliţă. Doi
inşi cam iuţi la ﬁre, după mai multe cuvinte proaste zise unul
altuia, ajunsese la pumni şi la păruială şi se formase în jurul
lor un cerc mare de gură-cască. Ceea ce m-a mirat mai mult a
fost să văd atitudinea impasibilă a doi-trei sergenţi de oraş,
cari stau şi ei şi se uitau cu curioşii dimpreună, fără să se amestece şi să ia măsuri ca să puie capăt acelei gâlcevi sau să ia pe
luptători să-i ducă la poliţie, ca să-i înveţe minte de a se mai
certa. Exprimând această mirare a mea, Peter îmi răspunde:
— Dar de ce să se amestece dacă nimeni nu le cere nici
intervenţiune, nici asistenţă? Ţi-am mai spus că la noi oamenii
autorităţii sunt servitori, iar nu stâpâni; aci nu este vreo crimă
comisă, pare a ﬁ un simplu delict, şi dacă cineva se simte năpăstuit, nu are decât să reclame şi să ceară să i se facă dreptate.
Sergenţii au alergat acolo tocmai ca să ﬁe la dispoziţiunea
acelui sau acelor cari ar reclama serviciile lor şi ca să împrăştie
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pe curioşi, în caz când s-ar grămădi aşa încât să împiedice circulaţiunea.
— Dar unde ar putea reclama şi cine ar judeca gâlceava?
— S-ar judeca la primărie de trei din cetăţeni cari îşi fac
acolo rândul cu săptămâna tocmai pentru a cerceta asemenea
cazuri; iar de ar ﬁ crimă, s-ar trimite pricina domnului Justiţiei
ca s-o dea judecătorului de instrucţie, care, dacă o poate caliﬁca crimă, să o trimită procurorului ca să susţie acuzaţiunea
înaintea juriului. Aceşti trei funcţionari sunt aleşi dintre
doctorii în drept cei mai consideraţi şi sunt retribuiţi. Acei aleşi
sunt obligaţi, vrând-nevrând, să primească aceste funcţiuni
cel puţin pe un an.
— Dar afacerile civile cum se judecă? câte tribunale şi câte
curţi aveţi, de câţi judecători se compune ﬁecare instanţă şi
cine îi numeşte?
— Avem justiţie, dar nu avem tribunale şi curţi propriu-zise.
La noi, când un om crede că este năpăstuit, trebuie să-şi dobândească dreptul ce i se cuvine. Acel care bănuieşte că i s-a făcut
o nedreptate sau că i s-a răpit un drept şi voieşte să se judece
nu are decât să se adreseze la judecători şi să-l ceară.
— La care judecători? Căci îmi ziceai că nu aveţi nici curţi,
nici tribunale propriu-zise; la care judecători să se adreseze?
Cine sunt ei şi cine îi numeşte?
— Cum? cine îi numeşte? Cine numeşte pe medici, pe ingineri, pe arhitecţi? Îi numeşte facultatea de drept, dând titlul
de licenţiat sau de doctor acelor cari au făcut studii şi au
dobândit cunoştinţele necesare pentru a studia o pricină şi a o
judeca conform legilor existente. Precum facultatea de medicină
numeşte pe medici, dându-le o diplomă prin care li se recunoaşte că au destule cunoştinţe pentru a căuta un bolnav şi a-i
prescrie ce trebuie să facă ca să-şi redobândească sănătatea;
asemenea, oricine a dobândit diploma de licenţiat sau de doctor
de la o facultate de drept recunoscută are dreptul de a conduce
o pricină ca avocat, ca judecător, procuror sau judecător de
instrucţie. Oricine este licenţiat sau doctor în drept poate să
judece, precum oricine este doctor în medicină poate căuta şi
vindeca bolnavii cari se adresează la dânsul.
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— Să ne lămurim bine, mă rog; să ne închipuim că am o
moşie, că vecinul mă calcă şi că mi-a luat, fără să aibă drept, o
bucată de pământ pe care voiesc să o iau înapoi şi să ﬁu despăgubit de pierderile ce mi s-au pricinuit. Cum fac şi la cine
mă adresez?
— Lucrul este simplu. Cum face acel care sufere de o boală?
El sau cunoaşte un medic, sau aﬂă din zvon că X… este un bun
medic, expert mai ales în boala de care sufere; se duce la un
medic în care crede că poate să aibă conﬁenţa şi speranţa că-l
va vindeca. Se duce la dânsul, îi espune cazul, durerile şi
suferinţele ce simte; acesta îl cercetează şi caută a-l tămădui,
dacă poate. Se adresează la mai mulţi dacă voieşte şi se caută
cu ei individual sau colectiv, cu medicul curent sau cu consultanţi. Întocmai astfel faci şi dumneata în cazul de care îmi
vorbeşti. Te adresezi la un judecător, adică la un licenţiat sau
doctor în drept, la doi sau la mai mulţi, dacă voieşti: la oamenii
în cari ai conﬁenţă; le espui pricina, le arăţi actele pe care te
întemeiezi, şi ei sunt datori să te lumineze şi să te sfătuiască
să nu cauţi pricină dacă cred că nu ai dreptate; iar dacă îţi
spun că ei cred că eşti în dreptul tău, atunci însărcinezi pe unul,
doi sau trei, pe câţi vrei, cu conducerea şi judecata pricinei, le
faci procură în regulă, după formele prescrise de lege. Şi iată
ce faci cu ei:
Printr-o petiţiune adresată domnului Justiţiei îi faci cunoscut că doamna A… cere cutare lucru de la domnul B… şi că-l
cheamă în judecată, având rânduiţi judecători pe domnii X…
Y… Z… Domnul Justiţiei este obligat să comunice acea petiţie
domnului B…, invitându-l ca până la data ce se ﬁxează de
domnul Justiţiei să aibă a-i face cunoscut pe judecătorul sau
pe judecătorii săi; totdodată determină şi ziua înfăţişării pricinei.
Judecătorii astfel numiţi de părţi se adună cu trei zile înaintea înfăţişării în camera destinată lor la primărie şi acolo
numesc un judecător complimentar pentru cazul de divergenţă
de opiniuni. Şi dacă judecătorii numiţi de părţi nu se pot învoi
asupra alegerii judecătorului complimentar, el se numeşte prin
sorţi, scoţându-se un bilet dintr-o urnă în care se aﬂă numele
tuturor doctorilor în drept.
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Fiecare parte poate să aibă unul sau mai mulţi judecători,
dar nu pot avea decât un egal număr de voturi la ﬁece hotărâre,
deşi numărul judecătorilor unuia poate ﬁ diferit de al celuialalt.
În ziua înfăţişărei, pricina este espusă de părţi sau de
asistenţii lor şi se poate lua cuvântul cel mult de trei ori pentru
ﬁecare; după aceea, părţile se retrag şi judecătorii intră în
deliberare faţă şi cu judecătorul complimentar, care nu poate
lua cuvântul în deliberare, dar care votează împreună cu
ceialaţi judecători numiţi de părţi. Sentinţa astfel dată trebuie
să ﬁe motivată şi bazată pe lege.
— Dar dacă se dă o sentinţă greşită, căci, cu toată ştiinţa
lor, oameni sunt şi pot greşi, judecata aceea să rămâie fără
remediu?
— De ce fără remediu? îmi răspunse Peter. Partea care s-ar
crede năpăstuită nu are decât să apeleze la alţi judecători, tot
dupe procedarea ce am arătat mai sus, şi, dacă judecata a fost
greşită, sentinţa dată se poate reforma în apel.
Deosebit de aceasta, orice judecată se poate supune cercetării unei adunări de doisprezece doctori în drept în etate
trecută de 45 de ani şi care practică profesiunea de judecător
de cel puţin zece ani. Aceşti învăţaţi se pronunţă asupra
interpretării şi aplicării legii şi asupra respectului procedurei.
— După sistema aceasta oricine voieşte să trăiască din banii
statului nu are decât să se ducă la şcoala de drept să dobândească diploma de licenţiat, ş-apoi trăieşte toată viaţa lui din
budget.
— Nicidecum, domnule; judecătorii, precum nici medicii, nu
se plătesc de stat, ci se plătesc de acei cari au trebuinţă de serviciile lor. Sunt judecători mulţime fără pricini, precum sunt
şi medici şi avocaţi fără clientelă. Acei cari sunt învăţaţi şi
experimentaţi, cari se bucură de stimă şi de consideraţie sunt
căutaţi, chemaţi şi câştigă bani mulţi. Acei cari nu se bucură
de un nume bun sunt lăsaţi după uşe, cum se zice. Precum
bolnavii nu se duc la medicii cari nu au nume bun, asemenea
nici împricinaţii nu se duc la judecători proşti. Precum la medicii cari şi-au făcut o reputaţiune specială pentru unele boale
aleargă mai cu preferinţă bolnavii cari pătimesc de acele boale,
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asemenea aleargă şi la judecătorii cari şi-au făcut un nume în
cestiunile ce voiesc a le încredinţa. Avem aici vreo trei-patru
judecători vestiţi în cestiunile de delimitare; ei sunt chemaţi
de clienţi mai totdeauna când au câte un proces de delimitare.
Avem alţi patru-cinci, celebrităţi în cestiuni de moştenire, cari
ei sunt chemaţi a judeca mai toate aceste litigiuri; sunt alţii
speciali în afaceri comerciale şi de contabilitate etc.
Judecătorii cari sunt plătiţi regulat cu luna sunt doi de
justiţie, doi judecători de instrucţiune şi doi procurori ce avem
la cele două circumscripţiuni judiciare. Ei sunt plătiţi din taxele
ce se percep asupra timbrelor obligatorie ce se pun pe deosebitele acte. Serviciile lor sunt puţin retribuite, ﬁindcă judecăţile
s-au împuţinat de când s-a introdus această sistemă. Nu este
drept ca cetăţenii cari nu au pricini de judecată şi cari trăiesc
o viaţă pacinică să plătească pentru acei cari au daraveri între
dânşii pe cari nu le pot rezolva altfel decât supuindu-le judecăţii.
— Cu modul acesta săracii sunt privaţi de justiţie, ﬁindcă
ei nu pot plăti judecătorii.
— Nicidecum nu există acest inconvenient, căci primăriile,
precum plătesc medicii pentru căutarea bolnavilor săraci, tot
asemenea plătesc judecători obligaţi a împăca pe acei cari se
înfăţişează cu un act de paupertate.
Amicul meu, întinzându-se la vorbă, îmi spune că de câtva
timp se făcea o propagandă foarte activă printre muncitorii din
fabrici şi din ateliere, de către unii oameni veniţi de peste mări,
din Sviţera, din Franţa şi din Germania, şi că lumea era îngrijată, căci cestiunea era arzătoare. Era vorba de starea cea tristă
a muncitorului care nu are un capital acumulat şi trebuie să
muncească ca să poată trăi; era vorba de omul sănătos, vrednic
şi activ care dacă o zi nu găseşte de lucru, nu are ce mânca.
— În ţările cele mai înaintate în civilizaţiune, îmi zicea el,
acolo mai ales unde oraşele au luat o întindere fără măsură,
populaţiunea proletară, atrasă de speranţa unui câştig mai
mare decât la ţară, se grămădeşte cu prisos, aşa că o mulţime
de muncitori bat la uşile meşterilor şi fabricanţilor, cerând să
le dea de lucru ca să poată căpăta cu ce să-şi ţie viaţa dintr-o
zi până într-alta, şi nimeni nu le deschide. Magaziile pline până
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în pod cu producte, care aşteaptă cu anii până să ﬁe cerute, ţin
banii închişi şi [nu] mai lasă ca să se întoarcă ca să înceapă alt
rând de operaţiuni; astfel lucrarea se împiedică şi pune pe
fabricanţi în neputinţă de a ocupa pe toţi câţi cer de lucru, încât
o mulţime de muncitori nu au uneori altă perspectivă decât a
se culca nemâncaţi şi a muri de foame.
Numărul nenorociţilor cari nu găsesc de lucru şi al acelor a
căror remunerare nu este îndestulătoare creşte din zi în zi şi
a adus o stare care merită atenţiunea şi solicitudinea cugetătorilor şi oamenilor de stat. Numai în oraşul Londrei numărul
acelor cari au trebuinţă de existenţă şi cărora le vin în ajutor
parohiile cu legea săracilor (poor law), trece de 150 000, deosebit de cei susţinuţi de nenumărate societăţi de caritate; cu
toate acestea, nu este dimineaţă să nu se găsească în parcuri
şi pe strade oameni morţi, pe cari medicul legal îi declară de
starvation (mort de foame), precum ar zice mort de holeră sau
de apoplexie.
În casele de lucru (work-house), stabilimente cari se deschid
acelor cari nu au unde petrece noaptea, de li se dă acolo o saltea
şi o bucăţică de pâne cu condiţiunea de a plăti acea ospitalitate
a doua zi în muncă, nu se găseşte a li se da alta de făcut decât
de a sparge pietre pentru macadamul stradelor; deşi printre
dânşii sunt unii lucrători, meşteri de frunte, cari ar putea produce obiecte de preţ.
Cerşetoria este oprită de lege, dar la tot pasul te împiedici
de mâni care-ţi ofer ﬂori, jucărioare, chibrituri, cerşetori de
cari nu poţi scăpa decât dând un gologan, nu ca să le iei marfa,
dar ca să poţi trece înainte. Nu te poţi arăta la o fereastă fără
să nu înceapă să-ţi urle un minavét sau o primadonă de doitrei anişori, nu ca să-ţi facă plăcere, dar ca să-ţi rănească urechile şi să-i dai să tacă. Nu poţi chema o birjă fără ca doi-trei
ﬂăcăi să nu-ţi sară în ajutor, fără a ﬁ trebuinţă, dar ca să-ţi
întinză mânile la plată.
Presa a relevat, acum în urmă, pentru Londra şi pentru
Berlin, nişte fapte atât de hidoase şi de dureroase, că se îngrozeşte mintea omenească, fapte cari nu pot avea originea lor
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decât în mizeria cea mai desperată; „la faim est un mauvais
conseiller“a.
Răul provine, zic unii, din cauză că producţiunea a devenit
prea mare şi întrece trebuinţele consumaţiunii. Este adevărat
că unele obiecte, precum sunt cele mai multe obiecte de lux şi
de artă, trăsurile, bijuteria, stofele bogate şi altele, nu pot găsi
cumpărători decât numai în clasele avute, puţin numeroase;
dar nu este mai puţin adevărat că partea cea mare a populaţiunilor nu-şi poate procura nici hrană îndestulătoare, nici îmbrăcăminte potrivită cu cerinţele anotimpurilor, nici locuinţe
comode şi sănătoase; cu atât mai puţin le rămâne un prisos
pentru obiecte scumpe de podoabă ca să poată duce o viaţă
potrivită cu starea de civilizaţiune în care ne-au adus ştiinţa,
artele şi meşteşugurile.
Partea cea mare a poporului consumă puţin nu pentru că
nu are trebuinţe, dar pentru că n-are ce da în schimb, nu are
cu ce cumpăra. Este o vorbă a românului: „Posteşte robul lui
Dumnezeu pentru că nu are ce mânca“.
Cine poate să zică că zdrenţurosul şi desculţul nu s-ar
îmbrăca mai curat şi mai elegant dacă ar avea putinţă să-şi
cumpere haine şi încălţăminte mai bune şi mai îndestulătoare;
că, în loc de a tremura iarna în haine de vară, nu şi-ar cumpăra
palton sau blană; că nu i-ar ﬁ mai bine să locuiască în casă de
zid curată şi mobilată, în loc de a sta ghemuit în bordei sau
colibă, fără aşternut şi fără scaun; că i-ar plăcea să-l ploaie din
tavan şi să-l ﬂuiere vântul din toate părţile şi că n-ar ﬁ mulţumit să mănânce în toate zilele o bucată bună de carne cu
pâne în loc de mămăligă în zeamă de ştir.
Decât a susţinea că producţiunea întrece trebuinţele, ar ﬁ
mai exact a zice că marea majoritate a populaţiunii nu are
mijloace de a-şi procura cele de trebuinţă, că numărul acelora
cari pot consuma este prea mărginit şi că mulţimea este săracă.
Starea muncitorului astăzi este lăsată la voia întâmplării.
Nu este sigur să poată căpăta totdauna, prin muncă, ce să
mănânce mâne, încât muncitorului conştiincios nu-i rămâne
a)

Foamea este sfetnic rău (fr.).
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uneori decât să se lase să moară de foame el şi copiii lui, iar
celui slab de înger să-l ispitească viciul, corupţiunea şi crima.
Studiul acestor rele a dat naştere la o mulţime de teorii şi
de sisteme. A espune aci ideile deosebiţilor economişti, moralişti
şi socialişti ar ﬁ şi lung de spus, şi afară din cadrul ce mi-am
tras. Voi încerca însă a espune pe cât voi putea mai scurt teoriile
cari ating direct sau indirect starea muncitorului plugar şi
interesele agriculturei în general.
În vechime, ca şi astăzi, statele cele puternice au căutat
să-şi aproprieze pământuri întinse în ţări depărtate, unde să-şi
poate devărsa escedentul populaţiunii şi să-şi creeze, printre
neamurile barbare şi sălbatice, consumatori pentru productele
naţionale. Luptele pentru Algeria, pentru Tonquin, Congo, Asia
Centrală, Insulele Caroline au fost urmările ideei coloniale.
Fiecare stat caută să ocupe pe faţa pământului o întindere cât
s-ar putea mai mare, şi s-a creat o sistemă completă.
Coloniile, deşi au fost şi sunt un mijloc puternic de îmbogăţire pentru patria-mumă şi răspândesc civilizaţiunea europeană
în ţările barbare, dar nimic nu dovedeşte că ele să ﬁ adus vreo
uşurare muncitorilor.
Englitera, deşi a prins o mare parte a globului, colonizând
într-un mod sistematic şi inteligent, procurând productelor sale
consumatori cu milioanele şi cu sutele de milioane, îmbogăţind
pe mulţi din supuşii săi aşa cum nu s-a mai pomenit şi astfel
sporind bogăţia sa naţională, dar n-a adus nici o uşurare mizeriei muncitorilor, din contra, mizeria lor a mers tot crescând;
s-ar zice că cu cât se ridică mai mult nivelul bogăţiei unora, cu
atât creşte şi sărăcia mulţimii: ban la ban trage.
Nu este o jumătate de secol de când California era o ţară
săracă şi San-Francisco un sat mic, unde locuitorii duceau toţi
o viaţă modestă, dar îndestulată. Astăzi California este una
din ţările cele mai bogate din lume şi San-Francisco un oraş
strălucit, înzestrat cu tot luxul, cu toate înlesnirile şi perfecţiunile ce ştiinţa şi arta inginerească a putut născoci; dar
deodată cu bogăţia s-a introdus şi mizeria.
Un mijloc de îmbogăţire naţională a cărui popularitate merge
crescând de câtăva vreme, deşi a fost blamat şi condemnat
până ieri de toţi părinţii ştiinţei economice şi sociale, este
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sistema vamală, punerea de dări grele pe producte şi obiectele
venite din streinătate, ca să nu poată concura cu cele indigene.
Ceea ce se numea protecţionism astăzi s-a intitulat încurajarea
industriei naţionale. Este susţinut cu multă persistenţă de
mulţi liberali, deşi deasupra porţii secolului în care am intrat
acum optzeci şi cinci de ani stă libertatea, chemând la dânsa
pe cei mâhniţi şi scârbiţi, căci numai de la dânsa puteau să
aştepte mântuire şi mângăiere. Adevăratul liberalism este de
a asigura ﬁecăruia, fără distincţiune de naştere şi de poziţiune
socială, libertatea cugetării, a cuvântului şi a acţiunii, libertatea
acţiunii individuale, căci acestea sunt puterile cele adevărate
ale societăţii şi ale vieţii.
Franţa, al cărei sânge generos a curs mai mult de o jumătate
de secol pentru apărarea libertăţilor, s-a făcut astăzi campionul
protecţionismului; l-a adoptat ca baza regimului său economic
şi social, regim care o va duce încetul cu încetul d-a-ndăratele
la corporaţii şi stărostii, la o feodalitate burghezească.
Pentru încurajarea agriculturei, care la dânsa, ca pretutindeni, se aﬂă în suferinţă, n-a putut chibzui alt mijloc de
mângăiere şi de ajutor decât a lovi grânele streine cu o dare
de trei franci de ﬁecare hectolitru, ceea ce echivalează cu un impozit de o centimă şi jumătate pe kilogramul de pâne, impozit
analog cu acel din Italia asupra măcinişului, care a ridicat
atâtea nemulţumiri şi blesteme, până ce tânguirile săracilor
l-au făcut să înceteze.
Pentru grâul românesc în special, deosebit de cei trei franci,
a mai adăogat încă o dare de 50% pe valoare, astfel că o kilă
de 400 de óca de grâu românesc, al cărui preţ ar ﬁ, să zicem,
100 fr., ar plăti mai întâi 50 fr., aproape 8 franci de hectolitru,
şi după aceea alţi 3 franci darea generală, adică 11 fr. de hectolitru; încât, dacă o nevoie ar duce pe francezi să mănânce
pâne de grâu românesc, ei ar plăti un impozit de cel puţin 10
centime pe kilogram de pâne; asupra cui ar apăsa mai greu
această dare dacă nu asupra muncitorului, care el mănâncă
mai multă pâne decât bogatul?
În Englitera mai toate sistemele puse înainte pentru a putea
ajunge la îmbunătăţirea stării muncitorilor sunt bazate pe asociaţiunea liberă a capitalului cu munca. Am arătat rezultatele
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norocite ce a produs această sistemă în agricultură, asociaţiunea proprietarului cu muncitorii plugari, unul aducând în tovărăşie pământul şi instrumentele agricole, iar celalalt munca
lui, braţele. Nu numai că aşa se face o cultură mai bună, ﬁecare
muncitor ﬁind direct interesat ca pământul să ﬁe cât se poate
de bine lucrat, ca productul să ﬁe mai abundent şi de calitate
mai bună, căci câştigul este pentru toţi, dar ceva mai mult:
moralul şi demnitatea muncitorului se ridică în contact cu
proprietarul, care este un om de o educaţiune şi o învăţătură
mai înaltă. Acolo unde s-a introdus această sistemă viciul băuturei a scăzut în mod simţitor.
O idee care de câtva timp găseşte răsunet chiar şi în Englitera este aceea a naţionalizării pământului.
Karl Marx a susţinut că ar ﬁ un mare câştig pentru stat
dacă şi-ar apropria pământul, plătindu-se proprietarilor actuali
o rentă ﬁxă, un număr de ani mărginiţi.
Din două una, răspund acei cari combat această sistemă:
sau că în rentă, deosebit de venitul anual al pământului, ar ﬁ
cuprinsă şi o sumă pentru amortizare cu care să se poată
compune până la ﬁnitul termenului valoarea pământului, şi
atunci nu este nici un câştig pentru stat, sau că în acea rentă
nu s-ar cuprinde decât venitul anual, şi atunci nu ar ﬁ răscumpărare, ci o adevărată spoliaţiune. Aşa ar ﬁ câştig, şi câştig
mare pentru stat; dar ce se face cu dreptatea? Şi chiar aşa,
adaogă ei, să zicem pentru un moment, ca să trecem peste toate
consideraţiunile de morală şi de justiţie, şi că statul a devenit
proprietarul pământului, se naşte întrebarea: ce ar putea face
cu dânsul decât a-l închiria la muncitori pe termene lungi sau
scurte, pe 5, pe 10 sau pe 99 de ani, cu rentă în bani sau în natură, cu rentă ﬁxă sau proporţionată cu producţiunea? Apoi o
asemenea sistemă a fost şi este în practică în mai multe ţări;
rezultatele ce dă sunt cunoscute şi judecate. Este ceea ce se
practică în mai multe părţi ale Asiei, şi chiar în Turcia europeană, unde mai tot pământul, afară de puţine escepţiuni de
pământ mulkin (proprietate), este sau al stabilimentelor pioase,
vakuf, sau al sultanului, miri, cultivatorul ﬁind un simplu
locatar sau arendaş care plăteşte o rentă anuală, în unele
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localităţi în bani, în altele în natură, cam 10% din productul
dobândit. Cu toate acestea, muncitorul agricol din Turcia nu
poate ﬁ citat ca un model de prosperitate.
S-a zis poate că turcii n-au ştiut să organizeze şi să administreze cum ar ﬁ fost bine, dar avem un alt esemplu, acela al
Indiilor, unde nu se zice că englezului i-a lipsit spiritul şi geniul
organizator. Şi acolo pământul este al statului sau naţionalizat;
cultivatorul, în loc de a plăti arenda sau renta la un particular,
o dă statului sub numire de impozit fonciar, impozit care produce 550 000 000 franci pe an, cam jumătatea venitului Imperiului Indian şi, cu toată buna organizaţiune, nici acolo nu se
poate susţine că starea agricultorului ar ﬁ mai fericită decât
în ţările unde există proprietatea individuală.
Cu toate acestea, naţionalizarea pământului are mulţi
adepţi nu numai în Irlanda şi Scoţia, dar şi în Marea Britanie.
Însă nici cei mai înfocaţi partizani, nici Wallace în scrierea sa
Land-naturalisation, nici Henry-George în Progress and Poverty,
n-au mers până a pretinde că s-ar putea lua pământul altfel
decât plătindu-se proprietarului valoarea cea adevărată, care
valoare, după apreţierile lui Rolland Giffon, ar ﬁ pentru Englitera de 50 000 000 000 franci (cincizeci miliarde de franci sau
două miliarde de pfunţi sterling), iar venitul de 1 650 000 000
franci (un miliard şase sute cincizeci de milioane de franci sau
şasezeci şi şase de milioane de pfunţi sterling), pe venit de
3½ %.
Deşi aceste sume sunt colosale şi nepomenite, dar să zicem
că plata ar ﬁ posibilă şi că pământul Engliterei ar deveni deodată al statului. Cum s-ar regula închirierea anuală, cum s-ar
face repartiţiunea ﬁecărui muncitor? Prin concurenţă, sau prin
bună tocmeală? Prin concurenţă, muncitorului nu i-ar rămânea
nimica, pentru că lupta între muşterii ar urca în unele cazuri
preţul până a trece peste ceea ce cultivatorul poate scoate din
cultura acelui pământ. Prin tocmeli libere ar ﬁ a se da pământuri de aceeaşi calitate la unii mai scump şi la alţii mai
ieftin, de unde ar urma tot felul de bănuieli şi de acuzări drepte
şi nedrepte. Dar când nu s-ar dobândi preţurile cerute, a cui
ar ﬁ vina şi a cui paguba?
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Argumentul cel mai puternic al partizanilor naţionalizării
pământului este creşterea sau suirea naturală şi progresivă a
preţului pământului, acea supravaloare de care ei zic că nu
este cu drept să proﬁte proprietarul şi că se cuvine societăţei
întregi. Acest argument a părut aşa de serios, încât a făcut pe
unul din cei mai mari economişti ai veacului, pe învăţatul şi
ilustrul profesor de la Oxford John Stuart Mill, să susţie că
statul este în drept să-şi aproprieze acea creştere a valorii pe
care a numit-o el unearned increment (spor necâştigat), care
nu provine nici din muncă, nici din iscusinţa proprietarului, ci
numai din mersul natural al progresului social.
Dar atunci consecinţa logică a acestui argument ar ﬁ ca şi
statul, la rândul său, să ﬁe dator a despăgubi pe proprietar
când s-ar întâmpla ca prin forţa împrejurărilor valoarea pământului să scază în loc de a creşte, ceea ce se întâmplă de când în
America, în Indii, în Australia s-au dat culturei cerealelor
câmpii întinse şi virgine. Acolo traiul ﬁind mai lesnicios, şi
munca este mai ieftină şi productul mai abondant; aceasta a
adus în Europa o scădere însemnată în preţurile productelor
şi, prin urmare, o depreţiare a valorii pământului, depreţiare
care în Franţa a ajuns la 33% şi merge tot înainte, încât este
temere că va ajunge în puţin la 50%.
În faţa acestei crize, mulţi agricultori şi-au pierdut cumpătul
şi, în loc de a se lupta cu nevoia şi a căuta să facă o cultură
mai perfecţionată, în loc de a transforma unele câmpii de arătură în islazuri şi livezi, ca să dea o mai mare dezvoltare creşterii de vite, s-au lăsat descurajării, părăsesc fermele, lasă
câmpii nelucrate, fug de la ţară şi aleargă la oraşe cu speranţa
d-a găsi acolo un salariu mai bun, şi nu fac decât să adaoge la
mizeria meseriaşilor, scăzând preţul muncei prin concurenţa
lor. Populaţiunea oraşelor merge tot crescând, pe când cea de
la ţară scade, şi munca agricolă devine din zi în zi mai diﬁcilă
cu cât raportul între întinderea pământului şi numărul braţelor scade.
În România acest raport este de 16 hectare de agricultor,
din cari 9 hectare pământ cultivabil. Fiecare lăcomindu-se a
cuprinde cu plugul, cu sapa cât poate mai mult loc, pe care nu-l
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poate lucra cum trebuie, pământul se osteneşte hrănind buruieni şi pai, şi producţiunea merge scăzând. Sunt acum douăzeci
şi cinci de ani, cultivatorii români contau producţiunea medie
în grâu de 18 hectolitre pe hectar (1 ½ kilă de 400 de óca pe
pogon); astăzi producţiunea medie nu e mai mult de 10 hectolitri pe hectar (14 sau 16 baniţe de pogon), ceea ce nu este nici
a patra parte din cât produce hectarul în ţările unde cultura
este înaintată şi unde plugăria merge înjugată cu creşterea de
vite şi se ajută cu îngrăşări, drenajuri şi irigaţiuni. La noi, dacă
vom escepta vreo două-trei judeţe din Moldova, agricultura nu
se poate zice că a ieşit încă din starea primitivă. Îi luăm puţinul
ce putem fără a-i da nimica.
Carrey compară pământul cu o bancă care nu împrumută
pe cel ce hrăneşte decât cu condiţiunea de a-i plăti datoria; şi
cu cât îi plăteşte mai bine şi mai regulat, cu atât îl împrumută
mai mult, dar când datornicul nu-i înapoiază regulat ceea ce
s-a împrumutat creditul scade, împrumuturile se micşorează,
până îl dă afară din casă.
Din toate industriile, agricultura cere mai multă cunoştinţă
şi ştiinţă, cunoştinţă de ﬁzică, de chimie, de geologie, de meteorologie, ﬁziologie vegetală şi animală, de ştiinţa electricităţii
şi o cunoştinţă adâncă a obiceiurilor şi a vieţei plantelor şi a
animalelor; cu toate acestea, educaţiunea şi instrucţiunea
agricultorului este mai necăutată decât a târgoveţului; ţăranul
plugar este mai expus la pagube de lăcuste, de grindină, de
înecuri şi de foc fără despăgubire. Şi când comparăm modestele
maşini de cari se servă agricultura cu mulţimea şi cu colosalele
corăbii şi vapoare cari sunt la serviciul comerţului şi cu maşinile
complicate şi ingenioase de cari se servă industria manufacturială, să nu ne mai întrebăm de ce agricultura a rămas înapoi
de celealalte două ramuri surori, nici de unde provine criza. O
cauză însemnată a crizei a fost şi este ruperea echilibrului ce
exista mai înainte între mijloacele de cari dispuneau deopotrivă
câteşitrele ramuri ale producţiunii bogăţiei naţionale, care
echilibru de la o vreme a încetat d-a mai esista.
De la începutul veacului şi mai vârtos în a doua jumătate a
sa, instituţiunile de credit s-au înmulţit, au luat o dezvoltare
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care le-a permis să puie capitaluri mari, mijloace puternice în
serviciul comerţului şi fabricaţiunilor, înlesniri de cari agricultura nu s-a putut folosi. Băncile de scont şi de circulaţiune,
casele de credit de tot felul, societăţile anonime şi în comandită
au putut procura comerţului şi industriei bani cu 4, cu 3 şi cu
2%, pe când agricultura nu s-a putut ajuta decât cu hipotecă,
cu casele de credit fonciar cu 5 şi cu 6 ½ %, rate cari întrec
venitul ce poate da pământul. Chiar în patria creditului, în
bogata Engliteră, agricultorul trebuie să dea cel puţin 7% ca
să-şi procure bani, pe când comerţul şi industria găseşte cu 2
şi uneori cu 1%, dar cu 3% oricând.
Un fabricant sau un comerciant este destul să ﬁe ceva, ceva
cunoscut în piaţă de om activ şi onorabil şi să aibă cu ce să
întâmpine micile cheltuieli ale unei instalaţiuni, pentru ca prin
emitere de bilete la ordin şi prin poliţe să-şi poată deschide
credite de zeci şi de douăzeci de ori mai mari decât capitalul
ce posedă. Cu un capital de 10 000 lei îşi poate procura bani şi
marfă pentru 100 000 şi 200 000 lei cu 4% şi cu 3%, pe când agricultorul care ar avea un pământ de aceeaşi valoare de 10 000
lei nu şi-ar putea procura decât un credit de 5 000 lei, plătind
6 şi 6 ½ % pe an; natura operaţiunilor agricole nu permite a se
angaja, ca fabricantul şi ca comerciantul, a plăti în termene
scurte. Şi nu numai că agricultura nu se poate servi de nouele
şi numeroasele instituţiuni de credit cari există astăzi, dar
multe fonduri cari mai înainte serveau ipotecile s-au mutat şi
au trecut în serviciul industriei şi comerţului, unde probabilităţile de câştiguri sunt mai mari.
Într-adevăr, în repartiţiunea nedreaptă a puterilor lucrătoare esistă învederat o mare lacună, o lipsă de echilibru în
defavoarea industriei agricole, a industriei care merită mai
multă solicitudine şi îngrijire. Domnul Frédéric Fleury a căutat
să facă să dispară acea nedreptate prin adoptarea unei sisteme
de credit care, de s-ar realiza, ar aduce mari şi însemnate servicii agriculturei.
Ideea domnului Fleury este de a mobiliza o parte a proprietăţii fonciare; el propune ca proprietarul să ﬁe autorizat să
emită bilete ipotecare pentru o sumă echivalentă cu a patra

insula prosta 361
parte a valorii proprietăţii sale, bilete platnice la o scadenţă
determinată, la 5 sau la 10 ani; acele bilete garantate de state
să ﬁe autorizate să circule libere ca biletele Băncii Franţei,
statul percepând 2½ % pentru autorizarea şi garanţia sa.
Aceste bilete, zice domnul Frédéric Fleury, ar ﬁ mai sigure
decât biletele Băncii Franţei, cari nu sunt asigurate decât pe
o valoare reală de o treime, valoare care şi aceea poate să
dispară; aurul din pivniţele băncei se poate fura sau jăfui, sau
valoarea lui poate să scadă prin descoperirea unei mine abondante de aur, pe când garanţia biletelor ipotecare ar ﬁ de 12 ori
mai mare. Garanţia biletelor Băncii Franţei este pe o valoare
de 3 ori mai mică, pe când biletele ipotecare ar ﬁ garantate pe
o valoare de patru ori mai mare, valoare care nu se poate nici
fura, nici jăfui.
În toţi timpii vechi şi moderni s-au ivit idei de reforme
sociale, unii reformatori mergând cu gândul până la răsturnarea completă a societăţii actuale şi la ediﬁcarea de sisteme
ieşite din imaginaţiunea lor şi aşezate pe alte baze şi pe alte
principii. Astfel a fost de exemplu societatea saint-simoniană,
fourrieristă cu phalansterele, şi altele, cari au apărut lucrând
pe faţă în Franţa, îndată după revoluţiunea de la 1830, sisteme
cari nu ţineau seamă nici de familie, nici de proprietate, nici
măcar de religie, utopii cari nu puteau să aibă o viaţă lungă şi
care au dispărut lăsând numai un suvenir istoric.
Revoluţiunea de la 1848 a scos la lumină ideea Atelierelor
Naţionale, care s-au stabilit domneşte în Palatul Luxemburg,
sub direcţiunea lui Louis Blanc. Ideea nu era nouă, căci se întemeia pe principiul asociaţiunei muncei cu capitalul, idee aplicată în multe cazuri cu succes în Englitera, cu deosebirea numai
că acolo erau asociaţiuni libere formate prin iniţiativa muncitorilor cari aduceau în asociaţiune şi munca, şi capitalul lor,
pe când în atelierele naţionale din Paris muncitorii aduceau
în asociaţiune numai munca, iar capitalul era pus de guvern,
de la stat, un capital pentru care muncitorul francez nu putea
să aibă acea iubire şi durere de inimă ce avea muncitorul englez
pentru capitalul adus de dânsul, fruct al muncei sale anterioare,
al silinţei, al economiei şi al privaţiunilor, capital pentru care
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avea grija să se păstreze şi să sporească. Aci puţin îi păsa
uvrierului francez dacă se periclita sau se pierdea un capital
care nu era al lui. Şi de unde în Englitera sistemul asociaţiunilor cooperative au dat rezultate bune, în Franţa rezultatul
atelierelor naţionale a fost descurajator.
Focarul ideilor socialiste era în Germania, de unde au ieşit
o mulţime de sisteme de asociaţiuni, având toate de scop organizarea muncei. Nomenclatura chiar ar ﬁ lungă. Voi cita însă
pe unii din reformatori şi organizatori.
Schulze Delitsch, care era de şcoala engleză, vedea mântuirea muncitorilor numai în ajutorul lor mutual, în înﬁinţarea
de ateliere prin asociaţiunea muncei cu capitalul adus de
muncitori din economii şi păstrare. El zicea că muncitorul trebuie să înveţe a nu aştepta îmbunătăţirea soartei sale decât
numai de la propria sa iniţiativă, iar nu să recurgă la ajutorul
guvernului şi să nu aştepte de la stat.
Lassalle era şi el partizan al asociaţiunei celor două puteri
productive, munca şi capitalul, dar zicea că mijloacele nu iartă
pe muncitori să aducă în asociaţiune un capital suﬁcient şi
cerea ca şi statul să vie în ajutor. Pentru formarea acelui capital,
propunea o dare generală precum este aceea pentru săraci în
Englitera (poor law), cari bani să nu se împartă zilnic la cei
lipsiţi, ci să se formeze cu ei un fond special, o bancă centrală
administrată de asociaţiunea generală a muncitorilor. El credea
că putea să aplice sistemul său cu un ajutor de la stat de o sută
de milioane de talere (372 milioane franci). Ideea lui era ca în
puterea acestui fond să se emită bilete pentru suma de trei
sute de milioane de talere (1 116 000 000 franci).
Lassalle era un socialist conservator, care atribuia mizeria
muncitorilor industrialismului şi bancocraţiei; tânăr, ager,
erudit şi elocinte, cuvintele lui aveau un mare răsunet mai ales
în Germania. Principele Bismarck avea o mare consideraţie
pentru caracterul şi ideile ce propaga. Iată ce zicea marele cancelar la 1878 în Parlament:
„Dacă cineva ar voi să încerce o întreprindere de asemenea
natură, s-ar putea foarte bine să aibă trebuinţă de o sută de
milioane de talere; un asemenea lucru nu mi s-ar părea nici
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nebunie, nici absurditate. În Ministerul de Agricultură facem
încercări asupra deosebitelor sisteme de cultură, n-ar ﬁ oare
bine să facem asemenea încercări şi în privinţa muncei omului,
ca să încercăm a rezolva, prin îmbunătăţirea soartei muncitorului, cestiunea numită democraţia socială? Imputarea ce mi
s-ar putea face este că m-am oprit în cale, ar ﬁ să mi se zică că
n-am stăruit până la dobândirea unui rezultat satisfăcător; dar
mi-a lipsit timpul. Politica din afară mi-a absorbit toate gândurile. Îndată însă ce voi avea timp şi ocaziune, sunt foarte
hotărât a mă ocupa de această cestiune.“
Aceste cuvinte au făcut pe mulţi să prenumere pe principele
Bismarck între adepţii lui Lassalle, cu atât mai mult că la
congresul economist de la Eisenach la 1876 a trimis acolo pe
amicul său Wagener, care a dezvoltat teza regalităţii, zicând
că instituţiunea monarhică nu poate avea viitor decât întorcându-se la originea sa, adică arătându-se atât în teorie, cât şi
în practică scutul dreptului celui slab şi protectorul nenorociţilor. Iar de va căuta sprijinul printre baronii industriei şi
printre principii bursei, autoritatea îi va scădea şi se va cufunda.
Karl Marx şi Bakunin, exagerând mai în urmă ideea asociaţiunilor, au ajuns dintr-o iubire rău înţeleasă a muncitorilor la
naţionalizarea pământului, la naţionalizarea instrumentelor
de muncă; e de observat că nici Lassalle, nici Karl Marx n-au
pus înainte şi cestiunea naţionalizării banilor; şi unul, şi altul,
zice un economist, erau israeliţi. Ţelul către care tindeau colectiviştii era:
Proprietatea pământului şi a instrumentelor de muncă să
ﬁe colectivă a tutulor;
Familia de astăzi să ﬁe înlocuită cu o familie egalitară şi
liberă, căci cea de astăzi este opresivă, căci ţine pe femeie şi
pe copii robi ai bărbatului şi ai tatălui;
Înlocuirea stării actuale printr-un organism social bazat pe
cea mai completă autonomie a grupelor şi a comunelor federate
pentru organizarea serviciilor publice; cultura completă a
pământului, înfrumuseţarea globului şi fericirea comună;
Egalitatea civilă, politică şi economică a tuturor ﬁinţelor
omeneşti, fără distincţiune de sex, de coloare, de soi şi de
naţionalitate;
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Garanţia independenţei individuale, lăsând în posesiunea
ﬁecărui producător escedentul valoarei obţinute prin lucrarea
sa asupra materiei ce a lucrat;
Asigurarea ﬁecărui membru a societăţii că va dobândi cu
cheltuiala colectivităţii o instrucţiune integrală şi profesională
în raport cu totalitatea cunoştinţelor din timpul său.
O idee care a avut un mare răsunet şi care într-o vreme
ajunsese a dispune de mari mijloace este Internaţionala; număra membrii săi în Europa şi în America cu milioanele. Dar,
în loc de a întrebuinţa fondurile ei a susţine şi a încuraja asociaţiunile de muncă, a întrebuinţat contribuţiunile membrilor
a susţine şi încuraja grevele. Astăzi muncitorii au început a
înţelege că grevele au reuşit uneori a sili pe patroni să acorde
o sporire de salariu, dar n-au întârziat a scumpi preţul obiectului şi, prin urmare, a împuţina numărul muşteriilor, şi mulţi
lucrători rămân pe din afară fără a li se putea da de lucru.
Din exageraţie în exageraţie, unii din adepţii lui Karl Marx
şi ai lui Bakunin au mers până a propaga că:
Dumnezeu este [cel] mai mare inimic al poporului, că
Nu trebuie nici credinţă, nici supunere, căci numai astfel
se poate ediﬁca o societate nouă, democratică, socialistă, că
Nu trebuie nici patrie, nici naţiune; nimic alt decât comuna
şi omenirea, că
Patria este o idee abstractă şi seacă, în numele căreia regii
împing popoarele a se măcelări unele pe altele, că
Patria este un fapt ﬁziologic care se mărgineşte în casa ce
locuieşti, în comuna în care munceşti, iar mai încolo nu trebuie
să vezi decât cercul în care domnesc aceleaşi principii şi unde
se dezvoltă aceleaşi trebuinţe.
Iată la ce aberaţiuni poate ajunge spiritul omenesc când
pierde din vedere principiile primordiale ale moralei, ale drepturilor şi ale datoriilor.
ion ghica

xxv. ioan câmpineanu
Discurs rostit la Academia Română
la 28 martie 1880 a
Ştiinţele naturale au fost obiectul principal al studiilor mele
din tinereţe. Descoperirile lui Cuvier şi ale lui Elie de Beaumont
asupra formaţiunilor geologice şi asupra succesiunii locuitorilor pamântului deschideau în spiritul meu un orizont plăcut
vieţei în care voiam să intru. Admiram cum Arago şi Dumasb
făceau inteligibile, chiar diletanţilor ştiinţei, cestiunile cele
mai complicate şi mai transcendentale ale ﬁlozoﬁei naturei şi
cum învăţaţii secolului al XIX înavuţeau pe toată ziua ştiinţa
cu o mulţime de descoperiri. Urmam cu religiozitate miile de
observaţiuni şi esperienţe cu cari Humboldt pregătea marea
operă ştiinţiﬁcă ce a lăsat lumii. Dară evenimentele, la cari
mi-a fost cu neputinţă să nu iau şi eu parte, m-au distras de la
studiile mele de predilecţiune, m-au dezlipit de acele ocupaţiuni
liniştite şi plăcute şi m-au aruncat în vârtejul luptelor politice,
atât de crâncene şi de pasionate, cari se urmează la noi continuu
de atâţia ani.
Nu aş ﬁ cutezat niciodată să solicit un fotoliu într-această
incintă; dar a ﬁ chemat de libera voastră mişcare a fost un onor
prea mare pentru mine ca să nu simt cea mai adâncă recunoştinţă şi mândrie. Şi, dacă interpret bine intenţiunile de cari
aţi fost animaţi când m-aţi admis între voi, îmi zic că aţi voit
a) Discursul de recepţie la Academia Română a fost introdus de autor
în ediţia din 1887 a Scrisorilor…, având acelaşi caracter memorialistic.
b) Jean-Baptiste Dumas (1800–1884), chimist francez.
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să daţi o probă că în spiritul ce animă învăţatul vostru corp nu
despărţiţi legile lumii morale şi politice de acelea ale lumei
ﬁzice şi că priviţi studiul societăţilor omeneşti ca o situaţiune
care ţine şi de ştiinţele naturei, şi de ale spiritului. Aţi voit să
arătaţi că aliaţi morala şi politica cu ştiinţele exacte şi că cereţi
de la oamenii de stat a nu mărgini lucrarea lor numai în apărarea drepturilor ţărei şi în organizaţiunea administraţiunilor,
dară că cereţi să îngrijască totdodată şi de dezvoltarea ştiinţelor,
a artelor şi a meseriilor, căci numai astfel s-ar înţelege misiunea
ce au de îndeplinit către ţară şi către naţiune.
Dintr-acest punct de vedere, nu cred că aş ﬁ putut să aleg
un subiect mai potrivit cu intenţiunile voastre decât vorbindu-vă de un om care a luptat o jumătate de secol pentru dezvoltarea morală, intelectuală şi naţională a poporului român,
pentru răspândirea ştiinţelor, artelor şi meşteşugurilor în cari
el vedea redobândirea drepturilor naţionale ale patriei noastre.
Acei cari au auzit de Ioan Câmpineanu la tribună vă pot
spune că el a fost un orator mare şi un apărător aprig al drepturilor naţionale. El este acela care a redeschis în România
lupta pe tărâmul politic şi care, prin apărarea ce a susţinut în
contra acelor cari voiau să ne răpească autonomia, ne-a lăsat
o pagină frumoasă în istoria politică a ţărei.
Prin cugetările sale înalte, prin elocinţa sa şi prin încurajările ce a dat literaturei române, numele său are drept la un
răsunet în mijlocul învăţatului vostru corp. Prin devotamentul
şi prin sacriﬁciile ce a făcut pentru ţară, el a dobândit drepturi
imprescriptibile la recunoştinţa tuturor românilor.
Suferinţele şi nenorocirile unei ţări fac de multe ori educaţiunea oamenilor politici; ele, când nu corump şi nu omoară
spiritul, înalţă inima, întăresc credinţele şi devin o şcoală de
patriotism, de sacriﬁcii şi de abnegaţiune.
Într-o noapte de iarnă Luxandra, soţia lui Scarlat Câmpineanu, era chemată la curtea domnească. Niculae Mavrogheni,
domnul de atunci, o primeşte cu toate onorurile cuvenite rangului şi familiei sale, îi vorbeşte cu respect şi blândeţe, făcând
o mare laudă despre meritele soţului său; când deodată acel
domn maniac începe a plânge şi a se bate cu pumnii în cap,
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povestindu-i visul ce zicea că avusese chiar într-acea noapte:
îi spune că o văzuse în somn călătorind pe drumul Giurgiului
către Ţarigrad şi că-i conﬁsca averea. Când tânăra femeie ajungea în capul scărei palatului, se întâlnea cu realizarea visului
domnesc. Era luată pe sus de arnăuţii curţii şi aruncată într-un
car mocănesc. Vodă râdea privind această scenă după fereastră,
strigându-i: „Καλòn κατεβóδιον“ (călătorie bună).
A doua zi, o şáică dezbarca la Rusciuc încă o familie de
exilaţi; d-acolo era dusă la Eskizara şi, mai în urmă, în temniţa de la Edi-Cule (Şeapte Turnuri) din Constantinopol, unde
a fost deţinută mai mulţi ani, până când Rusciucli Hasan paşa
a pus un termen tiraniei lui Mavrogheni, luându-i capul. Atunci
s-au liberat familiile surghiuniţilor, şi refugiaţii s-au întors la
căminurile lor.
Vina Câmpinencei era că bărbatul său nu voise să rădice
oaste românească ca să meargă să se bată alături cu turcii în
contra austriacilor, nemţilor cu coadă, cum le ziceau românii.
Iacă epoca în care Ioan Câmpineanu a văzut ziua.
Născut dintr-un tată pe care nu l-a putut cunoaşte decât
prin numele lăudat ce a lăsat printre boierii ţării şi dintr-o
mumă model de iubire şi devotament, albită înainte de timp
în suferinţele celei mai nemiloase închisori.a
Constantin Câmpineanu, ﬁul cel mai mare al lui Scarlat
Câmpineanu şi frate lui Ioan Câmpineanu, om de o înaltă
învăţătură, [era] elevul cel mai lăudat al renumitei şcoale a lui
Lambru Photiadi, şcoala în care s-a format inima şi spiritul
multora din grecii cari au ilustrat patria lor prin sabie şi prin
condei, în timpul luptei pentru regenerarea Greciei.
Acel frate mai mare al lui Ioan Câmpineanu, care de copil
împărtăşise cu maică-sa întemniţarea de la Edi-Cule, i-a servit
de tată. El i-a vorbit de tirania şi de corupţiunea fanarioţilor, de umilirea ţărei, de drepturile ei nesocotite şi călcate în
picioare; l-a trimis să urmeze în şcoala lui Vardalah şi a lui
Comita şi i-a dat de institutor pe Laurençon, un nobil francez
a) La moartea tatălui său, Ion Câmpineanu (1798–1863) era în vârstă
de patru ani. Fratele său Constantin era cu 16 ani mai mare.
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care, după ce luase o parte activă şi entuziastă în revoluţiunea
cea mare a Franţei, neputând mai în urmă să se împace nici
cu excesele iacobinilor, cari făcuse din teroare un mijloc de
guvernare, nici cu regaliştii care chemau pe streini în ajutorul
Burbonilor, scăpat ca prin minune din temniţa din care Chenieri
şi Lavoisieria ieşeau numai ca să se urce pe eşafod, trăia pribeag
în Bucureşti, câştigându-şi hrana vieţei dând lecţii de limba
lui Voltaire şi a lui Rousseau, semănând în ţară depărtată ideile
cele mari şi generoase ale revoluţiunii franceze, alinându-şi
astfel durerea ce simţea în suﬂetul său, văzând cum ideile
extreme compromit cauzele cele mai bune şi fac ca omenirea
să se învârtească într-un cerc viţios, trecând de la libertate la
licenţă şi la anarchie, de la anarchie la despotism şi tiranie, ca
să înceapă de la căpătâi acelaşi cerc, şi cu toate acestea păşind
tot înainte.b
Sub îngrijirea unor asemenea învăţători şi cu exemplele
cele frumoase ce avea de la un frate model de virtute şi de
patriotism, un spirit deştept ca acela al tânărului Câmpineanu nu putea să nu primească adânc întipărirea binelui şi a
frumosului.
Dintr-o familie din cele mai vechi ale ţărei, nepot al lui Cantemir şi al vornicului Cândescu, frate cu boierul cel mai considerat şi mai stimat de Grigorie vodă Ghica, locul lui Ioan
Câmpineanu era însemnat la curte şi în mijlocul boierimii, dară
inima lui îl trăgea mai mult către lumea învăţată, către profesori, către oamenii de litere şi către artişti, către oamenii de
talent, de spirit şi de gust, către aceia cari totdeauna şi pretutindeni pregătesc viitorul unei ţări.
Un om pentru care el avea o deosebită afecţiune era un umil
călugăr din Mănăstirea Căldăruşani, care ştia să-i vorbească
de originea românilor, de vitejiile lor, de tractatele domnilor
a) André Chenier (1762–1794), poet francez. Antoine Lavoisier (1743–
1794), chimist francez. b)F.-G. Laurençon este autorul unor Nouvelles
observations sur la Valachie, sur ses productions, son commerce, les mœurs
et les coutumes des habitants, et sur son gouvernement; suivies d’un Précis
Historique des événements qui se sont passés dans cette province en 1821, lors
de la revolte de Théodore et de l’invasion du prince Ipsilanti; par un témoin
oculaire, Paris, 1822.
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celor vechi cu sultanii, de trecerea Bucovinei din mânile muscalilor într-ale Austriei printr-un act iníc şi fără valoare în drept,
de cesiunea Basarabiei, călcându-se în picioare principiile cele
mai sacre ale dreptului ginţilor.
Într-o seară, pe când se aﬂa în serviciu la curtea domnească,
auzind pe Grigorie vodă că zicea către un boier că, în lipsa
mitropolitului Dionisie Lupu, nu mai putea lăsa scaunul arhipăstoresc vacant şi că, de ar cunoaşte un călugăr român cu
inimă şi cu învăţătură, l-ar face mitropolit şi ar scăpa ţara de
călugări străini. La aceste cuvinte, Ioan Câmpineanu nu s-a
putut stăpâni; mulţumirea lui a fost atât de mare auzind aceste
cuvinte din gura domnului, încât, cu risicul de a ﬁ înfruntat, a
strigat din colţul unde sta respectuos: „Este unul, Măria Ta!“
Informaţiunile luate de domn conﬁrmând recomandaţiunea
Câmpineanului, călugărul Grigorie fu chemat la palat, unde
erau adunaţi toţi boierii. Domnul, urmat de postelnicul său
Alexandru Ghicaa, înaintează către călugăr şi-i pune în mână
cârjea arhipăstorească, zicându-i: „Nici celui care a alergat,
nici celui care s-a rugat, ci celui care a binevoit Dumnezeu“.b
Surprinderea boierilor fu mare, criticele multe, dară ţara dobândise un mitropolit virtuos, adevărat român, căruia îi era
dat să devie un martir al credinţelor şi al patriotismului său.
Mănăstirile închinate s-au luat atunci din mânile grecilor şi
egumeniile s-au dat toate clerului român.
Era în natura lucrurilor de atunci ca, deodată cu intrarea
trupelor ruseşti, călugării greci să ﬁe reinstalaţi în mănăstirile
zise închinate.
După instalarea guvernului rusesc, la 1828, cu Pahlen şi
Zaltuchin ca prezidenţi plenipotenţi, a început pentru virtuosul
nostru mitropolit o eră de persecuţiune şi de suferinţe; puţine
luni după intrarea trupelor ruseşti, a fost exilat la Kiev. Un
exil de şase ani într-o climă aspră şi viaţa ascetică ce petrecea
a) Alexandru Dimitrie Ghika, viitorul domn de la 1834–1842. b) Mitropolitul Dionisie Lupu (1819–1823) se refugiază la Braşov în urma evenimentelor de la 1821, în timpul cărora fusese apropiat de Tudor Vladimirescu.
Mitropolitul Grigorie IV (1823–1829, 1834), canonizat în 2006 ca Sfântul
Grigorie Dascălul, era un erudit traducător şi editor de texte bisericeşti.
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ca călugăr i-au ruinat sănătatea. Numai la venirea noului domn
Alexandru Ghica, la 1834, mitropolitul Grigorie s-a liberat din
exil, deodată cu încetarea ocupaţiunei străine; a venit în scaunul
arhiepiscopal bolnav, prăpădit în sănătate, ca să-şi dea obştescul
sfârşit. A adormit în Domnul ca un sfânt, binecuvântând ţara şi
turma pe care a iubit-o atât de mult. Memoria lui scumpă
românilor va ﬁ totdeauna încungiurată de aureola martiriului.
Grigorie Ghica, care se suise pe scaunul domniei la 1822,
în urma morţii lui Tudor Vladimirescu, era dintre boierii
aceia cari lucrau de mulţi ani pentru redobândirea drepturilor
strămoşeşti.
Ideea care predomina în acel partid era că dreptul de suzeranitate, astfel cum rezulta din capitulaţiunile încheiate de
vechii nostri domni cu Înalta Poartă, erau o garanţie pentru
păstrarea naţionalităţii noastre; exemplele celor ce se petreceau
în Bucovina şi Basarabia, de când aceste provincii româneşti
încăpuse pe mânile nemţilor şi ale ruşilor, îi întărea şi mai
mult în această credinţă. Acei boieri recunoşteau că turcii, deţinând fortăreţele de pe ţărmul românesc, numind domni d-a
dreptul, fără de a ﬁ aleşi de ţară, monopolizând exportul productelor noastre şi trimiţind ﬁrmanuri, nesocoteau tractatele.
Dar îşi ziceau totdeodată că de la o vreme încoace Imperiul
Otoman mergea tot slăbindu-se şi că, mai curând sau mai târziu, era să vie ziua când acel imperiu să se desfacă în elementele
sale constitutive şi că atunci independenţa României va ﬁ o
consecinţă naturală a evenimentelor ce au să se desfăşure.
Lucrarea acelui partid, în care ﬁgurau pe la ﬁnitul secolului
în întâiul rând banul Brâncoveanu, banul Dumitrache Ghica
cu ﬁii săi, banul Scarlat şi Grigorie Ghica, logofǎtul Ienăchiţă
şi ﬁul său clucérul Alecu Văcărescu, Constantin Bălăceanu,
vornicul Scarlat şi ﬁul său Constantin Câmpineanu, logofǎtul
Nicolae Dudescu, era de a pregăti naţiunea din vreme, ca acea
desfăşurare de evenimente care se pregătea să o găsească destul de luminată şi de pregătită ca să poată proﬁta de dânsele
pentru întărirea statului român; căci dacă, din contra, ar ﬁ fost
să ne găsească într-o stare de inferioritate în comparaţiune cu
populaţiunile de cari suntem încungiuraţi, nu numai că nu am
ﬁ ştiut să ne servim de drepturile noastre, dară chiar indepen-
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denţa ce s-ar ﬁ dobândit nu era să aibă alt rezultat decât acela
de a aţâţa şi mai mult lăcomia puternicilor vecini şi ar ﬁ fost
necontenit ameninţată de a trece sub un jug mai anevoie de
purtat, precum s-a întâmplat cu tătarii din Crâm şi cu Polonia.
Pentru a nu deveni dar victima acelor jocuri politice, ei credeau că nu era de dorit ca disoluţiunea Imperiului Otoman să
ﬁe precipitată, ca să lase românilor timpul să se deştepte şi să
se lumineze; dară îşi ziceau totdodată că trebuie să lucreze
neîncetat la dezvoltarea simţului naţional şi să caute a se folosi
de toate împrejurările ca să se redea ţărei drepturile ei călcate,
reintrând în litera şi în spiritul tractatelor celor vechi.
Pe aceste baze boierii noştri au vorbit generalului Sebastiani, când a trecut prin Bucureşti, la ducerea sa la Constantinopol ca ambasador al lui Napoleon cel mare.
Pe lângă acest partid mai exista pe la începutul secolului şi
un altul. Unii din boieri simpatizau cu politica propagată de
Eteria grecească, care lucra la răscularea tutulor creştinilor din Orient şi la desﬁinţarea imediată a dominaţiunii otomane – politică încurajată în Franţa şi în Englitera de lumea
universitară şi patronată în România de consulatul rusesc.
Din punctul lor de vedere, grecii aveau cel mai mare interes
să urmărească realizarea acelui scop, căci la ei învăţătura era
răspândită în toate clasele, pe când celealalte populaţiuni nici
nu se gândeau încă la înﬁinţarea de alte şcoli decât cele greceşti. Clerul ortodox pretutindeni în imperiu era grec, având
în mânile sale toate averile bisericeşti; grecii erau poporul cel
mai luminat şi mai avut din Orient. Simţul naţional era la ei
dezvoltat în cel mai mare grad, pe când celealalte popoare ale
Orientului confundau încă naţionalitatea cu biserica, încât bulgarii, arnăuţii, românii din Macedonia se credeau greci ﬁindcă
biserica lor se numea biserica ritului oriental grec.
Grecii, în starea în care se aﬂau, puteau să aspire a înlocui
pe turci în dominaţiunea imperiului. Ei se răsculau în numele
patriei: δι¦ τ¾νπατρ…δα, şi în numele naţionalităţii elene: δι¦
τò ˜λληνικòν œθνος, iară celealalte popoare se sculau pentru
religiune, za vera.
Cu cât Imperiul Otoman ar ﬁ căzut mai curând, cu atât
grecii, acest neam mic, numărând cel mult două milioane de
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suﬂete, aveau mai multă probabilitate de a creşte numărul lor,
absorbind naţionalităţile Turciei, pe cari încă şi astăzi tot cred
că le pot deznaţionaliza prin şcoli şi prin biserică, precum caută
să facă cu românii din Macedonia şi cu albanezii – lucru ce era
să devie cu neputinţă mai târziu, când simţul ginţii s-ar ﬁ deşteptat în acele populaţiuni, precum s-a deşteptat şi se deşteaptă
pe toată ziua mai mult.
Ioan Câmpineanu era unul din adepţii cei mai călduroşi
partidului curat românesc, al căruia unul din membrii cei mai
activi şi mai importanţi era fratele său Constantin.
Pe la începutul mişcării din 1821, guvernul în amândouă
principatele era în mânile grecilor şi boierilor eterişti, cari se
puseseră la discreţiunea lui Ipsilante, venit din Rusia ca să ia
comanda insurecţiunii. Insurecţiunea luase un avânt însemnat
prin puternicul concurs al lui Vladimirescu, om de arme, energic
şi foarte inﬂuent în judeţele de peste Olt, unde se păstra încă
viu spiritul războinic.
Cei mai mulţi din boieri, şi chiar dintr-acei cari se raliase
la acţiunea zavergiilor eterişti, speriaţi de prădăciunile cetelor
răspândite a căpitanilor lui Ipsilante, părăsise ţara şi [se]
refugiase în Braşov şi în Sibii peste Carpaţi, de unde nu s-au
întors decât atunci când atitudinea luată de Ipsilante începuse
să deschidă ochii lui Vladimirescu şi-l făcuse să vază cursa în
care căzuse, puindu-se cu totul şi în toate la discreţiunea Eteriei – deşteptare târzie pentru el, sărmanul, care a expiat crud
încrederea ce a avut. El, care putea să moară ca Bozzari, sau
să trăiască ca Coletti, şi-a plecat capul călăilor lui Ipsilante, ca
să nu compromită viitorul ţărei sale, expuind-o la vindicta
turcească.
Sacriﬁciul lui Vladimirescu a fost un act de cel mai mare
patriotism. El a început ca un erou şi a sfârşit ca un martir,
deschizându-ne nouă calea către redobândirea drepturilor
naţionale.
La chemarea românilor sub steagul naţional la 1831, Ioan
Câmpineanu, deşi de o sănătate foarte delicată, a fost din cei
dântâi a răspunde la apel. Rangul său de paharnic îi da dreptul la gradul de căpitan; mai în urmă, ajuns maior, i s-a dat
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comanda unui batalion din regimentul staţionat în Ploieşti,
având oﬁţeri subalterni pe Nicolae Golescu, pe Ioan Voinescu II,
pe Nicolae Teologu, pe Dâmboviceanu şi pe alţii tineri oﬁţeri,
cari toţi s-au distins şi s-au ilustrat în viaţa publică.a
O împregiurare cu totul neaşteptată a făcut ca generalul
Kisseleff, guvernorul rus de atunci, să cunoască pe Ioan Câmpineanu.
Orăşenii ploieşteni şi locuitorii satelor de prinprejur, lipsiţi
de hrană şi nemaiputând duce numeroasele sarcini şi biruri,
podvezi şi angarale, se răsculase, pusese mâna pe arme şi campau de mai multe zile pe strade şi pe maidanuri, nemaivoind
să recunoască nici o autoritate. Ameninţările şi încurǎrile
cazacilor ruseşti nu putuse să-i facă să reintre în linişte; începuse să ridice şanţuri de apărare pe piaţa oborului. Curierii se
succedau pe tot minutul între Bucureşti şi Ploieşti. Generalul
guvernor se găsea în cea mai mare neodihnă şi nedumerire,
căci nu-i convenea Rusiei să se ştie în lumea politică că românii
nu erau mulţumiţi de guvernul rusesc – aceasta mai ales într-un moment când cabinetul de Petersburg îşi da toate silinţele
să facă pe Europa să crează că românii erau atât de fericiţi,
încât toate aspiraţiunile lor naţionale se rezumau în dorinţa
de a ﬁ încorporaţi în imperiul ţarului. Poziţiunea în care se
aﬂa generalul Kisseleff era diﬁcilă, căci pe de o parte nu-i convenea să înăbuşească răscoala prin vărsare de sânge, şi pe de
alta nu putea să lase lucrurile să ia proporţiuni mari într-un
timp când lupta de pe malurile Vistulei făcea să răsune Europa
de strigătul: „Să trăiască Polonia!“ şi când victoriile lui Hlopinsky, lui Skrisnewsky şi lui Dembiński sileau pe împăratul
Nicolae să-şi tragă oştirile din România ca să le întrebuinţeze
în contra Poloniei.
După mai multe zile de iritaţiune, generalul Kisseleff s-a
hotărât să ceară concursul miliţiei române; atunci batalionul
comandat de Câmpineanu a fost însărcinat cu trista misiune
de a restabili liniştea prin arme. Maiorul comandant, lăsând
trupa la o parte, intrând singur în mijlocul poporului, a avut
a) În 1830, divanurile de la Bucureşti şi Iaşi aprobă proiectul de lege
privind organizarea armatei naţionale (miliţii cu atribuţii de ordine publică).
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nespusa consolaţiune de a potoli răscoala prin puterea cuvântului, făcând pe ﬁecare să se retragă fără a vărsa cea mai mica
picătură de sânge românesc.
Câmpineanu era totdeauna ascultat de popor, pentru că
cuvintele sale erau pline de raţiune şi de distincţiune; vorbea
din curăţenia inimei şi din puterea convicţiunilor.
Generalul i-a mulţumit trimiţându-i Crucea S-tului Vladimir.
Tot în acele vremi, generalul Kisseleff s-a adresat la fratele
cel mare al Câmpineanului oferindu-i Ministerul Cultelor,
zicându-i că, deşi cunoştea aversiunea ce avea de a servi sub
un guvern strein, dară credea că, oferindu-i un serviciu cu totul
fără amestec în politică, nu putea să se atingă întru nimic
credinţele şi convicţiunile sale. După o convorbire, care a fost
o profesiune de credinţă francă şi leală din partea lui Constantin Câmpineanu, generalul rus i-a strâns mâna zicându-i
că-l stimă pentru sentimentele sale, cu atât mai mult cu cât,
de ar ﬁ român, nu ar cugeta altfel pentru ţara lui.
Generalul Kisseleff avea inima şi spiritul deschis sentimentelor celor mari. Când era ambasador la Paris, pe la anul 1862,
om în etate de 80 de ani, Thouvenel, ministru trebilor din afară
al lui Napoleon III, zicea, vorbind despre dânsul, că nu cunoştea
în toată diplomaţia europeană un spirit mai tânăr prin sentimentele sale şi mai accesibil la ideile mari şi generoase.
Mai în urmă, maiorul Câmpineanu, dând dovezi de aptitudine politică şi administrativă, a fost numit director de minister;
atunci cariera militară a devenit pentru dânsul numai nominală, şi iacă-l aruncat în vârtejul şi în preocupaţiunile luptelor
politice.
La 1833, rămas singur Câmpineanu, prin moartea fratelui
său Constantin, stăpân pe o avere din cele mai însemnate,
stabilit în Bucureşti, casa lui a devenit locul de întâlnire al
tuturor oamenilor de talent. Şi dacă prin poet înţelegem pe
omul care are simţul a ce este mare şi frumos, a cărui inimă
bate la orice faptă nobilă şi patriotică, la orice cugetare înaltă,
şi care respinge de la dânsul orice nu este demn şi curat, putem
zice că el era un adevărat poet. El nu numai că iubea literatura
şi artele, dară simţea ca poetul şi ca artistul. S-a pus în capul
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Societăţii Filarmonice, a înﬁinţat şcoala în care s-au format
mai mulţi artişti dramatici români şi a devenit fundatorul
Teatrului Naţional. Într-acest ram al literaturei el vedea ceva
mai mult decât o şcoală de moravuri; pe lângă gloriﬁcarea
faptelor şi caracterelor celor mari, era pentru dânsul un mijloc
de a da românismului un avânt şi de a deştepta simţul naţional. Memoria lui va ﬁ neştearsă în inimile autorilor şi artiştilor
nostri dramatici. Printr-însul românii au putut cunoaşte pe
Racine, pe Corneille, pe Molière şi pe Alﬁeri.
Într-o luptă continuă de mai mulţi ani în contra indiferenţei
şi a relei-voinţe, lesne de înţeles, în contra teatrului naţional
din partea unui guvern care nu putea decât să caute să placă
streinului, şi-a mistuit o mare parte a averii sale.
Câmpineanu n-a scris nici o carte, dar a făcut mai mult: a
îndemnat pe toţi oamenii de talent dintr-acea epocă să scrie.
Acei cari l-au auzit judecând o operă sau dând consiliile sale
judicioase asupra unei scrieri pot spune cât era de dezvoltat
într-acel om gustul literar şi artistic.
Stenograﬁa, cu totul necunoscută pe atunci la noi, nu ne-a
transmis elocintele cuvinte rostite de dânsul în Obşteasca Adunare; dar acei cari l-au auzit în Camera de la 1835 până la 1839
ne pot spune că el a inspirat la o generaţiune întreagă simţemintele patriotice.
Humboldt, vorbind de marele Arago, zicea că descoperirile
şi lucrările sale ştiinţiﬁce erau mari şi numeroase, dară că mai
mari şi mai numeroase erau acelea ce a pus pe alţii să facă
prin consiliile şi prin indicaţiunile sale.
Într-un timp când în lumea noastră robia şi claca erau considerate ca nişte drepturi naturale de cari uzau, fără a simţi
conştiinţa lor câtuşi de puţin vătămată, el era din micul număr
al acelor care deplorau nedreptatea care apăsa două clase foarte
numeroase ale ţărei. Devenit deplin stăpân pe averea sa, a
liberat îndată mai multe sute de suﬂete din robie şi a desﬁinţat
claca la moşia sa, împroprietărind pe locuitori. Vestitul lăutar
Dumitrachea, care sub un alt cer ar ﬁ dobândit un renume
a)

Dumitrache Ochialbi (1807–1880), cel mai faimos lăutar al epocii.
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european, acel menestrel al tuturor veseliilor şi întristărilor
caselor boiereşti, vioara care a făcut mirarea lui Artôt a şi a lui
Liszt, povestea chiar el cum devenise om liber: boierul al cărui
rob fusese, simţindu-l cu bani, i-a propus să-i vânză libertatea pe o mie de galbeni, dar el, neavând decât trei sute, restul
de şapte sute de galbeni l-a găsit în generozitatea colonelului
Câmpineanu. Îşi plătea datoria de recunoştinţă cântând la
orice ocaziune, de ar ﬁ fost chiar la masa domnească, cântecul
popular:
Aideţi, fraţi, la Mărgineanu,
Să scăpăm pe Câmpineanu.
La 1834, Câmpineanu fu ales deputat al judeţului Brăila.
Intrând în Obşteasca Adunare, s-a găsit alături cu fostul său
şef de regiment, cu vornicul Emanoil Băleanu, şi cu doi amici
din copilărie, cu Iancu Ruset şi cu Grigorie Cantacuzino, cu
cari în tinereţe visase îmbunătăţirea soartei României, câteşipatru boieri şi feciori de boieri din cei mai consideraţi pentru
spiritul lor cultivat, pentru caracterul lor onorabil şi independent. Chiar de la cele dintâi şedinţe s-a stabilit într-aceşti buni
români o comunitate de idei şi de acţiune.
Deşi boierii ţării fusese chemaţi, patru ani mai înainte, la
1830, în Adunarea Extraordinară să discute Regulamentul
organic, dar o lege redijată şi votată sub presiunea unei ocupaţiuni armate şi sub preşedinţa consulului rusesc, pe când ţara
era guvernată de un general strein, nu putea ﬁ considerată
decât ca o operă impusă de streini.
Aceşti patru bărbaţi au pus baza principielor cari trebuiau
să-i conducă la reformarea acelui Regulament, căutând totdodată a se folosi de dispoziţiunile cele bune cuprinse într-însul,
pentru a dota ţara cu şcoli, a înﬁinţa comunicaţiuni lesnicioase
între centrurile de producţiune şi export, a regula cursul gârlelor şi a le face plutitoare, a sili pe impiegaţii administraţiunii
a se ţine în marginile atribuţiunilor lor, a face justiţia indepena)

Désirée Artôt (1835–1907), soprană belgiană celebră în epocă.
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dentă de inﬂuenţa guvernului şi de ﬂuctuaţiunile politice, a
pedepsi abuzurile şi prevaricaţiunile şi a obliga pe ﬁecare la
paza legilor.
Pe aceste baze s-au unit acesti patru bărbaţi, formând un
grup modest şi nebăgat în seamă la început, dar pe lângă care
au venit de s-au adunat unul câte unul toţi acei deputaţi cari
doreau binele şi înaintarea ţărei; în mai puţin de doi ani, acest
partid devenise majoritatea Camerei şi compta în sânul său
pe doi din prelaţii cei mai cuvioşi şi mai învăţaţi: pe Cesarie de
la Buzău şi pe Ilarion de la Argeş. Ţara întreagă era cu partidul
Câmpineanu, partid care prin tăria convincţiunilor şi prin curajul său a lăsat urme neşterse în istoria noastră parlamentară.
Majoritatea acelei camere n-a lipsit niciodată de la datoriile
sale, a cenzurat cu scrupulozitate actele guvernului, a cercetat totdeauna fără preget socotelele vistieriei, şi pentru cheltuielile ce găsea făcute fără de a putea ﬁ justiﬁcate prin voturile
Adunării sau prin legi speciale obliga pe miniştri a le restitui
tezaurului, împreună cu acele deturnate de la destinaţiunea
lor, împotrivindu-se necontenit la cheltuieli nesocotite şi nefolositoare.
Strânse erau p-atunci baierile pungii statului!
Nu ne putem opri de a avea un mare respect pentru bărbaţii
cari compuneau Adunarea condusă de Câmpineanu când considerăm importanţa legilor prelucrate şi votate de dânsa şi nu
putem să nu admirăm pe acei bărbaţi şi să nu-i binecuvântăm
când considerăm curagiul şi devotamentul lor în faţă cu împrejurările din întru şi din afară.
Guvernul, constrâns în marginile legalităţii, a voit să scape
de asprul control al acelei Camere prin intimidare; dar la oﬁsul
sau mesagiul prin care domnul recomanda mitropolitului, ca
preşedinte al Camerei, să distrugă spiritul răzvrătitor şi primejdios ce zicea că se introdusese în Adunare şi să nu o lase
să se conducă de nişte intriganţi şi ambiţioşi ca Ioan Câmpineanu, Ioan Ruset şi Grigorie Cantacuzino (sic), Camera a
răspuns printr-o adresă prin care punea sub ochii domnitorului
incapacitatea şi neîngrijirea ministrilor.
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Dar era în suspens o cestiune mare, menită să aducă o adevărată furtună politică şi o luptă crâncenă în Obşteasca Adunare. Această cestiune era revizuirea Regulamentului organic,
cerută de guvernul rusesc, lucrare rezervată legislaturei celei
noue, pentru care se pregăteau din vreme alegerile.
Consulul rusesc, interesat a se admite modiﬁcările propuse
de dânsul, se coborâse însuşi şi fără nici o rezervă în arena electorală, chema pe boieri şi pe proprietari, rânduri-rânduri, acasă
la el, la consulat; îi povăţuia să înlăture partidul naţional, îi
ameninţa şi le desemna oamenii ce trebuiau să trimită în Adunare ca să placă puternicului protector.
De la atitudinea şi de la voturile acelei adunări era să se
ştie dacă românii ţin la dreptul lor şi dacă sunt decişi să aibă
o ţară autonomă, sau dacă abdic în favorul streinului.
Alegătorii au răspuns injoncţiunilor consulatului respingând
candidaturile oﬁciale şi trimiţând în Obşteasca Adunare pe
bărbaţii combătuţi de consul şi de guvern; ţara se deşteptase
şi era hotărâtă a-şi apăra drepturile. Acea luptă glorioasă, în
care s-au distins Ioan Câmpineanu, Ioan Ruset şi Grigorie Cantacuzino, a însemnat redeschiderea campaniei pentru redobândirea drepturilor noastre strămoşeşti.
Mă cred în drept, domnilor, a abuza de pacienţa voastră
când amintesc fapte pe cari tinerimea care ne încongioară trebuie să le aibă totdeauna vii în suvenirele ei, ca să dea memoriei
acelor cari au apărat cu atâta tărie drepturile acestei patrii
tributul de respect şi de recunoştinţă ce le datorăm şi ca să-i
imite, când vrodată streinul ar încerca să se atingă de drepturile
României.
În articolul 55 al Regulamentului se zicea că „orice act sau
hotărâre a Obicinuitei Obşteşti Adunări şi a domnului ce ar ﬁ
împotriva tractatelor sau a hatişerifurilor încheiate în favorul
său trebuie să ﬁe socotite fără de nici o putere şi neﬁinţă“.
Consulul rusesc cerea să se adauge fraza: „ori împotriva
drepturilor curţii suzerane şi protectrice“.
La ﬁnele Regulamentului se cerea o modiﬁcare şi mai mare,
ceva care nu ar ﬁ fost nimic mai puţin decât ştergerea autonomiei, căci de unde se zicea în Regulament că: „Adunarea va
putea cu concursul domnului să facă Regulamentului schim-
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bările şi reformele ce trebuinţa va cere“, consulul cerea să se
adaoge acestui paragraf un altul cu cuprinderea următoare:
„Toate acele măsuri sau schimbări cari ar ﬁ urmat în vremea
ocupaţiei acestui principat de către oştirile împărăţiei Rusiei
vor avea o putere de pravilă şi se vor cunoaşte ca parte din însuşi
trupul Regulamentului.
Pe viitorime orice schimbare domnul ar voi să facă în Regulamentul organic nu va putea să aibă loc nici să se puie în
lucrare decât după înadins împuternicire a Înaltei Porţi cu
împreuna unire a curţii Rusiei.“a
În tot timpul discuţiunilor provocate de aceste propuneri,
Câmpineanu a stat la tribună, arătând cu o elocinţă rară că
prin această modiﬁcare se atacă nu numai drepturile ab-antiquo ale ţărei, dară chiar şi tractatele dintre Rusia cu Poarta,
şi mai cu deosebire tractatul de la Adrianopol şi hatişeriful
dat cu ocaziunea investiturei principelui Alexandru Ghica
la 1834, precum şi manifestul comitelui Wittgenstein de la
1828, când a intrat cu trupele ruseşti în ţară, acte cari toate
recunoşteau esistenţa politică a principatului şi drepturile
acestui stat.
Adunarea, pătrunsă de puterea argumentelor aduse la tribună, a respins cu o mare majoritate modiﬁcările cerute.
Un asemenea act nu putea să nu atragă asupra Adunării
fulgerele consulatului rusesc, care a şi cerut îndată printr-o
notă cominatorie încetarea oricării discuţiuni ulterioare asupra
Regulamentului; iar peste câteva săptămâni ţara a avut durerea şi umilinţa de a vedea pe agentul său de la Constantinopol,
pe logofǎtul Aristarchi, transformat în capugíu al Porţii, venind
şi citind de la tribuna Obşteştii Adunări un ﬁrman prin care
se poruncea Obşteştii Adunări să intercaleze în Regulament
modiﬁcările cerute de consulul rusesc şi invitând pe deputaţi
să iscălească un act de căinţă ad-hoc pe care logofǎtul l-a depus
pe tribună.
Atunci Câmpineanu, luând cuvântul, protestă cu energie în
contra călcărilor ce se făceau drepturilor ţărei. Cuvintele lui
elocinte şi atitudinea sa demnă şi inspirată umple de lacrămi
a)
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ochii tuturor deputaţilor, şi toţi refuză de a iscăli actul adus de
logofǎtul Aristarchi.
Astfel s-a închis acea Obştească Adunare! Dintr-acel moment
lupta nu mai putea ﬁ urmată pe tărâmul parlamentar, ea era
transportată în afară, şi nu rămăsese altă speranţă şi alta de
făcut decât de a lumina opiniunea Europei şi a face ca puterile
occidentale să cunoască situaţiunea ţărei noastre, să le facă să
se intereseze la viitorul României, puind o stavilă acţiunii omnipotente a Rusiei.
Câmpineanu n-a ezitat un singur moment d-a lua această
cale.
Plin de încredere în viitorul românilor, şi-a făcut o datorie
sacră d-a continua lupta pe acel tărâm. Proﬁtând de îngheţul
Dunării, scapă supravegherii poliţiei, se duce întâi la Constantinopol, unde explică situaţiunea noastră politică ambasadorilor
Franţei şi Engliterei, amiralului Roussin şi lordului Ponsomby;
ei îl ascultă, îl înţeleg şi-l sfătuiesc să se ducă la Paris şi la Londra, recomandându-l călduros guvernelor lor respective.
Câmpineanu a pledat prin vorbă şi prin scris drepturile ţărei
la Paris şi la Londra, a fost în cele mai strânse relaţiuni cu
Garnier Pages, cu Cormenin, cu Dupont de Leure, Berier, cu
principele Czartoryski, comitele Zamoiski, cu lordul Dudly
Stuart, cu lordul Morpith şi cu mai mulţi din oamenii inﬂuenţi
în parlamente; a fost ascultat cu cel mai mare interes de Thiers
şi de Palmerston, şeﬁi cabinetelor englez şi francez; însă tot ce
a putut dobândi a fost asigurarea că nu era depărtat momentul
când Europa se va hotărî a lua măsuri în contra acţiunii Rusiei
în Orient şi că atunci memorandele şi arătările sale vor ﬁ luate
în foarte serioasă consideraţiune.
La întoarcerea sa pe la Viena, voind să vază pe principele
Metternich, cancelarul i-a trămis răspuns că cunoaşte cestiunea
despre care vrea să-i vorbească, dar că sunt consideraţiuni politice cari nu-i permit a se ocupa de dânsa; ajuns la Lugoj, Câmpineanu a fost arestat şi dus sub pază la închisoarea de la
Caransebeş, de unde [a fost] predat guvernului român, care l-a
deţinut închis doi ani la Mănăstirea Mărginenii, şi de acolo
transferat la Mănăstirea Plumbuita; nu s-a liberat din închi-
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soare decât la anul 1841, deodată cu sosirea unui ﬁrman prin
care, după o înţelegere între ambasadorul rusesc şi vizirul, se
ordonă domnului să deschidă Obşteasca Adunare.
Alexandru Ghica lăsase să se înţeleagă în mai multe ocaziuni că se supunea cu nemulţumire la sfaturile şi injoncţiunile
consulatului rusesc, şi astfel pierduse simpatiile împăratului
Nicolae.
Deşi câştigase mult în opiniunea ţării în ultimii ani ai
domniei sale, dară nu i se putea uita slăbiciunea ce arătase în
lupta de doi ani susţinută de partidul patriot în revizuirea
Regulamentului. Adunarea din 1841 se deschidea nu ca să
îndrepteze abuzurile şi să cheme pe domn la paza legilor, dar
ca să-l răstoarne, căci aşa era voinţa ţarului. Îndată după cetirea oﬁsului de deschidere şi veriﬁcarea titlurilor deputaţilor
aleşi, a ieşit la iveală faimoasa doleanţă care a provocat venirea
comisarilor: generalul Duhamel şi Şekib eféndi, precursorii
mazilíei lui Ghica şi a simulacrului de alegere care în anul 1842
a suit pe George Bibescu pe scaunul domniei.
A fost ceva duios a vedea o tânără femeie, una din fetele
celei mai mari case din Bucureşti, pe nepoata Dudescului, alergând pe vreme de iarnă cu copilul la sân, cutreierând pământul
din oraş în oraş, din închisoare în închisoare, căutând pe soţul
ei; aşa a făcut Catinca Câmpineanu, până ce a descoperit pe
bărbatul ei în temniţa de la Caransebeş.
Dintr-acel moment ea nu s-a mai despărţit de dânsul, a
împărtăşit cu el exilul şi temniţa.
Trei ani de închisoare şi sănătatea sa ruinată nu a putut
să-i slăbească credinţele, nici să-i înăsprească caracterul blând
şi voios. El n-a păstrat în inima lui nici resimţemântul, nici dorinţa de răzbunare; făcea ﬁecăruia partea slăbiciunilor omeneşti
şi a necesităţilor politice; el zicea că românii sunt toţi patrioţi
şi că între oamenii cari îşi iubesc ţara se aﬂă totdeauna puncturi
de contact şi idei asupra cărora totdeauna se pot uni într-o lucrare comună. Nimeni n-a fost mai îndrăzneţ şi mai înfocat
decât dânsul în dezbateri şi nimeni n-a păstrat mai puţină
mânie decât dânsul. În viaţa politică ştia că nu trebuie nici
pizmă, nici resimţemânt personal.
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Din convorbirile sale cu oamenii politicei de atunci dobândise
convingerea că, cu toată indiferenţa ce arăta Franţa, Englitera
şi chiar Austria pentru drepturile românilor, ele însă hrăneau
ideea de a se folosi de cea dintâi împrejurare pentru a pune o
stavilă inﬂuenţei ruseşti şi planurilor sale ambiţioase în Orient
şi că de la acel moment şi de la împrejurările în cari se va aﬂa
atunci Europa va depinde viitorul României.
Câmpineanu nu a avut altă ambiţiune decât aceea de a servi
ţara lui prin sfaturile sale luminate şi de a deştepta opiniunea
publică a Europei asupra drepturilor noastre. Pe atunci aspiraţiunile sale şi a celor mai înaintaţi patrioţi se mărgineau în
redobândirea autonomiei şi în stabilirea unui regim constituţional; invidioşii şi curtezanii nu vedeau alta în zelul şi în devotamentul său decât un ambiţios de rând şi-l denunţau domnului
ca pe un conspirator şi ca un aspirant la domnie, încât Alexandru Ghica, amicul său din copilărie şi camaradul său de arme,
avusese slăbiciunea de a-l crede astfel, cum îl depingéau acei
cari-l săpau, linguşindu-l, şi ajunsese a-l persecuta.
Guvernele cari nu-şi au puterea şi sprijinul în stima şi iubirea naţiunii şi caută a se susţine numai prin străini sunt totdeauna temătoare, atribuie nemulţumirile şi dezafecţiunea
poporului numai intrigilor opoziţiunii şi vânării de putere; în
zel şi devotament pentru binele public nu văd decât interes
personal, invidie şi ambiţiune proastă.
Nu ştiu dacă mulţi români au avut boala domniei; dară ceea
ce este sigur este că acest ponos l-au purtat toţi aceia cari s-au
bucurat de oarecare consideraţiune între concetăţenii lor; toţi
acei cari n-au putut să se împace cu abuzurile şi cu călcările
de lege. Curtezanii au proﬁtat totdeauna de slăbiciunea omenească, la adăpostul cărora nu au fost totdeauna domnii nostri;
linguşitorii, ca să-şi facă mână bună la domnie, arăta pe omul
care apăra drepturile ţărei ca pe un competitor care voieşte să
răstoarne şi să se suie el pe tron. Câmpineanu zicea într-o zi
unuia dintr-aceşti falşi amici ai puterii, însărcinat să-i sondeze
cugetările:
„Spune Măriei Sale să nu se teamă de un aspirant la domnie care-şi pierde timpul căutând-o aiurea decât acolo de unde
se poate da.“
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Numai după căderea sa din domnie Alexandru Ghica a
înţeles cine-l surpase şi că acela nu era vechiul său amic.
Înainte cu câteva luni de căderea lui Ghica, Câmpineanu
scria domnului Moldovei, Mihai Sturdza, că schimbarea domnului Ţărei Româneşti devenise inevitabilă şi că sosise momentul de a uni amândouă coroanele pe capul unui singur
domn. Mihai Sturdza n-a îndrăznit nici să ia el iniţiativa, nici
să lase pe boierii din Bucureşti să o facă, temându-se să nu
displacă curţilor împărăteşti.
La ieşirea sa din închisoare, Câmpineanu şi-a găsit averea
foarte redusă şi a fost obligat a duce o viaţa de privaţiuni; însă
casa lui modestă era totdeauna deschisă cu afabilitate tuturor
amicilor sinceri ai românismului şi ai libertăţii; oamenii de
inimă şi de spirit, de toate vârstele şi de toate condiţiunele, erau
siguri a găsi la dânsul o primire plină de amenitate, exemple
bune şi sfaturi frăţeşti. Jocul de cărţi, răspândit pe atunci în
toate casele, la dânsul era înlocuit prin convorbiri instructive
despre istorie, literatură şi ştiinţă. Tinerii, atraşi către dânsul
de numele mare ce-şi făcuse, găseau în casa sa o viaţă simplă,
fără lux şi fără ostentaţiune, o familie unită, o primire afectuoasă şi o societate aleasă; clasele şi generaţiunile se apropiau
în loc de a sta arazna unele de altele; se făcea între dânsele un
schimb de idei şi de sentimente înalte şi generoase. Acolo s-a
făcut cimentarea oamenilor de sus cu cei de jos, între cei tineri
şi cei bătrâni.
La 1848 sosise timpul ca ideile de libertate şi de egalitate
să ceară a trăi la lumina mare. Misiunea Câmpineanului era
împlinită.
„Restaurarea Regulamentului, îmi scria el la Constantinopol,
după căderea guvernului provizoriu, s-a făcut cu o mare pompă
dinaintea unui public confundat în întristare; oamenii cari
prezidau la acea solemnitate simţeau că galvanizează un corp
mort. Cele trei luni de libertate au lăsat urme adânci în inimile românilor; gurile se pot astupa, dar ideile nu pot ﬁ omorâte.
Se pregăteşte pentru voi o listă de proscripţiune şi de conﬁscare a averilor. Acei cari vor brava exilul şi privaţiunile şi vor
rezista la cursele cari se vor întinde şi la tentaţiunile la cari
veţi ﬁ espuşi se vor întoarce peste câţiva ani într-o patrie liberă.“
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Sunt departe de noi acei timpi de convicţiuni profunde, de
lupte stăruitoare, de devotamente entuziaste cari animau atâtea inimi nobile şi generoase – o viaţă plină de abnegaţiune,
de privaţiuni şi de suferinţe; mulţi nu mai sunt, mulţi au
căzut sub povara suferinţelor. În tinerimea română domnea
numai credinţa în idei, iubirea binelui; şi nu era loc în inimi
decât pentru virtuţile acelea cari se cer de la un popor ca să
poată zdrobi lanţurile şi fără cari virtuţi nu se poate conserva
libertatea.
Acum viaţa politică ﬁind mult mai lesne, pasiunile de partid,
luptele personale şi ambiţiunile mici apar mai mult la suprafaţă; dară nici sentimentul binelui, nici patriotismul nu au
părăsit poporul român, plin de inimă şi de vioiciune; nu avem
decât să vedem abnegaţiunea cu care au alergat toţi, de la mic
până la mare, la fruntarie când ţara le-a cerut braţul şi pieptul;
nu avem decât să vedem eroismul cu care s-au luptat când li
s-a spus că este pentru liberarea patriei şi pentru gloria ei. Nu!
scepticismul nu a cuprins inima românului; vedeţi întristarea
şi lacrămile lui când pierde pe câte un om de bine, un om de o
viaţă pură şi plină de devotament, precum l-am văzut la moartea Câmpineanului şi la moartea fraţilor Goleşti.
La apelul Câmpineanului toţi românii răspundeau, pentru
că el ştia să apropie inimile şi să cimenteze ideile; ştia să puie
poezie în logica sa.
Intrarea oştirilor streine la 1848, moartea tinerei şi virtuoasei sale soţii, suﬂet nobil, spirit ornat, căzută victimă a iubirei
şi a devotamentului către familia sa în timpul holerei, şi exilul
amicilor săi cei mai afecţionaţi – Nicolae Bălcescu, Ruset,
Voinescu II etc. – au fost pentru Câmpineanu trei lovituri de
sub cari nu s-a mai putut rădica. Întristarea a cuprins suﬂetul
său voios şi a acoperit cu un văl de melancolie caracterul cel
mai vesel şi mai glumeţ, şi spiritul său vioi a mers scăzând din
zi în zi.
Văzut-aţi un bătrân gârbovit înainte de ani, care d-abia îşi
ducea picioarele până în grădina Cişmegiului, unde rămânea
ore întregi pe o laviţă, cu capul plecat spre piept? Acelor care-i
vorbeau le răspundea cu râs sau cu plâns, după cum subiectul
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vorbei îi aducea suveniri vesele sau triste ale vieţei sale; trecătorii se descopereau cu respect dinaintea lui, iară bătrânii
se opreau şi-l arătau copiilor.
Acela era Câmpineanu, marele patriot, o umbră care trecea
ca o protestare vie în contra nedreptăţii, a persecuţiunilor şi a
apăsărilor.
ion ghica

xxvi. amintiri despre
grigorie alexandrescu
Londra, 15 ghenarie 1886

Scumpe amice,
De câte ori am venit în Londra, una din întâiele
mele vizite a fost pentru Muzeul Britanic, acel palat în care se
aﬂă adunate manuscriptele cele mai preţioase ale lumii învăţate şi minunile artei antice, unde se desfăşură ca într-o panoramă istoria geniului omenesc.
Într-una din zile, pe când eram acolo, în sala în care sunt
expuse de jur împrejur, pe piedestale şi pe păreţi, vestitele
marmure Elgin, şi stam admirând frumoasele metope dintre
trigrifele frizei exterioare ale Partenonului, pe cari sunt reprezentate în ronde-bosse luptele grecilor cu centaurii, aud pe
cineva că-mi zice:
— Nu te mai uita la mizerabilele astea de pietre!
Mă întorc să văz cine mă apostrofează, şi dau cu ochii de
lordul Ald…, un vechi amic, turcoﬁl fanatic, care-şi urmează
vorba înainte în modul următor:
— Vezi, pietrele astea, cu rapsodiile lui Homer, cu tragediile
lui Sofocle, lui Euripid şi cu scrierile lui Platon, lui Aristotel şi
Herodot, au fost cauza că puterile Europei nu au lăsat pe turci
la 1821 să strivească pe greci, când s-au răsculat în contra
sultanului. Astea au făcut pe Byron cu tinerimea din Cambridge, din Oxford şi din toate universităţile să alerge în ajutorul grecilor, să exalte opiniunea publică până a sili pe Europa
să ardă flota turcească la Navarin şi să proclame independenţa Moreei!
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Avea dreptate nobilul lord. Aşa e! Arta şi literatura, oameni
de acum trei mii de ani, au luptat pentru libertatea Greciei
alături cu cei mai eroici palicári ai agoánei.
…Şi daca s-o-ntâmpla
Cu vreme România s-ardice fruntea sa,
Pe-a Dâmboviţei vale oştiri de s-ar ivi,
Ai luptelor cumplite părtaşi ei iar vor ﬁ!
Alexandrescu
(Trecutul la Mănăstirea Dealului)
În seculul în care trăim, când toate se măsoară cu bulgări
de aur, o pânză a lui Rafael s-a plătit mai zilele trecute 75 000
de lire st., aproape două milioane (450 de óca de aur). Apoi întreb
cum ar putea să piară o naţiune care a produs astfel de oameni,
care a dat naştere lui Dante, lui Michel Angelo, Tasso şi Petrarca? Şi cine ar putea vreodată să-i tăgăduiască raţiunea şi dreptul
de a ﬁ? Potcoava ungurului şi a croatului a putut s-o calce, dar
n-a putut s-o nimicească, nici s-o oprească de a se ridica.
Naţiunile trăiesc şi se gloriﬁcă prin oamenii ce au produs
şi prin lucrările lor geniale. Vai de acele popoare cari nu au
profeţi! Fie ele cât de mari, cât de puternice; numere suﬂările
cu sutele de milioane, cucerească lumea întreagă, ele sunt
condemnate pieirii şi uitării. Urmele biruitorilor se pot şterge,
dar ale lui Molière, Racine, Hugo, Cuvier şi Lamartine, niciodată! Cât de mari şi de puternici ﬁe un Moltke, un Bismarck,
gloria lor este trecătoare, pe când a lui Goethe, Humboldt ş-a
lui Beethoven va rămânea eternă.
Mai an, capitala noastră era în picioare; alergau toţi în toate
părţile, da om peste om. Oştirea pe jos şi călare, înşirată pe
strade, cu arma la pământ şi cu steagurile în zăbranic negru,
muzici la toate răspântiile; clopotele mari şi mici sunau la o
sută de biserici, de luau auzul, urla oraşul de vuiet şi tunul se
auzea în depărtare, trăgând a jale. Corpurile constituite toate,
unul după altul, cu preşedinţii în frunte, facultăţile şi şcoalele
cu profesorii lor, corporaţiile cu baniere urmau în cadenţă. Lumea alerga pe capete să vază carăle încărcate cu sute de coroane
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de lauri şi de ﬂori, urmate de dricul poleit care ducea la ultima
locuinţă pe un bărbat de stat a, fost de zece ori ministru, acoperit de sus până jos cu cruci, stele şi cordoane.
Acu nu demult, tot pe aceeaşi cale şi tot către acel locaş,
mergea în tăcere şi nebăgat în seamă, fără steaguri, fără tobe
şi fără surle, dricul modest în care erau rămăşiţele pământeşti
ale poetului Alexandrescu. Tăcutul şi puţin numerosul acest
cortegiu făcea contrast cu acea măreaţă şi zgomotoasă petrecere a fostului ministru. Mi-am zis că pentru marele poet era
momentul care răsărea ziua din care începea a trăi şi a trăi
etern în inima şi memoria românilor.
…Mulţi oameni mari şi buni
Lumii folositori
Au fost persecutaţi
În vremea ce-au trăit
Şi foarte lăudaţi
După ce au murit.
Alexandrescu
(Răspunsul cometei din 1858)
Mi-aduc aminte din copilărie, când dascălul Vaillant, venit
de curând în ţară, cam pe la anul 1831, deschisese o clasă de
limba franceză într-o odăiţă în Sfântu Sava. Adunase câţiva
băieţi, dintr-acei cari mai aveau ceva cunoştinţe de acea limbă,
căpătate pe ici, pe colea, de pe la dascălii Luigi, Coulin, Janeloni şi Vanzand. Clasa se compunea, după cât mă ajută memoria, de:
Costache C. Bălăceanu,
Nae I. Budişteanu,
Ion D. Ghica,
Grigorie Sc. Grădişteanu,
Scarlat N. Filipescu,
Costache A. Rosetti.
a) Aluzie la înmormântarea lui C.A. Rosetti (1816–1885), la care au
participat, potrivit mărturiilor contemporane, o sută de mii de bucureşteni.
De altfel, Ion Ghica s-a numărat printre cei care au purtat sicriul pe umeri.
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Vaillant ne dicta din Grandeur et décadence des Romains,
de Montesquieu; făceam versiuni în proză din La Henriade a
lui Voltaire şi ne da de învăţam pe dinafară satire şi epistole
d-ale lui Boileau.
Noi ceşti şase ne credeam mai tari în limba franceză decât
toţi băieţii din Bucureşti, ba unul din noi făcea şi versuri. Deşi
îi spuneam că erau cam din topor lucrate, el tot stăruia să ne
împuie urechile citindu-ne odele şi satirele sale. Cele româneşti
începeau mai totdeauna à la Paris Momuleanu cu:
O, ce ciudă, cât mă mir
D-al cutărui (sau cutărei) haractir…
Rosetache era mai modest, ne înveselea cu spirituoasele
cuplete ce adăoga pe toată ziua la cântecele de modă.
În primăvară, Vaillant mai recrutase un elev. Se ivise pe
banca din fund, lângă perete, un tânăr – parcă-l văd! – înfăşurat într-un surtuc cafeniu, oacheş, foarte oacheş, părul negru, sprâncenele groase îmbinate, ochii căprii şi scânteitori;
mustaţa îi mijea pe buză. Nu ştiu, mica deosebire de vârstă
sau superioritatea ce credea că avem noi în limba ce venea să
înveţe şi el îl făcea să se ţie arazna. La sfârşitul clasei, noi
ieşeam grămadă şi zgomotoşi, pe când el se strecura binişor
şi îşi lua drumul singur spre casă. Acesta era tânărul Grigorie
Alexandrescu.
Odată, Vaillant, după ce ne ia d-a rândul să-i recităm epistola lui Boileau către Molière:
Rare et fameux esprit dont la fertile veine
Ignore en écrivant le travail et la peine…
şi cei vechi ne încurcăm toţi, unul după altul, care la versul dintâi, care la cel de al doilea, fără ca unul măcar s-o putem scoate
la căpătâi, se îndreptează către noul-venit, zicându-i:
„Voyons, monsieur Grégoire, pouvez-vous me débiter cela?
Allons, du courage!“
Tânărul se roşeşte, clipeşte de două-trei ori din ochi, începe
a recita şi o duce până la sfârşit fără cea mai mică ezitaţiune,
fără îngânare şi fără o singură greşeală, indicând cu preciziune

390 ion ghica
punctuaţiunea şi trecând peste rimă fără a o căuta. Ceilalţi ne
uităm unul la altul, exprimând mirare, admiraţiune sau gelozie. Niciodată până atunci nu auzisem o dicţiune mai corectă
şi mai plăcută; deşi citisem şi recitisem de o sută de ori acea
epistolă, dar pot zice că numai atunci i-am înţeles spiritul şi
eleganţa.
La ieşirea din clasă m-am simţit atras către acel tânăr, m-am
apropiat de dânsul şi, ﬁindcă mergeam tot pe o cale, ne-am
luat la vorbă, pe drum. Mi-a recitat cu entuziasm scene întregi
din Andromaca şi din Fedra de Racine. La întrebarea mea dacă
n-a cercat să scrie româneşte, mi-a răspuns citându-mi Adio
la Târgovişte:
Culcat p-aste ruine, sub care adâncită
E gloria străbună şi umbra de eroi…
Dintr-acea zi am fost amici, şi iubirea noastră unul pentru
altul nu s-a dezminţit niciodată.
Eu şedeam pe Podul Caliţii (strada Craiovei). Alexandrescu
locuia într-un beci, sub scară la Mitropolie, la unchiul său, părintele Ieremia. Eram vecini şi ne vedeam în toate zilele; pregăteam lecţiile noastre împreună.
Iancu Văcărescu, venit de la moşie, de la Moţoieni, trăsese
în gazdă la tată-meu şi, intrând odată în camera mea, ne găseşte, pe Alexandrescu şi pe mine, învăţându-ne lecţia; eu, cu
Boileau în mână, ascultam cum camaradul meu zicea pe dinafară L’Art poétique. Văcărescu, în mirare de modul cum acel
tânăr recita versurile, a petrecut toată seara cu noi. Alexandrescu, care, cum ştii, avea o memorie extraordinară, i-a recitat
toate poeziile ce publicase într-o mică broşurică în 12°:
Ceasornicul îndreptat,
Oda la stema ţării,
Primăvara amorului etc.
Văcărescu, încântat, l-a luat în braţe şi l-a sărutat zicându-i:
„Băiete, tu o să ﬁi un poet mare“. Alexandrescu mi-a zis de
multe ori că acea seară a fost una din cele mai fericite ale vieţii
sale. A face cunoştinţa lui Văcărescu fusese visul copilăriei lui.
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A doua seară, adunare numeroasă în salonul tatălui meu.
Între musaﬁri se găseau: Văcărescu, Efrosin Poteca, Eliad, popa
Grigorie, fraţii Câmpineni şi alţi doi-trei, rude şi amici. Alexandrescu a recitat scene întregi din Sofocle şi Euripid în limba
elenă; ştia pe Anacreon din scoarţă până în scoarţă. Anacreon
era poetul favorit al Văcărescului, care adesea lua versul din
gura lui Alexandrescu, până ajungea la câte o strofă care-i
scăpa din memorie, de unde apoi urma iar Alexandrescu înainte,
şi seara s-a încheiat după cum se obicinuia pe atunci, în sofragerie, cu un curcan fript, admirat de întreaga adunare, blagoslovit de părintele Grigorie Poenăreanu şi salutat de tânărul
poet cu fabula sa, care se termina cu:
Prinţule, în loc de plată,
Aş pofti câţiva curcani.
(Vulpoiul predicator)
D-atunci vedeam pe Alexandrescu mai rar; îl luase Eliad
acasă la dânsul, în mahalaua Dudescului.
În ajunul Sfântului Ion a venit de mi-a adus un plic mare
pecetluit, rugându-mă să-l pun, fără să ştie nimeni, în aşternutul Văcărescului sub căpătâi. Acel plic conţinea oda:
Tu, care ai fost din pruncie al muzelor favorit
Şi ca strămoşească-avere geniul l-ai moştenit,
Cântăreţ al primăverei…
Mai târziu s-a mutat la maiorul Câmpineanu, unde se adunau zi şi noapte Manolache Băleanu, Grigorie Cantacuzino,
Iancu Ruset, Aristia, Costache Bălăcescu, oﬁţerii români dintr-un regiment cu Câmpineanu, căpitanii Goleşti, Ştefan şi
Nicolae, căpitanii Creţuleşti, Costache şi Scarlat, căpitanul Teologu, căpitanul Voinescu II, sublocotenentul Rusetache şi mai
mulţi tineri de pe atunci, cari petreceau citind istorii militare:
campaniile lui Napoleon, memoriile lui Frederic cel Mare şi
scrieri de ale poeţilor în renume: Lamartine, Hugo, Béranger
etc. Alexandrescu înveselea auditorul cu câte o elegie, o satiră
sau o fabulă.
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Acolo s-a format Societatea Filarmonică, pentru care Eliad
a tradus pe Mahomet al lui Voltaire, Aristia pe Saul din Alﬁeri,
Alexandrescu pe Alzira, tragedii cu cari s-a inaugurat scena
română. Atunci s-au tradus mai multe din comediile lui Molière, dintre cari Amﬁtrion a avut un mare succes pe scenă. Interpreţii acestor opere au fost:
d-nii

d-nele

Andronescu
Curie
Iamandi
Mihăileanu
Caragiali
Lăscărescu
Caliopi
Raliţa Mihăileanu
Efrosina Vlasto (Efrosina Popescu).

Contactul cu tinerii oﬁţeri a făcut pe Alexandrescu să dorească a deveni camaradul lor de arme. Recomandat spătarului
ca bun scriitor, el a fost admis în mica noastră armată de atunci
ca iúnker ataşat la djúrstvă; până când într-o zi şeful său,
dându-i să-i copieze o preţioasă otnoşénie, proză pe care autorul
ei se aştepta s-o vază trecută la nemurire în litere gotice cu
ﬂori, s-a speriat de icoana noului iúnker şi l-a trimis la graniţă,
la Focşani, să studieze ştiinţa caligraﬁcă, dându-i importanta
misiune de a întreba de pasaport pe toţi câţi voiau să treacă
şanţul care despărţea partea oraşului moldovenesc de cea muntenească şi să taie la răboj oile cari venea dintr-un mal în cel’lalt
al Milcovului. Neputându-se împăca cu această slujbă, deşi
fusese înălţat la rangul de sublocotenent, Alexandrescu şi-a
dat demisiunea, ca să se poată consacra cu totul literelor.
Iată cum descria poetul punctul de pază ce i se încredinţase:
Spre apus curge o apă între două ţări hotar,
Fraţi a căror neunire au avut sfârşit amar;
Pe o margine e zimbrul, iar pe alta un vultur,
Care nici nu mai visează la al Tibrului murmur,
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Care sub o nouă formă şi numire ce-a luat
Ca mulţi, cântecul, purtarea şi năravul şi-a schimbat.
(Epistola către D.I.A.)
P-atunci eu eram la Paris, şi tată-meu, care avea o mare afecţiune pentru Alexandrescu, îl luase acasă la dânsul, unde a şezut
mai mulţi ani, în camera dedesubtul aceleia ce ocupai acum doi
ani în otelul Brofft, peste drum de teatru. Într-acea cameră a
scris cele mai multe din meditaţii: Fericirea, Mulţumirea, dedicată fetiţei Voinescului II (acum contesa de Rochemonteaux),
Viaţa câmpenească, dedicată lui Grigorie Cantacuzino, proprietarul moşiei Floreşti, unde a petrecut o vară, Epistola către
Voltaire şi altele. Acolo a scris Anul 1840:
Să stăpânim durerea care pe om supune,
Să aşteptăm în pace al soartei ajutor…
A scris Miezul nopţei:
…Frumoasa primăvară acum se grăbeşte
La caru-i să înhame pe zeﬁrii uşori,
Păşaşte şi în urmă-i verdeaţă se iveşte,
Şi cerul se dezbracă de viforoşii nori.
Acolo a scris fabulele Toporul şi pădurea, Câinele şi căţeii,
Boul şi viţelul, Lupul moralist, Vulpea liberală, Lebăda şi puii
corbului etc.
Când m-am întors în ţară, pe la anul 1841, am găsit pe Alexandrescu tot la djúrstvă în mahalaua Gorgani, unde îl lăsasem; dar de astă dată nu ca iúnker, nu ca copist, ci ca pensionar,
sub cheie şi cu pază de soldat cu puşcă la uşă. Iată cum meritase
el aceste onoruri: general-consulul a găsise în înalta-i judecată
că în fabula Lebăda şi puii corbului vulpea vicleană semăna
a) Consulul Rusiei la Bucureşti, în acel moment I.A. Daşkov (v. supra,
p. 175, n. a.); momentul politic este tensionat, Rusia pierzându-şi încrederea în capacităţile domnului, Alexandru Dim. Ghika, de a-i servi interesele.
Acesta va ﬁ destituit în 1842, la cererea Rusiei, şi înlocuit cu Gheorghe
Bibescu.
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aidoma cu guvernul ce reprezenta, că puii corbului erau
nevinovaţii de români, şi lebăda, omul care dă sfaturi bune, şi
ceruse pedeapsa cutezătorului autor:
A zis…
Că lupii, urşii, leii vorbesc de stăpânire;
Că lupul e cutare ce judecă, despoaie
Şi ia după om pielea ca lupul după oaie,
Că lebăda e omul ce dă povăţuire
Acelor care umblă pe calea de pieire…
Alexandrescu
(Epistola către Voinescu II)
Aşa era p-atunci; o vorbă rea la palat, o simplă bănuială a
consulului te ducea nejudecat şi de-a dreptul la puşcărie sau
cel puţin la vreo mănăstire, fără a ţi se permite să vezi altă
ﬁgură amică decât a păzitorului. Ştii că, voind să văd pe Alexandrescu la spătărie, unde era închis, mi-a trebuit să alerg o
săptămână să mă căciulesc pe la toate autorităţile civile şi
militare, de la dorobanţ până la vornicul cel mare, până să
dobândesc o scrisoare cu trei iscălituri, în puterea căreia un
oﬁţer mi-a deschis uşa odăiei prizonierului. Tânărul oﬁţer care
m-a întovărăşit simpatiza, sunt sigur, mai mult cu prizonierii,
precum îi numea cu emfază, decât cu acei cari îi dedese în pază.
Când am ieşit din camera lui Alexandrescu nu mai era nimeni
prin curte; se întunecase şi plecase toţi amploiaţii; tânărul
oﬁţer mi-a propus să mă ducă să văz şi pe Nicu Bălcescu, căci
şi iúnkerul Bălcescu era închis acolo de mai multe luni, pentru
că spusese unor sergenţi din regimentul său că Mircea, Mihai
şi Ştefan fusese nişte domni viteji; în anul de graţie 1841 nu
era iertat a răspândi asemenea vorbe. Tot atunci colonelul Câmpineanu, închis vreo doi ani la Mărgineni, fusese transferat în
închisoarea de la Plumbuita; Manolache Băleanu era surghiunit
la Bolintin; Marin Serghiescu (Naţionalu), la ocna de sare la
Telega, iar Bolliac, mai norocit, respira aer curat la munte,
surghiunit la schitul Poiana-Mărului, unde un cucernic călugăr
rus îi citea în toate dimineţile molitfele sfântului Vasilie.
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Poliţia, după ce şi-a satisfăcut pe deplin curiozitatea citind
trei luni, zi şi noapte, toate hârtiile şi cărticelele lui Alexandrescu, a declarat tată-meu, dându-i cheia odăiei, că nu mai
pune peceţi pe uşă şi că avea ordin să libereze pe prizonier.
A doua zi m-am dus de l-am luat de la închisoare să-l aduc
acasă, dar a stăruit să se mute în otelul Conduri, unde a închiriat o odaie. Însă după vreo trei sau patru luni, plecând eu la
Iaşi, s-a mutat iar la tată-meu, unde a şezut până la 1844.
Când m-am dus de l-am văzut la închisoare, avea un vraf
de hârtie pe masă, pline de ştersături şi de cruci în toate părţile.
Când scria, avea mania de se citea, şi tot ştergea şi îndrepta;
dobândise patima asta citind adesea versul lui Boileau:
Si j’écris quatre mots, j’en effacerai trois.
Acel vraf de hârtii era traducţiunea Meropei, cu care se
ocupase în închisoare, ca să-i treacă de urât. Ce s-a ﬁ făcut
acea traducere? a
În vara anului 1842, proﬁtând de vacanţele Academiei din
Iaşi, venisem în Bucureşti. Unul din concesionarii ocnelor de
sare, răposatul Oteteleşanu, care pe atunci îmi era cam rudă,
ne invită, pe Alexandrescu şi pe mine, să-l întovărăşim la Baia
de Aramă. Se propunea companiei să cumpere acea moşie
pentru esploatarea metalului; ocaziunea era favorabilă; puteam
fără mare cheltuială să ne satisfacem o dorinţă veche ce aveam
de a vizita mănăstirile de peste Olt. Într-acea călătorie am
mers din mănăstire în mănăstire şi din schit în schit, de la
Cozia până la Tismana; ne-am coborât la Turnu-Severin ş-apoi
ne-am întors, urmând obârşia munţilor, din stână în stână,
călătorind când pe jos, când călare, din gura Bahnei în Dunăre
până în valea Oltului, la Turnu-Roşu. Alexandrescu a descris
o parte din acea călătorie într-un memorial. În pelerinajul la
Cozia a scris Umbra lui Mircea:
a) Traducerea din Voltaire a fost publicată în 1847. Pentru precizări şi
comentarii istorico-literare cu privire la G. Alexandrescu v. notele lui Ion Roman în Ion Ghica, Opere, I, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967, ed.
cit., pp. 535–539. De altfel, Ion Roman este şi autorul studiului introductiv
din ediţia Gr. Alexandrescu, Opere, Minerva, Bucureşti, 1972, ed. I. Fischer.
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…Mircea, îmi răspunde dealul, Mircea, Oltul repetează,
Acest sunet, acest nume, valurile îl primesc,
Unul altuia îl spune, Dunărea se-nştiinţează
Ş-ale ei spumate unde către mare îl pornesc.
.......................................
Lumea e în aşteptare… turnurile cele nalte,
Ca fantome de mari secoli pe eroii lor jălesc
Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate
Zidul vechi al mănăstirii în cadenţă îl izbesc.
(Umbra lui Mircea la Cozia)
La Tismana a scris Răsăritul lunei.
La Drăgăşani, Mormintele şi mai multe alte poezii pline de
cugetări măreţe ca aspiraţiunile suﬂetului său şi de tablouri
descriptive, vesele şi înﬂorite ca frumoasele locuri ce vizita şi
ca zburdările inimei sale.
Lăudată ﬁe memoria marelui poet, a cărui pană a ştiut să
învieze umbrele glorioase ale eroicului nostru trecut ş-a împodobit vechile tradiţiuni legendare ale istoriei naţionale, îmbrăcându-le în strălucitele colori ale bogatei sale imaginaţiuni.
La anul 1842, Alexandrescu a fost numit impiegat la postelnicie, la masa jălbilor. Serviciul cu care-l însărcinase şeful
său era de a ceti toate petiţiunile adresate domnului, de a face
pentru ﬁecare câte un estract şi de a le adresa autorităţilor respective, cu apostila domnească. Vodă Bibescu, mulţumit de
modul cum îşi îndeplineşte datoria, a voit să-l aibă pe lângă
dânsul, îl luă la Breaza, unde petrecea lunile de vară.
Deşi în mare favoare la curtea lui vodă Bibescu, dar nici
intriga, nici linguşirea nu s-a putut apropia vreodată de dânsul.
Vorbea tare, fără a-şi ascunde gândurile şi credinţele.
Odată, aﬂându-mă cu unchiu-meu la Câmpina, m-am dus
să-l văz la Breaza. Doamna Bibescu, aﬂând că eram în odaie
la Alexandrescu, a trimis de m-a poftit la masă. Prânzul a fost
vesel; Alexandrescu, binedispus, a povestit o mulţime de istorioare ţărăneşti în care vestitul Carcalechi, ziaristul curţii, juca
rolul principal. Doamna, care-l asculta cu plăcere şi râdea mult
la acele povestiri, îi zice: „Să vii să mănânci în toate zilele cu
noi“. Apoi, întorcându-se cătră vodă cu un ton poruncitor:
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— Numeşte-l poet al curţii.
Alexandrescu, fără să aştepte care era să ﬁe hotărârea
domnească, răspunde: „Să mănânc, foarte bine, merge, dar să
ﬁu poet de porunceală, văd că Măria Ta n-ai citit o satiră ce
am făcut acum vreo câţiva ani unui poet de curte de atunci, pe
care-l povăţuiam cu versurile:
Ia-ţi nădragii de atlas
De-ţi fă steagul la Parnas!
Apoi ce fac eu cu acele versuri când voi îmbrăca nădragii de
atlas?“
Mai târziu a fost numit director la Departamentul Credinţei,
pe când moşiile mănăstirilor închinate şi neînchinate se
arendau cum da Domnul, post important şi ambiţionat de toţi
acei cari căuta să facă averi mari. El, care l-a ocupat atâţi ani,
a ieşit de acolo sărac precum intrase.
În anul 1853 se auzea de război. Alexandrescu, ca şi Nicu
Bălcescu au avut totdeauna credinţa că România numai prin
arme se putea ridica la rangul ce i se cuvine. Era vorba ca o
armată auxiliară franceză să vie să ocupe valea Dunărei de jos,
iar ﬂota engleză să cuprindă Marea Neagră; se suna şi de
venirea lui Magheru cu proscrişii români, şi tinerimea începuse a bate din pinteni. Atunci Alexandrescu a scris Cântecul
soldatului:
Pe câmpul României
Trompeta când răsună,
La glasul datoriei
Oştirea se adună…
Tot atunci a salutat pe Halcinski cu un lung adio în versuria.
De ce n-a voit soarta să poată vedea şi el pe români urcând
ca [o] vijălie printre gloanţe şi mitralie dealul Griviţei, înﬁgând
în creştet gloriosul lor steag, şi pe viteazul şi ﬁorosul Osman
paşa închinând sabia lui unui tânăr colonel român?
a) Adio pentru plecarea proconsulului Halcinski, 1854, poem scris în
momentul retragerii ruşilor din Ţara Românească în urma primelor înfrângeri din Războiul Crimeii, în bătăliile de pe Dunăre.
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La 1859, după suirea lui vodă Cuza în scaunul domnesc al
Principatelor Unite, Alexandrescu a ocupat postul de ministru
interimar la Culte. Modestia care-l caracteriza nu i-a permis
să primească a ﬁ numit la acel interim ca titular. Mai în urmă,
la 1860, a fost trimis la Focşani ca membru la Comisia Centrală.
Acolo a fost lovit de o boală nemilostivă, care l-a ţinut aproape
un sfert de secol mort între cei vii.
De copil, Alexandrescu cunoştea poeţii greci vechi şi moderni;
la vârsta de şaptesprezece ani citise pe toţi clasicii francezi şi
ştia pe dinafară tot ce era măreţ şi frumos în literatură.
Cine era şi de unde venise acel băiat în şcoala lui Vaillant
şi unde studiase el pân-atunci, în ce şcoală şi cu care dascăl?
Studiase acolo unde au studiat oamenii de felul lui, oamenii
de geniu: la şcoala inimei şi a spiritului, sub direcţiunea dorinţei
şi a plăcerii de a şti şi de a admira. Ştiu numai că în podul casei
la Mitropolie stau aruncate vreo mie de volume, claie peste
grămadă, neclasate, necatalogate. Acolo se închidea Alexandrescu de citea. Multe ore plăcute am petrecut noi împreună,
în mijlocul acelor in-folio, citind când Vieţile oamenilor iluştri
de Plutarh, când vieţile sﬁnţilor în Cazanie, când pe Tucidid
sau Xenofon!
Alexandrescu era născut în Târgovişte, în patria Văcăreştilor,
a lui Eliad şi a lui Cârlova. Zâna care a prezidat la naşterea
lui l-a înzestrat cu îmbelşugare cu o mare memorie şi cu darul
armoniei. Poeziile lui se deosibesc prin mari calităţi de stil, de
cugetare şi de simţire, cari îl pun între fruntaşii poeziei române.
Meditaţiile au un zbor înalt, care le ridică alături cu acele
ale lui Lamartine.
Satirele lui sunt înarmate cu împunsături de felul lui Boileau.
Fabulele, cari formează o parte însemnată şi originală din
scrierile lui Alexandrescu, multe, precum Lebăda şi puii corbului, Pădurea şi toporul, Vulpea liberală şi altele, le-ar ﬁ subsemnat însuşi La Fontaine.
A zice de dânsul că a fost poet, şi poet de un talent superior,
nu este destul. El a fost un suﬂet mare şi nobil, o inimă curată
şi generoasă, vesel şi glumeţ; îi plăcea societatea aleasă, şi
dacă câteodată căuta singurătatea era mai mult ca o alinare
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la amărăciunile vieţei, de aceea şi scrierile lui dintr-acele momente respiră o stare de întristare melancolică a suﬂetului său.
Era de şcoala aceea care consideră darul poeziei ca un depozit sacru, pe care omul înzestrat de sus este dator să-l păstreze curat, neatins de patimele şi slăbiciunile omeneşti, aşa
că el privea de sus, în linişte senină, splendoarea adevărului
şi frumosului care luminează binele şi loveşte viciul şi nemernicia; în mândra şi majestoasa sa indignaţiune, condeiul său
stigmatiza înjosirea, cinismul şi lipsa de probitate, precum o
vedem în unele din poeziile sale.
Viaţa lui a fost o viaţă de luptă şi de martir; a luptat pe faţă
cu curaj, la lumina mare, pentru libertate în contra despotismului, pentru dreptate în contra abuzului şi năpăstuirii, păstrând totdeauna căldura şi devotamentul tinereţii. A luptat
fără altă ambiţiune decât aceea de a ﬁ folositor ţării sale. Condeiul său original şi plin de spirit şi de graţie nu s-a inspirat
decât de pulsaţiunile mari şi patriotice ale suﬂetului său.
Generaţia veche a admirat cu iubire scrierile lui Alexandrescu. Le-a avut ca un catechism de virtute şi de patriotism,
şi mulţi poate că au păşit pe calea cea dreaptă de teamă să
nu-şi recunoască abaterile în vreo satiră sau vreo fabulă d-ale
lui Alexandrescu. Tinerilor români ai generaţiunii care se
ridică le zic: „Fiţi patrioţi şi modeşti ca Alexandrescu, şi când
voiţi să ştiţi cum se gloriﬁcă faptele cele mari citiţi odele şi
elegiile lui; când voiţi să ştiţi cum se râde de ambiţioşii de rând
şi cum se biciuieşte viciul, citiţi satirele şi fabulele lui Alexandrescu“. Dotat cu un talent mare, el şi-a iubit ţara, s-a respectat pe sine şi a lăsat în memoria noastră operele spiritului
şi ale inimei sale.
ion ghica

xxvii

Londra, 25 octombrie 1886

Scumpe amice,
Iată câteva aduceri-aminte din tinereţe, în cari
vei găsi multe despre viaţa unora din oamenii generaţiunii
noastre cu cari în tinereţe te-ai găsit în contact şi pe aceeaşi cale,
oameni ageri, a căror viaţă, deşi scurtă în ani, dar a fost bogată
în fapte; căci au ştiut a suplini timpului printr-o activitate şi un
devotament fără preget, aşa că au putut lăsa nu numai regrete
în suﬂetele acelor cari au avut norocirea de a-i cunoaşte de aproape şi a le aprecia cualităţile inimei şi ale inteligenţei, dar au
lăsat urme neşterse în literatura şi în istoria ţărei noastre.
Armează-ţi dar răbdarea şi aşteaptă-te la o serie lungă de
epistole.
nr. 1

nicu bălcescu
Odată, ieşind de la şcoală, apucasem drumul spre casă,
luând prin scurta ulicioară care începea în poarta Colegiului
Sfântu Sava, între curtea Petrescului şi casa cu privor a egumenului grec al mănăstirii, şi se sfârşea în unghiul bulevardului şi a stradei Academiei, unde era de o parte, la dreapta, casa
Dobrotineanului şi la stânga casa Spahiului. Poarta şcoalei
era la câţiva paşi de uşa bisericei, cam în locul unde s-a ridicat statuia lui Lazăr. Acolo se aşezau pe vine în şir, unul lângă
altul, merari, simigii şi bragagii cu tablalele şi panerele lor.
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Un găligan de şcolar, cât un bivol de mare, tăbărâse pe un
băiat slab şi pirpiriu, îl trântise la pământ şi-i căra la pumni,
căutând să-i ia din mână o bucată de halviţă.
Goliatul, căruia toţi îi ziceam Şotea, pentru că era de o putere
de care numai vărul meu Mavru1 îi venea de hac, îşi petrecea
timpul mai mult la poarta şcoalei, între plăcintari şi salepcíi,
decât în clasă. Îndată ce cumpăra cineva un covrig sau un măr,
el se repezea ca un erete şi i-l smulgea din mână; graţie puternicilor săi pumni, răspândise o aşa groază printre băieţi, încât
mulţi îi plăteau tribut în natură sau în parale, ca să nu-i bată
sau ca să-i protege în contra altor camarazi.
De astă dată, însă, găsise împotrivire, băiatul, deşi trântit
la pământ, dar nu lăsa să-i scape halviţa; o apăra din mâni şi
din picioare, cu dinţii şi cu unghiile.
Fie din indignaţiune, ﬁe că puteam conta pe camarazii care
veneau în urmă, mi-am luat inima în dinţi şi m-am aruncat în
ajutorul celui slab şi asuprit.
Cea dintâi grijă a băiatului când s-a ridicat de la pământ a
fost să caute să-şi adune după jos foile caietului său, zdrenţuite
şi risipite în luptă, operaţie lungă şi migăloasă, la care i-am
dat şi eu mână de ajutor.
A doua zi, când m-am dus la şcoală, l-am găsit în uşa clasei
IV-a de umanioare; cum m-a văzut, şi-a scos şapca, arătându-mi
cu mulţumire caietul, zicându-mi:
— Uite cum l-am dres de bine; noroc, zău, cu dumneata, că
mi se pierdea, păcat, o grămadă de muncă.
Foile rupte erau lipite şi cârpite ﬁecare la locul lor, cu o minuţioasă îngrijire. Dar ce m-a mirat mai mult a fost să văz pe
unele pagine scris cu litere majuscule fraze ca acestea:
„Petru Maior spune…“
„Fotino zice…“
„Din Constantin Căpitanul“
„După logof. Radu Greceanu.“
1) Comitele Dimitrie Mavru, general de divizie în armata rusească,
ﬁu al generalului Nicolae Mavru şi al Proﬁrei Moret de Blaremberg, născută Ghica.
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Aceasta m-a mirat cu atât mai mult că p-atunci nu se pomenea în şcoalele noastre de istorie naţională. D-abia de câteva
luni Florian Aaron începuse un curs elementar de istorie generală, în care vorbea despre asirieni şi egipteni; nu ajunsese nici
la greci, nici la romani.
La întoarcerea mea din Paris, la anul 1841, ducându-mă să
văd pe poetul Alexandrescu la dejúrstfă în Gorgani, unde se
aﬂa închis într-o cameră în fundul curţii, lângă gârlă, după ce
am stat acolo până înnoptase, când am ieşit, oﬁţerul de pază,
după ce închide uşa bine şi bagă cheia în buzunar, îmi zice:
— Vei să te duc şi la Nicu Bălcescu? Nu ne vede nimeni, c-au
plecat toţi de la cancelarie; numai să nu spui cuiva, că dau de
belea.
În camera în care am intrat, un tânăr căruia d-abia îi mija
mustaţa pe buze şedea pe marginea unui pătucean de scânduri,
fără alt aşternut decât o manta soldăţească ghemuită căpătâi
şi o lumânare de seu într-un sfeşnic de pământ, care lumina
un ceaslov, singura carte ce-i fusese permisă. Acel arestant era
băiatul pe care cu câţiva ani îndărăt îl scosesem din mânile
ﬁorosului Sotea1.
La liberarea lui din închisoare şi din armată, el a devenit
unul din tinerii cu cari mă vedeam mai des, a devenit un bun
şi preţios amic, cu care m-am înţeles totdeauna la vorbă şi la
gânduri; eram împreună ziua şi noaptea.
Fiu mijlociu al serdăresei Zinca Petreasca Bălcescu, cocoană
văduvă foarte stimată şi cunoscută în toată ţara pentru minunata doftorie cu care tămăduia de albeaţă la ochi, Nicu Bălcescu,
tânăr de o complesiúne delicată, o ﬁzionomie blândă şi simpatică, intrat foarte de timpuriu în serviciul militar ca iúnker,
era arestat şi dat în judecata unui consiliu de război ca culpabil
de înaltă trădare.
Se dovedise că mersese de mai multe ori în casă la Mitică
Filipescu, că făcuse cunoştinţă cu dascălul francez Vaillant şi
1) Pe acel Sotea, un Petresc, nu ştiu, din Bucureşti sau de aiurea, l-am
găsit, câţiva ani mai în urmă, oﬁţer la graniţa dintre Muntenia şi Moldova,
la punctul Vădeni, la Seret; de atunci nu i-am mai auzit de ştire.
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că era amic cu căpitanul Deivos a; ceva încă şi mai mult: se ştia
că la cazarmă aduna pe lângă dânsul, în orele de recreaţie, mai
mulţi sergenţi şi soldaţi, cărora le povestea despre vitejiile
românilor în luptele cu turcii, cu tătarii, cu ungurii şi cu lehii,
de pe vremile lui Mircea, lui Mihai şi lui Ştefan; ba chiar îi învăţa să scrie şi să citească.
Nicu Bălcescu avea o mare dorinţă d-a învăţa; dotat cu înlesnire şi aplicaţiune la studii, inteligent, ardent şi entuziast, predilecţiunea lui era mai cu deosebire pentru studiile istorice şi
mai ales pentru partea militară a istoriei. Din copilărie citise
cu atenţiune Vieţile oamenilor lui Plutarh, Anabasul lui Xenofon, Războiul peloponezian al lui Tucidid; citise şi recitise pe
Tacit, Comentariile lui Cezar, campaniile lui Napoleon şi ale
lui Frederic cel Mare şi studia cu dinadinsul pe Gibbon şi
scrierile generalului Jomigny asupra strategiei. Avea credinţa
că România nu se va putea rădica decât prin arme şi că românii
trebuia cu orice preţ să se arate pe un câmp de bătaie, să dea
dovezi de vitejie, să se aﬁrme ca naţiune; idee pe care o vedem
dominând d-a lungul în toate scrierile sale.
La etate de douăzeci de ani, citise tot ce putuse găsi, pe ici,
pe colea, despre istoria noastră naţională; petrecea zile întregi
cufundat în studiul documentelor adunate de repausatul căpitan Cornescu Olteniceanu, colecţiune preţioasă, care mai târziu
a trecut în posesiunea părintelui episcop de Buzău Dionisie.
Nicu Bălcescu era de o modestie rară; anevoie îl făceai să-ţi
citească câte ceva din cele ce scria.
Într-o seară ne aﬂam mai mulţi amici adunaţi la maiorul
Voinescu II; acolo, după ce ne-am luptat şi ne-am trântit, după
cum ne era obiceiul (căci Bălcescu, deşi cel mai slab dintre noi
toţi, dar căuta trânteala cu lumânarea), când ne-am potolit,
l-am pus d-a sila de ne-a citit opera sa: Puterea armată la
români. Manuscriptul acela l-am luat eu de l-am dus lui Cogălniceanu la Iaşi, unde s-a tipărit în Foaia ştiinţiﬁcă şi literară
a) Ioan Deivos, revoluţionar paşoptist, locţiitor al comandantului companiei de pompieri din Bucureşti la momentul bătăliei de pe Dealul Spirii
(13 sept. 1848).
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ce publicam împreună cu Alecsandri, Negruzzi şi Cogălniceanu,
revistă hebdomadară fără nume, căci marele cenzor al Moldovei, Procopie Florescu, găsise că titlul Propăşirea, cu care o
botezasem, era un cuvânt revoluţionar şi îl ştersese din capul
foaiei.
Acea scriere a lui Bălcescu a fost foarte apreciată de cititorii
dup-atunci şi a avut chiar onorurile unei ediţiuni separate, tipărită tot în tipograﬁa lui Cogălniceanu.
Mai târziu, pe la anii 1844, 1845 şi 1846, el a publicat mai
multe lucrări istorice în revista întitulată Magazinul istoric a,
ce redacta în colaborare cu eruditul profesor Treboniu Laurian.
Într-acea colecţiune se găseşte scrierea asupra familiei Cantacuzineştilor, după documente ce-i încredinţase generalul Rudolf
Cantacuzino din Rusia.
Nicu Bălcescu scria lesne, stilul său era limpede, strâns,
nervos şi elegant, precum îl vedem în Istoria lui Mihai Viteazul
şi în Istoria muncitorilor plugari din România; adeseori înﬂorit
şi poetic, precum îl găsim în traducerea făcută de el a Cântării
României.
Domnul Vasile Alecsandri atribuie unui alt tânăr plin de
talent conceperea şi compunerea în limba franceză a acelui cap
d-operă, Alecu Russu, răpit şi el, ca şi Bălcescu, de timpuriu familiei şi patriei sale.b
Iată ce ştiu eu despre acea scriere epică din care, încă pe
la anul 1847, Bălcescu îmi citise mai multe fragmente şi pe
care, mai târziu, ne-a citit-o întreagă, în cabinetul generalului
Mavru c, unde se aﬂa şi Laurian şi Bolliac, susţinând că găsise
a) Magazin istoric pentru Dacia, 5 vol., Bucureşti, 1845–1847. Şi mai
departe, Ion Ghica citează titlurile din memorie. b) Paternitatea poemului – publicat în limba franceză fără nume de autor, în 1850, la Paris, în
revista România viitoare – a fost îndelung disputată de istoriograﬁa şi
critica literară. c) Nicolae Mavros (1786–1868), boier fanariot, conte austriac, general rus, colecţionar de antichităţi; socrul autorului. Dragoman
al generalilor ruşi în timpul ocupaţiei din 1806–1812; logofăt de străini sub
Alexandru Suţu vv. (1819–1820). Colecţia impresionantă – pe care a donat-o
apoi statului; astăzi la Muzeul Naţional de Istorie a României – şi-a adunat-o în timpul războaielor ruso–turce şi, apoi, în slujba de inspector general
al carantinelor Dunării, pe care a deţinut-o de la 1829 până la Unire.
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acel manuscript la un călugăr. Iată cu ce ocaziune ne-a făcut
el acea citire:
Generalul Mavru, ﬁlolog şi numismat de frunte, era de mai
mulţi ani în relaţiune cu Laurian şi cu Bolliac, cu unul pentru
studiul de medalii antice şi schimburi de dublete, cu celalalt
pentru citirea şi transcripţiunea de inscripţiuni lapidare. Mavru
poseda o colecţiune de antichităţi importante, adunate cele mai
multe după malurile stâng şi drept al Dunărei, colecţiune pe
care, încă în viaţă ﬁind, a făcut-o donaţiune muzeului nostru
naţional.
Pentru studiul arheologic, generalul Mavru avea consacrată o zi pe săptămână, marţea, dacă nu mă înşel, zi în care
se închidea în cabinetul său cu Laurian şi cu Bolliac şi nu
primea pe nimeni. Acei doi colaboratori rămâneau la masă; se
prânzea p-atunci pe la 3 ore după amiazi, şi lucrau şi după
prânz până seara.
Cu ocazia căsătoriei mele, generalul Mavru a făcut cunoştinţă cu Nicu Bălcescu, care de la 1847 a început a lua şi el parte
la acele şedinţe de studii istorice.
Într-una dintr-acele marţi, la care asistam şi eu câteodată,
făcând eu elogiul manuscriptului aﬂat de Bălcescu la călugăr,
după o mare stăruinţă a noastră a tuturor, Bălcescu a trebuit
să se ducă acasă, să-şi aducă caietul să ni-l citească. Era scris
de mâna lui, cu multe ştersături şi îndreptări. Cetirea a fost
ascultată cu admiraţiune, iar după ce am terminat cu laudele
şi cu critica generalul Mavru se uită la Bălcescu râzând şi,
bătându-l pe umăr, îi zice:
— Mon cher! se non è vero è ben trovato; c’est une œuvre du
plus haut mérite, et fait beaucoup d’honneur à l’auteur ici présent.
Mavru a urmat cu sistemul de studii arheologice până în
ultimele zile ale vieţei sale; numai că colaboratorii nu mai erau
aceiaşi. În anii din urmă lucra cu Dumitru Berendei, cu Dumitru Sturdza, cu Mişu Suţu şi Alexandru Odobescu.
Noi toţi câţi am auzit atunci citirea Cântării României, deşi
admiteam că Bălcescu poate că găsise la vreun călugăr ceva
scris în felul biblic, dar credeam că scrierea, aşa cum ne-o citise,
fusese prelucrată de pana şi de imaginaţiunea sa.
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El, în anul 1845 sau 1846, a făcut o călătorie de cercetări
istorice pe marginea Dunării, de la Celei până la Turnu-Severin,
şi a vizitat mănăstirile de peste Olt în tovărăşie cu Laurian şi
cu Bolliac, călătorie în care s-au descoperit mai multe inscripţiuni cari au fost transcrise, completate şi publicate de Laurian în Magazinul istoric, lucrare pe care Bolliac voise să şi-o
aproprieze şi pentru care a fost mai multe contestaţii între
Bolliac şi Laurian. Într-acea călătorie pretindea Bălcescu că
ar ﬁ găsit la un călugăr manuscriptul Cântării României; dar
limba în care era scris acel poem şi aspiraţiunile autorului
poartă într-însul dovada netăgăduită că trebuie să ﬁ fost scris
cam printre anii 1838 şi 1846. Tot cam pe la anul 1846, Nicu
Bălcescu a mai făcut şi o altă călătorie, în Moldova, cu Costăchiţă N. Filipescu, unde s-a găsit în strânsă legătură cu Alecu
Rusu, şi nu este de mirat că aceşti doi tineri să-şi ﬁ esersat în
comun pana şi imaginaţiunea lor, unul în limba română, celalalt
în limba franceză.
Oricum o ﬁ şi oricine o ﬁ fost autorul, călugăr sau mirean,
din veacuri trecute sau din timpul nostru, uşoară să-i ﬁe ţărâna,
căci cu frumoasă şi mândră ﬂoare a înzestrat literatura română!
În tinereţea mea, eu obicinuiam a mă culca târziu, de multe
ori după ce să făcea ziuă; adesea îmi făceam somnul pe scaun,
rezemat de masă, fără a mă atinge cu săptămânile de pat. Când
eram student la Paris, vara, după ce-mi pregăteam lecţiile pentru a doua zi, apoi pe la miezul nopţei porneam pe jos d-acasă
de lângă poarta Luxemburgului, de despre Şcoala de Mine, şi
mă duceam până la Tortoni, pe Boulevard des Italiens, unde
luam o îngheţată, şi mă întorceam pe când se îngâna ziua cu
noaptea.
Într-o vreme găsisem un tovarăş cu care mă potriveam la
felul acesta de trai, pe Grigorie Romalo, tânăr de spirit şi de
inimă, devenit victima devotamentului său pentru ţară. Grigorie Romalo, esilat la Brusa la 1848, a murit la Constantinopol,
la Pera, în primăvara anului 1849, în spitalul surorilor de
caritate lazariste, în urma hemoptiziei ce i se pricinuise de
loviturile de paturi de puşcă în piept la afacerea din Iaşi de la
martie 1848. L-am dus de l-am înmormântat la cimitirul de la
Balucli. Alecsandri a scris atuncea o poezie asupra morţei lui.
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Cu Grigorie Romalo, când eram la Paris, duceam uneori pe
lună plimbările noastre nocturne până la Neuilly şi la Boulogne
lângă Saint Cloud.
În Bucureşti obicinuisem şi pe Nicu Bălcescu la acest fel de
viaţă, aşa că, după ce petreceam serile cu mai mulţi amici, apoi
pe la orele unsprezece sau douăsprezece, noi doi, Bălcescu şi
eu, porneam pe jos d-acasă de la mine, de peste drum de hanu
lui Filaret (astăzi Piaţa Teatrului) şi ne duceam dincolo de
Malmaison, la grădină la Câmpineanu (fosta grădina lui Scufa),
unde găseam companie bună şi petreceam ore plăcute până pe
la patru şi pe la cinci după miezul nopţei; ne întorceam acasă
în ziua mare. Pe drum aveam mai totdeauna câte o sfadă, două
cu cânii mahalalelor. Erau mai ales două staţiuni anevoie de
trecut cu pace, una la cotu gârlei de lângă grădina lui Mimi şi
alta pe maidanul de dinaintea bisericei Popa Tatu, unde stau
nişte dulăi cât viţeii de mari, culcaţi covrig, risipiţi pe drum
d-a curmezişul, şi cum ne simţeau, se sculau cu toţii într-o lătrătură şi săreau la noi.
Într-o noapte pin culesul viilor, pe la 1843, pe când lumina
lunei începea a se contopi în razele dimineţei şi ajunsesem în
dreptul caselor lui Simeon Marcovici, după un mic sfat între
noi doi, în răspântii, în loc s-o luăm la deal, pe la Oteteleşanu,
să ieşim la mine acasă, ne-am hotărât să urmăm pe strada
Brezoianu, să ieşim la Mihai-Vodă şi d-acolo s-o apucăm spre
Filaret, să ne ducem să dejunăm cu câte o pereche de cârnaţi
trandaﬁri şi un pahar de must. Ne apropiasem de biserica
Sﬁnţii Apostoli, când întâlnim în cale pe căpitanul Tell, mergând spre cazarma lui de la Mihai-Vodă; şi ne luăm câteşitrei
pe drum înainte, pe sub Mitropolie, la viile din deal. Cu cât ne
suiam pe coastă, cu atât vorbirea noastră devenea mai aprinsă.
Subiectul discuţiunei era acel de toate zilele şi de toate serile.
Ne imputam unul altuia lipsa de patriotism şi de energie; ne
făceam răspunzători de starea nenorocită şi umilită a ţărei, aşa
că la întoarcerea noastră în vale, la fântână, jurasem să ne consacrăm patriei cu trupul şi cu suﬂetul, ne legasem fraţi de cruce
şi ca ﬁecare dintre noi trei să se supuie, cu pericolul vieţei şi al
averei, la hotărârile celoralalţi doi; chiar în ziua aceea ne-am
adunat de am alcătuit statutele şi regulamentele „Frăţiei“.
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Iniţiaţii erau formaţi în grupuri de câte zece, ﬁecare frate
cunoscând numai pe şeful său imediat, diacon, preot sau arhiereu, acel care-l catichisese, îl iniţiase, de la care şi prin care primea ordine şi instrucţiuni şi căruia datora ascultare şi supunere
cu pericolul vieţei şi al averei, păstrând secretul cel mai absolut.
Deviza era: Dreptate, Frăţie.
Statutele, scrise în cifre cu cheie, erau păstrate la mine în
bibliotecă, în scoarţele Algebrei lui Bourdon. La mai 1848, când
m-am decis să mă duc la Constantinopol, am dat acel volum în
păstrarea Bălcescului, dar el peste două zile mi l-a adus înapoi,
zicând că se temea de vreo percheziţiune sau d-o arestare şi
că-l credea mai în siguranţă la mine. La plecarea mea din Bucureşti, am pus acea carte împreună cu alte cărţi şi cu notele
şi caietele mele din şcoală într-o ladă pe care am lăsat-o în
beciu de sub scară, în casa generalului Mavru de la Jicniţă,
unde locuiam, astăzi legaţiunea Italiei, casă care a ars la 1856,
când devenise spital militar în timpul ocupaţiunei austriace.
Acolo, împreună cu casa, s-au mistuit în cenuşă cărţile, hârtiile,
tablourile, mobilele şi cu toate obiectele ce posedam.
Situaţiunea politică de pe atunci se rezumă cam astfel:
Pe la mijlocul anului 1834, spătarul Alexandru Dimitrie
Ghica, fratele fostului domn Grigorie Dimitrie Ghica, fusese
rădicat la scaunul domniei după recomandaţia amicului său,
generalul rus comite Pavel Kisseleff, care a guvernat Principatele de la anul 1829 până la 1834 cu titlul de prezident cu
deplină putere al divanurilor.
Alexandru Ghica, om plin de probitate, stimat şi iubit de
toată tinerimea pentru caracterul său leal şi plăcut, era pizmuit,
ca toţi domnii indigeni, de mulţi din boierii cei mari.
El, la anul 1838, comisese o mare greşală politică: nu apărase cu tărie drepturile ţărei atunci când împăratul Nicolae al
Rusiei ceruse să se intercaleze în Regulamentul organic o clauză
prin care orice lege votată de Obşteasca Adunare şi sancţionată
de domn să nu poată ﬁ pusă în lucrare până mai întâi nu ar
dobândi aprobarea curţilor suverane şi protectoare (Turciei şi
Rusiei), ceea ce echivala cu suprimarea autonomiei ţărei. Deşi
se ştia că pe sub mână Alexandru Ghica făcuse să cază acea pro-
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punere în Cameră, dar avusese slăbiciunea sau nedibăcia d-a
o susţine, cel puţin în aparenţă, şi astfel îşi pierduse popularitatea şi încrederea de care se bucura până atunci. Pe de altă
parte, îşi alienase simpatiile Rusiei prin măsurile luate în contra
espediţiunilor bulgarilor când au încercat să treacă Dunărea
ca să răscoale Bulgaria în contra Turciei. Arestarea şeﬁlor şi
organizatorilor acelei espediţiuni, Deşu şi Costache Suţu, a
decis la Petersburg căderea lui Alexandru Ghica din domnie, şi
nu rămânea decât a se crea un incident care să dea prilej Rusiei
d-a cere mazâlia lui de la Poartă.
Boierii inamici domnitorului s-au folosit de aceste împrejurări ca să-l răstoarne printr-o doleanţă a Obşteştei Adunări.
Unul din boierii de pe atunci, Gheorghe Bibescu, ginerele
bătrânului Alecu Mavrocordat de la Iaşi, a publicat la Paris la
anul 1840 în limba franceză o broşură intitulată Le général
Kissilef et son administration, o biograﬁe al cărei scop era d-a
cufunda pe Ghica exaltând ştiinţa şi virtuţile generalului rus,
scriere pe care a ilustrat-o propuind împământenirea lui. Cu
această scriere, acel Gheorghe Bibescu a devenit favoritul consulatului rusesc destinat a înlocui pe Alexandru Ghica îndată
ce se va îndupleca Poarta să dea ﬁrmanul de mazâlie.
A doua zi după alegerea noului domn, consulul general
Duscoff a zicea că într-acea noapte doamna Duscoff născuse o
fată, şi el, Duscoff, un băiat, înţelegând pe vodă Bibescu; şi avea
dreptate, căci pentru a scoate din urna electorală pe candidatul
său de predilecţie fusese silit să născocească fel de fel de procedări, căci lui Bibescu, deşi îi lipseau două din însuşirile prescrise de Regulamentul organic, etatea de patruzeci de ani şi
cualitatea de boier de trei generaţii, adică boier, ﬁu de boier şi
ﬁu de ﬁu de boier; dar printr-un opus cocus a ieşit ca prin minune din urna electorală.
Vodă Bibescu, rădicat astfel la scaunul domniei contra voinţei naţiunei şi chiar în contra boierilor partidului său, s-a crezut
dator să îşi arate recunoştinţa sa către acei care-l ajutase şi a
încercat să se concedeze esploatarea tuturor mineralelor din
a)
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principatul Valahiei ca monopol unui industriaş rus, vestitului
Trandaﬁroff, şi, printr-o încheiere a Sfatului Administrativ,
interpretând legea regulamentară într-un mod meşteşugit,
acorda acelui Trandaﬁroff dreptul şi monopolul de a esploata
toate mineralele din ţară.
Ca să ﬁe bine înţeles, voi aminti că Regulamentul organic
regula dreptul de esploatare a minelor în modul următor:
1. Orice proprietar avea dreptul de a esploata minele după
proprietatea sa, dând statului 10 % din productul curat.
2. Descoperindu-se o mină pe o moşie particulară şi guvernul
voind ca acea mină să ﬁe esploatată, avea dreptul să previe pe
proprietar şi să-i ceară a o esploata, iar în caz când, după 18
luni după somaţiune, proprietarul nu ar punea-o în esploatare,
guvernul era în drept a o esploata pe seama statului, dând proprietarului 10 % din productul curat.
Sfatul Administrativ, trecând peste drepturile de proprietate a moşiilor statului şi ale clerului, acordase lui Trandaﬁroff
dreptul de a se substitui proprietarilor; şi s-a văzut deodată
circulând două broşuri conţinând dreptul acordat lui Trandaﬁroff, prevenind pe proprietari a avea să se conforme cu
încheierea făcută întru aceasta de Sfatul Administrativ.
Apariţiunea acelor broşuri şi planurile lui Trandaﬁroff d-a
aduce 5 000 de lucrători ruşi a înspăimântat ţara, încât un
strigăt s-a ridicat dintr-o margine la alta, şi Obşteasca Adunare
a trebuit să facă un raport la domn, blamând încheierile Sfatului Administrativ, cerând anularea – un adevărat blam dat
ministerului; acel act merită a ﬁ raportat aci:
„Prea Înălţate doamne,
Obşteasca Adunare a văzut cuprinderea oﬁsului Înălţimei
Voastre, cu No. 154, ce aţi binevoit să-i adresaţi la raportul cu
No. 166, şi s-a pătruns de multă mâhnire pentru băgările de
seamă ce-i faceţi, că ar ﬁ ieşit din hotarele atribuţiilor sale şi
că ar ﬁ călcat regulele bunei-cuviinţe şi a căzutului către înalta
Oblăduirea respect, cerând prin al său raport desﬁinţarea jura)

Curtea protectoare, Rusia.
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nalului încheiat de Sfatul Administrativ extraordinar în privinţa esploataţiei minelor şi întărit prin oﬁsul Înălţimei Voastre;
mai adăogându-se şi că nu s-a pătruns de cuprinderea pomenitului jurnal, ce este întemeiat chiar pe dispoziţiile articolelor
acelora cu cari s-a slujit la întru-expunerea din raportul său
atins de prezisa pricină; la acestea luând Adunarea voie de la
Înălţimea Voastră, vă supune cu respect că, având sub vedere
în toată vremea § de la Art. 54, Art. 56 şi § de la Art. 57 a
Regulamentului organic, ce pe lângă altele o îndatorează ca să
judece folosul tuturor măsurilor ce s-ar lua în pricini ori deobşte
sau întâmplătoare, socoteşte că n-a păşit peste ale sale atribuţii
dacă privind pricina minelor, unul din obşteştile folosuri ale
ţărei, a chibzuit potrivit cu îndatoririle la care a supus-o pravila
organică să roage pe Înălţimea Voastră, în urma desluşirilor
ce luase despre cuprinderea jurnalului, ca să porunciţi a se desputernici pre cât el nu se va ﬁ aﬂând coglăsuitor cu legiuirile
în ﬁinţă, precum şi a se desﬁinţa tipăritele şi obştitele examplare şi a se popri de a nu mai ţircula pentru depărtarea lor
de la temeiurile prăvilei, pe care nu le-ar ﬁ socotit că ar putea
însemna cevaşi dacă nu le-ar ﬁ recunoscut îmbrăcate cu caracter oﬁcial. Acestea au fost, Prea Înălţate Doamne, cuvintele
pentru care Adunarea a întins plecata sa rugăciune doveditoare
a singurii dorinţi ca să vază prescrise chibzuirile atingătoare
de esploataţia minelor înlăuntrul cercului Articolilor 178 şi 179
a Regulamentului Organic; având sub vedere, osebit de alte
consideraţii ce privea la măsurile cerute spre asigurarea venitului statului, şi darea sorocului de doisprezece ani, punct de
căpetenie şi vrednic a se lua în băgare de seamă, neﬁind nicicum cuprins în pomenitele articole; care soroc, pentru ca să se
dea de s-ar ﬁ judecat folositor, trebuia ca o adăogire la pravilă
să se aşeze după formele legiuite prin Art. 55 a Regulamentului
spre a nu se împiedica altmintrelea nici sloboda dispoziţie a
ﬁecăruia proprietar întru cele de bunăvoie tocmeli.
Nu nădăjduia însă Adunarea a priimi de la Înălţimea Voastră răspunsul prin care nu numai sentimentele sale să cunosc
altele decât cele adevărate şi respectuoase către înalta Oblăduire, ci şi îndatoririle puse asupra ei prin Articolile 54, 56 şi
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57 se lasă neluate în băgare de seamă. Adunarea dar se mărgineşte şi acum întru a repeta plecata sa rugăciune, cerând cu
supunere cele cuprinse în raportul său cu No. 166.
Iar cât pentru ceea ce priveşte la viitorul ei, după cum bine
aţi voit Înălţimea Voastră să adăogaţi în sfârşit, ea mai întâi
socoteşte de netăgăduit a vă încredinţa că nu uită, nici va uita
vreodată datoriile sale către înalta Oblăduire, având după
aceasta deplină mulţumire a se mângâia de nădejde că ﬁinţa
şi locul ce înfăţişează stau sub suzeranitatea şi ocrotirea amândorora făcătoarelor de bine prea înalte Puteri.
Acest raport s-au primit de Obşteasca Adunare după cele
mai multe glasuri potrivit cu § g de la Art. 48 din Regulament.
Preşedinele Obşteştei Adunări:
(Semnat) Neofit Mitropolitu Ungro-Vlahiei.
(Semnaţi) Alexandru Ghica, Const. G. Filipescu, Scarlat Gr.
Ghica, Const. Gr. Ghica, Gr. Cantacuzino, I. Slătineanu, C. Filipescu, N.A. Nicolescu, C.N. Brăiloiu, A. Cocorăscu, I. Bălăceanu,
C. Costescu, I. Văcărescu, M. Filipescu, A. Racoviţă, C.Gr. Suţu
(şi un indescifrabil).
No. 205, 1844, februare 29.“
În dezbaterile asupra cestiunei Trandaﬁroff s-a relevat
pentru întâiaşi dată talentul de orator politic a răposatului
Barbu Catargiu, care, ca director al Departamentului Dreptăţii
şi deputat, a susţinut cu multă căldură cauza concesionarului;
dar elocinţa sa a trebuit să se aplece dânaintea cuvintelor patriotice a lui Costache Niculae Filipescu, a lui Niculae Niculescu
şi a celoralalţi deputaţi.
Această victorie a Parlamentului din Bucureşti din anul
1843 a fost urmată de satira plină de spirit a poetului Eliad,
intitulată Măceşul.
Cestiunea Trandaﬁroff era la ordinea zilei şi făcea obiectul
tuturor vorbirilor, şi a noastre când suiam dealul Filaretului.
Nicu Bălcescu, unul din cei trei şeﬁ ai societăţii Frăţia, a
fost apostolul şi iniţiatorul cel mai ager şi mai zelos. Maiorul
Ioan Voinescu II, Bolliac, Bolintineanu, Deivos, Golescu (Alecu
Negru), Marin Serghiescu Naţionalu, Filipescu şi mulţi civili
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şi militari făceau parte dintr-acea asociaţiune. Nu ştiu dacă
dintre oﬁţeri mai este astăzi în viaţă altul decât căpitanul
Christoﬁ.
Mai tot într-acelaşi timp s-a format în Bucureşti Societatea
Literarăa, al căreia scop nu avea nimic ascuns, ci era pur şi
simplu dezvoltarea şi încurajarea literaturei naţionale. Preşedintele ei a fost tot timpul poetul Iancu Văcărescu, având de
secretari pe maiorul Voinescu II şi pe Nicu Bălcescu. Mai mulţi
români din Moldova, Vasilie Alecsandri, Cogălniceanu, Negruzzi şi alţii, făceau parte, şi când unul dintr-aceşti bărbaţi
veneau la Bucureşti era pentru noi toţi o adevărată sărbătoare.
Ne adunam o dată pe săptămână, lunea seara, îmi pare, de
cele mai multe ori la Văcărescu, în strada Poetului, sub Mitropolie, sau la advocatul Stefan Ferechidi, în strada Dionisie.
Nicu Bălcescu, prin activitatea sa, a făcut multe servicii Societăţii Literare. Din contribuţiunile membrilor ei s-au publicat
multe opere literare, precum scrierile lui Iancu Văcărescu,
Călătoria lui Guliver ilustrată de Granville, tradusă de I. Negulici, şi multe alte cărţi.
Pe la 1846, Bălcescu, procurându-şi mijloace băneşti din
familie, a pornit în streinătate, unde a petrecut aproape doi
ani, citind şi notând tot ce a putut găsi în biblioteci şi în arhive
despre viaţa şi vitejiile lui Mihai vodă, eroul căruia plănuise
să-i scrie istoria. Într-acea călătorie a găsit în colecţiunea de
portrete din Biblioteca Naţională din Paris portretul eroului
român, scos şi săpat de vestitul pictor Sadler, contimporanul
lui Mihai, care l-a cunoscut la Praga; tot într-acea colecţiune a
găsit şi portretele domnitorilor Gheorghe şi Grigorie Ghica.
La 1846, pe când mă găseam şi eu la Paris, s-a mai înﬁinţat
şi o altă societate: Societatea Studenţilor Români, cu scop d-a
ajuta şi a încuraja la studii pe tinerii fără mijloace băneşti.
Erau membri acelei societăţi mai toţi românii aﬂători atunci
în Paris: C.A. Rosetti, Cogălniceanu, Nicu Bălcescu, fraţii Brătieni (Dumitru şi Iancu), Iancu Bălăceanu, Al. Catargiu şi
frate-so Calimac, Grigorie Romalo, Scarlat Vârnav (mai în urmă
a)
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devenit Popa Vârnav), Nicu Ruset, Bălănescu, Ion Ghica şi mai
mulţi alţi. Societatea aceasta era pusă sub patronajul poetului
Alfons de Lamartine şi avea un comitet compus de Ion Ghica,
preşedinte, C.A. Rosetti, secretar, şi Scarlat Vărnav, casier.
Pe la ﬁnele anului 1846, un vânt de libertate suﬂa peste
toată Europa. În Berlin se vorbea de constituţie, la Viena de
libertate şi la Pesta de sancţiunea pragmatică. Genova devenise focarul de unde să răspândea ideea de unitate în toată
Peninsula Apenină. Toscana, Siciliile, Lombardia, Veneţia şi
toate micile state de o parte şi de alta a Apeninilor aveau speranţele ţintite asupra cavalerescului rege Carol Alberta şi comptau pe concursul armatei piemonteze; strigătul de libertate şi
de naţionalitate se ridică din toate unghiurile lumei civilizate.
Deodată cu apariţiunea scrierilor lui Giobertib, Filip al Franţei
trimisese la Roma, ca ambasador al său, pe refugiatul napolitan,
pe învăţatul Rossi, naturalist francez şi devenit pair de France.
Cardinalul Mastai Ferreti, episcopul de Imola, urmase bătrânului Grigorie XVI pe tronul pontiﬁcal; şi Biserica Catolică, de
sus, după Sfântul Scaun, propovăduia toleranţa; într-aceeaşi
vreme, în Franţa, agitaţiunea creştea, ideile democratice şi
chiar republicane câştigau din zi în zi aderenţi şi partizani; la
cursurile lui Michelet, lui Quinet şi Miskiewicz se îmbulzeau
studenţii cu miile, unul peste altul; ﬁecare lecţie se termina cu
un tunet de aplauze şi cu strigătul de Vive la République.
Oameni politici din cei mai ispitiţi şi oratori elocinţi ai Camerei
luau parte la banchetele naţionale şi cereau împreună cu
radicalii şi cu republicanii reforma legei electorale.
Românii, de o parte şi de alta a Carpaţilor, nu puteau ei să
rămâie simpli spectatori la cele ce se petreceau în Ungaria, în
Austria şi în tot Occidentul; căutau să se aﬁrme şi ei prin adunarea de la Blaj, prin revendicarea drepturilor autonomice ale
Transilvaniei. În Iaşi şi în Bucureşti, actele lui Sturdza şi lui
Bibescu începuse a ﬁ aspru judecate fără sﬁală. Chiar în adua) Carol Albert, rege al Piemontului şi Sardiniei (1831–1849); a purtat
primul dintre războaiele pentru independenţa Italiei, împotriva Austriei
(1848–1849). b) Vincenzo Gioberti (1801–1852), om politic italian şi ﬁlozof al Risorgimento-ului; prim-ministru al Piemontului (1848–1849).
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nările Societăţei Literare, la care luau parte mai mulţi oameni
d-ai guvernului şi rude de ale Palatului, se alunecau discuţiuni
politice, se critica şi se condamna îndoitul divorţ al perechii
care era pe tronul Valahieia, se blama vânzarea averii lui HagiMoscu în detrimentul creditorilor şi în folosul familiei falitului,
precum şi trecerea mai tuturora din moşiile acelei case în
posesiunea domnitorului b; de pretutindeni se rădica un glas
în contra venalităţii ce domnea în justiţie şi în administraţie,
căci ajunsese a ﬁ fără teamă şi fără ruşine. Cuvântul care se
auzea mai des în Iaşi şi în Bucureşti era că: „Peştele de la cap
se-mpute“.
Îndată după revoluţiunea franceză de la fevruarie 1848, cei
mai mulţi din tinerii români cari se aﬂau la Paris s-au întors
în ţară, ca mişcaţi printr-o gândire electrică; spiritul de naţionalitate şi de libertate se deşteptase în toate straturile societăţei noastre.
Librăria lui C.A. Rosetti şi Winterhalder, de peste drum de
Oteteleşanu, devenise un punct de întâlnire al tinerimei, de
unde se împrăştiau în oraş şi în toată ţara ştirile politice ce
soseau din Europa; şi nu era zi de la Dumnezeu fără d-a înregistra evenimente de acelea cari emoţiona şi îmbărbăţea; mai
ales noutăţile venite din Franţa, unde oamenii chiar cei mai
devotaţi monarhiei din iulie 1830, ca Thiers, Odilon Barrot, de
Lamartine, sfătuiau din răsputeri pe rege şi pe ministrul său
Guizot să cedeze curentului popular şi să consimţă la o întindere mai largă a dreptului de a vota. Spiritele ajunsese atât
de iritate, că un pistol tras pe Bulevardul Capucinelor în dreptul Ministerului Afacerilor Streine, nu se ştie de ce, nici de cine,
nemerind într-un om din mulţime, rănitul purtat de popor cu
a) Pentru a-şi oﬁcializa idila, Gheorghe Bibescu vv. divorţează sub
un pretext neonorabil de Zoe Brâncoveanu-Mavrocordat, iar Maria Văcărescu (Mariţica Doamna, 1815–1859) divorţează de Costache Ghika. Divorţul domnului este obţinut, prin intrigi complicate şi cu metode cu
totul îndoielnice, de la Patriarhia Ecumenică, cu toată opoziţia mitropolitului Neoﬁt al Ungrovlahiei. Nunta se celebrează în 1845 la Focşani,
cu mult fast, naş ﬁind Mihail Sturdza vv. b) Bancruta frauduloasă a
băncii Hagi Moscu are loc în 1838 şi implică administraţia lui Alexandru
Dim. Ghika vv.

416 ion ghica
strigăte pe strade, devine semnalul unei lupte sângeroase, care
răstoarnă tronul şi proclamă republica.a Atunci revoluţia aleargă din capitală în capitală, din popor în popor.
În Bucureşti, deşi ﬁerberea era mare, dar era aşa de ascunsă,
încât vodă Bibescu, răspunzând felicitărilor ce-i aduceau boierii
în ziua de Paşte, le zicea cu mândrie că toată Europa era turburată şi în foc, numai Ţara Românească, graţie înţelepciunei
guvernului său, se bucura de cea mai mare linişte şi securitate.
Nu ştia că chiar în ziua aceea revoluţiunea era gata să izbucnească şi că se amânase numai dintr-o împregiurare despre
care voi vorbi mai la vale.
În Iaşi, unde lumea ﬁind şi mai iritată şi mai impacientă,
agitaţiunea era mai aparentă, se lucra mai pe faţă, dar fără o
înţelegere prealabilă cu Bucureştii1; iar vodă Sturdza, proﬁtând
de o adunare de tineri la Alecu Mavrocordat (Ursu), trimite
toată armata sa, înconjoară casa şi arestează pe câţi poate pune
mâna. Fraţii Roseteşti (Răducanu şi Mitică), Manolache Epureanu, Al. Moruzzi, Sandu Miclescu, Ion Cuza, Grigorie Romalo,
fraţii Cazimir, Nicu Catargiu şi câţiva alţii sunt trimişi peste
Dunăre, daţi pe mâna turcilor la Tulcea şi internaţi la Brusa.
Câţiva din cei arestaţi, precum Alecu Cuza, Alexandru Moruzi,
Epureanu şi alţi, ajungând la Galaţi, scapă din mâna soldaţilor,
se ascund la amicul lor Cunningham, consulul Engliterei, care
îi îmbarcă mai în urmă pe un vapor austriac.b
Acei pe cari nu i-a putut prinde şi au scăpat, precum Vasilie
şi Iancu Alecsandri, Leon Cantacuzino, Alexandru Cneazu,
Alecu Rusu, au alergat la Hangu, la munţi, cu speranţa să ridice
plăieşii şi să pornească cu satele asupra Iaşului. Dar, nereuşind în speranţele lor, au trecut în Transilvania, în Bucovina,
care încotro a apucat. Alecu Rusu şi Iancu Alecsandri, luând
a) În fapt, insurecţia pariziană s-a declanşat în urma confruntărilor
dintre forţele de represiune şi mulţimea care protesta împotriva interzicerii de către poliţie a unui banchet politic, pe 22 februarie. b) Pentru
detalii privind arestarea revoluţionarilor moldoveni în urma petiţiei de la
27 martie şi episodul evadării de sub escortă v. Radu Rosetti, Amintiri,
Humanitas, Bucureşti, 2013, pp. 135–139.
1) Alecsandri răspândi în oraş cântecul său revoluţionar întitulat Deşteptarea României.
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prin Vrancea şi pe la Focşani, au venit deghizaţi în Bucureşti,
unde i-am ţinut ascunşi acasă la mama mai multe zile, până
au putut lua drumul spre Braşov.
Tinerimea venită din Franţa luase parte la luptele de pe
stradele Parisului, în zilele de fevruarie, văzuse pe regele Filip
căutând, el şi familia lui, refugiu în ţară streină, asistase la
revoluţia din Viena şi întâlnise pe principele Metternich căutând să se ascundă de furia poporului, şi veneau gata de luptă.
În faţa unei asemenea stări de lucruri, comitetul Frăţiei
s-a hotărât la o mişcare revoluţionară. Societatea compta deja
ca fraţi mulţi din oamenii cu inﬂuenţă în ţară şi în oraşe; se
putea rezema pe concursul batalionului maiorului Tell şi pe
dezafecţiunea ce esista în toate clasele în contra guvernului
lui Bibescu.
Principiile în numele cărora era să se ridice poporul român
erau discutate şi hotărâte cu mulţi ani dinainte:
1. Libertatea individuală, libertatea cugetării şi a tiparului.
2. Desﬁinţarea castelor şi a privilegiurilor.
3. Împroprietărirea clăcaşilor, cu despăgubirea proprietarilor.
4. Respectarea suzeranităţii sultanului şi a autonomiei, conform vechilor tractate ale domnilor noştri cu Poarta.
5. Desﬁinţarea Regulamentului.
6. Încetarea protectoratului Rusiei.
Poporul român se scula în numele Dreptăţii şi a Frăţiei.
Înainte chiar de luna martie 1848, Nicu Bălcescu a fost
însărcinat de comitet a redacta proclamaţia revoluţionară; şi
s-a provocat îndată o adunare de mai mulţi amici acasă la
Nicolache Golescu şi în camera ocupată de căpitanul Teologu,
unde s-a citit acea proclamaţiune astfel cum a apărut în Bucureşti şi la Islaz, în ziua izbucnirei revoluţiunii.
Asistau la acea adunare de la N. Golescu patru fraţi Goleşti
(Ştefan, Niculache, Radu şi Alecu), Alecu Golescu (Arăpilă), doi
fraţi Bălcescu (Constantin şi Nicu), doi fraţi Brătieni (Tache şi
Iancu), Bolliac, C.A. Rosetti, maioru Voinescu, căpitanu Teologu,
Costache A. Crezzulescu şi Ion Ghica.
După ce s-a citit proclamaţiunea şi s-a adoptat în unanimitate, aşa cum fusese redactată de Nicu Bălcescu, s-a ales îndată
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un comitet executiv compus de trei membri, anume: Nicu Bălcescu, Alecu Golescu (Negru) şi Ion Ghica, cu deplină putere
d-a organiza ş-a conduce acţiunea. Toţi luând îndatorirea d-a
ne supune dispoziţiunilor şi ordinelor emanate de la acel comitet.
Tell, în care se concentra tăria noastră, era informat de N.
Bălcescu şi de Ion Ghica de tot ce se petrecea atât în acele
adunări, precum şi de toate dispoziţiunile şi hotărârile comitetului executiv; dar, ca să nu dea bănuieli, el nu asista nici la
adunările, nici la dezbaterile noastre. El era şezător în Giurgiu,
din cauza serviciului său militar. Batalionul ce comanda avea
paza cordonului Dunărei, până la gura Oltului.
Pe aproape de Paşte am fost trimis de comitet să mă înţeleg cu Tell, ca să ﬁxăm ziua rădicărei. M-am dus mai întâi la o
moşie Cucuruzu, ce aveam în Vlaşca, şi d-acolo ca în plimbare
am fost la Giurgiu, unde am tras în gazdă la prefectul judeţului,
căpitanul Costache Vilara, ﬁul puternicului ministru şi ginerele lui Ştirbeiua. Acolo a venit seara, la petrecere, maiorul Tell,
cu care m-am înţeles despre ora şi locul unde să ne întâlnim.
Am luat rendez-vous pentru a doua zi în răsăritul soarelui, pe
zăgazul care se lucra afară, în susul oraşului, destinat a apăra
portul de viitura apelor Dunărei. Acolo ne-am învoit ca revoluţiunea să izbucnească în Bucureşti şi în Ploieşti în ziua de
Paşte şi totodată batalionul lui Tell să ﬁe concentrat la Islaz,
unde se aﬂa compania căpitanului Pleşoianu, de unde să pornească spre Craiova răsculând Oltenia.
În starea Europei de atunci nu ne temeam nici de intervenire, nici de ocupaţie streină.
Mijloacele băneşti de cari dispuneam erau foarte mărginite.
Cu banii ce putusem aduna, cumpărasem pe sub mână toate
puştile şi pistoalele cari se găseau în prăvăliile din Bucureşti
şi din Ploieşti, puşti proaste de vânătoare cu o ţeavă, şi le împărţisem tinerilor şi oamenilor din popor cari cereau a se arma.
Iată cum se făcea operaţia cumpărătorii de arme: Ruset depunea, din banii ce erau strânşi la dânsul, o sumă oarecare la
a) Barbu Dimitrie Ştirbei, viitorul domn (1849–1856), fratele lui Gheorghe Bibescu vv.
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un neguţător aﬁliat, către care dam aceluia care voia să se armeze o ţidulă în termenii următori:
„Daţi aducătorului un ghiuden şi doi cârnaţi“, ceea ce însemna: „Daţi aducătorului banii trebuincioşi pentru cumpărarea unei puşti şi unei perechi de pistoale“.
Banii de cari dispuneam erau toţi ca la 2 500 de galbeni
(29 000 de franci), aduşi anume:
1 000 de galbeni de C.A. Rosetti,
1 000 de galbeni de Ion Ghica,
480 de galbeni (15 000 lei vechi sau 5 600 franci) aduşi pe
neaşteptate de Niculae Alexandru Nicolescu, care vine într-o
zi la mine şi fără nici un preambul îmi zice:
— Nu ştiu nimica şi nici nu am venit să aﬂu, dar am convingerea că se pregăteşte o mişcare în ţară şi că trebuie să ﬁi
în curent de cele ce se petrec, şi am venit să-ţi aduc 15 000 de
lei (aproape 5 600 franci), de cari dispune cum crezi. Să ştii
însă că voi ﬁ cel dintâi la luptă.
Acei bani îi avea cu dânsul în trăsură, în două trăisti cu
sfánţihi, pe cari i-am luat şi i-am dus la librăria lui Ruset, unde
i-am depus în lada de ﬁer în care se aﬂau şi ceilalţi 2 000 de
galbeni.
Deşi mulţi din boierii cei mai însemnaţi simţise că se pregăteşte ceva şi veneau pe la unii din noi, încurajându-ne şi
chiar escitându-ne, făgăduind că erau gata a da tot concursul
lor moral şi bănesc, dar nici unul n-a venit să aducă un gologan măcar. Ei, în agitaţiunea ce simţeau, nu vedea alta decât
răsturnarea lui Bibescu din domnie şi putinţa ﬁecăruia din ei
d-a-l înlocui.
La începutul lui aprilie rolurile noastre a ﬁecăruia erau
împărţite.
Nicu Bălcescu cu Teologu erau destinaţi a merge la Telega,
unde Marin Serghiescu (Naţionalu), Telegescu şi Duca erau
înţeleşi cu ciocănáşii, ca d-acolo să pornească să răscoale Ploieştii, unde aveam înţelegere cu mai mulţi dintre negustori.
Ştefan Golescu cu frate-său Radu şi cu văru-său Alecu
Golescu şi Dumitru Brătianu să meargă să găsească pe Tell în
tabăra de la Islaz.
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Iar ceilalţi, Nicolae Golescu şi frate-său Alecu, cu C.A. Rosetti, Bolliac, Costache Bălcescu, Ion Brătianu şi Ion Ghica să
rădice tabácii, mărginaşii şi tinerimea din Bucureşti, să meargă gloată la Palat, să ceară lui vodă Bibescu sancţionarea
Constituţiunei.
Stam toţi gata şi aşteptam ordinele comitetului ca să pornim
ﬁecare la destinaţia noastră, când d-l de Nion, consulul general
al Franţei, cheamă pe C.A. Rosetti şi-i arată o depeşă prin care
Lamartine, atunci ministrul trebilor din afară, îi scria să-l
prevestească că trimetea într-adins la Bucureşti pe un amic al
său credincios, pe doctorul Mandl, care avea să ne facă comunicaţiuni importante din partea sa şi că înainte de sosirea acelui
trimis al său să nu facem nici o mişcare. Lamartine fusese
prevestit de noi de tot ce proiectam. În urma acelei depeşe, a
trebuit să contramandăm toate dispoziţiunile luate şi să aşteptăm sosirea doctorului Mandl.
Până în luna mai 1848, nu esistase nici o relaţiune, nici o
înţelegere între noi şi Eliad, iar în timpul pe când aşteptam să
vie doctorul Mandl cu comunicaţiunile ce avea să ne facă din
partea lui Lamartine vine la mine Alecu Dedu, unul din cei
mai activi şi mai zeloşi membri ai Frăţiei, care-mi propune o
întâlnire din partea lui Eliad, zicându-mi că avea să-mi facă
destăinuiri de o mare importanţă. După ce am luat încuviinţarea colegilor mei, am convenit cu Dedu ca întâlnirea cu Eliad
să ﬁe la Colentina, în aleea cu tei. Acolo, în chioşcul de dasupra
lacului, Eliad, în prezenţa lui Dedu, îmi zice că el, deşi se aﬂă
în cele mai bune relaţiuni cu Palatul şi chiar cu ága Iancu
Manu, dar că înainte de toate era român şi credinţa lui era că
sosise timpul ca românii să dea semn de viaţă; şi că el pune la
dispoziţiunea noastră toată inﬂuenţa de care se bucură în
tinerime şi în burghezie, adăogând că era sigur că chiar lui
vodă Bibescu nu i-ar displace poate să vază o manifestare a
ţărei în contra inﬂuenţei ruseşti.
Raportând acea convorbire colegilor mei, s-a luat hotărârea
d-a se admite Eliad în adunările noastre.
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Tot cam p-atunci, trecând într-o seară cu Nicu Bălcescu pe
Podu Beilícului (strada Şerban Vodă), întâlnim o droşcă cu
felinare aprinse, cu opt cai de poştă, mergând spre barieră,
şi-a doua zi aﬂăm că într-acea trăsură era colonelul Bibescu,
aghiotantul domnesc, trimis la Giurgiu să aresteze pe maiorul Tell.
Tell, adus în Bucureşti, după esplicaţiunile ce a putut da lui
vodă Bibescu s-a întors înapoi la comanda sa la Giurgiu. Înainte de a pleca ne-am întâlnit la otel la Caracaş, şi iată ce se
petrecuse.
Între damele din familiile Tell şi Magheru esistau relaţiuni
de amiciţie şi de corespondenţe şi, într-una din epistolele ce-şi
scriau una alteia, se făcea menţiune de o întâlnire între Tell şi
Magheru, cari de mulţi ani nu se aveau bine între ei. Acea
scrisoare, interceptată de Radu Ruset, prefectul de Gorj, şi trimisă ministrului de interne Villara, dăduse bănuieli şi fusese
cauza măsurei ce se luase în contra lui Tell.
N-a trecut mult şi a fost chemat şi Magheru la Bucureşti,
care, după mai multe convorbiri cu vodă Bibescu, a fost numit
comandant-şef al tuturor dorobanţilor şi plăieşilor de peste Olt.
Magheru, la plecarea lui la postul ce i se crease, întâlnind
pe Nicu Bălcescu, i-a zis, strângându-i mâna: „Să ştiţi că m-am
împăcat cu Tell“.
Guvernul începuse a ﬁ neliniştit şi cugeta a face arestări;
dar, viind ága Iancu Manu în sfatul domnesc cu propunere să
aresteze trei inşi, şi anume, pe C.A. Rosetti, pe Grigorie Scarlat
Grădişteanu şi pe Ion Ghica, se scoală Costache Cornescu,
logofǎtul bisericesc (ministrul cultelor), şi zice că era de prisos
să aresteze pe nepotul său Ruset, căci nu mai putea ﬁ primejdios, ﬁind gata să plece la Paris. Atunci un alt membru al
sfatului, Grigorie Grădişteanu, zice că el nu admite escepţiuni
şi că ori să se aresteze câte[şi]trei, sau nici unul, căci dacă era
să se facă favoruri, atunci va cere şi el escepţiune pentru nepotul său, Grigorie Sc. Grădişteanu, căruia şi lui i-ar ﬁ mai plăcut
a se plimba pe uliţele Parisului decât a sta închis la gros.
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În urma acestor cuvinte, preşedintele Villara a închis discuţiunea, zicând că să se mai amâne arestările până se va vedea
cum se sfetésc lucrurile.
Într-una din adunările noastre la Ştefan Golescu, Eliad ne-a
citit o invocaţiune adresată lui Dumnezeu, poporului român şi
puterilor streine, operă mai mult literară decât politică, plină
de poezie şi de misticism, dar care anevoie ar ﬁ fost înţeleasă
chiar de clasele cele culte. Acea scriere o propunea ca proclamaţie şi manifest al şeﬁlor revoluţiunei. Atunci i s-a spus că
proclamaţia către popor era deja redactată, discutată şi adoptată de noi toţi înainte de venirea sa între noi, că nu mai puteam
reveni şi i s-a citit redacţiunea lui N. Bălcescu, asupra căreia
Eliad nu a făcut decât o singură obiecţiune, la partea privitoare
la împroprietărirea ţăranilor, zicând că aceasta va face pe boieri
să nu ﬁe cu noi; obiecţiune la care i s-a răspuns că, oricum s-ar
face, cei mai mulţi boieri o să ﬁe în contra şi că ei vor căuta în
acţiunea Rusiei un sprijin pentru privilegiile lor, şi că singurul
mijloc de a se paraliza acţiunea, înântrul ţărei cel puţin, era
de a interesa gloata la susţinerea revoluţiunei, ceea ce nu se
putea face decât satisfăcând dorinţei drepte a clăcaşilor d-a ﬁ
proprietari pe pământul ce muncesc, măsură care va pune capăt
urei ţăranilor către haina albastră şi că la din contra inamicii
ţărei se vor servi ei de această cestiune, rădicând vreun Tzela
ca la Tarnov în anul trecut.
După discuţiunea ce a urmat asupra acestui punct, Eliad a
convenit de necesitatea acelui articol, a aderat la redacţiunea
lui Nicu Bălcescu şi a doua zi a venit acasă la mine, unde a
scris cu mâna lui acea proclamaţie sub dictarea Bălcescului şi
a luat-o s-o tipărească în tipograﬁa sa de la Obor; exemplarele
tipărite s-au păstrat ascunse într-o claie de fân, în curtea sa
de la vie, până la pornirea la Islaz.
Puţine zile după înţelegerea noastră cu Eliad şi întoarcerea
lui Tell la Giurgiu, a sosit în Bucureşti doctorul Mandl, trimisul
lui Lamartine; instrucţiunile ce aducea erau consemnate în
portofoliul său, scrise chiar de mâna lui Lamartine, adresate
lui C.A. Rosetti şi lui Ion Ghica. Ele prescriau ca să nu facem
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nici o mişcare până nu ne vom înţelege mai întâi cu guvernul
otoman şi că generalul Aupick, noul ambasador al Republicei
la Constantinopol, avea instrucţiuni speciale de a înlesni trimisului nostru relaţiunile cu Poarta.
Ca să urmăm poveţelor lui Lamartine, am hotărât să trimetem pe unul din noi la Ţarigrad, şi alegerea comitetului a
fost unanimă pentru Eliad; dar, făcându-i-se cunoscută dispoziţiunea ce se luase, Eliad a declinat, obiectând că era singurul
susţiitor al numeroasei sale familii, care, de i s-ar întâmpla lui
vreo nenorocire la Ţarigrad, ar rămânea pieritoare de foame.
Aşa că a trebuit să ne gândim la altul, şi am ales pe Ştefan
Golescu, care el, deşi s-a dat gata a se duce, dar ne-a observat
că el, ﬁind în mare intimitate cu vodă Bibescu, se va aﬂa în
strâmtorare când se va duce să-i ceară concediu ca membru al
Curţei Înalte şi l-ar întreba vodă despre scopul mergerei sale
şi nu-i va putea răspunde nimic, şi că aceasta va deştepta
bănuieli. Atunci comitetul a găsit cu cale să mă trimită pe mine.
Hotărându-mă eu să plec, am trebuit să cer paşaport de la
postelnic, pretextând un voiaj de agrement în Italia şi în Franţa
prin Constantinopol. Îndată după acea cerere, am fost chemat
la palat, unde, după ce am aşteptat vreo două ore într-o cameră
singur, s-a deschis deodată o uşă cu mare zgomot şi a apărut
vodă Bibescu, viind către mine, cu ochii mari deschişi şi târând
picioarele, şi-mi zice:
— Vous voulez aller à Constantinople? Qu’est-ce que vous
allez chercher là?
Şi, fără să aştepte vreun răspuns, adăogă:
— Je dirai à votre beau-père de vous en empêcher.a
Îmi întoarce spatele şi iese precum intrase.
Eu, în previziunea că nu mi se va acorda cererea, îmi procurasem un paşaport englez de la consulul general al M. Sale
britanice Colquhoun, de care mă puteam servi după ce voi trece
fruntaria, hotărât a mă strecura noaptea printre pichete cu o
a) „Vreţi să vă duceţi la Constantinopol? Ce să căutaţi acolo?… Îi voi
spune socrului dumneavoastră să vă oprească“ (fr.).
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barcă, să trec Dunărea la Rusciuc, lăsând ca nevasta să vie să
mă găsească la Constantinopol.
Îmi luasem toate dispoziţiunile şi eram gata de plecare, când
primesc vizita bunului român colonelul Năsturel Herescu.
Ocupa atunci postul de postelnic (ministrul trebilor din afară),
către care adresasem cererea mea de paşaport; ţinea în mână
un plic, pe care mi-l dă, zicând:
— Uite, m-am certat furcă cu vodă pentru dumneata. I-am
zis: „Eu cunosc pe Ghica de un bun român şi sunt sigur că,
chiar de s-ar duce la Ţarigrad cu gând să se ocupe de politică,
el nu va lucra în contra intereselor ţărei“. Iancu Manu ţine
mult să facă arestări; chiar adineaori venise în sfat cu o listă
de vreo cincizeci de persoane. Tot Villara mai cu minte: i-a
răspuns că, şi d-ar ﬁ fost poate o bună măsură acum vreo două
luni, dar acum era prea târziu, că nici o sută, nici o mie de
arestări, de s-ar face, nu va opri buba d-a sparge; că toată lumea
era amestecată şi că el nu ştia pe cine să bănuiască.
Pornind eu la Constantinopol, am fost înlocuit în comitetul
executiv prin C.A. Rosetti.
Peste puţine zile după plecarea mea din Bucureşti, făcându-se arestări, s-a precipitat izbucnirea revoluţiunii.
Atentatul în contra lui vodă Bibescu nu avea nici o conexitate cu partidul revoluţionar.a
Proclamarea revoluţiei la Islaz, răscularea din Bucureşti
şi abdicarea lui Bibescu şi toate peripeţiile câte au avut loc
a) La 9 iunie 1848, în ziua Adunării de la Islaz, Gheorghe Bibescu vv.
este ţinta unui atentat comis de trei tineri, copleşiţi, probabil, de zelul
revoluţionar. Domnul se aﬂa în trăsură împreună cu Alexandru Villara,
ministrul treburilor din lăuntru, când un glonţ îl atinge în epoletul uniformei. Două zile mai târziu, Gh. Bibescu semnează Proclamaţia de la Islaz,
apoi, în faţa ameninţării unei invazii ruseşti, abdică. În lunile premergătoare revoluţiei domnul s-a aﬂat permanent sub presiunea ruşilor – care
solicitau măsuri preventive –, însă nu i-a dat curs. Atitudinea lui Gh.
Bibescu în anul 1848 este ambiguă, dar poate ﬁ descrisă ca pasivitate
cvasicomplice. Ulterior, guvernul provizoriu revoluţionar se transformă
în locotenenţă domnească şi este într-o primă fază recunoscut de otomani;
apoi, la presiunile Rusiei, trupele otomane ocupă principatul, în luna
septembrie, şi înăbuşă revoluţia.
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din ziua arestărilor până la intrarea lui Omer paşa şi a lui
Lüders cu Fuad eféndi şi cu generalul Duhamel în ţară sunt
consemnate, zi cu zi, oră cu oră, în ziarele publicate în tot timpul guvernului provizoriu şi a căimăcămiei de trei, de la iunie
până la septembrie. Faptele sunt descrise pe larg în colecţiunea
Pruncului Român. Eu am voit să-ţi narez aci numai episoadele cari au precedat revoluţia de la iunie 1848, pe cât le-am
putut cunoaşte.
La citirea celor dintâi rânduri ale acestei epistole, ai crezut,
sunt sigur, că-mi propuneam o biograﬁe a mult regretatului şi
preţiosului nostru amic Nicu Bălcescu, şi ai avut dreptate.
Acesta îmi era scopul când am luat pana în mână. Dar, cu cât
înaintam, scormonind şi dezgropând în memoria mea cele petrecute de peste acum mai mult de o jumătate de secol, şi
treceam de la copil la tânăr şi la bărbat, de la scriitor şi istoric
la omul politic, cu atât viaţa lui Nicu Bălcescu se înfăşura şi
se împletea cu viaţa mai tuturor oamenilor cari au jucat un rol
în ţara noastră de la 1841 până la 1853, anul în care el a părăsit
lumeaa, lăsând un gol mare între noi.
Voi urma în epistola următoare vorbindu-ţi despre rolul şi
activitatea lui Nicu Bălcescu în timpul cât a trăit proscris, de
la anul 1848 până la 1853.
Am auzit şi am văzut pe mai mulţi atribuindu-şi lor, numai
lor, tot meritul revoluţiunii de la 1848, şi mi-am zis adesea:
Căci nu trăieşte Nicu Bălcescu, că le-ar spune cu pana lui cea
ageră, în stilul său cel pătrunzător, că deşteptarea de la 1848
nu a fost opera unui singur om, nici a unui grup sau a unui
partid, ci a fost opera simţului naţional al României întregi, a
fost rezultatul a trei generaţiuni; le-ar spune că acea mare
revoluţiune nu putea ﬁ oprită de nimeni şi că ea s-ar ﬁ făcut
chiar în lipsa ﬁecăruia dintr-acei cari au sau au avut cutezanţa
a-i revendica paternitatea. Cugetătorul şi organizatorul a fost
naţiunea, iar Tell şi Magheru au fost braţul care a executat
voinţa ei.
a) Nicolae Bălcescu (n. 29 iun. 1819, Bucureşti) s-a stins din viaţă la
29 nov. 1852, la Palermo.
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În tot timpul cât a trăit Nicu Bălcescu, am fost în cea mai
strânsă legătură de amiciţie şi de comunitate de cugetări. Am
trăit mult în acelaşi oraş, la Bucureşti, la Paris şi la Constantinopol, şi când am fost despărţiţi unul de altul am fost în
corespondenţă continuă, ne-am comunicat totdeauna tot ce
cugetam, tot ce lucram.
Eu am păstrat un mare număr de epistole de la dânsul şi
cuget a publica pe toate acelea cari ar putea avea un interes
public; în ele va putea vedea ﬁecare că, tot timpul cât a fost
proscris şi pribeag, nu a lipsit un singur moment până la moarte
de a lucra pentru ţara lui, cu pericolul vieţei şi al sănătăţei.
Scrisorile mele către dânsul s-au răpus, deşi el, prin testamentul său olograf, aﬂat la domnul Nicolae Ionescu la Consulatul Otoman din Palermo, testament care mi s-a transmis
în original de ministrul cultelor Bolintineanu, îmi lega mie
toate hârtiile sale; dar ele au căzut în mânile altoraa şi nu le-am
putut avea. Dintre scrisorile mele către dânsul, am găsit numai
opt, rămase din întâmplare la frate-tău Iancu, cu care conlocuia
la Paris, la 1850. Iancu Alecsandri mi le-a trimes acum trei
ani, însoţite cu următoarea epistolă:

„Paris, 8/20 noiembre 1883

Iubite prietine,
Voind a pune în ordin nişte hârtii învechite la
noi, am descoperit o serie de epistole adresate la anul 1850 de
Ion Ghica din Constantinopol lui Nicu Bălcescu, care locuia cu
mine la Paris.
Câte suvenire în câteva cuvinte! Pe cât mi-aduc aminte,
acele epistole au fost lăsate la mine de mult regretatul nostru
amic, când a plecat la Palermo, de unde a plecat apoi la sferele înalte.
a) Referire la Alexandru Odobescu, editorul Românilor supt Mihai-Voievod Viteazul, care primise manuscrisele lui Bălcescu de la fratele acestuia Costache.
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Nu ştiu dacă ele, cu toate că private, nu aparţin istoriei, care
sub acţiunea unora din voi începuse deja a pomeni de ţara noastră; în orice caz, eu le restituiesc autorului. Facă el cum va
crede mai bine şi primească această restituire ca o reamintire
de nişte timpi fără preţ şi de o amiciţie statornică şi devotată.
Iscălit: I. Alecsandri.“
În ziua de 17/29 mai 1848 porneam la Constantinopol şi
duceam cu mine următorul act, prin care eram autorizat a lucra
şi a tracta în numele persoanelor iscălite într-însul. Acel act
era redijat astfel:
„Quelques uns des Valacs, les plus inﬂuents, désireux d’assurer la prospérité intérieure de leur pays sous l’égide de l’intégrité de l’Empire Ottoman, ont l’honneur d’envoyer Monsieur
Ion Ghica comme agent conﬁdentiel et comme représentant de
leurs idées et de leurs vœux près du Ministère Impérial de sa
Hautesse le Sultan.
Les bons Valacs nourrissent la ferme espérance de voir réussir la mission de Monsieur Ion Ghica, mission qui a pour but
de faire rentrer la Principauté dans le sens véritable de ses
anciennes capitulations avec la Sublime Porte, conformément
aux instructions données a Monsieur Ion Ghica et que celui-ci
est autorisé à communiquer oralement ou par écrit au Ministère Impérial.“ a
Iscăliţi: Nicolae Golescu, C.A. Rosetti, Stefan Golescu, Dimitrie Brătianu, N. Bălcescu, Rodolf Golescu, Démetrius Ghica,
a) „Unii dintre valahi, cei mai inﬂuenţi, dornici a asigura prosperitatea
internă a ţării lor sub egida integrităţii Imperiului Otoman, au onoarea
de a-l trimite pe domnul Ion Ghica în calitate de agent conﬁdenţial şi de
reprezentant al ideilor şi dorinţelor lor pe lângă Ministerul Imperial al
Înălţimii sale Sultanul. / Bunii valahi nutresc speranţa fermă în reuşita
misiunii domnului Ion Ghica, misiune ce are drept ţel readucerea Principatului în adevăratul sens al vechilor sale capitulaţii cu Sublima Poartă,
conform instrucţiunilor date domnului Ion Ghica şi pe care acesta este
autorizat a le comunica verbal ori în scris Ministerului Imperial“ (fr.).
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I. Eliade, C. Bălcescu, A.G. Golescu, I.C. Brătianu, C. Bolliac,
Alexandru C. Golescu, I. Câmpineanu.
Doctorul Louis Mandl mă recomandă prin următoarea scrisoare generalului Aupick, ambasadorul Republicei Franceze
la Constantinopol:
„Bucharest, ce 14 juin 1848

Monsieur le Général!
Envoyé par Mr. Lamartine, comme agent conﬁdentiel du Gouvernement Français, pour lui rendre un compte
exact de la situation politique de la Valachie, j’ai eu déjà plusieurs fois l’occasion d’adresser des rapports au Ministre des
Affaires Etrangères, dans lesquels j’ai du ﬁxer son attention
principalement sur les points suivants:
La Valachie et la Moldavie sont actuellement des provinces
russes. Toute la partie intelligente du pays se révolte contre une
administration pareille; on est prêt à faire une révolution, on
pourrait même compter sur un succès heureux, si les menaces
d’une intervention russe n’étaient à chaque instant mises en
avant. Le prince régnant lui-même se dit porté aux reformes,
mais empêché par la Russie. Le parti national du pays a donc
résolu d’envoyer un agent conﬁdentiel, Mr. Ghika (Jean), à
Constantinople, à ﬁn de s’entendre avec le Cabinet Turc. Il espère
trouver près de vous, Monsieur le Général, tout l’appui moral
que vous pourriez lui prêter. J’ai déjà prévenu Mr. Lamartine,
il y a quelques jours, du prochain départ de ce délégué, et il est
possible que dans une des prochaines dépêches que vous recevrez
de Paris, il en sera question. Seulement, comme il avait été
d’abord décidé que ce serait Mr. Étienne Golesco, qui partirait,
j’ai donné ce nom.
J’espère, Monsieur le Général, que les espérances des patriotes valaques ne seront point trompées et que l’insufﬁsance de
ma recommandation ne diminuera en rien l’appui moral, que
la politique de la République vous permettra de donner au
délégué, Mr. Ghika.
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Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma plus haute
estime.
Votre très humble serviteur
Dr. Louis Mandl“a
Voi urma în epistolele următoare cu peripeţiile emigrării.b
Al tău amic
ion ghica

a) „Domnule General! / Trimis de dl Lamartine ca agent conﬁdenţial
al guvernului francez, pentru a-i face o dare de seamă exactă cu privire
la situaţia politică a Valahiei, am avut deja în mai multe rânduri ocazia
de a adresa rapoarte ministrului afacerilor străine, în care a trebuit să-i
atrag atenţia mai ales asupra punctelor următoare: / Valahia şi Moldova
sunt în prezent provincii ruseşti. Toată partida inteligentă a ţării se revoltă în contra unei asemenea administraţii, este pregătită să facă o
revoluţie; s-ar putea conta chiar pe un fericit succes dacă ameninţările
cu o intervenţie rusească nu ar ﬁ prezente în ﬁecare moment. Însuşi
princepele domnitor se declară înclinat spre reforme, dar împiedicat de
Rusia. Partida naţională a ţării a hotărât deci să trimită un agent
conﬁdenţial, pe dl Ghika (Jean), la Constantinopol, spre a se înţelege cu
cabinetul turc. El speră să găsească la dumneavoastră, Domnule General,
tot sprijinul moral pe care i l-aţi putea acorda. L-am prevenit deja pe dl
Lamartine, acum câteva zile, de apropiata plecare a acestui delegat, şi
se poate ca într-una din viitoarele depeşe pe care le veţi primi de la Paris
să se facă menţiune despre aceasta. Doar că mai întâi ﬁind hotărât să
plece dl Étienne Golesco am dat acest nume. / Nădăjduiesc, Domnule General, că speranţele patrioţilor valahi nu vor ﬁ înşelate şi că puţina greutate
a recomandării mele nu va scădea cu nimic sprijinul moral pe care politica
Republicii vă va îngădui să-l daţi delegatului, dl Ghika. / Binevoiţi a primi, Domnule, expresia stimei mele celei mai înalte. / Al dumneavoastră
preaumil servitor / Dr. Louis Mandl“ (fr.). b) Epistolele următoare, la care
autorul face referire încă de la primele rânduri ale scrisorii, vor ﬁ publicate
în 1889 la Editura Librăriei Socec & Comp., Bucureşti, sub titlul Amintiri
din pribegia după 1848. Noue scrisori către V. Alecsandri, şi cuprind un
număr mare de documente inedite cu privire la activitatea emigraţiei române în anii premergători Unirii.
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legenda ilustraţiilor

Ilustrațiile au fost executate în peniță și au ca sursă de inspirație
documentele iconografice (litografii, picturi, tipărituri etc.), costumele,
armele și monumentele de arhitectură din epocă: p. 2 Harta Ioniei și
a Arhipelagului Dodecanez. 11 Vasile Alecsandri. Casa Alecsandri din
Bacău. 25 Blazonul lui Ion Ghica. 27 Ion Ghica. Capela conacului
Ghica de la Ghergani. 44 Grigore Dim. Ghika vv. Boieri și dorobanți
din epocă. 50 Panduri olteni din epocă. 58 Ioan Gh. Caragea vv.
Interior din epocă cu mobilier oriental și apusean. 70 Lámbros
Photiádes. Școală parohială cu dascăl român. 81 Alexandru Ipsilanti.
Scenă de bătălie între otomani și greci la 1821. 111 Clopotnița Mănăstirii Plumbuita. 119 Ioánnis Koléttis. Ali pașa din Ianina la vânătoare
pe lacul Butrint, cu garda de arnăuți. 129 David Urquhart. Catedrala
Sfânta Sofia din Constantinopol în epocă. 140 Palatul Tuileries înainte
de a fi ars. 169 Mihail Sturdza vv. Palatul Ocârmuirii din Iași pe la
1840. 178 Căruța poștei pe la 1840. 179 Theódoros Kolokotrónis.
Ruine antice în Peloponez. 188 Iancu Văcărescu. 189 Arnăuți și
haiduci în costume din epocă. 198 Cula Greceanu din Măldărești,
Vâlcea. 199 Teodros II. Scenă de bătălie din campania britanică în
Etiopia, 1868. 223 Abdul-Medjid I. Mic port grecesc în epocă. 248 Napoleon III. Palicari greci și soldați francezi într-un port grecesc, în timpul
Războiului Crimeii. 265 Bethel Henry Strousberg. Palatul Strousberg
din Berlin pe la 1870. 284 Pavel Dmitrievici Kiselev. General și ofițeri
ruși din epocă. 297 Nicolae Mavrogheni vv. Cupeu de lux pe la 1800.
311 Nicolae I. Soldați ruși din epocă. 318 Falezele Angliei la Canalul Mânecii. 365 Ion Câmpineanu. Taraful lui Dumitrache Ochialbi.
385 Alexandru Dim. Ghika vv. 386 Grigore Alexandrescu spre sfârșitul
vieții. Mănăstirea Cozia. 400 Nicolae Bălcescu. Conacul din Bălcești,
Vâlcea. 430 Ofițer otoman și călărași români pe la 1848.

glosar

Glosarul cuprinde cuvinte ieşite din uz sau marginale în lexicul actual,
sensuri ieşite din uz ale unor cuvinte uzuale (ex. mangál, arzător pentru
cărbuni, sau braşoveán, negustor care face comerţ cu Braşovul), precum
şi împrumuturi ocazionale din alte limbi, limitate la epocă. În deﬁniţii s-au
reţinut în general doar sensurile pe care le au termenii respectivi în textul
lui Ion Ghica. Atunci când există şi alte forme ale cuvântului uzuale în
epocă, acestea sunt enumerate după intrarea principală, chiar dacă nu
apar ca atare în text; la fel s-a procedat şi cu variantele lexicale care apar
în text. Acolo unde s-a considerat necesar, s-au dat minime indicaţii etimologice. Pentru alcătuirea glosarului s-au folosit cu precădere următoarele surse: Lazăr Şăineanu, Dicţionarul universal al limbei române,
ed. a VIII-a, Scrisul românesc, f.l., 1929; August Scriban, Dicţionaru
limbii româneşti, Institutu de Arte Graﬁce „Presa Bună“, Iaşi, 1939,
Dicţionarul limbii române, XIX tom., Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010. Opera lui Ion Ghica, una dintre cele mai bogate lexical din
literatura română, este izvor pentru toate aceste dicţionare.

ágă, agá pl. agále comandant militar otoman; comandantul trupelor
însărcinate cu menţinerea ordinii,
boier de prima clasă.
ágiu (it. ággio) câştig provenit
din schimbul valutar.
agoánă (ngr. agonía) luptă (cu referire la războiul de independenţă
al grecilor).
alilodidáctică metodă de învăţământ prin care elevii se instruiesc unii pe ceilalţi sub îndrumarea
profesorului.

anaforá pl. anaforále raport scris
al unui dregător către domn.
anteríu, antiríu, anteréu pl. anteríe, antiríe, antiríile haină lungă
boierească purtată peste cămaşă şi
pe sub giubeá.
apărătoáre evantai.
armáş boier însărcinat cu administrarea robilor domneşti, în Ţara
Românescă.
armeán, armán (tc. harmán) la
jocul de arşice, suprafaţa circulară
în care se joacă.
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arvát croat.
árz ordin al sultanului.
arzmahzár (tc. arzi mahzar) petiţie colectivă către Poartă.
avizó, avisó, avís (fr. aviso) mic
vas militar pentru curierat sau
transport rapid.
báci la jocul de arşice, cel care
câştigă o rundă şi are dreptul să
arunce primul.
bandiéră stindard.
barateríe (fr. baraterie) fraudă
produsă de căpitanul sau echipajul
unui vas în dauna armatorului.
báş-, -başá element de compunere provenit din tc., cu sensul de
„cel mai mare“ (în grad), căpetenie
(báş-boier, báş-ciohodár; bacál-başá, starostele băcanilor).
başbuzúc pl. başbuzúci, în text şi
başibuzúci soldat otoman voluntar din trupele neregulate, care nu
primea soldă, ci doar parte din
pradă.
băsnár mincinos, care povesteşte
basne.
becér boier care are în grijă beciul şi bucătăria domnească.
beglér-béi, beglerbéi, beglerbég, beilerbéi guvernator general al unei provincii otomane (bei
al beilor).
beilíc reşedinţa înalţilor demnitari otomani la Bucureşti (şi Iaşi);
cazarma trupelor otomane la Bucureşti.
bére (inf. lung al vb. a bea) băutură.
beşliagá, beşlí-agá, beşleágă
comandantul beşlíilor, soldaţi ai
unui corp de cavalerie uşoară; în
Principate, după 1821, cu funcţie
de menţinere a ordinii.
beşlíc monedă otomană de argint în valoare de cinci (tc. beş) parale sau cinci lei.

bibíl garnitură de dantelă, la guler, manşete etc., cu colţurele.
biníş pl. biníşuri haină boierească de ceremonie, strânsă pe corp şi
mai largă în poale, lungă şi cu mânecile despicate.
bogasiér negustor de produse de
manufactură, mai ales de bogasíu,
stofă ﬁnă şi lucioasă folosită la căptuşeli.
brandebúr, brandenbúrg v.
ceapráz.
braşoveán negustor de produse
fabricate la Braşov, mai ales ﬁerărie, sticlărie, postavuri.
brulót (fr. brulot) vas de război
încărcat cu materii inﬂamabile,
folosit la incendierea altor vase.
buceá bucşă (la osie).
cabaníţă mantie domnească cu
ceaprázuri de ﬁr şi îmblănită cu
samúr, dăruită de sultan domnilor
Principatelor la învestitură (ultimii
domni care au primit cabaniţa au
fost Grigore Dim. Ghika şi Ioniţă
Sandu Sturdza, la 1822).
cacóm mustela erminea, hermină.
cafegí, cafegíu slujitor însărcinat cu prepararea şi servirea cafelei.
caiccíu conducătorul unui caíc
(barcă).
caimacám locţiitor domnesc.
calemcheríu postav scump pictat cu pensula sau condeiul (tc. kalém din ngr. kalámi, trestie, condei).
calemgíu funcţionar de cancelarie, copist.
cananarchisí, canonarhisí a
cânta ca un canonarh, protopsalt,
care cântă mai ales canoanele.
cantór, cantóră pl. cantoáre (rus.
kontora) contoar, birou, agenţie.
capán magazie de provizii pentru
armata otomană.
capanlíu negustor turc care venea
în Principate să cumpere pe preţuri

glosar 441
impuse provizii pentru garnizoanele dunărene sau pentru armată.
cápăt masa unui credit („capete
şi dobânzi“).
capucheháia, capú-chehaiá reprezentantul domnilor români la
Sublima Poartă.
capugíu, capigíu portar al Seraiului; şi cu sensul de capugí-paşa,
căpetenia capugiilor, însărcinată cu
transmiterea şi îndeplinirea unor
ordine.
caúc acoperămînt de cap asemănător cu un potcap, mai lat la fund.
caváf cizmar, negustor de încălţăminte.
cavás, caváş jandarm.
căminár dregător mărunt însărcinat cu perceperea cáminei, impozitul pe băuturi.
cârcserdár, carserdár căpitanul unei potere.
cârjalíu, cărjalíu membru al
cetelor de tâlhari turci care acţionau în Balcani în sec. XVIII–XIX;
au fost cooptaţi în trupele lui Osman Pasvantoglu, în vremea căruia treceau Dunărea şi prădau
Oltenia şi Muntenia.
ceacşíri pantaloni largi, de obicei de culoare roşie; sub genunchi
se continuau cu jambiere (tuzlúci)
de aba, pentru călărie.
cealmá acoperitoare de cap dintr-o bucată de pânză înfăşurată,
asemănătoare unui turban mai mic
şi mai simplu.
ceapráz ciucure sau aplicaţie
(găitan) împletită din mătase, bumbac sau ﬁr cu care se ornau veşmintele.
ceaúş curier; aprod; uşier; funcţionar militar inferior; suboﬁţer.
cepchén haină bărbătească sau
femeiască scurtă până în talie, cu
mânecile despicate, de obicei bogat
ornamentată cu ceaprázuri.

cervíş seu de vită.
chehaiá pl. chehaiéle intendentul unui vizir sau al unui paşă.
chehaiá-bég intendentul marelui vizir, guvernator al Ţării Româneşti la 1821–1822.
chiocéc dans turcesc în cerc.
chiostéc şnur sau lănţug cu care
se prindea o manta atunci când era
purtată pe umeri neîncheiată.
chirigíu cărăuş.
chítră (ngr. kítron, kítra) citrus
medica, fruct citric asemănător unei
lămâi foarte mari, cu coaja foarte
groasă, din care se face dulceaţă.
cicmigeá casetă de bani.
ciflíc moşioară, conac de moşie.
cinóvnic funcţionar mărunt.
ciocănáş muncitor la ocnă, care
sparge sarea cu ciocanul.
ciohodár slujitor domnesc.
ciorbagíu comandantul unui regiment de ieniceri („cel care distribuie hrana“); prin extensie, oﬁţer
otoman.
cirác protejat, om de casă.
císlă procent individual din impozitul colectiv stabilit pentru o comunitate.
citaríe, citareá stofă ﬁnă, vărgată.
cláuster, cláustru (germ. Kloster) mănăstire catolică.
clucér dregător însărcinat cu
aprovizionarea curţii domneşti.
cóchii-véchi (sb. ko će veće, bg. ko
şte veşte, cine dă mai mult?; fonetism alterat de o etimologie populară) licitaţie („le-a luat Băltăreţu
de la mezat, la cóchii-véchi“).
complecţiúne, complexiúne (fr.
complexion) aspect ﬁzic.
confinát (fr. conﬁné) închis,
izolat.
cóntoş, cóntăş, cóntuş pl. cóntoşe manta boierească îmblănită.
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corói (magh. karoly) uliu, şoim
dresat pentru vânătoare, de unde
adj. coroiat.
covérgă coviltir, acoperământ de
rogojini.
cúcă căciulă de blană neagră, cu
fund de catifea aurie şi cu pene de
struţ, dăruită de sultan domnilor
Principatelor la învestitură (până
în 1822).
cupár dregător care îndeplinea
funcţia de paharnic personal al
domnului.
curamá cotizaţie, colectă.
cúrsă pastilă aromatică importată din Orient.
cutníe atlaz cu urzeală de bumbac, de fabricaţie turcească.
dájnic contribuabil care plăteşte
dájdie.
depínge (lat. depingere) a descrie,
a zugrăvi.
derebég, derebéi căpetenie locală care s-a răzvrătit împotriva
sultanului; în text cu forma de pl.
derebéghi.
devlét Imperiul Otoman (tc. ot.
Devlet-i ‘Aliyye-i ‘Osmaniyye).
divictár dregător de rang mic
care purta uneltele de scris ale
domnului.
djúrstvă, dejúrstfă administraţia centrală a armatei (în perioada 1839–1859).
dragomán translator, interpret
în serviciul administrativ, diplomatic sau militar; funcţia de mare
dragoman al Porţii era adesea o
anticameră pentru tronul Principatelor în epoca fanariotă.
edeclíu slujitor domnesc.
eféndi (tc. eféndi din gr. authéntis,
stăpân) titlu de politeţe turcesc,
domn.
elcíu consul al unei puteri europene la Poartă.

epingeá, ipingeá manta de postav gros ornată cu găitane.
eréde pl. erézi jur. moştenitor.
evgheníe (ngr. eugeneía) nobleţe.
evghenís, evgheníst nobil.
falángă (ngr. fálaggas) pedeapsă
constând în bătaia la tălpi ( înainte
de 1828); piesa de lemn în care se
imobilizau picioarele celui pedepsit.
farmazón (etim. multiplă, ngr.,
rus., fr., şi contaminări populare)
vraci, probabil medic militar („farmazónul nostru, bietul căpitan
Ciupagea“); francmason („profesorul Santo farmazónul“).
fănoásă, fânoásă maşină agricolă care întoarce fânul.
fărtál, fartál (magh. fertály din
germ. viertel, sfert) blazon, prin
extensie de la câmpul unui blazon
împărţit în sferturi.
férber joc de cărţi.
feregeá haină bărbătească sau
femeiască din stofă ﬁnă sau mătase,
purtată peste cămaşă.
fermeneá haină boierească scurtă, cu mâneci, brodată cu ﬁr sau
mătase, uneori îmblănită.
fífer (germ. pfeifer) cântăreţ din
ﬂuier sau ﬂaut (într-o fanfară).
filonichíe ceartă.
fimfunsfánţihi (germ. fünfundzwanzig) monedă austriacă de argint în valoare de 25 de crăiţari.
fustáş soldat din garda domnească înarmat cu lance (fuşte, din lat.
fustis).
gabroveán negustor care importa ﬁerărie produsă la Gabrovo (în
actuala Bulgarie), în special cuţite.
gevreá basma de mătase brodată.
ghermeşít, ghermesít, ghermesút atlaz cu ape.
ghicelíc, ghigilíc scuﬁe de
noapte.
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ghiordúm, ghiurdúm joc de
cărţi.
giolár la jocul de arşice, jucător
bun; de la giól, totalitatea (tc. çöl)
arşicelor puse în joc; printr-o deplasare semantică, pl. gioále ajunge
să însemne în argoul contemporan
oase („a da la gioale“).
girít, gerít, gerét (tc. çirit)
suliţă scurtă; sport tradiţional turcesc în care se aruncă suliţa din
galop.
giubeá haină largă, de obicei îmblănită, purtată pe deasupra.
glébă iobăgie.
góstină, góştină bir pe oi şi
porci.
gugiumán căciulă de samúr cu
fundul alb pentru domn şi beizadele şi cu fundul roşu pentru marii
boieri; prin extensie, işlíc.
haleá boier în slujbă.
harşá, arşá stofă scumpă care
se pune sub şa; valtrap, cioltár.
hǎrşie piele de miel din care se
fac căciulile.
hátman în Ţara Românească, boierul comandant al zapcíilor şi
aprozilor; în Moldova, boierul comandant al armatei.
huzmét venitul principal al ţării
(ocne, dijmărit, vinăríci etc.), la dispoziţia domniei.
iasaccíu jandarm turc.
íchi la jocul de arşice, arşic mai
mare, umplut cu plumb, cu care se
lovesc celelalte arşice.
ierolochít (ngr. Ierós Lóchos,
Legiunea Sacră) membru al Batalionului Sacru al Eteriei, numiţi şi
mavrofóri, datorită uniformei negre (ngr. maúros).
iminéu pantof uşor şi jos de marochin, de tip oriental („de la Yemen“).
iníc (fr. inique) injust, arbitrar.
isnáf breaslă; breslaş.

isprávnic boier însărcinat cu administrarea unui judeţ.
işlíc pl. işlíce termen generic
pentru diversele acoperăminte de
cap purtate de boieri, boiernaşi şi
slujbaşi, potrivit rangului şi slujbei.
işlicár artizan care face sau repară işlíce.
iúnker, iúncher tânăr, de obicei
ﬁu de boier, care făcea un stagiu
militar înainte de a deveni oﬁţer
(1831–1859).
încuráre (lat. *in-currare) alergare de cai, goană a cailor; incursiune.
lebadeá, libadéa v. anteríu.
lénghi, lénchi (tc. lenk, şchiop, v.
Timur Lenk) la jocul de arşice, lovitură foarte bună.
lipcán v. tătár-mizíl
loghiótat profesor grec; savant.
logofǎt în Ţara Românească,
al doilea boier după marele ban;
ministru; mare logofǎt, preşedintele divanului; logofǎt de divan,
secretar.
lúde, liúde pl. lúzi, liúzi (sl. lúdu,
oameni, lume) unitate de contribuabili.
madér vin de Madera.
mahmudeá monedă otomană de
aur bătută de Mahmud II; prin extensie, galben turcesc.
maidán piaţă; a scoate la maidán,
a expune, a scoate la iveală.
maloteá manta femeiască cu gulerul şi mânecile îmblănite.
manáf (de la numele lui Manah
Ibrahim, căpitan al lui Osman Pasvantoglu) cârjalíu; soldat turc,
mai ales călare.
mandát ordin.
mangál vas de aramă sau alamă,
cu picior şi capac, aşezat pe o tavă,
care încălzeşte încăperea cu mangal.
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masalá torţă.
mátimă lecţie.
mavrofór v. ierolochít.
mazdrác pl. mazdráce lance.
mazíl boier de clasa a treia, scos
din slujbă şi supus anumitor dări;
urmaşul unui boier mazíl.
mazilí a destitui un domn; a scoate din slujbă un boier.
medelnicér dregător de rang
mic care-i toarnă domnului apă să
se spele pe mâini la masă; după
1830, doar rang onoriﬁc.
mehmendár slujbaş care însoţeşte un trimis străin.
méşi, méşti încălţăminte de piele
ﬁnă, galbenă (meşínă) purtată de
boieri peste ciorapi şi sub pantof
sau cizmă; în casă se intra doar în
méşi.
meterhaneá fanfară militară şi
ceremonială turcească.
minavét ﬂaşnetă, caterincă.
minteán haină scurtă de postav,
de obicei ornată cu găitane.
miralái oﬁţer otoman cu grad de
colonel (care comandă un regiment).
mucǎri foarfece cu care se taie
mucul lumânării.
mucheléf elegant, fercheş.
mudír administrator al unei unităţi teritoriale otomane, primar.
muraháş plenipotenţiar otoman.
múrsă aluniţă falsă.
múzzo, pl. múzzi mus, elev marinar.
naceálnic şef (de serviciu), comandant.
nafé, nafeá blana de pe pântecele vulpii, folosită la căptuşeli.
nárt preţ ﬁx şi impus la care se
achiziţionau de către otomani cerealele, şeptelul şi materiile prime
din Principate până la Tratatul de
la Adrianopol (1829).

nefér soldat otoman; poteraş pământean.
neisán (tc. neyzen) naist.
nizám soldat otoman în termen
(la 1826 Mahmud II desﬁinţează
corpul ienicerilor şi încearcă să
alcătuiască o armată de conscripţie
de tip occidental).
nohutíu cafeniu deschis, de culoarea năutului (tc. nohut) neprăjit.
obáht comandament (al trupelor
ruse).
ocá, óca pl. ocále, óca unitate de
măsură a greutăţii (1,271 kg) sau
a volumului (1,520 l) – în Ţara Românească.
odivói infanterist.
otcúp arendarea (antrepriza)
unor bunuri sau venituri ale statului (ocne, vămi, impozite).
otnoşénie raport oﬁcial.
paceá blană de pe picioarele animalului, folosită la căptuşeli.
paiá boier cu rang, dar fără slujbă.
palicár viteaz creştin, mai ales
grec; luptător grec în războiul pentru independenţă de la 1821–1830.
pambríu stofă de merinos.
paraponisí a se supăra.
parastisí a juca un rol într-o piesă de teatru.
parúcic, porúcic (rus.) locotenent
paşúş (magh. paszus) paşaport.
pazárnic (rus. pazarnik, din pazar, din tc. pazar, bazar, piaţă)
slujbaş care are în grijă pieţele;
poliţai de piaţă.
pecetluí a supune la o pedeapsă
care îl punea pe condamnat în imposibilitatea de a se spăla (în epoca
fanariotă şi a domniilor pământene;
pecetluirea cămăşii).
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pisér copist.
podorójnă ordin scris de a pune
la dispoziţie cai de poştă.
polcóvnic colonel, comandantul
unui regiment (pólc).
poslúşnic, poslújnic slujitor boieresc scutit de dări.
potúri pantaloni de călărie largi
pe coapsă şi strâmţi pe pulpă, ornaţi cu găitane.
profír (fr. proﬁl prin contaminare
cu rom. ﬁr) tiv de blană.
proviánt provizii pentru armată,
zaherea.
prúă (fr. proue) proră.
radóu (fr. radeau) plută.
raiá (în text sub forma raý) cetate otomană pe teritoriul Principatelor, împreună cu domeniul
înconjurător; raiálele erau puncte
militare şi comerciale strategice;
teritoriul lor era supus administraţiei, jurisdicţiei şi legislaţiei otomane (de ex. musulmanii aveau voie
să construiască moschei).
regeá pl. regeále agent de inﬂuenţă, avocat.
reís-eféndi marele cancelar al
Porţii, ministru de externe.
rodozahár dulceaţă de trandaﬁr.
sacnasíu, sagnasíu pl. sacnasíe,
sagnasíe balcon închis de lemn,
speciﬁc arhitecturii balcanice şi otomane, care iese în afara zidurilor
şi unde femeile sau stăpânul casei
îşi petrec timpul privind în stradă
fără a ﬁ văzuţi.
salepcíu, salepgíu vânzător de
salép, băutură răcoritoare preparată pe baza tuberculilor unor anumite orhidee.
sálţă (ngr. sáltsa) sos (sărat).
samúr martes zibellina, zibelină
(specie de jder); în texte rom. şi cu

sinonimul soból (a nu se confunda
cu cârtiţa).
sangulíe ţesătură ﬁnă (voal) de
mătase.
sămeşíe slujba sámeşului, care
strângea sáma (birul) dintr-un
judeţ.
schélă port.
scúle bijuterii, obiecte de metal
preţios.
sdélcă contract.
seimeán soldat dintr-un regiment
de mercenari balcanici înﬁinţat de
Matei Basarab.
seís, seíz argat la cai, rândaş.
seleáf, sileáf, sileáh brâu lat
arnăuţesc în care se purtau armele
(iatagan, hangere, pistoale).
selimíe stofă de mătase pentru
anteríe.
seraskiér, seraschér ministrul
de război al Porţii.
serdár boierul comandant al cavaleriei; ulterior, doar rang onoriﬁc.
serhát cetate otomană de graniţă; v. raiá.
sevái stofă de mătase albă şi ﬁr.
sfánţ, sfánţíh, sfánţic (germ.
zwanzig, douăzeci) monedă austriacă în valoare de 20 de crăiţari,
sorcovǎţ.
sfetí a (se) lămuri.
simoríe (ngr. symmoría) bandă.
sinét act, document.
singeáp, sângeáp pl. singépi
sciurus cinereus, veveriţă cenuşie.
slugér, sulgér dregător de rang
mic însărcinat cu aprovizionarea
curţii şi a armatei; mai târziu, rang
onoriﬁc.
soitár, soitaríu măscărici al
curţii sau al trupei.
sorocovǎţ, sorcovǎţ v. sfánţ.
spahíu cavalerist otoman.
spángă, şpángă sabie; baionetă
(fără tăiş).
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stacój rac; homar.
stólnic dregător de rang mic însărcinat cu masa domnească; bucătar domnesc sau boieresc.
suvaríu soldat otoman de cavalerie.
şárt rânduială, rost.
şáică şlep.
şătrár dregător însărcinat cu
intendenţa armatei, a corturilor
(şatre); mai târziu, rang boieresc
mic, onoriﬁc.
şăuáş cal dintr-un atelaj care
este înşeuat; atelajele mari (poştalioane, caleşti, tunuri) erau mânate
de unul sau doi surugii călare.
şişaneá, şuşaneá puşcă cu cremene cu ţeava lungă, în şase feţe
(ghinturi), şi cu bătaie mare.
şleápă, şlápă tricorn.
tabác pl. tabáci tăbăcar.
tablá-başá cal de paradă dăruit
de sultan domnului la învestitură.
taclít stofă vărgată pentru brâie
sau turbane.
talpáş, tălpaş pedestraş dintr-un corp înﬁinţat de Şerban Cantacuzino.
tarabolús, tarabulús (tc. Tarabulús, Tripoli în actualul Liban)
stofă pentru brâie sau turbane.
tarapaná (tc. tarab hané) monetărie.
tarár pl. taráre (fr. tarare) maşină care separă boabele de cereale
de impurităţi.
taxidár slujbaş însărcinat cu
strângerea dărilor.
tătár-mizíl (tc. menzíl, poştă) curier rapid prin serviciul poştelor sau
curier oﬁcial în sistem militar (lipcán); în Balcani, serviciul de curierat otoman era organizat în trecut

cu călăreţi tătari; în texte rom. şi
cu sinonimul înadins tătar.
târtán (germ. [Österreichischer]
untertan, supus austriac, prin falsă
analiză) evreu (depreciativ), evreii
identiﬁcându-se astfel în epocă.
tecnologíe gram. morfologie.
teşchereá paşaport, permis.
tetreá dulceaţă.
tombatéră (ngr. tón patéra, ca pe
vremea tatii) işlíc; ﬁg. persoană
retrogradă.
topúz sceptru, buzdugan (însemn
al puterii domneşti).
toxín, tocsín (fr. tocsin) clopot
de alarmă.
tricaliót locuitor din Tríkala, în
Tesalia.
tufeccíu (tc. tüfekçi, puşcaş) lefegiu din garda domnească.
túi stindard otoman alcătuit
dintr-o lance cu semilună în vârf
pe care erau prinse două cozi de cal
în cazul domnilor români şi al beglerbéilor sau trei în cazul marelui
vizir.
tumbeléchi, tumbéchi pl. tumbeléchiuri, tumbéchiuri tobă mică
de aramă.
turá (tc. ot. tughra) semnătura
caligraﬁcă a sultanului pe monede
şi ﬁrmane.

udagáci, odogáci croton eluteria, plantă aromatică
uzurár (fr. usuraire) cu caracter
de camătă.
vadeá termen de plată, scadenţă.
vádră măsură de volum egală cu
10 ocále.
valesí titulatura unui valíu.
valíu guvernatorul unei provincii otomane (vilaiét)
vapél volan (la o rochie), falbala.
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vasél, vaşél (ngs. vasélo, it. vascello) vas de război, bastiment.
văcărít impozit pe vite.
vătáf de plái (der. regresiv de la
pl. vătáşi; der. vătăşél, vătăşíe) căpetenia plăieşilor care păzesc un
plai (unitate administrativă).
venghércă tunică scurtă bărbătească, îmblănită şi ornată cu
găitane.
vilaiét (fr. vilayet) provincie otomană, eialet.

vinaríci, vinăríci impozit pe vin,
vinărit.
vútcă lichior slab alcoolic.
zapcíu administrator al unei plăşi
(unitate teritorială); executor al impozitelor.
zaráf negustor care schimbă bani
sau împrumută cu camătă, telal,
bancher.
zăcáş trândav.
zeibég soldat turc din Asia.
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