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mantuireï ...
suri, călăreţi şi iT
numai lovind cu coctl^vPOPESCtJ
mulţime a Târgoveştenilor, şi boem
^
puterea pepturilor cailor lor din Slam Râmnic pe^că
Intr’acea di, Măria Sa Négoe cel cucernic, cel religios ca
găr şi cel urilor de singe ca un pustnic, în urma incfe
cumnatului seu Preda Spătarul, mergea împreună eu casa sa civilă
şi militară la Cămpul-lung spre a lua parte la o mare venătpre
de urşi, lupi şi mistreţi.
Negurele nopţi abia începuse să se imprăscie roşite de apropierea
rosalbeî aurori, şi deja căruţele încărcate cu provizii şi slujitori aï
palatului pornise ca să ajungă la locul unde Măria.Sa avea să cqnăcescă sera; abiase făcusediuă,şicaiî Măriei Saleîmpreună cu aï cur
tenilor şi Fruntaşilor asceptau inchingaţîşi îndăbălaţî la scara Domnésca;abia răsărise só rele. şi poporul acoperise piaţaşi stradele după
lingă Palat. TotăJumea era în mişcare, toţi de la mic pană la mare
erau nerăbdători së vază cât mai curând pe vodă pornind spre înde
plinirea acestei răsboinico petrecere; numai M. S, nu se grăbea, nu
mai el întârzia De. şi fusese ficsătă pentru purcedere óra rësarireï
sórelui, insădînsul eşi în scara mare gata de plecare tocmai la mie
dul dileî, tocmai după ce’l săturase boeriî cu nenumărate îndemnuri
după ce poporul deja îşi manifestase de mai multe ori impacienţa
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Venătorea. — Valea Dracilor
Totă Tirgoviştea era in mişcare în diua de 1 Octombrie anul
măntuirei 1514. Pe stradele din jurul palatului era atăţea cai, tră
suri, călăreţi şi pedestri în cât soldaţii nu puteau trece de cât
numai lovind cu cotele şi cu téca spedelor spre a despica compacta
mulţime a Târgoveştenilor, şi boerii abia resbeaű printreglotă prin
puterea pepturiîor cailor lor din Slam Rămnic pe. care călăreau.
Intr’acea di, Măria Sa Négoe cel cucernic, cel religios ca .un călu
găr şi cel uritor de singe ca un pustnic, in urma îndemnurilor
cumnatului seu Preda Spătarul, mergea împreună cu casa sa civilă
şi militară la' Câmpul-lung spre a lua parte la o mare venătore
de urşi, lupi şi mistreţi.
; Negurele nopţi abia începuse şăse imprăscie roşite de apropierea
rosalbei aurori, şi deja căruţele încărcate cu provizii şi slujitori ai
palatului pornise ca să ajungă la locul unde Măria Sa avea sa eonăcesc.ă sera; abiase. făcuse dină, şicai i Măriei Sale împreună cu aï cur
tenilor şi fruntaşilor asceptau inchingaţişi îndăbălaţi la scara Domnăscă; abia răsărise só rele. şi poporul acoperise piaţa şi stradele după
lingă Palat. Totă lumea era în mişcare, toţi de la mic până la mare
erau nerăbdători së vază cât mai curând pe vodă pornind spre înde
plinirea acestei.răsboinice petrecere; numai M. S, nu se grăbea, nu
mai el întârzia De. şi fusese iicsată pentru purcedere óra resărirei
sórelui, însădînsul eşi’în scara mare gata de plecare tocmai la mie
dul dilei, tocmai după ce’l săturase boerii cu nenumărate îndemnuri
după ce poporul deja îşi manifestase de mai multe ori impacienţa
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prin felurite strigări, şi după ce sântul Mitropolit şi tot clerul îl con
vinsese îndestul cum că vărsarea de sănge ce avea să săvîrşească cu
ocasiunea proectatei vânători nu era un păcat pedepsit de bisericăGând îşîpuse piciorul ca să încalice, mulţimea îl salută cu aceabucuriă cu care supuşii întîmpină pe un stăpân demn de iubire, dar
când îl vădu călare* din tóté pepturile eşi o esclamare de surprisă şi
mulţumire, căci li se înfăţişară înainte, nu cuceruicul Năgoe urîtorul de fapte răsboinice, ci însuşi moşul şău Basarab Voevod care
prăpădise la Vulcan oştirile craiului Carol Robert !
Românii iubiaü pe Năgoe Vodă pentru că după^un şir de anr
grei pentru popor, an! plini de răsboe, crudimî, certe de partide, in
trige şi alte angarale ruinătore averii naţionale, el prin spiritul seu
blînd şi religios, sciuse să stabilăscă pacea şi să asigure averile
supuşilor săi, ei Par fi iubit şi mai mult dacă J’ar fi sciut că pe
lingă bunătate ar fi întrunit şi strămoşăsca vitejie.
Păn’atuncî Năgoe evitase d’a se arăta în public ca un oştăn, şi
lumea se deprinsese a’l respecta numai ca p’un vlădică. Poporul
se bucura de bine-facerile ce resultaü dintr’astă aplicare pacinică
care ’I scăpa de tristele consecinţe ale crudului résből, dar în
fundul ânimel lor se simţăii urfiiliţl, el fii eroilor de la Rovine, să
fie cârmuiţi de un Vlădică 1
Din norocire el încă nu cunosceaü tóté calităţile domnului lory
căci dănsul departe d’a se fuduli cu însuşiri ce nu avea, se ferea
d’a da la ivălă pe tóté câte le poseda. Iată pentru ce se bucură
aşea de mult poporul din Târgovisce când vădu aerul falnic şi
răsboinic ce dobândise dorianul lor îndată ce încalecă.
In adevăr, când vodă se aruncă pe cal şi agerul armărar începu
a juca sub dănsul, tot aerul de modestie, de pietate, de blândeţe
şi de sfială dispăru de pe faţa sa, spre a da loc aceluia de
sprinten şi brav cavaler, aer curat românesc. Pe fruntea lui
lată, pe care se citea pacea şi grijea d’a fugi de rău şi aiface bine,
se desemnă la moment creţuriie ne temerii şi ale bărbăţiei ; pe
obrajii lui, unde era mal nainte întipărită linisceaunel consecinţe
împăcate, se arată în o clipă flórea inimoşiel. Tot se transformă
în el îndată ce se vă<Ju în mijlocul răsboinicilor săi ; uită vechiul
învăţ d’a umbla şi a’şî ţine corpul ca un arhimandrit, şi arătă
tuturor cari se indoiaú de virtutea lui, că era romăn verde şi.

oşteanu mândru şi voinic, cum fusese şi mai înainte d’a fi domn
şi om matör. Ce frumos este un domnitor bun şi viteaz, încongiurat de curtenii sëi ce’lü respectă, de ostenii sei ce’lű ad
miră şi de poporul seu ce’lü iubesce ! sórele înconjurat de stelele
sale nu este mai frumos.
îndată ce vodă se sui pe cal, poporul începu a acclama, şefii
armatelor a comanda, trompetele a resuna şi caii a necheza; după
aceea cortegiul porni spre barieră în sunetul buciumelor şi a
cântecelor de fanfare, iară stradele Taro vist eî rein trara în obici
nuita lor tăcere.
Cinci dile trecuse de când reşedinţa Domnească se mutase iarăşi Ia
Càmpu-lungû şi de când munţii şi muscelele resunaude sgomotele
produse de vênâtôre ; în acele dile Négoe Vodă se transformase cu
totul. Acela ce mai n’ainte, îndată ce se scula, mergea la biserică
şi se ruga Cerului pentru sine şi pentru poporul sëu, apoi mergea de
présida innaltul divan şi adunarea ţereî, acum se desceptâ înda
tă ce sórele îşi arunca prima căutătură indiscretă printre verdiI
arbori ce încoronau crestele munţilor, părăsia patul repausului în
dată ce deschidea ochii, se îmbrăca cu vestmîntul de vênâtôre
îndată ce se scula, şi dupa o mică gustare, se arunca pe agerul
sëu armăsar şi, in fruntea boerilor sëï alerga prin munţi şi pă
duri după fiarele sălbatice. Acela cemal’nainte nu putea audi alt
sgomot de cât acel al litaniilor şi cuvintelor rostite în Divan,
şi altă melodie de cât acea a cântărilor religiöse, acum se îmbă
ta cu plăcere de sgomotul produs de cal, câini şi venătorlşide
ascuţitele fanfare vitejesc!. Caracterul juneţe! se desceptase într’insul după trei ani de somnolenţă.
<
A şeasea di fiind Duminică, Vodă îndată ce se sculă, merse in
fruntea suitei sale la Monastirea de piatră edificată de primul
Domn al Tëreï Românesc!, de străbunul sëu Negru Vodă Basa
rab, apoi după terminarea sântului oficiu, se urcă pe cal, şi urmat
de junii së cavaleri, reapucă calea muscelelor. In acea cji era vorba
să scoţă din vicluinele muscelelor un mistreţ colosal care prăpă
dea vitele tuturur muntenilor după lângă Vilsan şi Riul Dómnel,
şi ameninţa chiar siguranţa traiului locuitorilor de prin acele locuri.
, Acéstágrósnicáfiară îşîavea sălaşiul în muscelul dintre Riul Dómnel
şi Vilsan, intr’o măgură obscură, mărginită d’o parte d’un pîrîiaşî
*
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care ’s! săpase nisce. maluri profunde ca un abis spre a se
‘ arunca în Rîul Domne!, iar de altă parte de spumósele ape
ale unui torent, care îşi arunca sgomotósele sale unde în
braţele rîuluï Yîlsan. Pe. lângă acea măgură şi pe lângă ambele rîulele ce o iăcea nepătrundibile, era poteca pe unde treceaü locui
torii de la un muscel .la altu, care potecă de când acest monstru
îşi aşezase cuibulîn vecinătate, se pustiise, iar locuitorii, neavênd
cum să mal comunice prin locuri aşa de’anevoióse, părăsise drumul
şi nu’şî mal vedeau de afaceri. Aflând cum că M. Sa Vodă ă ver
nit|la Câmpu-lungu pentru venătore, părgăriî satelor vecine şi cei
mai , inimoşi dintre locuitorii lor, îşi luară ănimeleîn dinţi, îniruntară orî-ce, primejdie li.s’ar fi putut pricinui din pricina afurisitei de
jiganil £ şi alergară acolo unde se găsea M. Saca să’lu róge să’I scape
de acel duşman ce a cutesat să se facă atât de supărător. Năgoe
Vodă cum audi, nu mai stătu o clipă în cumpănă, cu tóté că era
<Jiua ropausului, ci dădu nvmaî decât ordin ca să se ia măsurile
necesarie pentru a se porni cu resboî contra sălbatecului usurpatorű.
De. şi potecile pe unde aveau să treacă eraü destul de anevoióse,
cu tóté acestea cavalerii cari urmau pe Vodă îşi conduse armăsarii
cu atâtajdibăcie, în cât în Ir’o oră şi jumătate trecură două muscele
şi se pregăteaă a părăsi caDomnullor în frunte, lunca Bugheî şi a
sui pe cel d’alü treilea muscel care îi despărţea de satul Aninósa. La pólele acelui muscel, la marginea unui mic rîuleb
o numerósa depuţaţiune de ţărani eşi înainte cu pâinea şi sarea
păcii, rugând pe M. S. să bine-voiască a descălica puţin, ca să ia
parte la o frugală gustare ce pregătise sub o dumbravă verde de
anini, pe mólele tapet de verdeaţă, chiar acolo unde generâţiunea
urmaşiă edifică monastirea numită Aninósa. Vodă priimi bucuros
şi descălica în clipă ; asemenea făcu şi curteni săi; dar nici Vodă
nici boerii nu se puse la masă, până ce nu birui îndărătnică mo
destie a óspetiJor lor şi până nu îl înduplecă ca să participe şi
dănşiî împreună cu Curtea la acest ospăţu?câmpenesc
~ Nu voiü gusta din pânea vostră, dise M. S. dacă nu o veţi
impărţi-ocu mine şi cu al mei; ot Românul are drept a rupe pâlnea cu domnul său, precum are fiul drept d’a o rupe cu părintele
său; însă mal ales de cât toţi aveţi dreptul voi, voi a căror
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părinţi aü iăcut pe Radu Vodă să scape-ţâra de Tătari şi pe
Mircea Vodă să goniascâ pe Sultanul Baiadet pană la Odriiü; voi
sunteţi adevărata boerime a terei, yoí sunteţi urmaşii vitejilor
carî ne aű păstrat ne atinsă astă ţeră mandră, voî dar mai bine
de cât toţi aveţi dreptul d’a sta cu mine la masă.
Modestii ţerani mâncară cu Vodă la masă, fără ca în inima
vre-unuia din boeri să se nască cea mai mică umbră de supăra
re, vëdêndu-se la masa domnească alături cu nişte opincarï, pentru
că nici unul din boeri d’aţunci nu se credea înjosit d’a li alătur
cu ţăranul, fiind-că părinţii acestor modeşti plantatori, contribuise
a ridica pe câmpul de resboi gloria părinţilor lor şi crease no
bleţă familiilor lor. Ce bine era pe atunci când omul devenea
mare numai prin marele sale fapte ! Ce frumosă era epoca Cincinaţilor Români! .
In timpul mesii, Vodă ceru lămuriri moşnenilor dăspre positia locului şi despre chipul prin care credeaű mai nemerit să
atace mai bine pe inamic şi să-i tae mijlócele de retragere; ţeranii îi dătură tote esplicaţiunele cerute şi’l rugară, să bine voiască a primi ca gonaci opt dintre dănşii, cei mai însemnaţi prin di
băcia d’a véna fiarele sălbatice. Vodă asceptă cu mulţumire, şi sculându-se de la masă ordonă tuturor să încalice. Cei opt gonaci se
presintară înaintea M. Sale investemântaţi in simplu lor costum
muntenesc, cu un cuţit de vênatôre la brîu, cu arcu pe umer şi
cu o tolbă cu săgeţi la spate ; M. S. le detecu bună voinţă mâna
ca să’i o sărute, încuragiă prin cuvinte măgulitore bărbăţia lor şi le
ordonă a purcede Înaintea cortegiului. Erau demni de vădut acei
bravi fii ai munţilor, cu figura lor pe care se citea curagiul şi
bărbăţia, cu spetele lor late acoperite de bogate cóme negre şi ca
stanii şi cu statura lor mărăţă pe mici lor cai de munte plini de
putere şi agerime; cei mai frumoşi şi cei mai bravi dintre boeri
remăsese muţi de admiraţiune şi gelosie vă(Jend pe aceşti copii de
munte cu ce eroică cochetărie şi dibăcie îşi conduceau fugarii şi
cu ce înlesnire mănuiau simplele lor arme! lnsă-şi Vodă fu- co
prin? de admirare...
. v
— Vedeţi voi pe aceşti şoimi de munte, fjise. el lui Vorriicu
Preda şi celor din jurul său ; ei aü să ne smulgă din mâini cea ma*

8

mare parte din isprăvile ce vom dobîndi astădî ; nici unul din voi
nu’I va întrece în iutéla şi bărbăţie
Pe la amedî crotegiul ajunse la locul de bătae, şi fie-care ocu
pă posiţiunea ce’î fusese mai dinainte hotărită. Vornicul Preda cu
cei mai cutesătorî din junii fii de boerî merse precedaţi de doî
munteni din satul Domnescî, pe rîui Domne! în sus, apoi apu
cară spre stânga prin albia uscată a unui rîuleţ, suiră o costă
de muscel pe o potecă fórte anevoe de urcat, se strecurară cu
multă anevoinţă printr’un deal de arbori şi călării, iără a desco
peri vre-o umbră de potecă, suiră şi coborîră, când călări, când
trăgând cai de căpestre mai multe deluleţe şi prăpăstii, în fine
eşiră la un luminişî pe marginea unei prăpăstii, în fundul caria
curgea spumósele ape ale Vîlsanului. Altă cetă condusă de spăta
rul Udrea apucă spre drépta, merse mai mult timp printr’o pă
dure désá şi íntunecósá până dădu de o potecă, coborîră în albia
rîuluî, pe care îl trecu intr’o clipă, şi se duse să se unescă cu o mul
ţime de ţeranî care se adunase din satele vecine spre a da ajuto
rul cuvenit acestei venătorî. Pe când Preda şi Udrea rătăceau
prin labirintul de arbori şi buruenl, junele Vintilă, fiul spăta
rului, împreună cu o parte*,dinjDoerl, după ordinul domnesc, apu
case pe o cale opusă camaradilor sei, urcase muscelul in josul
rîuluî pe o potecă ce’î eşise înainte, şi ajungând înaintea Vornicu
lui în satul Vîlsan, alese pe cel mal voinici din junii ţeranî şi
îl respândi împreună cu o parte din ca maradi! sëï pe petecă pe
unde venise, iar pe o parte din boerî şi din tëranï îl lăsase in vale
spre a tăea inimicului cel mal din urmă mijloc de refugiu.
Pe când boeril şi ţăranii se împrăsciau in modul de scris mal sus,
Vodă cu restul boerilor împărţiţi în mal multe cete, urmau din
depărtare pe cel opt haitaşî cari mergeau drept spre măgura
unde era culcuşul mistreţului, şi într’o jumătate de oră fu in iacia acestei viziuni íntuneeóse. Atunci Vodă îşi imprăsciă forţele de
care dispunea in formă'de eventaliű injurul întăririril în bugetul
căriase adăpostea fiara, şi comandă tuturor sa stea pe loc pînă ce
hăitaşiî vor scóte pe inimic din locul sëü de retragere. Nu avură
să ascepte mult timp, fiind că mistreţul aurise de multunsgomot neobicinuit in giurul vizűinél sale şi eşise dintr’însa ca să vadă
cu cine avea a face, şi după ce plecase urechea sprepăment ca să a

o
île clin ce parte să se păzescă, şi după ce stătuse în acestă posiţiune
cât va timp, ridică capul în sus şi clănţăni într’un chip amenin
ţător din gróznicii sei dinţi, fiind-că audea din tóté părţile sgomote
de paşi şi nenchedăturî de cai. înţelegând cum că era încon
jurat din Iote părţile, fiara scóse un grohăit teribil, şi cum zări
pe cei opţ hăitaşî, se aruncă cu totă .furia asupra lor, lovi cu
colţii in pământ şi se repeeji a sfâşia pe cel cVántaiü cutezător. De
odată şi chiar intr’acel minut se vëdu fără de veste reţinut în loc de
o forţă necunoscută şi simţi la ambele urechi o durere pătrunzătore.
In deşert clănţăni el cu furie din dinţi, în deşert se sbuciumă, in deşert îşi sbîrli ţeposa cómá şi scóse din largul sëü pept
grohăituri selbatice, fiind că dróea de câni ce deslănţuise hăitaşii
in minutul când veduşe pe mistreţ repedindu-se, îl apucase bine
de urechi şi ’l ţinea vîrtos în loc. Plin de groejă mistreţul
vëdu pe unul din hoitaşi puind în arc o săgeată, apoi îndrep
tând-o spre el; în acel minut frica de morte iîdădu nuoî puteri, şi
ii făcu să[se sbuciume încă o dată, apoi să lase bucăţi din urechile
sale in gurele câinilor şi să scape de dânşii, ast-fel că în minutul
când săgeata ise înfigea în ceafă, el nu mai era reţinut de căni şi
putu să se repeadă spre acel ce-’î o trimisese pentru a’şi resbuna. In parocsismul furii sale, el resturnă tot ce întâmpină în
cale, sfâşia vr’o căţî-va căni care voiră a’l ţine în respect şi în
cepu a alerga după vânători, carii, cum veciuă că greşise şi înlăritase numai fiara selbatică tară să-l omóre, se urcase in câte
un copacii!.
Mistreţul orb de manie, alergă la rădăcina arborelui in care se
urcase vînătorul ce ’l rănise, şi ne băgând in seamă mulţimea că
nilor care se ră mădise pe dinsul, precum şi durerea ce’ï causa rana
produsă de săgeată, începu să isbească tulpina cu puternicii sei
colţi cu gând d’a dăsrădăcina copaciul. De sigur că ’şt [ar fi în
deplinit scopul, dacă Vodă şi boeriî nu ar ii ajuns la timp şi
nu ar fi reuşit ca prin o slavă de flnte *) să atragă asupra lor
*) Sa nu mi sc impute cu la anul 1514 am pu3 arme de foc in mânele
Românilor ; Turcii le au purtat chiar la luarea Gonstanlinopolel, abea după câţi
va ani de la ivcntarca lor, prin urmare puteaű Românii, şi mal ales vodă
săli săi, să ’şî permită luesul d’a avea câte-va pusei după o j umătate de se
col şi mal bine de la inventarea prafului de puşcă.
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atenţia şi mânia inimicului lor. In adevăr cum audi ast nouatac, mistreţul se intórsé spre iluştrii Venator!, lăsă capul în
jos, închise ochi! şi alerga urmat de câini spre dênsiï. Aceştia
çum il vădură, nu perdurâ timp, ci; pentru adoa óra.descurcară
asupra Iu! armele lor, clar nu dobîndirâ alt résultat mai bun de cât
câte-va rane uşore care nu fura în stare sâ’l dobóre. Noile durer! '
înidriară diliania şi ma! mult şi’l făcu sa se repâzăin mijlocul lor,
să sfişie burta cafüluí junelui Radu fiul Vornicului Vintilă delà
Afumaţi, şi pe urma să se năpustescă asupra cavalerului răsturnat.
Ar ii reuşit a smulge din domenul istorie! pe cel maî viteaz şi ma!
nenorocit din viitori! Domnia! României, pe ïla.du al VII de la
Afumaţi, dacă Neagoe Vodă n’ar ii fo^t acolo. Boieri! spăimântaţi
începură să ţipe şi să fugă, dar Vodă scóse iute de la forîû cuţitul seu
de vânătore, descălică iute după cal şi se repedi asupra monstrului
înfuriat. Vădindu-se astfel bărbătesee atacat, mistreţul nu se mo!
repedi spre cel căcjut ca să’l făpue, dar nici se maî întorse spre noul
duşman, ciiăcendu-şî loc prin mulţime, o tuli inapoi de unde a venit
şi apucă spre locul seű de retragere, urmat de câta véna lorilor. Fan larele de alarmă vesti cordóneJor de observare sa fie cu băgare de
seamă şi celor opt hăitaş! sî tae drumul fiare! ca se nu fugă;
aceştia îşi îndepliniră datoria cu atâta iuţeală in cât mistreţul
îndată ce se înfăţişă in dreptul cărare! prin care putea ajunge
la viziunea sa, vedu înainte-! o formidabilă baricadă de buşteni şi
crac! de arbor!, iar dincolo de ea pe ce! opt ţeran! cu arcurile în
tinse şi cu cuţitele în dinţi. Versend acesta stavila, diliania apucă
prin albia zgomotosului torent, şi cu totă furia ape! ce curgea
sărind din piatră în piatră, începu a se cobori spre vale în ciuda
cănilor şi a vânătorilor cari! nu cutezau a’l urma pe aeelaş!
tërêm. Căni! remase pe mal şi începură a lătra şi cbelălăi, vănători! sunară din cornurî spre a atrage atenţiunea celor din valer
şi. ţărani! cântară ó potecă de coborit ; dar* când găsiră ilăitaşiî
una, era prea lirdiu, mistreţul,se perduse din vederea lor!
După acea ciudată şi ne asceptată întâmplare, vodă îş! adună
sfetnici! şi vănători! ca să vază ce mu avea de făcut, căc! era ru
şine mare să nu poată da de capăt atîta leotă de lume unu! mis
treţ căruia, ar fi putut veni de hac un sigur muntean; in acel mi
nut însă unul din câinî începu a mirosi pământul şi a ciuli urechile
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şi apoi a alerga iară să iacă cel mal mic sgomot în direcţiunea
unei înfundături întunecose ; îndată după aceia ceî-lalţi câni făcură
aceia ce iăcuse cel d’antêiu şi plecară şi eisprepartea locului, fără
să clică pis. Hăitaşî înţelegând causa îi urmăriră mai îiitëïÜ cu ochii
şi apoi se luară după ei de departe cu aceeaşi precauţiune cu care-'
câini se apropiase de acea înfundătură şi dispărură şi ei din ochii
boerilor. Câte unul unul câini intrară îti. acel loc care era
un smârc plin de nomol şi bălării, mirosiră mai mult timp şi apoi cu toţii de o dată începură a scote lătrături înverşunate. Cum
audiră vênétorii acest:sgomot, lăsară sfatul, se apropiară de acel
loc şi se înşiruiră în doue rîndurî la eşirea acelui smîrc asceptând cu armele în mână repara ţiunea vânatului.
Acéstá repari li une nu întârdiă, însă fu aşa de repede în cât ni-,
meni nu avu timpul să atace liind-că îl veclu trecând ca o nă
lucă, tăind cu puternicul seu pept apele rîului ce era inainte-r
apucând cu repediciune coasta muscelului despre apus, şi-fu'gind,
aci suind şi aci coborând, nenumăratele muscele acoperite cu dese
păduri întocmai ca o umbră. Cănii şi vânătorii îl urmăriră, dar ni- '
meni nu putu să’l ajungă căci cânii obosiţi şi plini de rane perduse mult din putere, şi cai vînătorilor neobicin.uiţi încă cu
dificultăţile cărărilor de munte, începuse a perde din vigórea.
lor. Numai cai muntenilor şi calul lui Négu Vodă nu perduse
nimic din bărbăţie şi putere, ceï d’àntëiü ajutaţi de obicinuinţa cu
locurile muntóse, iar cel din urmă de superioritatea rasei sale,
Mistreţul fugea prin bălării, urmat de Vodă şi cei opt hăitaşî îm
preună cu câţi-va câni, aci ascundêndu-se în inâltèle bălării, aci
virendu-se în obscurele tufişe, însă nici Vodă, nici muntenii nU'l
lăsară să se sfinţească, ci îl urmăriră în fuga cailor, fără a băga
de semă că restul vânătorilor rămăsese prea departe îndărătul lor.
In ast chip alergară mai mult timp, trecură încă un rîu neîn
semnat, lăsară valea laşului îndărătul lor, şi - m erse nè-încetat
după . fugarul lor inamic, fără a baga de semă că sórele era aprópe de scăpătat, că cerul se acoperise de nori groşi, că fulgerile începuse a brăsda cerul în depărtare şi că tunelul mur- ,
mura spre apus ; alergară dară ast-iel până ce ţeraniî ved.ură
că erau aprópe să cobore spre o vale acoperită d;o pădure cu arbori
seculari, inlunecosă ca o nópte norósa şi tăcută ca un morminte
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Cum ajunse în muchia dealululuî, ţăranii îşi opriră caii în loc
şi începură a striga: Să ne oprim aici, M. Ta, să ne oprim
aci şi să ne întorcem înnapoi, căci nu mai putem urma înainte
dupe dihania spurcată.
Ţeranii clise aceste cuvinte stând in loc la marginea clinei ce
-conducea spre întunecosa vale, insă Vodă fără să bage în sămă sau
să audă ce (Jicea ţera nii, merse înainte alergând ne-încetat după
monstrul care cobora’in vale rupt de osteneală, şi începu a scoborî împreună cu el cósta.
— Măriea Vdstră 1 opri ţi-vă, urmară ţeranii frîngêndu-sï manele,
păcatele nóstré ne-a adus până aci ; astă vale este primejdioasă,
pămintul se sc. ufundă sub piciórele ce îl calcă şi apa ţîsneşte din
fie-ce urmă de pas. Opresce-te M. Ta, căci mii de suflete creştine
care aű intrat în ea s’aű perdut, săracii ! Acestă vale vai de noi !
^ste Valea Dracilor ; cine intră într’ânsa îl înghite pămintul, perde
şi sufletul şi trupul.
In acel minut, un fulger brăsdă cerul cu o întreită săgeată
de foc, şi un tunet teribil pătrunse spaţiul şi făcu să urle cu săl
băticie pădurea din vale ; însă Vodă nu audi nimic, ci se adânci
în vale alergând după mistreţ.
— E perdut, săraci de noi ! strigară ţeranii cădend in genuchT.
Gând îi ajunse cei alţi vănătorî, îi găsi tot în aceiaşi posiţiune
smulgându-şi părul din cap de durere, iar când audiră causa mâh
nire! lor, toţi fură coprinşî degródá, toţi începură a tremura pentru
•filele domnitorului lor şi a’l plânge, dar nimeni nu se gândi să alerge în ajutorul lui, căcî pe atunci superstiţieie erau fórte mult respindite între Români, chiar in clasele înalte. Numai Radu şi cu Vintilă alergară în ajutorul stâpînuluî lor şi se scoboriră în Valea
Dracilor, cu tóté împedicările celor alţi camararji şi cu tóté ame
ninţările ţăranilor, cari le spuneau că cine intră în acel deşişiii
nu se mai íntórce.
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II
Ruinele — Jurământul
Pe când cei doi juni cutesătorî, despreţuind apropierea tem-r
pestei şî înspăimăntările ţăranilor, se coboraű în negurile pădure!
ca să găsească pe Domnul lor, Négoe Vodă inferbăntat de dorinţa,
d’a ajunge şi doborî pe fugarul sëû inamic, iară a băga în séma
dacă mai era saű nu urmat de cine-va, alerga fără încetare nr
urma mistreţului, care obosit de atăta fugă, se silea a găsi ocasiune d’a se ascunde unde-va spre a scăpa de apriga urmărire a vâ
nătorului ce nu-1 slăbea. Ocasiunea înse nu se ivi de cât după ce
ilara şi vënatorul domnesc cotiră prin mai multe poteci întortochiate şi locuri neumblate, şi după ce ajunse la un mic luminisiü^
atunci uu fulger brăsdă cerul şi lumină prin săgeţile sale fosforice^
natura coprinsă de întunericul nopţii. Astă lumină neasceptată făcu
pe Vodăsă închidă ochii; când îïdeschise nu mai vë(Ju nimic înainte
de cât nóptea obscură şi pădurea întunecosă ca un mormênt r
mistreţul profitase de acéstâ ocasiunepentru a se ascunde privirilor
lui. In deşert Vodă îl căută cu ochii, în deşert îl alergă încoa şi încola
spre a’I descoperi retragerea, căci nu fu chip să descopere ceva;,
atunci băgă el de séma că înserase de tot, că cerul s/a aco
perit cu nori negri, că fulgeri le aű început a brăsda cerul, că tu
netele ce mugeau neîncetat prevesteaú o furtună apropiată, şi d
a rëmas singuri Vëdênd că a scăpat din mâna mistreţul şi că nu mai
era chip a da de el, voi să se íntórcá ca să se întalhésca cu compani
onii sëï, insă tocmai atunci vëdu că boeriï sëï îl părăsise.
Ne mal avênd ce face in acel loc sëlbatic, el se întôrse înapon
pe poteca pe care i se părea că venise, dar în curând se în
credinţa că s’a rătăcit.
Acea potecă uu mal era bătătorit cum fusese aceia pe c are ve
nise, nici pămentul ce o acoperea nu mal era tare şi pstros,ci băgă
de sémâ că călca pe un teren apos şi mocirlos care începuse să sescufunde sub piciórele calului sëu. Inţelegînd că a apucat pe un drum
greşit, coti la stânga spre partea despre răsărit de unde venise ca
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să traverseze micul luminism şi să sue din nuou costa Muscelului ce
scoborâse, clar de o dată ce calul sëü călcă pământul acoperit de
•verdéta a acelui luminiş, pământul de o dată se scufundă sub greu
tatea calului sëu şi piciórele nobilului animal intrară până în genuchi in pământul din cáré începu să ţîş'nească apă.
Veclind una ca asta şiînţelegind că se găsea intr’un loc mo
cirlos, pe un pământ plin de isvore, cum se găsesc forte ade
se pe la munte, vodă nu şe speria ca ţăranii, nici credu că s’ar alia
în peire, saü că a intrat în Valea Dracilor, ci descălică bini
şor după cal, intră şi el cu un picior in nomol până ingenuchi
dar cu cel alt picior se sili să ajungă pană la pământul potecei ce părăsise,care tot se mai zărea, de şi din ce in ce se întune
ca, şi cu chipul acesta ajunse la un pământ care era ceva mai tare J
De îndată'ce. se vedu cu un picior pe un pământ ferm, de şi
mocirlos, care încaî nu se scufunda atât de adânc sub el,Nâgoe Vodă
îşi scóse mai întăiii cel alt picior, apoi ajută şi pe fidelul sëü cnluşian
ca să scape din nămol, ceia ce făcu cu mare greutate şi cu nisce
sforţări din ambele părţi care durară aprópe un cuart de oră,
pentru căcî pământul in tóté părţile era mocirlos şi chiar poteca
începuse. a,se scufunda sub greutatea calului, in fine cu chiu cu
vaï se vëdu copăcel el şi calul sëu pe un pământ sănelos, dar
ce fel de păraint ! un petec lat numai cât póte sta unul lângă
altul două picidre,, şi lung D-deû scie cât era, căci nu se mal
vedea, fiind-că se înoptase cu totul !
Nâgqe Vodă vëdindu-se într’astă pqsiţiune şi înţelegând că nu mai
era chip d’a înainta, fără a’şi espune di lele sale şi ale credinciodptyţpc? ?e bot^rţ^a sta pe Ioc şi a suna din cornuJ ce avea
atârnat dupé, gât, ca să atragă atenţiunea boerilor săi spre a veni
în ajutoru-î şi a-lscôte (Unïncurcatura.Vëdândcasunetelecornuluïnu atrăgeapenimenîdinpartea locului, începu săstrigedin gură
şi să scotă din pept puternice chiuituri vinătoresci, dar la tote aste
sgomote ce făcu nu'î respunse niminî alt de cât ecoul dâJiirilor,
tunetele repeţite la fie-ce minut, fîşiitul frunzelor produse de su
flarea vântului ce începuse să bată cu putere, ţipătul apropiat
al unei cucuvae şi urletul al fiarelor de pradă. .Acésta mu
zică care ar ii băgat groză in inima omului celui mai bărbat, pe lângă care se adaogă trăsnetul ce cădu pe un
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iiscal im departe de vânătorul nostru, lumina inocndiului produs de
trăsnet şi aţiţat de violenta suflări ale. vëntuluï, picăturile mari
de plóe ce începuse a cădea, tóté aceste manifestări ale atot puter
niciei natúréi erau în stare să sdrobăscă inima cea mal vîrtosă
şi să facă să ’şî blesteme ceasul plecării omul cei mai bărbat.
Négu Vodă însă nu se clinti de loc din noima fire! sale, sciind
bine că spaima şi blestemele nu’ 1 puteau cu nimic ajuta, ci stătu
locului neclintit pe poteca sa şi suferi cu bărbăţie furia ploel ce
cernea într’una şi pişcăturile scânteilor ce vintul respindea din co
pacii ce ardeau in. juru-I. Bătut ast-fel de aste două flagele, de
apă şi foc, Neagoe Vodă, cu tótfi. oboseala sa şi a calului, stătu
pe loc ca o stană de piatră până ce incendiul, care crescea, cu totă
ploaia ce că lea, se apropia de locul unde se afla, şi începu a împrăscia întunericul prin lumina sa cea orbi tore.*
Această lumină, această pară ce mereu se apropia de el ajuta- '
tă de nenumăratele licăriri ale fulgeri lor ce îptr’una brăsdau
cerul, ii dădu prilej d’a vedea Ja ore-c.a.re depărtare ele el zidu
rile inegrite ale unor ruine necunoscute.
Aceste ruine aveau forma ovală in partea despre răsărit întoc
mai ca forma bisericilor de arhitectură Romano-Bisantină, iar în
partea despre apus ferma pătrată şi îndoit mal Jargă ca cea despre
răsărit, tntr’acea parte avusese o dată un por,tic cu vrV12 colone
dc stil doric, dţu\ din ele nu mal una rămăsese întregii şi acei se
afla răsturnată ‘apropo de Jocul de nade căzuse. Din restul edi
ficiului rămăsese temelia ca de un ştanjen înaltă de la pămentşi
câte-va rămăşiţi de pereţi ; paveni şşCi era de marmură alba şi
năgră aşedată în modaic,. dar, suferise multe stricăciuni ; insă tot
se mal cunoscea ic.î colea-frumuseţea formei lor ; sub acest paveu,
in partea pătrată era o cameră şutevană .asemenea presărată cu ne
numărate petre sfărîmatein care puteai intra prin o spartul cèse
vedea in zidul despre miadă-di. Astă cameră se cam àsémaia şi cu
o bolniţăcreştină şi o cripcă păgână.
Cum o dări Noegoe vodă începu să meargă binişor şi ça-băgare
de sămă printr’acel loc clisos ca să íiü se inomoleasă dín noü,: şi
isbuti după o jumătate de oră de pipăirî, poticniri şi desyé inămolirî
să se apropie de acele ruin! şi să se váré în subpamèpta împreună
cu armăsarul sëü; norocea subpămentăera acoperită /u o boltă încă
ne spartă. Vë(Jêndu-se ast-fel pus la adăpostul ploii, Vodă începu a
J
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cugeta la critica sa posiţiune, la sórta acelor ce ’l însoţise şi la in
gratitudinea celor ce l’au părăsit. După ce s’a mai liniscit puţinr
începu a căuta pe jos prin bucăţile de ruină, şi după ore care pipă
ituri dădu de un crîmpeiü de lemn, apoi de câte-va nuele, şi în fine
de mai multe bucăţele de scândură mai de tot putredite. îndată ce
sevădu in posesiunea lor, adună la un loc, scóse din coburul şeleî oscăpărătdre şi iască, unelte indespensabile ce însoţea neîncetat pe
om într’acele vremuri ; scapără, aprinse iasca şi o puse între găteje ; o limbuliţă de foc slabă mai întëiû, se ivi între lemne, apoi
o licărire mai vie, şi în fine lemnele fură coprinse din tóté părţile
de vii fiăcărae şi începu a răspândi o roşiatică lumină.
Acela ce nu a iost vre-o dată în posiţiunea lui Négoe Vodă, nu
póte cunósce impresiunea ce produse asupra iui acéstá licărire de
foc; însă fostul căpitan de panduri, care în tinereţe dăduse de
mai multe ori d’asemenea păţitănii, vădîndu-se slăpăn pe acel
focşor dătător de viaţă, care în acele momente preţuia mai cât
o comórá, îşi aduse aminte de traiul ce dusese altăda«,J prin mus
celele Gorjului în iruntea panduraşilor lui, şi precum făcuse de mai
multe ori altă dată în asemenea ocasium critice, începu să adune
cu scumpătate tóté lemnele şi seîndurile ce găsi în subpămîntă, le
strînse la un loc, le puse câte una d’asupra focului, şi apoase pusecasă se usuce şi să se încăldească. După ce căldura îşi produse bineíácétórele sale efecte, Négoe se sculă din locul unde se gbemuiso
şi începu a se preumbla prin interiorul noului palat pentru ca
să’şi desmorţească piciórele ce i se înţepenise.
"Neagoe preumblându-se încoace şi încolo în mica subpămentă,.
Îşi aruncă ochii cam din întimplare spre pereţii ce ’l înconjurau,
care nu eraű tencuiţi, şi rămase în loc coprins de mirare, căci
dări încrustată în perete între alte pietre şi cărămkjî, o lespede
mare de marmură albă şi lucitoare, din suprafaţa căreia eşia în
evidenţă un bas-relief care représenta o femee într’armată cu
un arc şi o săgeată, gata să alerge după vînat.
Neagoe trăise mult la Constantinopole, căci fusese trimis împre
ună cu alţi tineri ca să stea acolo ca zălog, conform cu vechile
capitulaţiuni încheiate cu Poarta. Stând acolo învăţase mult, vă
zuse multe, studiase mult, se familiarizase chiar cu sciinţa arhitec
tonică, şi se pricepea binişor în cunoscinţa arheologiei antice. Aşea
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dar ghici numai de cât că acel bas-relief représenta pe Diana Vâ
nătoarea, în onórea căreia de sigur, primele colonii romane stabilite *
pe acolo sub Proconsulul Flavian, ar fi ridicat într’acest loc sălba
tic un templu, din rămăşiţele căruia negreşit primii creştini, după
ce aü dărîmat capiştele pagine, aü zidit o biserică în onoarea noii
religiunî. Poate ceva şi mai mult, vechile temelii păgine aű servit
ca temelii la biserica creştină şi chiar zidurile ce ’1 înconjurau, aű
putut fi ridicate pe vechile ziduri ale templului roman.
După ce admiră din destul acel bas-relief, ale cărei săpături
eraü de o frumuseţe rară şi de o fineţe estraordinară, Neagoe pentru
a se încredinţa de dreptatea părerilor sale, îşi aruncă privirele şi
într’altă parte, adică spre cei-alţi pereţi, şi vëd.ucà acei pereţi eraü
clădiţi din un rind de cărămidi mari şi late bine arse şi un rindde
pietre, unele numai cioplite şi altele împodobite cu flori şi figuri
Intre aceste petre erau aşedate în lat mai multe cărămidi împo
dobite şi ele cu flori şi cu figuri, pe care erau încrustate felurite flori,
felurite jigăniî, felurite ghirlande : lei şi leopard!, vulturi şi porum
bei, cruci şi stele, precum şi alte ornamentaţii fantastice dar grosolan
încrustate. Printre aceste cărămidi erau împrăştiate ict şi colea, fără
pe nici o simetrie, o mulţime de bucăţi mici de piatră şi marmură să
pate cu multă artă, care bucăţi reproduceau florile cele mai frumóse
şi figurile cele mal elegant ciselate.
Vëdînd tóté acestea, Neagoe Vodă ghici de îndată cum că acea bolniţă era clădită din resturile ciuntite ale unul templu roman şi apoi
împodobită de către noii constructori al primei epoce crescine cu
acele cărămizi, pe care eraű încrustate ma! nainte de cócere felu
rite flori şi figuri mal mult grotesce de cât artistice, modă moscenită tot de la Romani şi adoptată de creştini ca ornamentaţii pentru
casă înlocuiască săpătureleîn reliefde chipuri de omeni şi alte figuri,
pe care religiunea creştină le a respins şi prigonit de Ia înfiinţareavsa
ca pe nişte chipuri idolescl.
— Frumóse lucruri, frumoase podoabe, murmură Neagoe în
sine ; më jur însă pe numele lui D-<Jeû celui viű şi al sântei sale
maice, că dacă ’ml o ajuta ca să scap cu viaţă şi sănătate din pri
mejdia în care me găsesc, voiű clădi întru cinstea sa şi a sfintei sale
Náscátóre, chiar pe aceste temelii, un sfint locaş cu mult mal frumos
2
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ca cel ce a fost mai nainte şi mult mai Împodobit în săpături de
piatră ca capiştea păgâneaseă ce a fost în vechime.
După ce rosti aceste cuvinte, se apropia de căluşelul sëü, îî
desprinse şiaua, o luă din spinare-):, o aşedă jos lângă densul in
apropiere, de foc, se aşe<Jă şi el jos lângă şea/puse capul pedinsa, şi peste câte-vaminute adormi,şi intr-o. clipă iu adâncit in som
nul cel mai profund, de şi afară tot ploui, bolniţa n’avea nici o
uşe, şi se lăsase un frig din cele mal simţitore.
Îndată ce adormi, numai de câţi se păru căs’ar ii găsind în mijlo
cul unor ruine înconjurate de o pădure întunecoasă cu copaci groşi
• ca butia,şi că unul din acei copaci era crescut drept in pragul
intrării într’acele ruine, adică spre apus, şi că in trunchiul acelui
copac, cam la înălţimea unui stênjen, era atirnată o icoană a Ador
mire! Mâice! Domnului, peste marginele căria crescuse şi se resbuzase coaja copaciuluî.
Neagoe se minună foarte vedind acea icoană. aflată in mijlocul
bungetuluï celui mal neumblat, dar se minună şi mii mult când
ve$u că sfînta dintr’acea icoană se ridică în sus după patul séü de
moarte, se uită. drept spre el şi apoi ii dice :
Neagoe vodă ţine-te de jurămentul ce ai făcut, daca vrei să
fie bine de tine şi să trăescî an! mulţi şi lericiţi.
— Më voiű ţine sfinto, strigă Neagoe, şi după aceia se descepia.
Gând deschise ochii Négoe, se vë(Ju înconjurat de luminosul
veJ al unei splendide rade de sőre ce pătrundea în subpământă
prin deschizătura dărîmăturei ce servea loc de uşe ; se făcuse diuă !
Cum se sculăeşi îndată afară şi vë(j.u un spectacol care’l făcu să
rămâe estasiat de admiraţie; cerul senin era presărat ic! colea
de mici norişor! argintii, sórele la marginea orisontulu! se silea prin
dulcea sa căldură säabsörbä aburïce esiaüdin pămentul udat de plóe>
floricelele îşi ridicau cu veselie în sus frumóselelor coróne cu mi!
de forme, şi mulţimea paserilor salutaű din stufoşi arbor! aparţiunea
regelui dilei prinţr’un. concert ceresc. Picăturile de apă ce luci au
pe foile arborilor şi florilor, la lumina razei solare, păreau a fi . o
miriadă.de diamante semënate pe un câmp de smarand. iar adie
rea zefirilor ce se .jucau .printre frunze şi cântecele fermecătóre
ale paserilor ce se sbeguiaü printre crăci, sëmënaü cu acel cor ce
resc cu care serafimii laudă mărirea celui A-tot-Putinte.
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Afara de acest concert plin d’o dulceţă nepovestită, se mai au$ia venind din depărtare un sgomot ce semëna cu sunetul produs
de nîsce ape imbelşiugate care se isbeaű de óre-care obstacole
ce se opuneaű cursului lor.
AuduJ acestui sgomot şi vederea acestor frumuseţi, îl făcu să
iacă un pas înainte şi să se uite in juru-T. Era înconjurat de tot ce
vëduse în vis 1 iată ruinele şi zidurile sale ; ele sunt ridicate de la
pămînt colea de vr’o patru palme şi dincolo mai mult cPim stânjen; pereţii sei sunt compuşi ca şi aï bolniţeî din cinci rîndurî de
cărămizi şi unul de piatră ; se mai vëd ici colea resturile unui
briü de piatră vinătă grosolan săpată, ale căror ornamentaţii aű
ost şterse de timp, de intemperii şi chiar de o mână omenească.
Forma acestor ruine este din cele mai curióse; forma bisantină se
amestecă cu cea romană ! iată colea spre răsărit rotonda altarului, .
care precum am mai dis, putea ii şi o rotondă de. capişte păgână ;
iată crucea bisantină, adică douë rotonde eşile una spre apus şi alta
spre răsărit, iată şi piciorul cruceî, gitul cel strimt care duce spre
eşire, adică spre nartexul, saü catecumenul, ori privdorul femeilor
cum se numesce adi ; töte păn’aci ţin de stilul bişanlin; darde aci
încolo câtă deosebire 1 ce neasemënare I nartexul pătrat şi atât
de lat cât sunt extremităţile cruceî care se întinde spre miaclă
nopteşi miadă di, el seamănă întocmai cu o cripcă romană, adică
cu locul reservat la unele temple romane pentru îngroparea morţi
lor. Pentru aceia póte sub acea cripcă constructorii ereseim aű
durat o bolniţă pentru păstrarea óselor celor desgropaţî la sépte
ani. In lăcia despre apus a acestui nartex-cripcă fusese înşiruite
în rînd cele 12colóne dorice, din care a rămas, numai una întréga
şi care se vede colo răsturnată jos, iar din cele alte se cunósce
numai locurile.
După ce visită cu amănuntul töte aceste ruine, după ce în altar
găsi chiar piatra spălătorului de proscomidie, în care preptul
aruncă apa in care .se spală după sfânta jertfă, Négoe.esi afară
din ruine, şi când eşi aruncă ochi . spre, locurile ce’l înconjura ; ,
dar o minune! dăiri într’unul din copacii de la apusul rpinelor
o iconă a Adormire! Maici Domnului, atârnată şi chiar încrustată
fin cója copaciulu! întocmai cum o veţluse în vis..
Vëclênd una ca acesta, Vodă cădu in genuche, ridică mânele în
f;
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sus, le încrucişa pe pept ca ori ce eresein când serógá, şi stri
ga ca şi în vis:
— Me voi line de juramînt, sfint’o, şi voi face tot ce’mî va
sta prin putinţă, voiu vinde chiar cerceii din urechile Domn ei mele.,
pentru ca biserica ta să fie cea mai frumosă şi cea mai împodobită
dintre biserici.
După ce rosti acest juramînt, vodă se cobori iarăşi în subpămintă ca să-şî ia calul spre a pleca d’acolo mai în grabă spre a
eşi earăşî la oameni, dar când intră înăuntru, ia calul de unde nu e !
Astă întâmplare neasceptată îl făcu să iasă afară plin de spaimă şi
de mirare, dar astă spaimă şi astă mirare nu fu de lungă durată, căci
îndată ce eşi iar la luminisiü îşi dări companionul necazurilor ce
îndurase în acea nópte preumblându-se şi păscând printr’un dedai
detaraci înfipţi în pământ şi îngrădiţi cu gard, printre care eraü tur
nate straturi gróse de pământ amestecat cu bolovani mari de piatră,
pentru a întări locul şi a goni din juru-I apa ce isvora din pă
mânt, şi printre care crescuse o iarbă fragedă şi mătăsosă.
Vëdênd unele ca acestea, Négoe se minună fórte mult de maes
tria cu care străbunii însănătoşise acel Joc mlăştinos,şi se jură a în
sănătoşi şi el intr’acelaşi chip tótá acesta vale pădurdsă, dacă D-deu
îl va dărui zilele ca să începă cea ce a făgăduit. După aceia plecă
spre partea locului spre unde audise sgomotul vîjiiturel unei mari
ape, şi după ce merse cât-va cu calul de căpăstru, sărind din bu
turugă în buturugă ca să nu se mai scufunde în apa ce isvora din
tóté părţile, isbuti a ajunge în cresta unei înălţimi, a cărei bază
era spălată de întinsele şi furiósele ape ale unul rîu mare.
După mărimea sa, după iutéla cursului seü, şi mal ales după
capriciurile ce avea!d’aşl mănct malurile Négoe, recunoscu că acest
rîü era Argeşul, şi că Curtea de Argeş, vechea reşedinţă a Dom
nitorilor Români, nu putea fi atât de mult dreptate. Se cobori dar
după acea cósta, apucă pe matca rîuluî în josul cursului seu, şi mer
se, cât-va timp spre direcţiunea despre mîa<Jă <ji. Nu se miră puţin
însă cănd védu că pe malul opus treceaű mal mulţi ţeranî pe jos
cu care şi cu vite, iar pe partea pe care se afla el, afară de densul
nu se vedea trecând urmă de creştin, şi nu era croită nici potecă pe
acolo şi nici orî-ce altsemn lăsat de urmă de om că ar fi trecut vre-o
__ dată. Coprins de mirare merse Vodă cât-va, aci prin matca apel, aci
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pe costa sa, pe lângă margin ea'pădurei care se scobora până în apă,
şi aci pe un lat prundişiu acoperit cu mari petróe, până ce în fi
ne isbuti a eşi la luminism derpt în facia podului care unea ambele
laturi ale riuîlui, de unde începea bătrînul orasiü, aprópe de biserica
netencuită a lui Radu Negru şi de palaturile domnescî care eraű
x)u totul ruinate ca şi capela Catolica din vecinătate. Iată in fine aceea ce se numia pe atunci orasiulù Curtea de Argeş şi vechea reşe
dinţă Domnească. Cum ajunse in drumu mare se întâlni cu douî
ţărani, cari tocmai trecea podul ; aceştia vëdêndulu eşind din acele
locuri neumblate, statură pe loc, îşi făcură mai multe cruci, şi <Jise :
— Piei drace !
— Pentru ce vë închinaţi şi scuipaţi crescinilor ? <Jise Vodă
coprins mai mult de mirare de cât de mânie.
— Apoi de, boerule, respunse ţărani confusiaţi, vëdênd că nu
piere acela pe care ’lu luase drept necuratul, ci din potrivă se apropia mereü do ei, pentru că---- vedî că ... acela ce vine ..
de unde vii D-ta nu póte fi de cât necuratu saü, ..
— Sau cine ?...
— Saû vr’unul d’ai lui.
— Şi pentru care pricină ?
— Më mai întrebi pentru care pricină?
— Vecji bine că te întreb.
— Ce fel, nu scii?
— Negreşit nu.
— Cum nu scii că acest loc îngrozitor este locul cel mai
primejdios, este culcuşul necuratului, este Valea Dracilor ?
— Valea Dracilor! Ce noimă are astă vorbă, oameni buni?
spuneţi-mi’o ca să sciu şi eu,
— Nici asta n’o sei:?! ia lasă-ne boerule, că prea te treci cu
gluma, sau oi ii vrerunul d’aia icare ’vine de peste Dunăre
de mănâncă cil ţi aprinşi şi scote din gură panglici şi bani de aur,
d’aceia cari glăsuiesc din pântice şi vorbesc cu necuratu....
— Ba nu sunt nici d’ăia, nici nu sciü nimic din câte ’mi (Jicetî
YOÏ crescinilor, ci sunt Român neaoş şi creştin ca şi voi,
oare am rătăcit astă nópte în acea pădure şi am dormit în
ea in nisce dărâmături ca să më aper de pióie şi de vént.
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— Elei Doamnei ce audirăm!aidormit acolo aï? strigam të—
raniï î nchinàndu-se plini degróza.
— Da, tocmai precum vë spun.
— Si
Tiu te-a luat Diavolul?
o
— Nici el nici muma lui.
— Nici nu Mu aï vëdut?
— N’am vëdut nimic viu pană acum.
— Astea sunt basme ; cine s’a dus din păcate in acesta pădure
nu s’a mai întors, şi dacă s’a întors a venit nebun luat din
iele cu mintea sărită.
— Se vede că dracu de frica ploii n’a eşit astă ndpte, dise Vodă
radênd de superstiţiei© ţăranilor.
— Ce fel nu ? esclamă unul din ţărani cu necaz ; tocmai când este
vremea rea ca asta, atunci îşi lăsă culcuşu sëü afurisitu ca să vâneze
sufletele nenorociţilor ce se întâmplă a rătăci p’acolo : nu’ţî aduci
aminte neă Muşate de Ion al luîMoşu Căndoi, că ’ï a suflat mintea
săracul, tocmai pe o vreme ca asta ? scit atunci Când s’a dus să’şi
găsăscă vaca ce rătăcise.
— Cum să nu ’mï aduc aminte săracul de mine ? mai cu séma că
mî era nepot sërmanu şi m’a usturat rëü la ficat nenorocirea lui.
—S’o fi întâmplat ca într’astă nópte să ’ï fi fost lene dracului şi să
nu iasă, dise Vodă ţinându-se ca sănii rida de prostia oamenilor
lipsiţi de cultură.
— Ba chiar adi nópte a eşit, şi prea a eşit, răspunse tovarăşiu
luî Muşat căci. am dărit o vălvăţae mare, o lumină grosnică care
eşia din pădure, care vălvătaea se vede numai când se deschidă
pământul ca să iaşa Tartorul cu slugile luî.
— Să ve spun eu ce noimă a avut ace! foc, respunse Vodă ; s’a
întâmplat ca ast nópte să cadă trăsnetul pe un copaciu uscat,
care s’a aprins şi de la care a luat foc o parte din pădure.
Nu se scie ce ar li respuns ţeranii, í ind, că vorba lor fu nă
buşită de strigatulű ce scóse douï nuoî veniţi, care ca şi Ncgoe
esiaü din Valea Dracului.
—Mana Ta ïëtrigâra cei noui veniţi, descălicând cu repediciune
şi cadênd la piciórele calului D mnuliii spre cea mai mare mirare
si grâză a celor d'oui ţărani.
r
' — Radule! Vintilăi voi aci? murmura Vodă.
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— Da, nor stepâne, respunse Radu, de eri de când vë căutam, deerî
rătăcim prin întunecosa pădure, fără să vë dăm de urmă; bog
daproste că vë găsim teafăr si senătos ! De când v’aţl aruncat
din înălţimea muscelului pe costă în vale în urma mistreţului,
ne am luat şi noi după M. V. ca să vë ajungem, dar din pri
cina desimeî copacilor, sucire! potecilor, a pământului tinos
in care ne înnomoleam la fie-care pas şi a întunericului, v’am
perdut din vedere, şi n’am putut să vë urmărim. Vëdênd că
apoi pământul se scufundă într’una|sub noi, am luat’o înapoi
spre răsărit, am suit mai multe muscele, am mers pe intêmplate
ceasuri ’ntregi pe unde ne duceau caii, am mers când în
drâpta când in stânga, până ce am dat d’o apă necunos
cută, care nu curgea ca cele alte ape de la miadâ nópte spre x
miadă-climei de la răsărit spre apus ; de acolo ne-am intorsű,
am mers bătuţi de vént şi udaţi de plóie, fără a sei unde
suntem, până ce zorile au început să se zărească la răsărit, şi nu
am încetat de a merge pe intêmplate ud! până la őse până ce am
dat de malurile Argeşului. Pe prunduşiul lui am găsit,.un lac mare
de apă şi sânge şi in mijlocul lacului dăcea mistreţul mort.
f.
— L’aţl găsit mort? strigă Vodă.
• u;
— D.j, omorât de M. V.
— Nu l’am omorât eü, căci Tamu perdut din vedere curând după
ce am coborât în pădure; se vede că s’a stins din.- pricina
raneior ce dobândise în luptă cu noi, ori a fost ucis de vre-un
trăsnet.
:
:
— Ajungând până în malul apei care e atât de înalt, Radu s'a cu
tremurat şi ’mï a dis tremurând : Să ne scoboram in apă şi să cătăm pe marginea iui, căci póte bunul nostru domnitor fiind învăluit
de întunerec, a cădiit in adàncimele rîuluï şi a perit!
— Numai D-d'éü à voit să nu'"sö întâmple una ca aceasta.
— Desnădajduiţl am apueat pe marginea riulul în vale, am-mers
cât-va, şi o radă de. bucurie ne-a coprins când am zărit urme
de cal ; de atunci incoa am mal prins puţină ânimă şi am
mei*; tremurând de nerăbdare până ce avurăm fericirea d’a ve
vedea şi a vë săruta mâna.
După aceste cuvinte amândoui junii acoperira mâna DomnRoru-
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lui cu sărutări şi el nu se opri d’a le săruta obrajii dicênd : ^
— Bieţi copii I cât au răbdat ei pentru mine I Dar cei alt i
boeri unde sunt? unde aü rëmas ? ce s’aű făcut?
— EÏ au rëmas la marginea muscelului, facênd la crucişi mă
tănii, căci fură ţinuţi în loc de nisce sperietori ţărănesc!,
— Fricoşii 1 ce folos ’mï aü adus sterpele lor rugăciuni, daca
nimeni din ei n’a alergat sâ’mi-intindă o mână mântuitore ? acuma
vëd cât de primejdióse sunt superstiţiele. Să mergem în oraşii
prietenii mei; iată Curtea de Argeş; de acolo vom trimite ca
să vie mai curând boerii spre a merge cu toţi cât mai în grabă la Tergovişte casă’mi împlinesc un juràmênt mare ce am făcut. Am
de gând să fac din această vale numită a Dracilor, locul unde
tot Românul si
a streinul sa vie să se închine si
* să se mire de acele
ce va vedea.
Dicênd Négoe aceste cuvinte, plecă spre oraş, urmat de cei
doui tineri, şi găsiră coprinşi de mirare adunată ce-va mai spre
miadă-di de biserica domnească tóta populaţia, in lrunte cu
mai marii oraşiului şi ai judeţului. Pârgarii, judeţul şi căpi
tanul pandurilor,în fruntea orăşenilor învestmântaţi în haine de
serbâtore, stau gata d’a-l primi cu pânea şi sarea obicinuită ca pe
un domnitor.
Ori cine póte ghici că acésta era fapta acelor doui tëranï care
uase pe Vodă drept dracul, şi care, pe când vodă vorbea cu aï
sei, ca s’o drâgă, o tulise spre oraş şi se dusese ca să vestească
pe mai marii târgului de norocul ce le pica.
III
Conspiraţia — Jurământul
După ce esi din biserica domnească, Neagoe vodă se duse la
, casa oraşiului, şi adunând în jurul sëü pe părgarii şi judeţii fostei
capitale a ţerei* îi întrebă atât despre ruinele cc întâlnise la o
mică depărtare de oraşiu, cât şi despre causa legendei ce s’a respândit între locuitori cum că acea parte ar fi un loc blestemat şi
s’ar numi cu bună dreptate : Valea Dracilor.
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— Măria ta, rëspunse cel mai bătrin dintre părgari, acele locuri
mai ’nainte au fost locuite de multă lume : orasiul domnesc se întindea până în apropiere de acele dărîmături, şi chiar palatul dom
nesc, palatul lui Negru Vodă, era clădit in partea locului de la malul
Argeşului şi până aprópe de derimăturele ce veţli urcate sus pe délül
Sinicoara, care se dice că ar fi dărimăturile bisericeí dómnei lui Ba
sarab Vodă, care era, precum se spune din bătrâni, papistăşoică. Se
vede că cam pe acolo a aşezat Negru Vodă scaunul sëû domnesc
când s’a invërtejit de la Câmpu lung spre a se strămuta in partea
locului. Insă şi mai nainte de descălicătorea sa, acele locuri aü fost
locuite din vremuri uitate, chiar după vremea păgânilor, de multă
lume, in cât închinătorii de idoli rămleni au zidit acolo ö capişte
mare, închinată zânei Diana, zina vënâtoareï, pentru că locurile din
împrejurimi erau, ca şi acum, acoperite de întinse păduri pline cu
vënat. După ce păgînătatea a intrat in intunerec, şi străbunii noş
tri s’aü creştinat, ei s’aii grăbit a schimba capiştea in biserica creştinâscă şi a se închina într’insa D-rleului cei adevërat, iar Radu Ne
gru strămutându-se aci şi ne avênd gata altă biserică maimafe şi mai
frumosă, căci biserica Domnescă lăcută de el nu era nici măcar
urzită, se grăbi a aşeza acolo mitropolia téréi, care de curând fusese
nevoită a se muta de la Zevrin (Severin) care de scurtă vreme căduse in stăpânirea Ungurilor. După mórtea lui Radu Negru şi a
fratelui sëü Mihail,curtea Domnească fu aci până la bătrânul Mircea;
pe vremea sa şi a copiilor sei, ea fu cînd aci când la Târgovişte, iar
de la domnia lui Mihnea vodă, Curtea de Argeşiu iu părăsită de
domnie, şi scaunul téréi se mutâ vara la Târgovişte, unde se şi dură
o cetate tare cum e şi adi, iar iarna la Bucurescï spre câmpie. Curind după acesta strămutare, in urma unor maid cutremure care
dărămă palatul lui Negru Vodă, începu să isvorască din pământ,
in partea locului dinprejurul Mitropoliei, nenumărate isvóre cu
apă înbelşugată, în cât pământul începu să se scufunde sub piciórele care *1 călca. In deşert ómenii aduse pământ şi moloz din
locuri depărtate, în deşert bătură virtos cu maele acest pământ
cărat cu multă greutate, ba încă înfipseră in pământ taraci lungi
şi groşi, impleti locul cu gard intre ei şi apoi bătu iarăşi pământ
próspát, căci nu fu chip să stărpâscă isvórele, ci din potrivă tot
împungând pământul cu taracii făcură să ţişnescăalte isvóre mult
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mai bogate de apâ; Vëdênd unele ca acestea, vëdênd că casele
lor începuse a se coptori de apă şi a se surpa din picidre,
şi că chip de a le mat clădi şi a mai stă acolo nu mai
era, locuitorii părăsiră unul cate unul copiinsurile ce avea, şi’şî du
rară alte case mai incoa. Mitropolia, fiind de la clădirea sa aşedată
pe taracî şi înconjurată de locuri întărite iarăşi prin taracî, stătu
•în. picidre în totă întregimea sa multă vreme, dar în cele din urmă,
dupé ce biserica Domnésca fu isprăvită cu desăvîrşire, Mitropolitul
Ungro-Vlahiei Macarie Í, vëdênd ca rămâne singur numai cu slu
jitorii altarului şi fără dé credincioşi, căci locul din ce în ce se
iăcea mat apos şi mai preste putinţă de umblat, se muta şi el cam pe
la anul 1445 împreună cu soborul la biserica Domnescă, iar vechia
mitropolie fu lăsată în părăsire, din care pricină se dărimă pe dată.
Gurînd după aceia pămintul rémeincl nebătătorit se acoperi cu ro
goz şi cu sălcii, vechiul oraş se preschimbă in pădure desă, şi
locuitorii părăsiră cu desăvîrşire acea parte de loc. Gurînd după aceia începu să se vadă. mai întàiü de drumeţi şi de mărginaşi»
mai cu séma ndptea o mulţime de semne şi minuni eşind din pă
dure: luceferi luminoşi sburend despre pămenl spre cer. stele cu
cède mari luminând vësdu hui, fulgere, tunete şi trăsnete isbucnind
din chiar senin şi multe alte minunăţii. Unii se jurau că ar li rlărit
chiar pe necuratul. Vëdênd şi,aud ind unele ca acestea,şi incredinţându-se chiar din păţite că ori cine intra în acele locuri niise maiîntor• cea nici odată, ioţUmegieşii au dis de odată într’un glas : acea vale
este Valea. Dracului, şi au părăsit’o cu totul, şi ’şi au croit alt drum
pe care să mergă spre Rfunnic, trecènd Argeşul pe un pod ce este a.sedat pe vase cum se vede colea in dosul bisericei Domnesc!, si fă
cură,tóté acestea póte ca să se împlinéscâ blestemul Patriarhului Nifon care a dis când a blestemat pe Pvadu Vodă cel mare, că aci n’are
să mai lie mitropolie nici scaun* de domnie in veci, cum nici numai
este de la domnia lui Mihnea Vodă. Gurînd după aceia părăsi oraşiul
şi Mitropolitului Macarie al II-lea ; precum scii şi Măria ta, core pe
acele vrem uri. erai căpetenie peste véna tori.
• —Aşa e bătrîne, rëspunse Négoe vodă; acum imi aduc aminte
despre multe lucruri ce uitasem, acum cunosc acele locuri atât de
sëlbatece şi altă.dată atât de înflorite. Acum îmi aduc aminte că
am mai vëdut odată pe când eram căpitan de vinători iconiţa din
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copaciü, pe care a a sedat’o un baciü eresein, pe când Româ
ni! erau incă păgâni; ’mi aduc aminte că s’au .cheltuit mulţi bani
pentru a se feri acele locuri de înecăciun! ; me jur insă eű pe nu
mele lui D-deú cel slânt <$j al Maiceî sale, că nu va trece multă
vreme, şi acesta vale §f Dracilor, se. va schimba in cel mai síint şi
mai de slavă loc pentru creştini, şi că lumea întreagă va veni, daca,
D-deu im! va dărui dile. şi sănătate, ca să se închine cu evlavie şi
râvnă la acest Ierusalim al neamului Românesc. Am să durez", pri
etinilor, dacă ’m! o ajuta D-c]eu, in locul dărâmăturilor.ce m’aüadăpostit astă núpte, o biserică mândră şi împodobită.cum n’afoşt şi
n’o ma! ii
— Să vë ajute D-deu, strigară părgari! şi judeţul intr’o voce.
N’apucase să isprâvésca Vodă voróva, şi iată că pică un că
lăreţ acoperit peste tot cu praf, care intră în cămara în. care se
găsea vodă, ast-iel prăfuit cum era, şi cum. dâtu qchï cu Maria Sa,,
se grăbi de a ’! elice:
— Grăbesce Măria Ta de le în tó mă îna por la Ţârgăvişlp, că este
peire mare.
,
,
i .' •
-••?> '
— Ce este? ce s’a întâmplat? strigă Vodă çu < mi rare.
— Citeşce, respuuse.curierul dânclu-i în.mână up plic pecetluit
Iată ce te petrecuse :
Cum este sciut de tot! cari! cunosc istoria trecutului tere! nóstre,
mal ’nainte în Tóra Roraânésca succesiunea la tron.era ereditară in
familia Basarabilor. Moseepitorîlu! Radu Negru fondatorul acesteî.dinastiî, din causa lipse! une! şsi te care să reguleze modul aceste! ereditaţî, împinşi de pismă, de pofta de mărire, şi de dorinţa de adomni fie-,care, ca membri a!aceliaş! familii,nu respectară drep
tul de moscenire în linie dreptă, cum se obicînuia la popórele
apusene, ci imitară pe oriental!, năvăliră toţi Basarabi! .la moscenire când tronul devenea vacant, şi . ca consecinţă, se imparţiră
în două partide care, cu tóta rudenia, se uraü;.şi se omorau.* çu
cea mai mare învierşunare. Ast-fel pe.când domnea Dăiresqii,
adversarii, lor Djăculesc! se aliaü cu,alţi; nemulţumiţi şi .tăceau
celor ce guvernau o oposiţiune duşmăn.osă şi chiar criminală,,
iar când din eonii ăd( mniaü Diăculescii, Dănescii umpleau Iote un
ghiurile tere! cu conspirator! cari provocau o mulţime de resbóe
civile şi tragedii pricinuite de dorul de resbunore. Aceste scene
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tuneste furà repetite in curs de două secule cu atâta înverşu
nare, în cât acei interesanţi, fiind prea mult orbiţi de pasiunea
personalităţilor, nu vedură cum că puterea naţională slăbea,
inimicii terei se întăreau şi exigenţa eî era ameninţată depeire. Ar fi perit chiar dacă n’ar fi existat un Mircea, care prin
•dibăcia lui politică şi valórea sa militară, să scie să adormă
pentru tot cursul domniei sale acele uri personale, şi să fa
că cunoscut vecinilor sël cum că vitejia romănescă, de şi
■adormise, insă nu a murit şi nici va muri vre-o dată. După mórtea
lui Mircea, urele iarăşi începură sâ’şî arate colţii, însă crudimele lui
Ţepeş sciu să facă pe unii Dănesci sa’şi espia in virful ţepilor ne
norocirea că s’aű născut din astă familie inimică Drăculescilor, iar
pe alţii să’şî ascundă învoite exiluri, sau in o ipocrită unire cu
regimul domnitor, resimţimintele moscenite de la părinţi. După
mórtea aceluia ce istoricii terii il iau drept cel mal mare tiran,
iar istoricii străini drept cel mai valoros erou, care sciu să infrine
pe însu-şî marele Bajazet, aceste resimţiminte iară-şî se desceptară
sub urmaşi Iui şi dobândiră proporţiunî întinse care ajunse la culme
--sub Mihnea cel rëu.
După mórtea lui şi a urmaşului sëû Vlăduţă, suindu-se pe tron Né:goe Basarab din familia Dănescilor, Drăculesciî începură iarăşi obi
cinuita lor tactică d’a conspira pentru a resturna, însă paceficul ca
racter al noului domn, conduita sa cea bună, aplecarea lui spre cele
sînte, activitatea ce arăta d’a fi util ţdreî şi chiar rivalilor sëï, atrase
in partea sa mai întéiü poporul, care cum am dis la începutul aces
tei scrieri, se obosise d’atâtea lupte de partide şi dorea pacea ca o
bine-facere, apoi clerul pentru frumósele edificii bisericesc! ce ră
dicase in diverse locuri din ţâră şi de afară din ţeră, pe care le dotase
«cu frumóse averi, şi apoi în fine chiar o parte din boeri.
Boeriî care in tot d’auna aú iubit iatrigele şi împerecherile şi ie
^au dat cu bucurie mâna de ajutor, până a le schimba in teribile ca
tastrofe, boeriî care au semănat in tóté timpurile ura şi discordia
4n loc de pace şi frăţie, pentru a pescui in apă turbure spre
propriul lor folos; boeriî cari au ajutat din tóté puterile pe un
pretendent pană ce a isbutit a resturna după tron pe legiuitul pose
sor, şi apoi, după ce au adus la putere pe favoritul lor, au început
•sa uneltescă tot ce Ie era prin putinţă ca să’l rëstôrne şi pe acesta
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şi apoi să dea mână de ajutor celui răsturnat de ei, spre scoborî şi pe urmaşiul sëü ; boeriî care nici o dată nu s’au gândit cal
prin asemenea fapte păgubeaţi şi-şi slăbeau ţăra şi póte’i sápaűchiar
peirea; boeriî carii pentru satisfacerea urelor şi pati mei or lor aü
jertfit torte adesea interesele cele mai vitale ale ţărei ; boeriî care
de miî şi mii de ori în răstimpul veacurilor au scornit resbelul civit
ucigător de fraţi, aű adus invasiî străine pustiitóre patriei, şi da
multe orî au reintrat pe pământul terei lor în furgónele,armatelor
de ocupaţie ; boeriî carii cu bună plăcere şi cu consciinţa împăcată,
aü făcut multe fapte rele şi primejduitóreintereselor patriei lor;boeri
care nicî o dată n’au făcut binele, n’aü săvîrşit faptele mari, n’aü coo
perat la nici un eveniment măreţ de cât numai atunci când din ca
usa împrejurărilor n’aü putut face aminterî; boeriî care aüîmplut
pagine nenumărate ale istoriei patriei lor de faptele cele mai revoltătóre, cele mai săngerose ; boeriî vădind că în jurul luî Neagoe vodă,,
s’a adunat naţiunea întrăgă, toţî căpitanii oştilor ţăreî care dusese
patria la biruinţa, vădănd iarăşî pe cei maî fruntaşi şi mai puţin zvă
păiaţi dintre ai lor, că s’au unit cu Vodă ; boeriî vădănd că Turcii şi.
Ungurii carii în tot d’aunale aü datmână de- ajutor spra a scorni
văntul vrajbei, trăiau în bună pace cu Năgoe Vodă, şi în loc d’a
apleca urechile spre pârele lor, din potrivă apäraü şi sprijineau pe
eternul lor duşman, pe cel ce ţinea puterea, domnia, vecinica ţintă,
a nesăţiăselor lor dorinţe; boeriî aflând că chiar căpeteniele,
Braşiovului şi Sibiului, în cooperarea cărora avusese multe speranţe.;
s’au astâmpărat îndată ce Năgoe Vodă le adresă o scrisorică, al că
rui conţinut energic şi categoric a rămas până în (Jilele nóstre cea
mai netăgăduită dovadă, de energia românăscă;boeri vădănd în fine
ca nu prea bate vént favorabil lor, în mare parte stătură potoliţi,
daca nu linisciţi, asceptând nisce timpuri mai priincióse, iar o parte
formară o facţiune mică dar neîmpăcată, care din întunecimea monastirei Snagovul, ţesea mreaja intrigilor şi pândea minutul favo
rabil pentru ca să-şi ridice capul resvărtitor. In fruntea acestei
mici facţiuni era un călugăr, moscenitorul celor din urmă Drăculesci.
De şi acei ce vreaü stabilitatea şi stingerea acestor nenorocite
lupte de partidă, influenţase şi reuşise a închide pe ultimul moscenitor al discordiilor în fundul unei monastirí, la pórta căruia se uita_
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ori şi ce cugete lumesci, totuşi junele Radu Basarab, când trecu apa
Snagovului, băga de séma că n’a trecut apa'Xethei, adică că nu i
s’a sters din memorie suvenirile tinereteT, şi după ce a devenit mo
nah- iarăşi îşi aduse aminte că era fiiul Ini Vlad Vodă călugărul şi strănepotul lui VladŢepeş, şi că avea drepturi la tronul terei, şi
iarăşi începu să intrigeze împreună cu Buzoenii sei cu care pe
trecuse anii tinereţii, pentru a resturna pe Neagoe Vodă spre a’f
ua locul.
Unii istorici pretindea Négoe Vodă înrolase pe junele preten
dent în ceata îngerilor trupesc!, cn gândul d’a il tace într’o di mi
tropolit, adică d’a împărţi cu dênsui acele doue marr puteri ale sta
tului ; puterea timporală şi puterea spirtuală, spre a sfârşi o dată
cu pretenţiile şi împêrechierile celor două (amilii; dar aste alcătuiri
istete aveaü numai un defect : se făcuse fără consim timéri tul uneia
din părţi, şi 'călugării nostru, ne fiind consultat, rămăsese
în idee că era mai bine să alerge după cucă şi busdufjan, de cât
după mitră -şi cârje] şi stătu în interiorul monăstirit mai mulţi
ani, păstrând în sine cugetul d’a pândi împreună cu fidelii se!
momentul favorabil peritru a ’şî revindeca drepturile usurpate.
Acel moment de a ’şî demasca scopul, ise păru că a sosit din
diua în care Négoe Vodă plecase la vanatóro. îndată ce amicii sei îi
comunicase astă noutate, numai de cât lepăda rasa, cureaua şi coma
nacul, puse pe capgugiumanul,la brâu sabia şi pe umere conteşul, se
aruncă pe uneai, şi înconjurat deamieii sei, părăsi intr’o nopte rnonasrea şi se îndreptă spre Têrgoviste. îndată ce ajunse acolo, cea
d’ântaiü grijă a sa iu d’a face curte acelor ce fusese odată fidelii di
nastiei sale, care însă din diferite cause renegase vechile lor credin
ţe, şi le espusé pe faţă scopul ce urmărea şi le ceru ajutor. Cere
rea lui nu remase pretutindeni fără efectul dorit, am spus mai sus
pentru ce, şi o bună sémà diri boerï încredinţară de o cam dată
prin şopte‘pe’călugărul oştean că ar putea la trebuinţă să
dispună de 6 partidă bunicică cu care se péta răsturna pe ini
micul* seö şi a’í lua locul. Cum'dobândi acestă încredinţare, că
lugărul începu să se adune şi să se şi consiătuiască cu partisânii
sei pentru a albă tui y planul dè acţiune.
Mâi întâi ascunse ădimările cu partisânii sei in retragerea unei
-căsufe diri "fandtil celor mai retrase suburbie, şi o feri do ori-ce pu*
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blicitate saü comunicare cu persóne profané ; îmbătat insă de suc
cesul ce repurta intr’im timp forte scurt, vădend că abia în trei
dite, sute de partisan! au alergat să se pue sub stindardul seu, pă
răsi primul sëü sistem de,prudenţă, şi începu să ’ş! publice rebeliu-.
nea şi să împartă pe faciă arme la adunătura de năimiţi străini ce
cumpărase cu bani. D in tr’aces.tî. inimi ţi, care in tot timpul săgăséü aciuind prin oraşele cale mari ale terilor române, tocmai pentru
ca să’ş! vèndâ braţele şi sabia lor neastâmpăraţilor compeţitor!
Radu işî încropi o armată îndestul de numîroiă pentru a susţine
primul atac, ce va da pana va.întărită şi va atrage în parte-îşi pe
popor, de şi poporul n’avea nici un interes d’a se schimba des,
domniele, şi mai cu séma d’a perde pe Négoe Vodă, care pentru ei
fusese atât de bun. Faciă cu popor intrigele calughëruluï nu
reuşiră nici de cât; ei priimi pe acest compeţitor cleric cu dispreţ
şi chiar cu mânie, şi respinse cu desgust bogatele lui promisiuni şi
darurile lui atrăgătore. Cu tóté acestea Radu şi boeril sei sprijinindu-se în mercenar!, nu vrură să se astâmpere.
Deja cluburile conspiratorilor începuse a dobândi ore-care publi
citate, deja emisari! lor începuse a esecita revolta in popor diua namieza mare, deja. deposite de arme, se arangiase în ma! multe
punctur! ale oraşului, cu care să se atace armata ce rămăsese fi
delă, şi deja conspiratori! se pregătea ca să smulgă frânele guver
nului, şi cu tóté acestea înaltul Divan care rămăsese în lipsa Iu! Vodă
şi a consilierilor să! in capul guvernului, nu luase încă nici o mă
sură ca să impedice criminalele tentative, fiind-că ma! toţi membri!
astu! inait consiliu, afară de bătrânul Vintilă de la Afumaţi şi Mi- .
tropolitul Macarie, eraű in secret inimic! a! Dănescilor şi vindutî Drăculescilor, iar o mare parte din sietnie!, ce! cesecredéü maieu
minte şi ma! astâmpăraţi, găseau de cuviinţă a se purta ast-fel în cât
să împace şi capra şi var<Ja, adică să fie bine şi la nazar pe lingă
tóté partidele. Cine! dile fusese destul, ca să se vadă călugăru la
Snagov devenit Radu Basarab al V-lea in fruntea o mulţime de
partisan! şi a une! compacte bande de derbedei recrutaţi, cum spuserăm, nu din clasa poporului, ci din acea clasă înjosită, iară avere,
fără familie, fără căpătâm şi fără naţiune, care in tóté ţările se numesce drojdia societăţi!, care nu are nici un principiu şi nie! d
simpatie, care neîntrerupt alergă după schimbări şi lucruri nuo! şi
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care se aruncă ori unde simţea că erau semne de bogate răs
plătiri In bani şi promisiuni.
Pe când rebelii se îmultéü, se echipaű cu arme şi muniţiunî şi
ameninţaţi oraşul cu incediu şi devastări, iar averea publică era
espuse la o ruină complectă, pe când Guvernul provisoriu vedea şi
tăcea, iar poporul murmura şi se îngrijea de siguranţa sa, capii ar
matei credincióse lui Négoe Vodă, se adunară în sala Spătăriei, îm
preună cu Mitropolitul şi restul boerilor rămaşi fideli, şi începură a
se consulta şi a se întreba ce trebuia să facă. După mai mulle desbateri se hotărîră în unanimitate ca să trimătă un curier care
să alerge la Câmpu-Lung spre a vesti pe Vodă şi a ’l ruga ca să
se întoreă imediat spre Tîrgovişte,unde era reclamat de ne
cesităţi imperióse, şi ajungând să fie condus incognito Ia Monăstirea Dealului, şi de acolo să intre însoţit de câţiva fi
deli devotaţi în palatul Domnesc, şi a doua di, înconjurat de
cler şi de curtea sa, să se arate poporului, căruia să’i acorde cu gra
ţie scutirea pe un an a contribuţiilor puse pe vinuri şi bucate. îm
păcat cu poporul, Năgoe lesne s’ar împăca cu boerii dacă le ar acorda amnistie pentru cei compromişi, daca ar acorda óre-care
grase privilegii boerilór rămaşi credincioşi saü nehotâtrâţi, şi dacă
s’ar mărgini numai a exila pe capii revoltei, de esemplu pe căgălurul pretendent precum şi pe Bogdan cumnatu fostului Domn Rada
al IV cel mare.
Acesta decisiune fu pusă în practică cu atâta tactică şi mister*
în cât în revărsatul dilei a şeasea, adică în Duminica íaimóseí vâ
nători, plecă pe sub ascuns nu numai curierul Domnesc, dar încă
alţi patru curieri,unul spre Câmpu Lung, altul spre Curtea de Argeş,
altul spre Bucurescî, şi altul spre Craiova cu ordine date, unora d’acăuta pe vodă, şi altora d’a supraveghia să nu se ivăscă şi pe acolo
vr’o ramură din complot, şi la cas de se va ivi să o nimicăscă mat
nainte d’a lua proporţiuni mari.
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IV
Isbânda — Asasinul
Vodă cum desigila serisórea despre care am vorbit şi îşi arunca
o căutătură repede peste coprinderea sa, strigă :
— înşelaţi caii numai de cât, puneţi în picidre tote ostăşimea
pandurilor şi tălpilor ce aveţi la îndemână,şi chemaţi totă boerimea
judeţului aicea sub arme. Jupânilor, adaogă adresându-se către mai
mari oraşiulul, nisce ticăloşi de nemuUumitori au îndrăsnit sa se
hăinescă în potriva Domniei mele şi să se ridice cu arma înmâna
împotriva aceluia ce Je-a făcut atâta bine. Popa Radu, pe care vrém
să’l fac Mitropolit, jupân Bogdan, căruia ’î am dat mijlóce să strâgă
o avere nenumeratâ, şi alţi ca el aű ridicat steag de resvrătire.
Cine me iubesce să ine urmeze, care me crede ne vrednic de sca
unul meu să remâe:
•
— Cu măria ta, la viaţă şi la morte, strigară toţi asistenţii sco
ţând săbiele lor din tecă.
— Dacă e aşea pe cai,'jupani, şi apoi pe drum, căci D-deü va
ii cu cel drept! strigă apoi Vodă scoborînd scara casei oraşului.
Pe când se petrecea acestă scenă în Curtea de Argeş, alta mai
curiósa se petrecea la Câmpu-lung.
Boeril care remăsese in <Jiua vânătorii d’asupra muscelului, le
pólele căruia se întindea Valea Dracilor, opriţi de íntunecósa el
înfăţişare, de apropierea tempestei şi de superstiliósele poveşti cu
care ’i înspăimântase ţeranil, statură, mai mult timp în marginea
văii, uitându-se cu întristare spre cărarea pe care a dispărut Vodă
şi cei doi juni îndrăsneţl, fără a cuteza să înainteze în fundul acelel văl, care după asigurarea tuturor muntenilor şi a multor
din boeril cei mal în vârstă era adevărata gură a infernului. Ne
sciind ce să facă şi sperând că póte Vodă s’o íntórce, nu se îndu
rară să se íntórne singuri la Câmpu-lung şi să abandonesce cu to
tul în voia întâmplării pe stăpânul Jor, ci descălicară după cai şi
se aşedară în vîrful muscelului, în jurul unui foc mare făcut
intr’adins ca să se vadă de departe. Asceptarea lor însă fu (Jadarnică, şi fulgerile, tunetele, suflarea puternică a vântului şi în fine
3
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cernutul plôeï ce începu să cadă fără de încetare, îi goni după mo* 'vila şi îî făcu să alerge spre a căuta un loc de refugiű, lăsând în
voiaîntîmplăreî pe cei rătăciţi. După ce stătură cât-va timp sub un
nuc stufos, încălicară din noű pe cai şi se coborâră în satul Vilsan
unde găsiră în abundenţă loc de adăpost, provizii de mâncare şi
paturi de repaus. Adesea se întâmplă în tr’astă lume lesne schimbátóre ca slugile neinimóse să petreacă la masă, închinând cu cu
pa în mână pentru sufletul celor perduţî, şi apoi să se arunce
în braţele repaosuluî pe paturi moi şi calde, pe cănd stăpinul
pocăltit de fóme şi dărdiind de frig sa petrecă blestemându-şî
sórta, adunând crîmpee şi lemnişore cu care să’şl desmorţescă
piciórele udate şi înţepenite de plóe, şi sa rătăcescă prin locuri
pustii şi neumblate.
A doua di de diminâţă, boeriï vëdênd timpul frumos, flresce după
ce dejunară, încălicară pe cai şi apucară pe o potecă spre dru
mul cel mare, pe unde locuitorii obicinuiaü a merge la Curtea de
Argeş, adică ocolind Valea cea fatală. Pe când suiau o colină
cam dreptă şi mergeaü încet ca să nu obosescă cai, audiră în urmă-le un strigat şi sgomotul galopării unui cal, şi vëdura aler
gând în urmă-le un călăreţ plin de praf. înţelegând o’acela ce
venea pe dênsil ’ï caută, îl asceptară să sosească.
— Unde este M. Sa? strigă noul venit îndată ce ’I ajunse.
— Ce vrei cu M. Sa ? întrebă Preda.
— O carte de la Tîrgoviştea.
— Ad’o încoa.
— Am poruncă să n’o dau altuia afară de cât IVL Sale.
— M. Sa saú eü este tot una, respunse primul consilier
cu orgoliu ; eű sunt marele vornic.
— Me ertaţî, jupune, respunse curierul, aveţi dreptate, dar....
— Adu cartea mal curând, căci trebue se fie ceva grabnic,
replică Ministru cu asprime.
Curierul se supuse, şi Preda îndată ce citi coprinderea epis
tolii, striga consternat.
— Suntem perduţî, Tîrgoviştea este în rëscoala, Drăculesciî
voescsă ne calce iarăşi în pi cicire ; să alergăm [fraţilor spre Cur
tea de Argeş ca să fim mal aprópe de graniţă şi mal la adăpost
- de niscaî-va nenorociri.
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Auditorii înmărmuriţi dădură pinteni cailor şi începură a galopa
€u totă iuţela putinciosă. Boeriî noştri alergau mai iute de cât
vîntul, iiind-că interesele lor, şi póte însăşi viata lor, eraü com
promise prin resturnarea dinastiei domnitóre. care’î protegiase
şi’î îndopase cu averi şi onoruri. Maî’nainte nu se prea sinchiseaţi
domniele lor dacă Vodă a perit lovit de vr’un accident, iiind-că
în sine fie-care nutria câte o ascunsă speranţă d’a mosceni pe
acela ce sar fi prăpădit. Iar acum când era vorba d’a se răpi
tronul de un Usurpator care le ameninţa posiţiunea şi viaţa lor,
astă temere le insufla energie şi devotament pentru acel ce pâ
nă aci sperau, că’l perduse şi se temeaű d’a-l regăsi.
Pe când intrau. în vadul Argeşului ca să tréca pe malul sëü
cel drept, pe unde era drumul cei mare, se întâlni cu un noű
curier; acela era cel trimes de Vodă că să’şi cheme ingrata
sa curte. Cu cât cea d’ântêiü noutate, băgase groză în inimele lor
şi le amuţise gurile, pe atât cea d’a doua, cu totă imprăscierea tai
nicelor lor speranţe, iî umplu d’o nedescrisă bucurie şi le respândi
pe lată o voioşie salularie. Aflând astă bună noutate, iuţiră şi mai
mult mersul cailor şi in fine ajunse în oraş. Aci însă o altă
noutate ’i intristă. Vodă plecase în fruntea unei escorte numeróse
în cea mai mare góná a cailor ; astă întâmplare îi nevoi să apu
ce şi ei calea spre capitală cu totă iuţela posibilă, fără să mai
bea, să mai mănânce, ori să se odihnescă, dar de surda le fu
graba căci nu mai putu să ajungă cortegiul domnesc.
Iuţela cu oare veni Négoe Vodă de la Curtea de Argeş laTîrgovişte fu atât de mare, în cât, după ce lăsă în urmă-î mai mulţi
cal morţi şi mai mulţi călăreţi căcluţî de obosélá, ajunse nóptea
la bariera capitalei sale, pe care o trecu cu repeziciune şi se în
dreptă spre palatul Domnesc. Ajungând aprópe de dânsul veclu
cu întristare furnicând pe strade o mulţime de lume de ambele
sexe şi de tóté etăţile, dintre care bărbaţii în mare parte eraü adu
nături streine armate şi ameţite de vin carii strigaü într’una:
— Jos unelta călugărilor, jos prefăcutul miel, jos lupul nesă
ţios, jos lăstarul Dănescilor, jos Négoe Vodă; să trăescă Radu
al VÎ !
Alţii sbierau:
— *EşiţÎ cu mic şi mare toţi cu inime de român, toţi cari nu
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vreţi sä clociţi ca muerile, toţi cari nu vreţi sapa şi furca, ci sabia
şi suliţa, toţi care nu doriţi sărăcăcidsa pace ci voinicosul rësboiu ;
eşiţi, eşiţî din culcuşurile vóstre, şi alergaţi să imprăsciăm pe
nemernicii carii s’au închis în cetaţue ca să apere pe acela ce
are de gând să ne iacă muerî şi călugări.
Alţii iarăşi urlau :
— Români cu inima voinică, numai fricoşii nu vin să se unescă
cu noi ; aideţî să luăm iie-care un tăciune in mână, şi prin foc
şi jaf să ’î silim a eşi ca sórecií din cuiburile lor.
Négoe Vodă, vëdênd din ce fel de lume era compusă astă adună
tură numerósa, înţelegând că erau numai vagabond! şi venetici
aceia ce umpleau siradele, iar adevăratul popor sta închis in case,
ameninţat de cei fără de câpătâiucu incediul şi devastarea, dădu
ordin soldaţilor ce’l escortau să lovéscá fără veste pe aceşti tumultaş! vagabonzi spre a’î împrăscia, şi pe ur mă ă pue mâna pe
capii instigatorilor ; după aceia dânsul împreună cu câţi-va oiicerï
se retrase spre cetate, înaintea căria era aşedată o bateriă de tu
nuri şi un corp de armată. Pe când se apropiau, sentinelele dă
dură semnal ca să se retragă, însă ei cerură să vie oficerul de
serviciu, care cum îï vëclu, îî recunoscu, şi cădu plin de bucurie
la piciórele lui Vodă, îî sărută mâna, apoi îl conduse în interi
orul cetăţeî unde fu primit cu un intusiasm nedescris.
îndată ce Domnitorul intră în cetate, înainte de ase răci avéntul inimii în fidelii sëï soldaţi, trimise o parte din verdişorî, din
roşiori şi din darabani din cetate ca să se împrăscie prin oraş şi să
dea mână de ajutor pandurilor de judeţ spre a stabili ordinea
şi a apăra pe locuitorii pacinicî contra tulburărilor, iar lalpaşilor, ferentarilor şi restului armatei le oi donîi să rămâe lângă
dânsul pentru cazuri mai grave. Soldaţii cu căpeteniile lor în
frunte părăsiră întăririle jurând ase lupta până la inórte contra
Drăculescilor, şi porniră spre rësboiu sub conducerea nefricosuluî
Radu de Ja Afumaţi, care alergase mai întâiü de cât toţî să ia
comanda acestei periculóse expediţiunî. Garnisóna ce rămăsese
cu paza cetăţueî era mică, însă nu numëra în sânul eî nici un
vêndetor, fiind-că maî toţi erau oşteni iii din popor, şi poporul
cum* seim, iubea pe Dănescî; acest avantagiü dar împreună cu tăriea zidurilor asigura in destul de bine viaţa Domnului.
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Şefii rescólei nu aflase încă despre grabnica sosire a lui Négoe
Vodă şi încă ţineau consilii într’o căsuţă din vecinătatea palatulu,
spre a găsi mijlocul cel mai practic d’a pune mana pe palatî
unde eraü tesaurele statului, şi a se face stăpâni pe bani fără de
Luptă şi fără să scotă din cale afară ostăşimea din cetate, care îî
ameninţase d’a pune foc deposftuluî de iarbă de puşcă ce avea acolo şi d’a sări cu palat şi cu visiterio în aer îndată ce s’ar ve
dea atacaţi de rebelï. Astă ameninţare pusese pe-resculaţi m o
aşa de mare nedomirire, în cât îï făcu să stea armaţi pană în
dinţi înaintea palatului, insă fára să cutecle a ataca cetatea spre
a o lua şi a pune mâna pe frânele Guvernului.
Nici la mitropolie unde era strânsă obşteasca adunare, nu se pu
teai! apropia, fiind-că totă preoţimea şi călugărimea, cu episcopii
şi Mitropolitul în frunte, stau înaintea porţilor îmbrăcaţi cu sântele
vestiminte, purtând în mâni în loc de arme cruci şi evangelii, şi
cântând in sunetele tuturor clopotelor acele'rugăciuni ce se cântă
numai atunci când tóra este ameninţată de epidemiile cele mai de
saströse, de nenorocirile cele mai mari 1 Acestă piedică morală, nepulinciosă acli, era pe atunci un obstacol aşa de tare, în cât îî
opri în loc pe toţi resculaţiî, iară să pötä face unul din eî un sin
gur pas de temă să nu vacjă la un moment dat întorse în
contra lor tóle armele 'partisanilor lor, care erau tot atât de
bigoţi pe cât eraű de crudî şi de lacomi.
Aşadar acela ce călcase in picióre cele sânte, lepădându-se de
chipul Monacbicesc, acela ce ar fi fost în stare să nesocotescă
şi pc D-deu şi pe dracul, acela ce nu credea în nimica de cât în
neînfrânata dorinţă de a domni peste deşărtăciunile lumei aeesstia, acest călugăr apostat, nu cuteclâ să înfrunte o mână de călu
gări într’armaţî cu credinţa nestrămutată în puterea Aceluia ce dă
binele celor buni şireul celor rei, precum nu cuteazase a brava
semeţia oştenilor pământesc! care preferai! ca mai bine să mórá de
cât să lie trădători.
Pe când Radu şi aï sei se smăcinau în chinurile nehotărâre! si
a temere! d’a lua o decisiune definitivă, care nehotărîre putea să îe
fie fatală, pandurii de la Curtea ce Argeş se aruncară în mulţimea
din jurul palatului cu armele în mâni, şi începură a respingeau vërtute pe aceia ce nu se supuneau d’a se retrage. Mai întâi furiósa
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glóta o i*upse la fuga, îmbrâncindu-se unii pe alţii, dar apoi ruşi—
nandu-se d’a se vedea fugind cu armele în mână iară a le între
buinţa, se íntórse cu pepitul' spre duşman şi începură a le răs
punde prin îraproşcăturî de săgeţi şi aruncături cu petre. Officerir
pandurilor vëdênd* că lucrul se îngroşa şi că eî respundeau lovitu
rilor de pietre şi împunsăturilor cu săgeţi numai cu coadele suli
ţelor. dădură ordin să lovească în carne şi sângele începu sa
curgă.
Sgomotul flintelor ce purtau darabanii şi sbârnâitul săgeţilor cu
care erau armaţi verzişor ii junse până la urechile conspiratorilor,
dar nu’î turburară de loc, căci eî credeaű că aï lor au început sä
bată cetatea fără să’î mai ascepte, şi se bucuraü de una ca acesta.
Bucuria lor însă nu ţinu mult, căci un Grec de ai lor, o căpe
tenie a unei cete de turburători, îndată ce vedu că se íngróse gluma
şi că începe a curge sânge, alergă la locul lor de sfătuire şi le
strigă cu voce speriată :
— Négoe Vodă a sosit în oraş.
— Ce aï (Jisl esclamă Radu tresărind.
— Négoe vodă e în cetate, respunse vestitorul.
— Minţi, strigă usurpătorul cu violenţă.
— Ba nu mint ci grăesc adevărul, respunse Grecul.
— Nu se póte, e minciună, palatul este înconjurat de ostile
mele.
— A fost, dar acum nu maî e, căci mulţimea pandurilor din
judeţe cu care a venit vodă însoţit, a împrăsciat pe aï noştri şi
au început să-x măcelărească intr’un chip înspăimântător. *
— Ce spui tu venetice? Ce óre a început chiar lupta?
— De un ceas şi maî bine, ba încă în minutul în care por
neam eü încoa, sosea în ajutorul pandurilor şi oştirile din cetăţue.
— Tfam spus eű M. T., dise Bogdan, că fără învoirea ostaşi
lor nu facem nimic ; glótele armate, ori cât de multe ar fi, sunt
bune nnmaî de jaf, dar nu şi de luptă.
. _ Trebue să mergem ca să ’î încuragiăm prin înfăţişarea nóstră, murmură Radu deja descuragiat.
— Eű die maî bine să fugim până este vreme, replică iarăşi

Bogdan.
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— Fricosule 1 strigă că] ugarul cu violenţă.
— învinovăţirile sunt de surda, mai ales acum când suntem cu
un deget departe de marginea peireî, respunse cumnatul lui Radu
cel mare cu sânge rece.
— Biruinţa însă ar fi a nostră, şiopti cu un suris infernal Grecul,
dacă Négoe nu ar mai fi.
— Dar el este, respunse suspinând călugărul; e tare, mare şi să
nătos în o cetate bine întărită şi înconjurat de prietini cre
dincioşi.
— Eu în mijlocul atâtor întăriri ’l-aşî face să nu mai fie,
daca v’aţî învoi cu mine.
— Să fie cu putinţă? esci tu în stare?...
— Ce ’mï daţi să vë aduc intr’un ceas capul lui Négoe Vodă?
— Ori-ce aï cere.
— Sunt sărac, voiü atâta aur cât va cântări el.
— Vei avea ori cât veî dori.
— Cu ce mëîncredinţezi?
— Më jur pe astă sântă cruce, respunse Radu apropiind de
buze o cruce ce o ţinea la gât.
— Astea sunt flecuri bune de amăgit proştii ; jurămintele se
uită după biruinţă; mai bine ce e în mână nu e minciună.
— Daca aşa ţî e vorba, ce vrei tu de la mine?
— Dă-mî acu o arvună de '10,000 galbeni şi un înscris de alţî
dece miî, şi pe urmă sunt gata să më ţiu de vorbă.
— Eű sunt gata să’ţî dau ce ’mï ceri, dar tu cu ce më încredinţedî că te ţii de cuvînt şi nu iugî cu bani cu tot?
— Să mérgá cu mine duoî din credincioşii M. Tale spre a më în
soţi până voiu intra în cetăţue.
— Fie, më învoesc; na banii ceruţi, na şi zapisul cerut, numai
să fii harnic şi credincios, că de unde nu vai 1 de capul tëü.
Grecu eşi în sân cu banii şi scrisôrea ce’î dăduse Radu şi
ocolind piaţa şi palatul, apucă spre cetăţue însoţit de doî din partisaniî pretendentului şi cugetând în sine : ,
— Dacă Négoe Vodă îmi va da încă atâta, lesne ’mï este a
perde pe acest călugăr ticălos şi a’l da împreună cu bleste
maţi lui de tovarăş pe mâna dreptăţii; iar de nu, cuţitul ’mï este
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ascuţit ca şi insteţimea vicleniei.
, De şi era nópte, însă îndată ce se apropie de şanţul cetăţuei
lumina luneî îl descoperi sentinelei care strigă să se retragă.
— Duceti-më la M. S., respunse el ; sunt trimis de la câmpul
luptei.
Îndată ce aucji acest răspuns,' comandantul porţii făcu să se lase
podul în jos, iarpartisaniîusurpătoruluî vëdênd că Grecul în adevër a intrat în cetate se întorse de unde a venit.
— Ce vrei ? întrebă pe Grec oficerul care ocupa postul de co
mandant al strejeï măsurăndu-1 cu o căutătură scrutătore.
— Vreaü sa më duceţi la M. Sa ca să-i spui cum staű lucru
rile pe câmpul de luptă.
. — Cine' escî tu ?
— Voiü spune M. Sale.
— Spune’mî şi mie.
— Nu se póte.
Daca eşti aşa de tainic, să scii că nu vei da ochii cu M. S.
Lasă-1 să vie, strigă Vodă de la fereastra paraclisului palatului
Oficerul se supuse, şi Grecul înaintă spre interiorul paraclisului
în care Négoe vodă sta îngenuchiat şi se ruga ferbinte înaintea
sântelor icône pentru potolirea rëscôleï.
— Ce veste? strigă Vodă vëdêndu-1.
Biruinţa e a nostră, duşmanul a început să slăbescă, dar nu
e nimic încă sigur, respunse cu ipocrisie Grecul, căci de şi aï noş
tri. se luptă ca nişte lei, insă mulţimea din minut în minut se indesesce.
- — Cine sunt aceia care se luptă împotriva oştenilor mei ? întrebă
Vodă cu îngrijire.
—Vai 1 stăpâne norodul, glótele, nemülţumitoriî, ômenï de nimic,
toţi s’aű înverşunat împotriva M. V., toţi v’au jurat peirea şi înăl
ţarea celui iară de lege pe tronul M. V.
_•_Şe vede că aşa este voinţa Cerului I <Jise Négoe lăsând cu
resignatie capul jos.
— Dacă n’ar fi neîndumnezeitul de călugăr, adause Grecul cu o
voce miorlăită, lucrurile s’ar îndrepta, şi D-deasca milă s'ar íntórce
orbiţî ; s'ar găsi póte fiinţe credincióse
a deschide ochii celor
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care ’şî-ar pune în primejdie viaţa pentru clilele şi mărirea
M. V., dacă ar sei că credinţa lor a fi respiătită şi betrâneţele lor
şi viitorul copiilor lor ar ii puse la adăpostul nevoilor.
— Nu-ţî pricep cererea, dise Vodă uitându-se fies în ochii
Grecului.
— Voiam să die că s’ar putea lesne lurişa un braţ credincios
M. Vóstre printre braţele credincioase lui Radu, care Tar lovi pe
nevëdute, atunci când pute puterile M. V. ar fi abătute.
— Să scap de acea ce D-deu îmi păstreză prin o miselie? nu,
fătul meu; dacă D-cleű va vrea să stea în potriva mindrilor, daca
a mea va ii biruinţa, atunci nu diccavoiű cruţa viata celor ne
prietini, ci ii voiii face să moră in faţa sórelui şi à mulţimei, lo
viţi de paloşul dreptăţii; iar pe sub ascuns, miselesce şi străpunşi
de cuţitul ucigaşului, nu, de o miede ori nu, căci atunci şi cei ce .
ine prigonesc şi acei ce me părtinesc vor fi în potriva mea.-Alt
ceva mai ai să ’ml spui?
Nimic, stăpâne, respunse Grecul muşcându’şî buzele.
— Atunci alergă iute în câmpul luptei şi spune Iui Radu să
’mi triméţă scirî mai dese; mergi sănetos.
Grecul în Joc dea eşi se dădu după o perdea mare care despăr
ţea paraclisul în doue şi rernase acolo pitulat.
Intr’astu timp Négoe ingenuchie din nou şi începu a se ruga in
chipul următor :
— D-deuie! dise el, orî-ce jertfă îmi va cere bunătatea ta
cerescă eu umilita ta slugă sunt gata a më supune ; numai D-ne
sânte, nu me arunca sub pieiórele celui vielen. Am făcut alaltăerî un jurământ; in trei dile, Domne indurate, voiu începe a’lü
pune in lucrare, numai ajută’mî.
Pe când Domnul sta ingenuchiat şi adâncit în estasui căldu
ţei rugăciuni, Grecul eşi din ascundătorea sa, calcă incetinel
pe mólele chilimuri ce eraű aşternute prin paraclis, făcu câţi va
paşi spre Négoe, şi când se apropiă de el. scóse un cuţit dinsîn
îl ridică in sus, dar nu ’1 putu lăsa spre victima spre care ’lu,
îndreptose, fiind-că o mană virtósá ii ţinu braţul în nemişcare,
Sperios Grecul îşi aruncă ochiî înapoi şi se vëdu în faţă cu ju
nele Radu de la Afumaţi, care reuşind a răspândi pe insurgenţi şi
a pune mâna pe capii revoltei, se întorsese înaintea tuturor ca să
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duca cel dêntâiü domnului sëû fericita noutate. Intrând in cetate,,
alia ca Yodâ sta mai d’o oră închis in paraclis cu un curier ve
nit din parte-î de la câmpul luptei. Astă comunicare inspiră Iul- _
Radu óre care prepusuri, căci el pe nimeni nu trimisese de la
câmpul de luptă spre a comunica ceva lui Vodă, şi numai decât
ceru a-lu introduce în apartamentul M. Sale.
Ajungând până în privdorul ce conducea în paraclis, Radu lipi
de uşe urechea şi audi rugăciunea luïNégoe; atunci deschise încetinel uşa şi vëdu un om strein înaintând pe furişi spre acela ce
se ruga. Vëdêndu-lô avu numai timpul d’a se repedi spre a’lu opri
d’a comite crima.
- — Ticălosule! strigă el cu o voce detunătore, ce erai să.
faci?
Gróza morţii închegă în gura criminalului cuvintele cu care ar
ii putut respunde.
— Ce este? dise Négoe sculându-se tresărind.
r— Astű nelegiuit voia să vë curme dilele : l’am prins tocmai
când ridicase mâna.
— Tu, neiforocitule ? strigă Vodă mal mult cu mirare de cât cu
mânie, tu acel ce mai adinéorï îmi vindéï sângele neprietenilor mei
aï voit să verşi sângele meü? ! Luaţi’lu d’aicï, clise apoi câtor-va
oficerî ce se adunase atraşi de sgomot, şi dati’lű pe mâna ju
decăţii.
După ce oficerî eşiră cu asasinul, Nëgoe adaogă âdresându-se
lui Radu :
— Acum tu care de trei ori în câte-va clile ţi aï jertfit viaţa
pentru dilele mele, spune Je câte ori îţi datorez viaţa?
— M. Ta., respunse Radu plecând cu modestie ochii în jos, viaţa
mea este a tëreï mele şi a tronului eî; îmi fac datoria măcar de
’mî-aşiu jertfi-o de o mie de ori iar nu numai de treî ori.
— Cu tóté acestea eű trebue, sunt dator să fac ceva pentru tine,
<Jise Vodă; cere-mî dar ceva spre a më plăti întru cât-va de aşa
mare datorie.
— indrăsnesc acere să vë sărut drépta ; cu aceasta sunt plătit
cu prisos.
— Mâna mea ’tï-o dau cu bucurie, , dar datoria mea nu este
plătită numai cu atât; spune-mi tinere ce’mî ceri? spune-mi
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daca vrei să nu me necăjescî.
— Măria ta, acuma nu e vremea d‘a ne gândi la mineci de {érá şitron; toţi vrăşmaşii M. V. sunt spulberaţi ca praful în facia vêntuluï?
toţi acel vagabonzi cari umplusese uliţile pentru ca să jefuiască,
cum ne-au. veclut au dat dosul, urmăriţi fiind de adevăratul po
por, care nici un minut n’a încetat d’a vë fî credincios; după
aceia am dat pept cu capii rëscôleï, dar şi aceştia îndată au
cădut în manele nóstre, unii răniţi alti nerănitî. Radu este rănit
greu; el dace în ínchisórea Mitropoliei,potrivit cerereî Sf. Sale
Mitropolitului.
— Da, murmură cu întristare Négoe, el e călugăr, canónele
më opresc d’a më atinge de el, d’a smulge iarba rea din rădă
cină ; îl vor închide după pravilă în fundul unei chilii întunecóse ; va putea însă acea chilie să’î închidă cugetul d’a nu se mai
gândi la iară de legi!.... Pe urmă? adăogă tare.
— Bogdan care îndârjea pe vagabonzi d’a face nelegiuiri, el care
îndemna glótele d’a da pradă focului tóté casele din oraşu şi d’a
jefui şi nimici orî-ce vor găsi, a cădut prada furiei norodului cáré
in un minut il făcură să piară in cele mai grele munci.
— Aşa a trebuit să sufere, fiind-oă nu s’a mulţumit de bu
nătăţile ce gusta sub domnia mea, de starea ce ’lu am făcut să
câştige şi de încrederea şi de prieteşugul cu care l’am cinstit
Dar să nu mai vorbim despre asta, ci să ne grăbim a da mul
ţumită lui D-deü care ne-a supus sub picióre pe vrăşmaşii şi pişmaşiî noştri, adăogă Vodă adresându-se la aceia ce umplusese pa
raclisul, între care era şi Mitropolitul, şi Episcopii şi Arhiereii.
Aideţî sfinţi părinţi, aidem boerî şi osteni ; să îngenuchiăm cu
toţii fraţilor şi să ne rugăm ferbinte ca D-cJeii sântul ca să ne
ajute a săvârşi cu bine sântul locaş ce m’am legat cujurăment
a dura aprópe de Curtea de Argesiű.
— Amin, strigară tojî assistenţiî într’un glas.
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Y
Manoel Gon<Jales—Inchisiţia în Spania.
Gu cinci ani maï’nainte de întimplarea evenimentelor descrise
»mai sus, Ispania mulţumită sântei góne provocată de părintele Domenic, gemea sub presiunea celei mai barbare terori ce
inspira incuisiţiunea. Cea mai frumosă din ţerile Europei, acea
imensă grădină, prin care curge riurile cele mai superbe, printre
florile cele mai frumosé şi mai mirositóre, la umbra arborilor tuturor climelor; acea {eră înzestrată cu tóté bunătăţile pamêntescï,
acel paradis al Europei, într’acele timpuri de tristă memorie, ajun
sese a fi teatrul celor mai tragice evenimente, celor mai sângeróse catastrofe, celor mai atroce crime! Uri fanatism esagerat, rëu
înţeles, saű mai bine condus de mâna unor înşelători aplecaţi
spre fără de legi şi patime înjosite, decima populaţiunea acestei
teri, pe care natura prin generositatea sa o predestinase d’a trăi
în continuă serbălore. Mai nainte oraşele sale resunade dulceţa se
renadelor amoróse, satele de armoniele voióse ale instrumentelor
câmpenesci, şi holdeie de dulci cântece de veselie; iar de când
ţera gemea sub terórea incuisiţiei, oraşele deveneaü pustii şi tă
cute îndată ce cobitórele sunete a le clopotelor monastirilor anunciaü Angelus de seră, satele deveneau nelocuite şi mute, îndată ce
sórele apunea, şi câmpiele nu mai transmitea ecoului vesele into
nări. Numai prin codri se audea une oricâte un cântec plângă
tor încredinţat ecoului cu îndestulă sfială şi cu îndestulă pază
în cât să nu póta ajunge până la urechile cu ager auz ale spi
onilor Sântului Tribunal. Numai prin păduri se mai aurjea din cînd in
când câte o elegie lángurósa, câte o baladă tristă ca şi lacrămele
durerei, sau câte o doină mişcătore, pecareoesecutavre-oinimă
•coprinsă de mâhnire, căci se vedea despărţită de fiinţa ce iubea prin
cruzimea focului espiator.
Intr'acele timpuri trăia în Sevila un june architect sculptor numitManoelGonzales, originar din părţile orientului, adică din Niasia,
oraş din Asia mică, care venise de tiner în {éra Portocalilor spre
a studia sculpturali architectura maurească*căci natura îl dotase
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cu un talent superior şi cu un gust ales pentru sculptură şi archi—
lectura, şi se stabilise aci spre a’şî perfecţiona disposiţiunile ar
tistice sub conducerea celor maî iluştri maeştri din partea locului,.,
unde deja făcuse mal multe lucruri care atrase asupra sa atenţiu
nea celor com pétin ţi.
După îndemnurile acestor maeştri, el seduse la Madrid şi apoi
la Roma, unde avu fericirea să devie elevul celor mai mari geniurîale universului dintr acea epocă. Sub direcţiunea acestor celebri ar
tişti, Manuel deveni în curind sculptorul cel mal faimos al Ispanieî;
el săpa cu o artă alésa mai multe statue, insă statuele nu era de
gustul şi aplicaliunea sa; lui îl plăcea cea maî dificilă ramură a
sculpture!, ciselatura, săpătura de flori în petră, sculptura arhitec
tonică. Sub dalta lui o bucată grosolană de piatră priimea formele
cele mai fantastice şi mai gentile, in cât acel ce le vedea nu
scia ce să admire mai mult: varietatea desemnulul, gustul ales al
nesiîrşitelor combinaţium, or! fineţea şi delicateţea liniilor celor mai
indrăsneţ împletite, ast-fel că admiratorii sei adesea cădeau în ispită
de a jura că nu o mână omenescă le-a săpat aşa de delicat,,
ci un fenomen natural a făcut ca sub mâna sa florile cele mar
graţiose să se impetrescă. După ce se perfecţiona în sculptură, studiă cu aceiaşi ardóre arhitectura, maî ales pe cea maurescă;,
ast-fel că aceste două talente combinate făcea ca tóté operile ce se
încredinţa junelui Gonzales să devie un cap-d’operă de stil, de per
fecţiune şi de irumuseţe, ast-fel in cât în puţin timp renumele
seu se respândi in Iotă Italia.
După ce deveni un maestru desevirşit, Manoel plecă din Roma
şi se duse în Constantinopole, unde deja Sultanul Raiazed al Ii-lea
pusese meşterii cel mal iscusiţi a clădi nisce moschee superbe.
După aceia visita Asia mică, Grecia, Italia de miadă-di, apoi re
intră in noa sa patrie şi visită Grenada şi tot coprinsul el cât fusese
stăpânit cu câţî-va ani maînaintede către mauri, care lăsase in
urma lor nisce cap d’opere de monumente de stil arab. După ce
termină acesta lungă călătorie şi profită în destul din modelele in
comparabile ce putuse admira in diferi te localităţi, se reintórse în
Sevila şi se stabili iarăşi acolo.
In câţî-va ani el dota mal tote oraşele Ispanieî cu câte o operă
superbă*eşită din dalta sa, cu câte o biserică magnifică, cu cate
un palat * somptuos, sau cii câte un mausoleu măreţ. Sevila
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însă fusese mai favorisată ca tóté, căci dobindise pe lingă patru pa
late de cea mai alesă magnificenţă şi o capelă lucrată cu o artă ne
asemănată; acésta capelă fusese comandată de Eminenţa sa, Aba
tele Urban, marele inquisitor al provinceî Asturiilor, pen tru monastirea Carmelitelor desculţe din acel oraş. Preiecţiunea şi
eleganţa formelor şi avuţia şi fineţea scuipi urilor şi îndrăsnela concepţiunilor celor mai uimitóre întrece orî-ce asceptare, ori- ce comparâre. Eminenţia Sa marele Inquisitor rëmase estasiat, maî cu
seraă de frumuseţea cisălăturilor cu care ornase altarul. Acest
cap d’operă atrase în íavórea artistului înalta sa protecţiune, care
preţuia pe acele timpuri de teróre maî mult de cât protecţiunea
marelui Ferdinand al V-lea, care săvîrşise măreţul act al unire!
Ispanieî si al scăpării creştinăţiî de la apusul Europei de sub jugul
pagana taţii.
îmbătat de glorie, avere şi fericire, Manuel credêndu-se ce
maî norocit muritor, se hotărî a’şTcrea o familie, unindu-şî sorta
cu a cele! maî írumóse din mărgăritarele Austriei, cu Eleonóra fiica
contelui de Újest. Acest însemnat grande de Ispania nu stătuse
un minut Ja îndoiaJă, ci se grăbise d’a consimţi cu bucurie să
căsătorească fructul noJiiluluï sëu sânge cu geniul lui Gonzales,
lie şi acesta făcea parte din ne nobili, din clasa poporului, pentru
că pe atunci renumele de artist preţuia tot atît cit şi un pergament.
Asemenea şi juna patriciană priimi acesta propunere cu plăcere,
fiind-că Manuel, pe lângă26 ani, pe lângă renumele seti şi pe lângă
genialul lui talent care de mulţi era indivdiat, mai avea şi o înfă
ţişare nobilă, plăcută şi atât de bine făcută, în cât fetele când
îl vedea nu se saturau d’a ’l privi. Căsătoria se hotărâse a se
celebra peste trei sëptëmânï, şi junii fidanţaţi începu a se vedea
maî des şi a’şî vorbi maî în libertate.
Printre micile confidenţe ce ’şi spusese unul altuia, juna Eleonóra
avusese imprudenţa d’a spune fidanţatului sëu că într’o di de so
lemnitate publică, în diua ultimului auto-da-fé, dinsa eşise împreună
cu părintele sëu în balconul palatului lor spre a privi frumosul
spectacol ce trecea pe din’aintea caselor lor, şi că Marele Inquisi oi când trecu pe superbul sëu cal alb, înconjurat de oficeriî
sari u ui serviciu şi de înalţii lui demnitari, îşi aruncase ochii spre
rnA -V adi^se 0 căutătură de foc care ’î îngheţase sânfceie. a doua di Emineta sa avu înalta bună-voinţă de a le visita

47

casa şi d’a ’î strecura în mână un bilet, în care’ï spunea că fru
museţea el l’a fermecat şi că dacă ea nu va consimţi a .fi în
acord cu dorinţele lui, dènsul va II omul cel mai nefericit.
Acest bilet produse multă groză în familie, şi pentru că erea
sciut că marele inquisitornu aveaobiceîii d’a întâmpina obstacole
de orî ce natură ar fi fost, sică pedepsea cu asprime,chiar cu bru
talitate pe ori cine ar fi cutezat săi se opue, ca să ocoléscá acest
mare pericol, tatăl Eleonereî se hotărîse a face o călătorie, ddră
va potoli Sânta dorinţă a Eminenţei Sale. Acea călătorie fusese
adusă la îndeplinire; ea avusese o durată îndestul de lungă şi nu fu
sese turburată precum se asceptau, de nici o supărare din partea
călugărului. Se vede că inima prelatului avea să se ocupe de multe
alte asemenea lucruri, iiind-că chiar lipsa lor păru că n’a fost de
loc observată de Sânţia sa, căci nu trămisese după el pe nimeni din
numerósa ceată a sbirilor săi. Incuragiat de astă itidilerinţă, senio
rul de Újest se intórse peste şease luni împreună cu fiica sa în Sevila ca să ’şî pue lucrurile la cele şi să’şîv in dă proprietăţile spre
a se stabili in Madrid. Atunci Eleonara vëdu pe Manoel ; operile
sale sublime şi chipul lui cel fermecător o făcu să ghicăscă că
avea şi ea o inimă. Astă fericită întâmplare sili pe conte să amâne
psntru cât-va timp plecarea spre Madrid, pentru ca să asigure feri
cirea fiicei sale însolind’o cu aceia ce alesese ânima sa. Aste plă
cute întâmplări, îi făcură să uite cu totul gândurile marelui Inqui
sitor şi primejdiile ce ascundeau.
Călugărul însă nu uitase de loc si’î tăcu cunoscut tinerei contese
îndată ce o întâlni in societatea ce visita.
Aceste destăinuiri puse pe gânduri pe Manoil, dar nu’lfăcu să’şî
piardă cumpătul, de şi pericolul era îndestul de mare, căci precum
am dis, era amicul închişi torului şi putea spera de la el orice,
chiar sacrificiul unui capriciu trecător, îndată ce’I va spune că obiectul acelui capriciü era insăşî fidanţata sa.
Aşa dar în dina când Manoil dădu gata superba capelă a CarmeJitelor, marele Inquisitor îl chemă la sine ; el se hotărî a profita
de acea favorabilă ocasiune pentru a’i cădea în genuche şi a’î
cere acea graţie.
•
Abatele Urban cum îl vëdu îi dise :
— Manoil, sunt mulţumit de opera ta; perfecţiunea ei şibu-
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na-voinţa ce ai avut d’a face din acest sânt sanctuar unul din
celei mai alese cap-d’opere, îmi impune datoria d’aţi da dreptul
sâ aibi cele mai legitime pretenţiuni la recunoscinţa mea.
— Mulţumirea ce v’am pricinuit, respunse cu modestie Gonzales
este pentru mine *cea mai dulce răsplată.
— Nu, Manoil, recunoscinţa mea trebue a fi de o valóremat
mare; pentru acea voescca sä’ti fiii şi mai mult îndatorat.
— Avea-voiü fericirea d’a Vë fi din nou trebuincios ? întrebă
cam cu temere Manoil.
— Da, forte trebuincios, amicul meu. Este vorba de un capriciu
la care ţiu ca şi la viaţa mea; îţi descoper un mare secret, sperând
că lealitatea ta nu-1 va dade goi. De şi sunt unul din cei mai mari
demnitari aï bisericei, însă nu am încetat de a fi om ; te las ca să
înţelegi restul. Pentru capriciul unei stariţe bigote eu am chel
tuit atâtea bani şi tu atâta geniu spre a edifica o capelă ; acum
voesc ca să mai cheltuesc încă atâţea bani şi póte şi maî mulţi
spre a’mi r-tislace dorinţa mea şi capriciul unei frumuşele ce
móré după mine. Iată taina mea : Iubesc până la nebunie, pănă la
frenesie chiar pe fiica contelui de Újest, şi ea me iubeşte,da prietene
cea ma! frumósá şi maî mândră din nobilele ispaniole, me adoară,
şi eu pentru dragostea sa sunt hotărîta face o nebunie. Nu voiii
să’mî clici nimic până ce nu voiü isprăvi de grăit. Voiu să’mî conslrucscî in fundul grădineî mele un pavilion mândru care să aibă
stilul şi forma pe din afară întocmai ca şi capela, cu deosebire nu
mai că sfinţii din întru să fie înlocuiţi cu deï şi zîne din mitologie
în posiţiunile cele mai ispiti tőre.
Aceste cuvinte profane eşite din gura celui mai mare din păs
trătorii respectului pentru’cele sânte, şi mai ales numele Eleonore!,,
al Eleonore!sale, al curatei sale fidanţată, pe care neruşinatul că
lugăr o profana cu acusaţiunea cea mai defăimătore, făcu să în
gheţe sângele în vinele bietului artist şi să umple de grúza sărmana
sa raţiune, în care cultul religiunei sale, cala ori care bun cato
lic din acele timpuri, şi cultul amorului celui mai învăpăiat ce
aprinsese in ânima sa iubirea Eleonoreï, se apropia de orbul fana
tism.- SermanulManuel audind aceste cuvinte sacrilege, ascepta cu
părul sbârlit de grúza când de când să vadă cădind trăsnetul peste
capul sëü saü să se scufunde pământul sub piciúre-i.
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— Prea Sânte!... atât putu să rostésca buzele sale îngheţate de
spaimă, şi piciórele sale ’şî perdură cumpătul şi ’1 făcură să cadă
în genuchî sdrobit şi înlemnit de spaimă.
— Rădică-te, Gonzales, respunse călugeru întinçléndu-ï mâna
pentru ce te-aï schimbat ? care temere te-a aruncat în acăstă?
stare? nu sciî că sunt a tot puternic ?
0 ! da, da prea Sânte, sciü bine câ sunteţi prea puternic,
strigă Manuel îmbrăţişindu-î genuchiî ; pentru acea că cercarea
Ia care aţi voit să supuneţi pe umilitul artist, aţi facut’o mai
mult pentru a pune Ia cercare credinţa slugii vóstrede cât d’a-1
supune la o ispită aşa de îngrozitore.
— Ce sunt nerodiile alea ce spui tu ? ce insemneză cuvântul
ispită ? imi bat joc de tóté acele nimicuri cu care viclenia călugerescă înşelă credulitatea publică ; tu escî un bărbat luminat,
un om de geniu; tu trebue să sciî ca şi mine că catolicismul
este o cursă în care cad toţi cei proşti spre a fi victimile lăco
miei popilor, iar sântul nostru Tribunal nu e nici maî mult nici
mai puţin de cât un dibaciű mijloc d’a despuia pe acel ce aű averi"
de tocat, frumuseţi de dorit, saű vre-o ură personală de isbândit.
— Prea Sfinte! Prea Sfinte! strigă Manuel înspăimîntat.
— Aşa dar copile al geniului, lasă superstiţiunile la o parte
şi apucă'te de lucru , voiű ca in locul icónei Sântei Fecióre să am
o Venere Milonă golă ca şi adevărul, stând resturnată în carul
sëü cellű de trandafiri tras de porumbiţe; voiű asemeni ca in
mijlocul acelor grilante de acantă ce înconjură icóna Mântui
torului, să am unű Bahus cu cununa sa de viţă şi cu cupa sa
de beţivu, tras in căruţa sa de doi tigri printre loi de viţă ; máj
voiű să am printre Horii® ce inconjórá chipul Sfintei Treimi, pe
Joe Trăsni tor ulű, iar pe cei alţi <Jeî cu tot Olimpul cel desfatătorű să ocupe loculű unde a<Ji se resfaţă Toţi Sfinţii. N’ar strica
câte-va grupe alese de nimfe, nereiade, driade, fauni, graciî, sa
tiri şicâte-va zínefrumóse şi cât se póte de golaşe care să figureze
pe acolo pe unde pietósa ta imaginaţie a sculptat angelî şi sânţi,
precum şi câte-va scene índestulű de ispititóre spre a provoca chiar
pe un pusnicû de opt-decî de ani să fie în locul Cinei ceî de taină ;
voiű în sfirsit ca opera ta să fie atât de perfectă, în cât celle
4
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mai selbatice frumuşele, îndată ce le-ar privi să nu mai póta
résista dorinţei d’a se arunca, îmbătate de inspiraţiunî voluptóse, în vraţele tainelor lui Cupidonű.
— Prea Sânte, voiţi să vë râdeţi de mine, respunse în fine
cu curaj Manoil, după ce ascultă atâtea profanaţiuni, saü me
luaţi drept unul dintre cei molipsiţi de preceptele cellux rëü 1)
sau dintre cei alunecaţi în eresia schismei 2) când me îndem
naţi să săvârşesc atâtea nelegiuiri, la care numai dacă aşi fi cu
getat, totu asü fi meritatü cu bună dreptate pedépsa lui Sanbenito.
— Când ai fi fäcutü saü aï fi cugetat să iaci pentru altul, da,
nu încape îndoială ; dar pentru mine este alt-ceva ; amicul meu,
eu am dispensa Papei şi potü face orï-ce voiü fără a fi păcat.
— Eminenţa vdstră puteţi, nu me îndoesc, dar eü?
— Te absolvü eü.
— Dar consciinţa mea?
# — Ea va fi cu minte şi nu va cârti pentru nimicuri.
— Me iartă, Pre sânte; sunt prea bun catolicii ca^să pot face
o faptă ca acesta, sunt catolicü din convingere, pentru aceia
respectü totü ce este sacru religiuneï ; dreptü aceia ori de unde
ar veni cererea şi orï-cât de sus aţi fi pus Sânţia vostră, chiar
daca santitatea sa Papa ’mî ar cere ceia ce’mî cere Eminenţa
ta, eü tot nu m’aşî îndupleca pentru tote tesaurele ce mi s’ar
da şi tóté ameninţările ce mi s’ar face, d’a săvîrşi acest sacrile
gii neertatü.
— Frumósá’ta este cuvântarea Gonzales, dar între noï fie disü,
prea este pompósá pentru o minciună.
— Nu este minciună, prea Sânte.
Cum? aï cerca să cutezï a te împotrivi mie?
— Pentru ori-ce alt lucru îmî veţî cere, eü sunt bucuros a
më supune cu voe bună ; dar pentru tóté lumea nu voiü fi un
profanator de celle sânte.
— Àcesta e cuvêntul sub care ’ţi ascundf tainele cumetre
1) Aat-fel Dumiaü călugării catolici pe reformaţi.
2) Prin acest cuvânt se Înţeleg Ortodocşii.
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Manoil! sciü prea bine ce zace în inima ta. Tu nu vrei să faci
ce’ţî ceru pentru că voescî să părăsesc! Sevila şi chiar Ispania
după ce te vei cununa cu fiica unuia din cei maî compromişi
de eresie. Tu nu vrei să’mî faci pavilionul ce’ţî ceru pentru
fiica contelui de Újest, pentru că aï îndrăsneala să te cerci a o
hrăpi pe ea dragostei, melle şi prostia d’a o crede curată şi
neprihănită. Acesta este adeveratui motiv maestre, iar nu marea
căldură ce’mî arăţi că aï pentru Santa noastră religie ; mulţu
mită insă ceruluî că amü luatü mësurï din vreme ca nu cellă
reu să biruiască sânta causă. Contele de Újest şi fiica sa, sunt
acum în manele sâutuluî Tribunal, şi tu din acest minut escî
prisonierul sânteï credinţe.
Acestă schimbare de limbngiă ameţi pe Manuel dar nuT desconcentră; ellă îsî ridică în sus fruntea cu nobleţe si voi arëspunde, însă părintele Urban ii întrerupse.
— Cu tóté acestea tot ’mî este încă milă de tine, totă preţuoscă ast-fel cum merită talentul tëû, si voiă să’tî arătă cum
pot schimba graiul când voiă a te perde iară ca nimenî să cu
lese a’mî imputa aceia ce ’ţî amă mărturisită. Acumă te las să
te gândescî 24 de ore, liberă în aparenţă, dar în realitate maî
bine pârlită de cât în temniţa cea maî nepătrunsă ; îţî daă ră
gaz de gândire până mâine seră : dacă poimâine n.u te veî ho
tăra a te lipsi de dragostea Eleonoreî şi a o lăsa de bună voe
mie ca să më bucur numaî eă şi de nimenî supărat de. daru
rile eî, dacă poimâne nu veî incepe opera ce’ţî amă recoman
dată, să ştiî că Eleonóra e cu totul a mea, m’aî inţelet tu ? va
fi supusă dorinţeloră ce amă simţită de un an pentru dînsa, şi
apoî va fi ucisă ; iar dacă îmï veî réalisa capriciul, îţî dăruescă li
bertatea ori şi o avere mare cât de mare vreî. Mergî, şi gândesce-te: saă temniţa pentru tine, desonórea pentru ea şi mórtea
pentru toţi, saă libertatea, fericirea pentru tine, viaţa pentru ca
şi pentru mine pavilionul comandată.
a Picând aceste cuvinte prelatul desfrânat së retrase după ce ma
întâiă ordonă unuî oiicerală Sântului Oificiu să conducă afară pe
Manuel. Nefericitul artist eşi din palatul Marelui Inquisitor atâtă de
ameţită, încât nici nu ştia ce face când se vë<Ju în stradă. De
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îmbla, de şi trecea prin strade, de şi tranversa pieţele şi căile celemaï populare deşi vedea ómen! trecând în jurul, sëü, şi de şi auzea
destule sgomote, el însà nu scia unde se ducea nici pe unde trecea
nici cu cine se întâlnea nici ce audea *. mergea acolo undeilă mâna.
întâmplarea, făcea aceea ce’î dicta instinctul. Instinctul cu tóté as
tea fu pentru el unu bunii conducătorii, fiind-că ’lu scóse drept
în facia Palatului de Újest. Numai atunci când vëdu anticele
boite ale palatului închise şi porţile sale de stejariü încuiate,
când vëdu marele sigiliu de plumbu ala oribilului TribunaJă li
pită de zăvore şi douî din soldaţii sântului officiü preumblându-se pe d’inaintea caseiorű, numai atunci ei se desceptâ
din ameţeia in care era cofundat, şi cunoscu oribilulű adevérü.
Voi să întrebe pe unulu din militari ce-va despre catastrofa în
tâmplată, insă sălbaticii apărători aï Religiuneî catolice îî intórse spatele: se apropie de porta unui vecină ca să se informe
despre amănunte, însă pórta se închise înaintea Iui ca înaintea
unuî ciumat; vëdu ună cerşetor stând intr’un colţă şi voi să
afle de la el ce-va, dar cerşetorul începu se apăra cu băţul fâcônd
neîncetat cruci,ca cum’ar fi vrut să scape de un molipsit. Plin
de desperare se puse pe o peatră şi îşi acoperi cu manele fâcia
ce începu a-î fi inundată de lacrirne; atunci unul din militari
se apropie de el, îl atinse pe umër cu o varga şi’î dise:
— Ia ascultă, d-ta pentru ce plângi?
Durerea ce comprima inima lui Manuel nu’î permise să rëspumjâ.
— Nu’mï rëspun<Jï ? adaogă creatura inquisiţieî sguduindu-1
cu brutalitate.
Acela'şî rëspuns.
Nu scii tu, urmă soldatul, că ordinul Sânţei sale sună ast
fel ; «acei ce manifestă cea mai mică simpatie pentru unul din
ereticii spurcaţi, inimici ai dreptăţeî şi al religiuneî, merită a
suferi pedépsa ce vor suferi acei pentru care plâng!»...
Manuel adâncit fiind în trista sa precupare sa nu dădu nici un răs
punsă.
*
. ~ atunci dar rebelule, continuă soldatulü, In numele SânÍS. . îmbunai te arestez ca pe un părtaş la eresia contelui de
Újest şi a fiicei sale.
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Zicênd aceste vorbe, soldatul Îşi desfăcu haina la pept, arătă
îuï Manuel o placă de argint şi’î dise :
— De acum vei fi considerat ca un paria între toţi concetă
ţenii tëï, şi dacă tu te vei supune ordinului ce Sânta dreptate
îţi impune prin gura mea, şi dacă nu vei pleca acum la tem
niţa sântului oficiű spre a te da singur pe mâna justiţiei, pânea»
apa, focul şi acoperământul îţi vor fi refuzate de tot muritorul
din acest ţinut, şi acei ce nu se vor supune acestei hotarîrî şi
acestui semn ce puîu pe umërul teii, vor trece prin foc ca să
mergă înaintea Suveranului Jude ceresc, pentru aşi da séma de
nesupunerea lor.
După ce pronunţă cu o voce sentenţi0să acéstâ formulă obici
nuită la tóté arestările de asemenea soiü, soldatul inquisiţieî
prinse de umërul lui Manuel o cruciuliţa roşie de lână, şi apo*
se intórse la postul sëu. Manuel înţelese prea bine ceea ce se
făcuse iii sorta ce ’i aştepta dacă nu s’ar supune; însă aceste
ameninţări nu’l putu scóte din letargia în care era cădut. Pen
tru sorta sa lui îî păsa prea puţin dacă era saü nu în pericol;
cugetele sale urmaü pe nefericita sa logodnică care.era cădută
în prada brutalităţeî neinfrinatuluî Urban, şi, asea e ânima omenescă, viermele gelosiei provocată de veninósele vorbe ale călu
gărului deja începuse a’ï rôde ânima.
După ce stătu încă pucin, se sculă şi începu a merge iarăşi
maşinal în colro vedeau ochii, fără a sei ce face şi unde seduce.
Lovitura ce priimise în tot ce avea mai iubit şi mai sacru, in
sanctitatea şi puritatea simtimêntelor sale tinere şi în credinţa
lui religidsă, care pe atunci eraü atât de înrădăcinată în ânimele
ómcnilor, măcar d’ar fi fost ori de ec ,tréptá în- cât mai cu bucurie îşi
jertfeau viaţa de cât să îşi profaneze credinţa, tóté aceste isbi—
turî ameţise cu totul raţiunea sa în cât nicî o emoţiune nu
putu a o reinvioşeije 1 Tot aceiaşi îmboldire misteriósa îl conduse
la Palatul inquisitoruluî şi îl împinse spre curtea sa şi îl făcu să trecă
prin îndoitele santinele, care lăsară să trécaca pe unul ce mergea să
se dea in mâinele judecăţii. Atât pe drum cât şi în curtea palatului
fie care om care’l întâlnea, îndată ce vedea oribilul semn ce purta
pe umăr, îşi fâcea semnul crucii, îngălbenea, se uita în juru-i
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şi fugea de el ca d’un molipsit. Din întâmplare nu întâlni în
curte nici un oiicer care să’l oprească pentru a’l arunca în închisóre, în cât putu merge împins de nevëduta mână ce’î con
ducea paşii, până în spaţiosa grădină a palatului, şi nu se opri
nicâivî pênà re nu ajunse la fereastra unui mic chioşc ce er a
situat în mijlocul grădinii şi care se găsea înconjurat de o pă
dure de arbori stufoşi. La ora în care intrase el in acea grădină,,
visitarea acelui loc de repaus era cu toiul oprită pentru ori ce
fiinţă omenésca, pentru că nimeni nu se dărea printr’insa, de
şi era destul de spatiósa, şi de şi curtenii Abatelui eraű îndes
tul de numeroşi. Chiar posturile de guardă erau depărtate din
giurul el, fiind-că în acele ore ochi şi urechi indiscrete ar ii
putut descoperi în acea grădină multe mistere, a căror revelaţiune ar fi adus pentru imprudentul cutezător o morte mal iute
de cât a trăsnetului. Iată pentru ce Manoil nu întâlnise pe ni
meni în calei.
El merse ast-felde minuni supărat până ce ajunse lângă pavilion,,
şi îndată ce ajunse acolo, fără a sei pentru ce motiv şi ca cum ar fi fost
• împins de aceiaşi putere nevëdutâ care începuse a’l conduce machi
nal de când raţiunea îl amorţise, trase o bancă din grădină, se sui re
pede pe dênsa şi lipi ochii de graţiilece o apăra şi rămase nemişcat,
privind aceea ce se petrecea în interior. Acest interior representao
cameră rotundă mobilată cu tot ce moliciunea şi desfrénarea a avut
malrafinat; picturile cele mal provoeätöre lsrvoluptate ornau <Jid uri le
unde nu era uşi şi ferestre, stofelo cele mal stralucitóre şi male eIastice acopereau mobilele astei camere, şi florile cu mirosul cel
mai îmbătător eraii puse in vase de China, şi de Sevres pe nişte
mese de formele cele mal fantastice. De şi nu era încă nópte*
insă o lampă de alabastru atîrnată în mijlocul plafonduluï rëspândea o lumină dulce^ şi discreta. Manoil vëdu în acea penum
bră un bărbat îmbrăcat într’un costum bogat de casă, stând cu
spatele spre el, în genuche înaintea unei sofale pe care sta ghe
muită o femee a cărei faciă nu se vedea fiind acoperită cu al
bele sale mâni. Acel bărbat ruga pe.juna femee şi’I dicea ceva
care nu pătrundea până ia urechile lui Manoil, ea însă îl res«
pingea cu o mână, silindu-se ayşî ascunde cu cea altă facia ca sä
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nu vadă pe acel ce sta lênga dînsa. Bărbatul insista, se ruga,
se tira în genuche pe bogatul covor ce era aşternut pe jos,
însă nu dobândia nicï un résultat satisfăcător; vé^ênd in fine
că nu putea reuşi, se ridică în sus cu iuţelă şi se íntőrse
spre ferestră ca cum ar fi vrut să ia ceva ; atunci Gonza
les recunoscu înfiorându-se pe abatele Urban, a cărei faciă
era íngrozitóre; parochixmulmânia era descrisei pe tóté trăsurele
fisionomieî sale.
— EÏ bine 1 ingrată înbrăsnâţă, strigă el atât de tare în cât
putu să fie auijit d’afară, vei vedea unde te va duce îndărătni
cia ta ; am să te fac să cazi jertfa putereî mele dacă n’aî vrut
să te înduplicî la rugăciunele celei mai ar^atóre iubiri. După
ce vei fi desonorată îţi voi da drumul ca să poţi vedea cum ta
tăl şi logodnicul tëü, făcând parte din cel mai apropiat autoda-fé, vor fi mistuiţi in mijlocul flăcărilor.
Juna femee nu răspunse şi nu se mişcă.
— Nu me audî, şi nu ’mî râspundî ? strigă Abatele din ce în
ce mai iritat, apropiindu-se de densa în mâni cu un instrumen
a cărui menire încă n’o înţelegea Manoil, căci armă de ucidere
nu era ; grăbesce-te căci aï să fii a mea, trebue să fii chiar în
ast minut amanta mea ; de voe saü de nevoe aï să te supui
voinţelor mele; aide grăbeşte-te ’ţî (jicü de te dacă mă de voe,
nu aï în cotro.
După aceste cuvinte desfrânatul călugăr întinse braţele şi îm
preună cu ele acel instrument care se desfăcu ca o gură ne
măsurată, cu care vru să coprinză talia juneî femei ; însă acésta
cu o putere şi cu repeziciune ne închipuită, îl respinse cu atâta
putere, in cât îl rostogoli la părnent în partea opusă a came
rei împreună cu instrumentul seu care se închise la loc fără
s’o apuce.
— înapoi neruşinatule, strigă ea ridicându-se în picíóre, căci
viuă nu më veî avea.
Pronunciând aste cuvinte, ridică în sus mâna dréptâ ce era
armată cu un stilet şi se lovi atât de tare în pept, în cât la
minut cădu pe parchet, stropind cu sângele sëu pe Urban.
Acestă scenă fu atât de repede în cât Manoil îndată ce o zar
scóse o strigare spàïmànfâtôrë, càcï chiar intr’acel minut putuse
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■vedea pe necunoscuta in faciă şi putuse recunósce pe juna sa
fidanţată. Astă vedenie îl făcu sa piardă cunoscinţa şi să cadă
după bancă pe nisip aprópe fără de viaţă. Gând se desceptă se
vă(Ju încărcat de lanţuri, aruncat pe nisce pae putrede şi mur
dare şi zăvorit în fundul unei temniţe strimte, íntunecóse şi
umedă.
VI
Indulgenţa Üflareluï B^quisitor. — fiesibunaa'ea
Trecuse mai multe dile, săptămâni şi luni de când Manoil
gemea în închisore fără aer şi fără lumină, fără a vedea licări
rea vre-unei rade de sőre şi fără a da ochi cu fiinţa vre-unuî
om! Abia diiV.două în două dile vedea o mână intrând printr’o ferestrue ce era d’asupra capului său, lăsănd lângă el o pâine şi
un urcior cu apă şi apoi acea mănă retrăgîndu-se şi fereslruia
dispărînd. Manoil absorbit de durerez sa^nu simţi că timpul trecea
cu iuţeală şi că sórta sa nu se mal schimba; tocmai după ce trecu
vre-o şăse luni, când văcju câ corpul i s’a îngreunat, piciórele i
s’au cuprins de nisce dureri vii ce’i umblau prin óse, că barba
T-a crescut ca unui sălbatec şi hainele i s’aü putredit, tocmai
atunci începu a se gândi puţin la sórta sa şi a cugeta ast-fel :
— Eleonóra este mórta : ea nu se mai teme de nici o pri
mejdie; sărmana copilă! ea a preferat mai bine să piară decât
să ca$ă victima rusinóselor uneltiri ale tiranului. Nu mai am să
nădăjduesc alt-ceva, iară numai a linisci nemulţumitul ei suflet ;
ea nu va merge în paradis până ce sângele assasinului ei nu va
resplăti mórtea sa ; ea ascăptă de la mine acea resbunare, şi eu
staü în astă ínchisóre pe când asü putea să o scap 1 împlinesc
óre dorinţa ei gemând în fundul acestei temniţe şi stând cu
mâinele în sîn ? nu ; plângerile mele nefolositóre şi durerea mea
deşartă n’o póte mângăia; trebue să fac alt-ceva, să mă încerc
ca s’o isbândesc.
Pe când trecea prin gândul său aceste cugetări, ferestruia
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misteriósa şi mâna persôneï nevëdute se arată după obiceiu.
— Frate, sëû părinte, orï-cine veï fi, dise el ridicându-se în
sus, bine-voesee d’a-ţi de osteneala să më ascultaţi puţin.
— A ! în sfârşit, respunse cu brutalitate o voce grósá şi ră
guşită, ’ţi aï descleştat fălcile ! Pe sântul Domenic patronul nostru, te credeam mort !
— Durerea më amuţise, frate.
— Durerea ! se vede că te-a părăsit, dacă ţi s’a deslegat lim
bă ; bine a iăcut de ţi-a dat pace, fiind că ar fi avut să şa<Jă
mu't cu D ta aci.
— Cum'?!'ce fel ? am să şed mult aicea eu?
— Audi întrebare? cum nu? dacă esc! pus în rândul celor
în pace, adică intre cei ce nu trebuesc judecaţi nici o data.
— Nu voii! mai li judecat?....
— Nu; până la a doua venire nu vei mai vedea figură de
om, afară numai dacă....
— Dacă ce? spune-o părinte, spune-o mai curând.
— Sfinţia
Sa a dat ordin că dacă vei dori a M vedea să i se
a
vestească astă hotărâre.
— Atunci dar pot nădăjdui a më afla faciă în faciă cu el?
— Sfinţia Sa e însuşi bunătatea; dacă te vei ruga, póte să
vie să te asculte.
— Oh! să vie, să vie.....
După aceste cuvinte ferestruia se închise şi vocea temniceru
lui încetă de a vorbi. Pe când Gonzales se gândea ce trebuia
să facă când ar veni la el Abatele Urban, audi in facia sa un
sunet ca al unei chei ce se învârteşte in brósca, apoi scîrţîitul unor
ţiţîni ruginite şi după aceea vëçlu o lumină viuă ce pătrundea
prin uşa ce se deschise înainte-i. In mijlocul acelei lumini pro
duse de patru facle purtate de nisce fiinţe învestite cu vestminte
lungi ce le acoperea faţa, vëdu pe Şeful inquisiţiei înconjurat de
vr’o alte şese fiinţe îmbrăcate tot în costumul descris mai sus— Ce este? pentru ce m’ai chemat,rebelule? îl întrebă Aba
tele cu o voce rară şiimpuitore ; pocăitute-ai ? ti-ai înfrânat netemâtôrea de D-<|eu mândrie? te-ai hotărât a* me ascuita?
— Da, respunse Manoil după pucină gândire.
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— Voescï a lucra acea clădire sântă ce ţi-am comandat ?
— Da, da voesc să tac totul.
— Sciam eu că sfânta pronie te va lumina şi înfrânarea patimelor te va îndupleca. Deslegaţi-lă, disse apoï sbirilor sel şi
aduceţi-lu după mine.
Peste o oră Gonzales invest t cu tostul sëü costum, făcea onórea cuvenită, după atâta post, unui prânz escelinte, în sala de
mâncare a palatului inquisitorial; apoi adormi şi după ce se
sculă fu introdus la călugăr.
— Aşa dar meştere, dise Inquisitorul, vëdêndu-lu intrând, des*
mierdările temniţiî isbuti a-ţî birui îndărătnicia şi te sili să te
hotărăsc! a te lăsa de acele deşerte prejudiţil 1 Nu este aşa că este
bun metodul meü ? Mi se pare că această sistemă învaţă pe ómeni d’a ti şi ascultător! şi mai pucin curioşi ; aşa e că am
dreptate şi că de acum încolo veî avea ochi! ca să nu ma! vezi
şi urechi! ca să nu mai aud! aceia ce nu trebue ? Aide dă mâna
încoa spre semn că ne-am împăcat, şi promite-m! că a! să
’mi răsplătesc! după cuviinţă tratarea cea pucin aspră cu care
am pedepsit pe acela ce a îndrăsnit să pătrundă în tainele mele
şi să se intre în interiorul cele! ma! misterióse din retragerile
mele. Ia spune drept ce aï vëdut ?
— Nimic, Prea Sânte, răspunse Manói 1 con ţinând u-se, nimic
alt de cât un braţ de femee, armat sau désarmât nu sciu, îndreptându-se cu precipitaţiune spre sânul seu încântător.
— Nu ’ï aï vë<Jut faţa?
Nu, respunse Manoil, înfruntând cu o privire asigurată cău
tătura scrutátóre a inquisitoruluî.
— Nie! nu sei! dacă braţul i! era armat sau nu1?
— V’am spus că nu am ovservat, fiind-că raţiunea mea esaltată de condamnatiunea ce plana asupra capului meű, când
yëdu această mişcare se sgudui aşa de mult în cât më făcu să
cad jos fără cunoştinţă.
— Acea mişcare era un gest de comediană ; voia d-e! să ’m!
jóce la început pe patetica şi pe urmă nu ma! putém scăpa de
dragostea sa. Eh ! ManoiJ, Manoil tu esc! încă copil, inima ta
de artist, saü ma! bine de poet, judecă pe ómen!, şi ma! cu
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séma pe femei, după bunătatea şi generositatea ta şi crede că
tot ce clic şi fac asemenea fiinţe sunt resuJtatele ecspansiunei inimei. Desamăge>ce-te copile; fiica contelui de Újest de multă
vreme ’mî jurase mie dragoste şi credinţă şi s’a logodit cu tine
numai ca să me silescă d’a eşi din réserva ce păstrăm şi d’a
face ce am făcut; uit’o dar prietene, nu era vrednică de tine..
Manoil cu mare greutate putu să înfrunte cu un sânge rece
atâta neruşinare şi cu multă ane voinţă îşi stăpâni indignarea ce
mugea în sufletul seű audincl minciunele ce eşeau din gura ne«
ruşinatului călugăr, dar in fine putu să se predomine.
— Gând cloresce eminenţa Sa să me apuc de lucru? clise el
după o pausă.
— Ori când vel voi; în astă privinţă nu sunt competinte să
ordon ; de şi aclï ml a trecut gustul fantastic ce am avut, de şi
inima mea nu mal este subjugată de farmecele fostei tale logod
nice, cu tote astea fiind-că am vorbit o dată, eü încă sunt dis
pus a construi monumentul proectat, sunt gata* să me supuiü
cererilor tale orî-când vel găsi de cuviinţă, şi dacă îţi place, voiü
pune la disposiţia ta chiar pavilionul clin grădina mea, scil pavi
lionul în care aï vëclut acea comedia femiască. pentru a fi mai finiseit— Vë mulţumesc Prea Sânte; dar ’mï este cu neputinţă ca
să priimesc gratiósa vóstrá oferire, fiind-că am necesitate de
atelierul meu unde am instalate tóté instrumentele trebuincióse.
Dacă vë temeţi că nu voiü fi următor, nu aveţi de cât să me
puneţi sub pază severă, şi dm când in când să trimeteţî pe cine“
va ca să ve in forr meze.
— Nu, nu e nevoe ; am destulă încredere în tine ; îmi voiü
permite numai a veni însu-mî eü câte o dată ca să admir eü
mal n’ainte ca orî-cine cap d’operile ce vor eşi din mâinele
tale; aşa e că nu te vei supăra de vizita mea?
— Din potrivă stăpâne, îmi pare că o asemenea onóre va fi
prea mare pentru umila mea locuinţă.
Ba din contră, cű voiü simţi prea multă plăcere admirând
producţiunele artei ce vel desvălui.
— Prea Sânte, ca>a şi atelierul meü vë sunt deschise in orî
ce oră de di saü nópte de şi orï càndvë va plăcea a le visita.
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Hanoii eşi după aceste cuvinte radios de bucurie căci se ve
dea pe calea realisăre! unui plan ce croise în timpul cât stătuse
^a Inquisitor, şi cum eşi de la el, se duse a casă, luă o ioe de
pergament, începu a schiţa planul şi posiţiunea figurilor ce avers.
să sculpteze, şi din acea di se puse pe lucru cu ardóre, şi în—
ceţ>n să dea petrei cu ascuţitul daltei sale iormele cele mai
graţidse şi posele cele mai provocatóre. Călugărul începu să vie
la artist -chiar de a doua di ca să urmărească progresul acelor
lucrări profane, şi urmă de a se interesa de ele. cu o râvnă mult
mai mare de cât aceia ce desvëlise când se lucra la biserica
carmelitelor.
Părintele Urban mai întâiu venea la trei patru dile pe la
Gonzales, dar după ce lucrarea începu să progreseze şi să iasă
din manele sale şi a lucrătorilor ce angajase pentru a’l secunda
în lucrările mai uşore, formele cele mai fine şi frizele cele mai de
licate, începu să viditeze atelierul însoţit de diaconul şi căpi
tanul gardei sale regulat în tóté di lele. Manoil peste vr’o câte
va dile, ’rugă pe Eminenţa sa de a rări visitele, fiind-că cea
mai mică mişcare sau cel mai mic sgomot strein eraű în stare
să ’1 iacă să tremure, şi prin urmare să piardă justeţea mănuirei şi să strice acele delicate lucrări.
— Eu nu fac nici cea mai mică mişcare, respunse prelatul 5
sunt în stare a fi întocmai ca o statue, numai să nu pierd plă
cerea d’a te vedea lucrând.
— Nu me îndoesc de Eminenţa Vóstra, rëspunse Manoil, însă
nu sunteţi singur.
— Ah ! bine <Jicî ; să sciî că de a<JÎ încolo o să viü singur şi
chiar acum : Căpitane Alvaro şi d-ta frate Livian, fiţi buni de
trecesi în cămara d’alăturî.
Călugărul şi oficerul se supuse şi stătură acolo până ce plecă
Domnul lor care părăsi pe Manuel tocmai pe la apusul soreluî.
A doua di Manuel vëdlu plin de bucurie că Urban se cobóra
•singur din trăsură şi că trăsura pleca imediat sprea casă.
— Ti-am făcut pe voe, disse călugărul intrând, te-âm scăpat
• -de. supărători şi am venit singur ; acum lasă-te a fi inspirat
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de geniul tëu şi împărtăşesce dalteï talie tot iocul imaginaţie
talie.
— Prea sfinte, respunse Man oii silindu-se a surâde graţiosr
orî-ce jertfa merita o altă jertfă şi ori-ce bunătate din partea
Sf. Vóstre un respectos act de recunoştinţă. Eminenţa Vostră
v'aţî congédiât escorta şi eû ’mî am congédiât lucrătorii ; de
astă-dl încolo săpăturile care vor împodobi pavilionul Sânţieî
Vóstre vor fi lucrate numai de mâna lui Manoil Gonzales.
— Manoil, strigă călugărul cu entusiasm, răsplata mea va fi
mai pre sus de cât ori ce asceptare şi superiórá unei resplătirî
regale.
Trecură iarăşi câte-va dile fára să se petrecă nimic şi fără
să simtă călugărul vre o părere de rëü sau vr’o bănuială că se
espunea singur prea mult viind la artist.
Intr’acel timp Manoil în orele libere reuşise a scóte prin intervenirea unor amici un pasport cu nume schimbat, cumpărase
un cal ager şi tocmise o navă care să ’l ascepte pe ancoră la
cel mai apropiat port. Când avu pasportul în sân, calul înşelat
în fundul grădineî şi barca corăbiei ascunsă în stufuri pe lângă
maluri, Manoil vîndu în secret aceia ce cred.usse de prisos,
adună in un cufaraş toţi banii ce poseda, puse banii împreună
cu óre care premeneli în coburul şeleî şi asceaptă pe inquisitor la ora
obicinuită. Urban sosi ca în tóté dilele ce-va mal nainte de
amea<Ji, şi după ce intră în îutru dete drumu trăsureî să plece
gólá spre casă ca tot-d’auna. Manoil în acea <Ji era cam indis
pus, îl durea capu în cât părintele Urban îl rugă să lase lucru
spre a se mai da repausulu, dar el în loc d’a lăsa instrumentele
din mână, se apucă cu îndoită ardóre să cioplească profilul celui
mal frumos bas-reliev. Pe când inquisitorul sta absorbit în admiratiunea ce ’î inspira acel bas-reliev Manoil se sculă repede în
dos, îl apucă fără de veste de gât, îl resturnă cu putere la pământ şi x
pătrunse peptul cu mai multe lovituri ale unei stilet ce ţinuse
ascunspe sub mânecă mai nainte ca inquisitorul să apuce d’a
gcóte un singur sunet din gură.
— Aşea miserabile, dise el după ce îl ved.u scăldat în sângele
seű aprópe d’a espira, aşea móré toţi care nesocotesc religia,
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onórea, dragostea şi amiciţia; credeai că sângele Elenorîe va.
rămânea neresbunat? te-ai înşelat; dreptatea divină nudórme^
După ce dise aceste cuvinte, eşi din casă, se aruncă pe cal^
şi protegiat de singurătatea ce coprinde orï-ce orasiü ispaniol
în orele după mâncare, eşi îndată din oraş, alergă tot restLzX
pilléi, tóta nóptea şi diua urmă lőre în góna agerului séü cursier, şi la ivirea celei d’a doua aurore, ajunse la ţărmurile mării
unde se urcă în barcă ce ’1 ascepta, şi de acolo în nava oara
îndată îşi destinse pândele ce fură la minut umflate de un vén t
favorabil. Peste câte-va ore bastimentul ce’l conducea era forte
•departe de pâment şi de orl-ce pericol.
Cât pentru Abatele Urban, el zăcu mai multe ore in sângele
sëü horcăind fără a putea să se ridice saű a atrage prin strigătele
sale vre un ajutor într’o casă care prin situaţiunea sa era cu
totul depărtată de ori-ce sgomot. Gând trăsura veni după
obiceiu pe la aprinsul luminărilor ca să ’l reconducă la palatul
Inquisitorial, feciorul îl găsi înţepenit ; murisa aprópe d’o oră.
Acest assasinat produse mult sgomot, insă autorul sëu era forte
departe ca să se temă de vr’o pedeapsă.
Monoil după o lungă navigaţie ajunse la Constantinopole, unde
se stabili şi lăsă urme neşterse pentru tóté seculele ; ornând
diferitele moschee şi mausoleurî ce începuse a clădi sultanul Baiazet al II-lea cu sculpturele cele mai fin ciselate.
VII
Neagoe Basarab şi Meşterul Manole.— începerea monumentului.
După ce potoli turburările şi împerecherile, Neagoe Basarab
începu să se gândească la îndeplinirea jurământului ce a să
vârşit şi Ia execuţiunea planului măreţei clădii! care adî prin
formele sale gigantice şi într’acelaşî timp svelte şi delicate uimesce şj minunuţesce lumea întreagă.
Precum am mai dis, Neagoe Bassarab nu era profan în arta
arhilecturei, ba chiar o esercitasse in timpul cât stătuse ca ză-
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log la Constaiinopole şi chiar fácuse o moskee măreaţă, cu 999
ferestre si 333 minarete în onórea SeicuJuí Semsedin Bachiari,
în cât sultanul Baiazet al Iï-lcau imit de această lucrare măreaţă încărcăpeNeagoecu bogate daruri, ii promise domnia Ţerel RomânescÏ
şi iî dăruise tot materialul rămas de la moskee, adică marmură
de Păros, pietră din Balcani, porfir pentru mozaicuri, cedru de
Liban, şi lespecjl mari de plumb şi cositor.
El de îndată ce luă hotărârea d’a înzestra {éra sa cu un mo
nument care să revaliseze în măreţie moscheia Iul Semsedin, îşi
aduse aminte că în ultimii anii ai clădire! faimoseî moschei a
lost forte bine secondat în lucrare de către un sculptor iscusit
numit Manoil din Niasia, în mâna căruia piatra dobândea nisce
forme atât de surprindătore, în cât pàreaû făcute din humă
mólé care apoi erau incrustate şi împletite după voe şi apoi împenu săpale cu dalta d’inlr’un bloc de piatră neîmlădios, şi se ho
tărî a ’şî asocia la îndeplinirea planului sëü pe acest artist de
mare merit.
^
Pentru a’şî ajunge la ţintă şi pentru a alege şi din materialul
dăruit numai aceia ce ’î putea fi de trebuinţă, lăsă el grijele guvernululin mânele cumnatului sëu Preda, şi se grăbi a porni spre Constatinopole, mal întâia pentru a réalisa acest plan, şi mai apoţ
pentru a aduce cuvenita închinăciune Sultanului Selim Iavuzul^
care se suise de curând pe tronul turcesc în urma abdicării şi
morţii tatălui sëu Baiazid.
Sultanul Selim, de şi era din fire rëû şi năbădios, totuşi, fiind
informat de către subalternii sëï şi mai ales de către Piri paşa
marele vidir, de calităţile alese ale voevoduluî Valachieî, îl priimi
forte bine si, aflând cum că dânsul a clădit moscheia Şeiculuî
Semisedin Bachari din ordinul tatătuî sëu, îl rugă cu stăruinţă
ca să reconstruiască Moscheia Sultanului lacub care cădea in
ruină, într’un stil îndoit mai minunat de cum fusese mai nainte.
Neagoe îl promise, dar sciind ura ce nutrea sultanul pentru
bisericile creştine, îşi ascunse adevăratul obstacol ce ’l împedica
d’a se supune dorinţei împărătesei, şi ’Î spuse că pentru moment
ar fi împiedicat de construirea unei minunate giamiî comandată
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de predecesorul sëu, care giamie se ridica în oraşiul din mar
ginea Dunării numit Bodom, adică Vidinul de adj, şi ’1 ruga.
ferbinte să amâne reconstruireea monumentului proectat pana
după terminarea operei începute.
Selim consimţi bucuros la astă amânare, şi aflând că la Bodom
nu se găsea nici piatră nici marmură şi nid porfir pentru mo
zaicuri, ii dărui din noü materialul Tëmas neîntrebuinţat cîe la
moscheia Şeiculuî Semsedin Bochari deja dăruit de Baiazed, şi
pentru a’i înlesni transportul pe mare şi pe uscat, iscăli un
hatişerif prin care i se punea la disposiţie galiónele marine
imperiale, care să transporte acele materialuri de la Stambuli"
până la Varna, precum şi care de beilic îndestulătore care să.
le transporte de acolo pe uscat până în marginea Dunărei la
Nicopole saü chiar la Vid in.
După ce dobândi acest résultat în chipul mal sus, dercrisNégoe
Vadă se duse la Manoil din Niasia care nu era altul de cât tot
Manoildin Sevila. şi găsindul în modesta sa cămăruţă cufundat în
adânca durere ce ’î copleşea ini ma din causa perdereI prea îubiteîsale
Eleonóra, care durere se alinanumai prin o activitate fără contenire
prin o muncă fără obosire, îî spuse farămulte ocolori serviciul ce
cerea de la dânsul.
Manoil cunoscea pe Neagoe precum şi Neagoe îl cunoscea pe
dânsul; aceşti oameni de geniu se înţelegeau intre ei de minune
pentru că se complecta unul pe altul. Neagoe era tare în concepţiunî, in aranjarea de planuri uimitöre, in indrăsneală şi
eleganţă, iar Manoil scia se îmbrace acel corp gradios şi tot fie
o dată svelt şi graţios, cu hainele cele mai elegante, vestmintele
cele mai bogate, ornamentaţiele cele ma! uimitóre.
Manoil, cum audi propunerea lui Neagoe, îî răspunse asemeni
fără de ocoluri şi ’î declară că’primesce propunerea C3 i se făcea
şi că consimte să vie în Ţâra Românească pentru a aduce la
îndeplinire monumentul proectat. Manoil, de şi fusese invitat
de Sultanul Selim ca să croiască un plan pentru construirea
unei moschee in orórea tatălului sëü, totuşi preferă pe Basarab
Vodă, pentru că încă avea ce să înveţe de la dênsul. şi chiar de
a doua <Ji începură a alcătui împreună planul noii clădiri, pe
care ’1 schiţa aprópe în întregimea sa însuşi Neagoe Vodă, care
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cu această ocasiune îşi desfăşură tóté întinsele sale cunoştinţe
tot vastul sëü talent, tot geniu sëû creator în arta arhitecto
nică bisantină.
Fructul muncii sale care dură mai multe (Jecimî de dile iu
o concepţiune care şi astă-di uîmesce lumea întreagă prin mă
reţia şi eleganţa formelor prin înălţimea arcadelor, prin perfecta armonieîn proporţiunî, prin o mulţime de accessoriî menite a da clădireî o soliditate care să résisté secolelor şi a înfrunta orl-ce ca
taclisme, şi tot de o dată prin ş vel teta, prin gingăşia şi prin
frumuseţea atât a întregului cât şi a tuturor amănuntelor care o face
să semene cu o jună fală plină de sănătate, plină de vigóre, plină
de putere şi de robustitate, şi tot de o dată subţirică, gentilă,
cu formele cele mai delicate şi mai mlădiose, care prin aspec
tul séü farmecă ochii, fură mintea, hrăpesce inima şi captivă
admiraţiunea cui o vede, încât nu se mai îndură să’şî deslipéscá
ochii de Ia ea!
Ma noii vedén d ascernute pe pergament aceste planuri măreţe,
fu coprins de aşa mare entusiasm, în cât imaginaţiunea sa, sub
impresiunea acestui farmec, se puse şi ascernu pe papirus dese
mn ul ornamentalelor celor mai variate in forme şi celor .mai
uïmitôre la vederea, ast-Tel că fie care rëmase mai mult ca
mulţumit şi încântat de produsul sciinţeî celui alt şi işî jurară
in comun acord o amiciţie durabilă cât viaţa şi un concurs plin
de zel şi de devotament.
După ce termină planul în tóté amănuntele şale, se duse îm
preună a vizita materialul rëmas de la moscheia lui Semsedin
si aleseră mai multe sutimi de blocuri de marmură de Păros
pentru colóne mai mici şi capiteluri de colóne, precum pardo
seli şi scări, mai rnulte sutimi de blocuri de porlir galben pen
tru brâurî şicornicea ínconjurátóre streşineî bisericeî, mai multe
decimi blocuri grele de mai multe mii de chilograme de granit
de Balcani pentru colóne mari, mai rnulte sutimi de platei gróse
de plumb şi alt material trebuincios la ornamentaţie, iar pentru
rest, adică pentru piatra trebuitóre pereţilor şi sculpturilor, din
causa transportului care pe acele timpuri de lipsă complecta de
drumuri practicabile, era aprópe imposibil de reálisát pentru
*
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nisce blocuri atàt de grele, se hotărîră a le căuta prin Téra Ro
manească care posedă munţi de piatră destul de numeroşi şi de
înalţi.
Sfîrşind cu alegerea materialului şi imbarcându-1 în galiónele
statului, Neagoe şi Manoil începură să facă alegere de meştei'Î
iscusiţi în cioplirea şi sculptarea pietrelor printre mulţimea ar—
tisaniîor de tóté naţionalităţile, care se adunase la Constanţi—
nopole pentru a conlucra la edificarea proectatei moschee în onó —
rea Sultanului Iacob. Meşteri zidari Neagoe vodă nu arvuni, căci
Tóra Românească şi pe atunci ca şi acum era bogată în meşteri
iscusiţi într’ale zidăriei, însă arvuni mai mulţi pietrari din Ma
cedonia, Serbia şi Italia, intre care se destingea ca căpetenii un
sêrb a nume Iasicï, căruia Românii îi dise Iaşiul, un sacson care
lucrase la mai multe biserici gotice din Ocident, căruia îi
(Jicea numai simplu Sasul, şi un macedonean de religiune ma
homedană, al căruia nume nu ni s’a transmis prin tradiţie până.
astădi, dar căruia Românii ’ï a dis: Turcul.
După ce arvuni pe aceşti meşteri şi pe alţi câţi se găsise ca
se distingeaű mai mult în arta săpăturei in piatră şi marmură,
îi îmbarcă şi pe ei în galióne, şi apoi plecară şi denşii spre
Varna în corăbii mai uşurele ca să ajungă la locul de debarcai*©
înaintea galiónelor.
Debarcarea şi încărcarea în sute de care cu boi a unui ma
terial atât de greu şi de numeros se făcu cu forte mare anevo—
inţă, căci nu se găsea atâtea care şi atâtea vite câte se cereau^
dar prin bani, prin stăruinţă şi mai cu seamă prin firman uJ
Sultanului, care chiar a<Ji in Turcia învinge adesea chiar impo
sibilul, materialul fu ridicat din Varna şi treptat treptat tran
sportat d’a curmezişul Bulgariei până la Nicopoli, unde fu dii*
noű descărcat şi depus pe marginea Dunării.
Vodă şi meşterii sëï vëdînd materialul venit din Varna, por
niră spre Ţera Românească, şi organisară un serviciu perma—
nenfc de transporturi care să aducă acel material din Nicopoli
în Ţâră până la Jocul de destinaţiune.
Mii si mii de ómeni, de vite şi de care croiră drumuri noi
peste drumuri ne bătătorite, printre păduri încă virgine, prir\

<
G7

i

văi ne umblate şi peste dealuri încă nc suite de picior omenesc,
căci pe atunci şi chiar până acum cincî-decT sease-dec! de ani
nici pomeneală nu era de drumuri şoseluite prin teri Ie române,
alară de valurile lui Traian făcute de cohortele romane. Mult
timp, mult de tot se strecură delà plecarea acestor transporturi
din marginea Dunării până să ajungă la marginea Argeşiuluî, dar
în sfârşit carele ajunse la depărtata lor destinaţiune, materialul
cel greu fu descărcat, şi lungele convoiurî iarăşi porniră înapoi
că să revie din noii încărcate. Ast dus şi venit al aslor .convo
iurî compuse din mai bine de una mie de care dură aprópe trei
ani; dintr’astă causa pământul se bătători aşa de tare, încât pe
a locurea chiar adí se cunósce urmele lăsate de trecerea lor.
După ce termina cu rostirea transportului materialului adus
din Turcia, Ncagoe Vodă chemă la sine pe toţi zidarii iscusiţi
şi alese din eî pe cei mai meşteri şi niai harnici şi dădu drept
căpetenii pe doi meşteri vestiţi in ale clădirilor numiţi, nnul
Dragul şi altul Albul.-Sub aceştia mai numi încă pateu căpe
tenii mai mici aleşi toţi dintre meşterii zidari, dar nu pomenim
de loc numele lor căci legenda nu ni le-a păstrât ca pe ale ce
lor alţi. Cu chipul acesta NeagoeVodă dobândi concursul à n'ták
meşter! mari, calfe de zidar! şi de pietrar!, cu Manole zece care
şi ’! întrece precum dice balada.
Inlr’acelaşi timp Manói 1 sau meşterul Manole cum îl numeşte
legenda, îndată ce ajunse în ţâră se puse a colinda prin toţi
munţi! din împrejurimcle Curţi! de Argeşiu, ca să găsească o
phtră bună de săpat şi tot de o dată resistentă şi cu colore
plăcută, care să se supue cu docilitate dai te! şi în acelaşi timp
să înfrunte timpul şi elementele in decursul secolelor, şi găsi
o carieră cu asemenea petră cu colore gălbue ca untul pfóspét, cu
grăunţirea deasă şi restentă, lesniciosă la săpat şi lórte rebelă contra
temparielor, tocmai la Albesc! în judeţul Muscel, nu departe de
Câmpulung şi Muşetescî, care carieră după aspect părea că mai
fusese esploatată şi altă dată,, póte la clădirea vechi! mitropolii
peste ale care! temelii avea să se clădească biserica cea nouă
şi numai de cât luă disposiţiunî ca să redeschidă'băile si să le
l exploateze prin ajutorul a sutimi de braţe.
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Pentru a supraveghea o lucrare atât de însemnată, Hanoii îşi
stabilise reşedinţa sa pe o muchie de dél ce predomină satul Muşetescî care era aprópe la jumătate cale între Albescî şi Curtea
de Argeşiu, şi numai de cât dură acolo o căsuţă simplă dar co
chetă sub umbra unor ulmi caro se numesc şi astăclî : Ulmii
meşterului Manole, în jurul caria sădi şi o grădiniţă.
In acest euibuleţ de paradis îşi cultiva el arta sa şi câte o
dală plângea amintirea Eleonore! sale care nu îl părăsea nici o
dată. Pe când însă era mai adâncit în meditaţiile şi întristările
sale, în una din sen, audi în grădiniţă sunetele unor paşi uşori,
şi înainte d’a merge să vadă cine era, uşa se deschise şi apăru
cea mai ne asceptată dintre fiinţe : ea Eleonóra viuă, aevea*
frumosă si fermecatóre ca si ma! ’nainte. Hanoii când ovëdu
credu că se găsea înaintea umbre! sale şi se prosternă înainte-!
murmurând litaniile morţilor.
— Hanoii, strigă ea, nu sunt mortă; priveşte-me, pipăe-me
sunt viuă! sunt însă-şî Eleonóra ta.
— Tu, tu viuă! strigă el rătăcit, uit.ându-se.lung la ea şi ne
viindu-î să creadă că era cu putinţă!... vie! se cade őre să
cred ?
— Da, respunse ea aşecjâr.du-se Jengă el, încredinţează-te, şi as
cultă cum s’a făcut această minune. După ce me loviiü în pept în
chioşcul călugărului cu cuţitul ucigător, căduiu jos fără de cunoştin
ţă, şi remăseî ast-tel nu sciü cât, iar când me desceplaiü, me vëduï
pusă într’unloc boltit şi luminat mima! de licărirea une! candele;
stătuiu câtă-va vreme nemişcată in patul meü şi începuiü să trag cu
urechiaşi să me încerc a ’m! obicinui ochi! cu întunericul. De o cam
dată nu vëduiü şi nu audiiű nimica, însă mal pe urmă deosibiiü nisce
suspine năbuşite; mai ascultaiu, suspinele se repetară; deschiseiu ochi! mar! şi me uitaiü în juru’mî ca să véd de unde ve
neau şi dariiü la piciórele mele o umbră neagră; era tată),
meu care cum me vëdu că mişc se aruncă în braţele mele.
(( Ve$ênd o privelisce atât de neasceptată, fuseiű coprinsă d’o
fericire nedescrisa şi vruseiű să sar din patul pe care më aflam ^
Atuncï vëduiu că patul meü de repaos era un cosciug şi cămarcv
în care më aflam era o bolniţa. Astă vedere imî furnică trupul
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de gróza şi me făcu să încep a striga nebună de spaimă :
-— « Să fugim, să fugim din ast loc.
Dar când să es din tristul meú pat, puterile me părăsiră şi
iarăşi leşinam.
Când me redesceptaiu eram înlr’alt locaşiu cu mâna în mâna
unui doctor care ’mî cerceta pulsul şi încredinţa pe tatăl meu
ce plângea întrun colţ ca un copil că eram scăpată. Vindecarea
mea fu grabnică, căci rana ce ’mî făcusem în chioşcul călugă
rului nu era aşa gravă şi primejdidsă căci cuţitul alunecase pe
lângă coste şi ’mî sfâşiase numai carnea fără a vătăma vre un
organ însemnat. Tocmai după ce më vindecam de tot, aflaiu că că
lugărul îndată ce m’a lovit, a fugit repede coprins de spaima de
urmările iapteî mele şi a dat poruncă ca să dae drumul tatei spre
a face cu mine ce va vrea, iar pe mine până una alta ca să înnăbuşească ori ce sgomot compromiţetor pentru el, ordonă să
me transporte in bulniţa capelei palatului Inquisitoruluî, unde după
cum ţî-am spus îmi veniiü în fire şi gasiu plângând pe tata ! Bunul
meü tată vëdêndu-më viuă, me luă in braţe eşi afară cu mine, şi folo-;
sindu-se de întunerecul nopţii, redobândi puterea tinereţe!, sări cu
mine peste zidul palatului care era destul de înalt, më transporta
singur la doica mea care sta într’un cartier depărtat, şi më îngriji în
tocmai, ca o mumă. Prin ajutorul sciinţel íuiű vindecată în curând?
şi îndată ce recăpătăm sănătatea plecarăm deghisaţî spre munte;
trecurăm cu multă fereală graniţa Franciéi, şi ajugând în Mar
silia, ailarăm mórtea nelegiuitului Urban, dar necunoscând vir
teaza ta jertfire ce făcuseşl pentru a më isbândi, ne am întors în pa
trie ca să te găsim şi să te luăm cu noi. Acolo plini de durere ailarăm că al părăsit ţera şi că al fugit nu se scie. unde. Desnădejdea nóstra iu mare, însă nu mal mare de cât dorinţa d’a te
afla. Ne vendurăm numai de cât totă averea şi plecarăm mai întâiu la Roma, apoi la Neapole. Din acel oraş ailarăm că. un
strein Ispaniol a făcut în Gonstantinopole clin o moschee un
monument, şi cum am audit, am ghicit îndată cine póte iace;
asemenea minuni, şi am alergat la Cqnsta.ntinopQle, Cum ajun
serăm acolo, ailarăm că al plecat cu Neagoe Vodă ßomnul Valachiel, că acum esc! in asta ţâră şi alergăm în dată spre partea
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locului. Pe drum însă atâta oboseala dobori pc nenorocitul meu
tata şi ’1 tăcu să tinóra în braţele fiicei sale atât de departe denemulţumitoarea sa patrie. După ce’l imormêntaiü in pâment
străin "nu më lăsaiu să fiiö doborâtă de durere, ci alergaiu
căutând şi întrebând până ce insfârşit iată-me in braţele tale.
După ce clise aste cuvinte se aruncă in braţele fidanţatuluî
seu şi plânse împreună pe reposatul lor părinte.
Peste trei (lile Eleonóra era femeea hű Manói l.
VIII

Bordeiul tainic. — Sfărimarea temeliilor.
/

Până când M. Sa Noagoe vodă şi cu Manole vor reuşi a aduna
.materialul trebuincios pentru clădirea măreţului monument, este
bine a ne afunda pentru cat-va timp împreună cu bine-voi torul
lector în interiorul misterióse! selbe, unde M. S. petrecuse o nópte atât de urâtă, se mergem cât-va timp pe o potecuţă strimtă
şi íntunecósa mai de tot ascunsă sub iarbă şi foi uscate, să ne
apărăm puţin de crăcile şi buştenii ce împedică calea, să ne
scufundăm’ chear până mai sus de glesne în apa verde ce
acopere mai peste tot pământul, şi să dăm cu mâna la o parte
ramurile deşilor arbori, ca să ne facem un mic drum spre a
putea să ne strecurării pînă la o mică poeniţă din pólele musceiuluî, pe care o adapă un limpede pâriaş. Să sărim cu picio
rul acesta undişdră cristalină, dincolo de ea să ne uităm în jurune şi să descoperim într’un stufiş de arbori, prin care pare ca
piciorul omenesc nu a călcat, o mică moviliţă şi sub ea un.
bordeiü spacios, al cărui exterior este atât de bine ascuns ochiu
lui curios, în cât orî-cine ar fi trecut p’acolo nu’î ar fi putut
descoperi intrarea sa învelită cu pământ şi iarbă, nici nu-î ar fi
ghicit existenta. ,
Interiorul ăstui bordeiü era decorat şi mobilat cu un lux ori
ental sfrălucitor. In unul din compartimentele sale subterane
eraű resturnaţi pe un divan mërunt duo! ómení, dintre care unul
era cu părul negru şi des, cu sprîncenele posomorite şi ochi!
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întunecoşT, cu mustăţile marî şi cu facia macră, iar cel alt nalt
de statură, roşu la faţă, cu mustăţile galbene, rari şi subţiri, cu
ochii albaştri spălăciţi, cu sprâncenele roşii alburii şi cu pe
rul capului plâviţ. Pe figurile astor doue individe, atât de deo
sebite în trăsuri, se citea acelaşi caracter: rëu, crud, barbar,
viclean, şi nepăsător. Şi unul şi altul avea faţa încruntată, cău
tătura cobitóre şi aspectul respingător; şi unul şi altul avea pe
buze un surâs despreţuitor şi luător în râs; şi unul şi altul aveau pe figura lor întipărită într’un chip prea vădit pecetia fi
re! aplicată spre faptele rele.
Să lăsăm descripţiunea exteriorului acestor individe şi să ne
deschidem urechile ca să ascultăm aceea ce vorbeaü între dânşii
in momentul în care am pătruns în tr’a cest locaş tainic, pentru
ca prin cuvintele lor, de şi rostite în limba ungară, să putem
ghici mai bine de cât prin descriere, caracterul acestor omeni
misterioşi, precum şi rolul ce aü să jóce în naraţiunea ce avem
înainte.
— EÍ, vere Istváné, elice cel blond, aï audit ce drăcovenie a
trăsnit în capul smintitului de Nâgoe Vodă?
— Cum de nu, frate ? respunse cel brun, cum de nu ? më gândesc
de trei nopţi d’a rândul cum să împedicăm această hotărâre
primejdiósa ?
— Sä nesocotească el credinţele ómenilor locului I să le calce
superstiţiile lor în picidre, să nu ia în băgare de seamă obice
iurile pământului 1 ceva mai mult, să se hotărască el a desfiinţa
mlaştinele, a seca lacurile şi a usca acest pământ cădut de mai ^
bine de o sută de ani in stăpânirea smârcurilor, şi să nimicească
el astă pădure care nu cunósce încă securea, pentru ca în mij
locul ei să dureze o monastire !
— Ce ne vom face noi dacă vor doborî la pământ aceşti co
paci deşi, Ia umbra cărora de când fugirăm din ţâra nâstră am
găsit un adăpost singur şi liniscit?
— Ce ne vom face noi dacă vor fi secate aceste băltacuri,
printre care numai noi seim a ne strecura, căci numai noi seim
pe unde mocirla e mai pucin adâncă şi fundul ei mai puţin nă
molos ? Ce ne vom face noi dacă vor fi risipite acele spaime
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împrăştiate cu atâta dibăcie de noi şi. aï noştri pentru a goni
dep’aci omenii cu ochii de viecjure spre a trăi numai noi în
pape şi voe bună. N’o sa mai putem eşi in drumu mare ca să
jefuim iară nici o témàpe drumeţii întârziaţi, n’o să mai punem
mâna pe acea mulţime de. vi te grase şi frumóse pe carele trecem
acuma peste muscele în Ardeal şi le schimbăm frumuşel în bani
sunători în piaţa Făgăraşului şi a Braşovului !
— Numai într’o nópte lipsirăm de la datoriile nóstre pentru
că ploua de versa şi fulgera şi trăsnea ca cum ar fi vrut pă- *!
mêntub să se scufunde, şi tocmai în acea nópte se întâmplă să
rătăcească însuşi Vodă şi să ne facă a.perde tóté folóseie!...
— O dată cu capul nu se va face una ca aceasta.
— Nu, dar cum o vom înpodica-o?
rf. ’Mï a trăsnit în cap o gândire, dar nu ţi-o dăstăinuiesc
mai înainte d’a o,, pune, în lucrare. Aibî numai rebdare şi vei
vedea că vom isbuti.
După cinci-sp re-dece dile de la ţinerea dialogului de mal sus,
Neagoe Vodă plecă cu Manole şi cu ômeniï sei la Curtea de
Argeş şi de acolo spre locul ales de M. S. pentru înălţarea sân
tului locasiű. In deşert boem care împărtăşeau credinţele popu
lare, îndeşert îusu-şî Manole care fiind crescut în scóla catoli
cismului, era şi el adăpat de asemenea superstiţii, in deşert însu-şi
membrii înaltului Cler, sfătui şi rugară pe Vodă ca şa se lase de
gândul ce ’şî-a propus şi d’a părăsi localitatea ce ’şi-a ales, lo
calitate care de mai multă vre se găsea închinată celui necurat
şi nevrednică de cele.sânte; în deşert i se, arătară alte locuri
- mult mai frumóse şi mai priincióse pentru un monument atât de
mândru, căci Nógoe rămase neschimbat în planul séu. El voia
Ga prin orï-çe mod să’şî împlinească jurământul ce a făcut, să
desfiinţeze asfă- credinţă págubitóre şi şă facă locuibil ast cuib
bun pentru făcători de rele. Plecă dar împreună cu arhitectul,.
ajutórele sale, ómenr necesari pentru lucru, câţî-va boerî şi o
séma de oştire, după ce mai întâiu luă măsuri d’a nu mai fi
turburatJn* nefiinţă de vr’un noii Radu Călugherul, şi îndată ce ajunse la Curtea de Argeş, eşi din oraş şi merse drept spre pă
durea fatală. Pină în capul eî toţi îl urmară, dar cum intră
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intr’ènsa, lucrătorii, meşteri, arhitecţi şi boeriîşî mărturisiră nu
numai timiditatea, ci chiar spaima ne-învinsa ce simţeau d’a
înainta.
— Nu vreţi să më urmaţi d-v. ? strigă vodă uitânduse ia boerî
coprins de mirare, prea bine, voiű merge numai singur ; ve las
sănătoşi; cine me iubeşte şi are inimă de oştean să vie după
mine şi să meargă acolo unde păşesce înainte Domnul; cine
nu, rëmâe în pace.
— Stăpâne, M. T. respunse un boer bătrân, du-ne în ioc, Ia
resboiü şi la orî-ce altă morte ; arată-ne duşmanul terei. înze
cit mai numeros ca noi, şi noî bucuroşi vom alerga în braţele
peirei, însă nu ne sili să ne ciocnim cu dracul.
— Eunu vë silesc să me urmaţi, <Jisé ?odă;,; dar vë mărturisesc
fără de ocoluri că nu suntetï alt de cât o ceată de fricoşi. Dacă
nu vreţi să me însoţiţi, eû me duc singur, ce s’o întâmpla
întâmple-se numai cu mine.
După ce rosti aceste cuvinte dete pinteni, calului şi Inaintă
în interiorul pădurii; atunci junimea boerilor cu Radu delà Afu
maţi în frunte, împinşi de generósa ardóre a etăţii lor, nesocoti
orî-ce prejuc]iţii.şi alergară după Domnitorul lor. Acest exemplu
insuilă ruşine in inima acelor cari prin etate trebuiau să fié mai
puţin fricoşi, şi’i îndemnară d’a se lua şit el. după. urma corte
giului domnesc. Mal întâiei mersera cu frică,;tremurând şi tre
sărind la fiecare pas, dar vedênd că în cale nu dau de nici un
obstacol şi de nici o vedenie spăimântătore, că nimeni nu’şl a
strâmbat gura, nici şi-a slăbănogit yr’o, mână, nici şi-a sucit
vr-un picior, după cum se credea în popor că pat toţi aceia care
călcau aceste locuri blestemate ; vëdônd asemenea că caii nu
stau pe loc, nu nenchezau, nu sforăiau, nu bateau clip piciére
nesupunêndu-se conducerii iriulul, nici voiaü să restórne pe că
lăreţi; ci mergeau oblu înainte ca pe orî-ce drum obicinuit;
vëdêncl tot de. odată că câinii ce-I însoţeau nici nu urlau, nici
nu apucaű caii de pulp^nici pe stăpânii de vestminte ca să nu
înainlecle, începură câte. puţin câte puţin a prinde curagiu şi a
umbla mal cu inimă. Dupa ce merse vr’o cinci minute prin bunget, iată că de o dată pe sub copaci se ivesce o iarbă verde si mă« . .

A
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tăsosă, mai verde şi mai tragedii ca in paji.ştele cele mai favo
risa te de natura, şi ca printre lirele acelei ierbi (ine, în loc de
pământ, se dăreau picături de apă care cu cât înaintau mai
mult cu atât se transformau intr’o. pândă întinsă, într’un luciu
fără de margini d’asupra caria plutea iarba cea verde şi
mălăsâsă.
— Iată adăverata primejdie a acestor locuri:apa ! strigă vodă;
cine va face un pas greşit se scufundă în noianul in vercliu fără
să. mai pâtă scăpa. Mergeţi dar câte unul unul pe poteca pe
care vë aflaţi, şi urmaţi-me fără de frică căci apa pe aci nu
este adâncă.
Boerii şi tóta suita domnească audind vorbele lui Vodă se cu
tremurară, dar vedîndu-l pe el că mergea înainte şi înainta
fără de teamă în apă până la glesnele calului, îşi făcură şi e
curagiu, şi îndrăsniră a intra cu’ caii în apă, ţiindu-se lanţ unul
după altul fără să cuteze a‘călca vre unul alt unde-va de cât
acolo unde călcase acela ce l’a precedat. Ast-fei merse ca un
sfert de oră, aci mergând drept, aci cotind la dreapta, aci apu
când la stânga şi mereű orientându-se după sgomotul produs
de Argeşiu care mugia intr’una la stânga lor, aci mal tare aci
mal puţin violent, şi tot mereu într’un mod sinistru pentru
imaginaţiunea lor înfricoşată de spaimele superstiţiei.
După ce merse ast-fel prin bungetulî ntunecos, une-ori mergând
bine, alte ori înomolindu-se, şi câte o dată chiar poticnind, după un
cùart de oră de umblet, vodă vădind că nu mai apar înaintea
ochilor se! acele ruine care Paű adăpostit de furtună o nópte
întreagă şi încredintëndu-se că desigur a rătăcit, începu să meargă
în voia întâmplării tind mai mult la stângă încaî să ajungă până
la malul Argeşului ca de acolo să se orienteze din nou.
Pe când îşi croia cu mullă greutate prin desul hăţişiîi şi mlăstinele înverzite un drum putincios de trecut, iată că se ivi
înaintea lui Neagoe şi a suitei sale o poeniţă verde şi rîdetâre
lipsită dc copaci pe o suprafaţă cam de o sută de metre, care
poenită era ceva mai ridicată ca pădurea şi pământul uscat.
de apă si acoperit cu o grâsâ pajişte de verdeaţă.
— Iată locul nostru I strigă vodă zărindul dc departe.
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— Aceasta e ? esclamă Manoil.
— Da, respunse vodă radios de bucurie.
— Frumosă privelisce ! dar nu se zăresce nici un zid părăsit.
— Nu! nu se póte ; intr’adevër esclamă vodă apropiindn-se
mai mult de micul oázis ; nu e nimic, nu e acesta locul meu
dar unde să fie? nu póte fi departe.
— Să ’i căutăm, strigă Radu de la Afumaţi.
— Să ne mai odihnim puţin, clise unul din boeri.
— Badin potrivă, să nu perelem vremea de surda casă nu înoptăm aci în pădure, replică al doilea boer pe care frica inspirată,
de superstiţii încă nu ’l părăsesce.
— lată cine ne póte pune pe drumul cel bun, esclamă Dragu
unul din meşterii zidari ; iată colo în marginea poeniţi un cioban
şi căte-va ol.
— Un cioban aci ! strigară toţi boeri înfiorându-se.
— Da, uite-lü colo stă pe un buştean şi cântă încetinel din
fluer; e un unchiaşii cu barba colilie.
— Aide să ’lu întrebăm, <Jisese vodă dând pintene calului seu
şi înnaintând spre cioban, pe când boeri se! stau pe ioc împietriţi,
de frică, căci el in superstiţia lor credéu că acel unchiaşiu nu,
putea fi alt-cine-va de cât necuratul, căci afară de el' nimeni
altul n’ar fi putut avea curagiü d’a intra cu oile într’acea pă
dure blestemată.
— Ei, măi ciobane, măi, strigă Radu de la Afumaţi urmând
de aproape pe vodă.
— Ce vrei ? cine më chiamă ? ce poftiţi boeri D-v ? întrebă.
ciobanul ridicându-se după buşteanul seű cam cu părere dereii
şi scoţindu-şl căciula cam în silă ca orl-ce leneşiu când se vede
silit de vre unii nepoftit ca să se dea de oare-care osteneală.
— Măi creştine al lui D-deu, <Jise Vodă, unde se găsesc peaicî nişte ziduri părăsite, nisce dărîmăturî de biserică, nisce.
vechi rămăşiţe ale unei mari monăştirl.
— Să trăescl, cinstit boer, respunse unchiaşul scărpinându-se.
in cap; eu de cincl-decl de am trecuţi baţ aceste locuri, dar
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•■ <le zidari dărâmate şi de rămăşiţe de motiastire în astă pădure nici
n’am audit precum nici n’am vëdut.
— Ceia ce spui tu nu este adevërat, replică Vodă cu vioiciune ;
eu le am vëdut si chiar am dormit într’nsele.
— Se prea pótc aiurea, dar aicea înlr’astă pădure nu, răspunse
unchiaşul cu ton hotărî tor.
— Ba chiar într’astă pădure.
— Ţi s’a părut jupâne, sau aï fost jucăria nălucirelor, căci
astă pădure este fermecată şi nu de surda se numesce pădurea
Dracilor.
— O fi ! murmură cu voce tare unul din boerl.
Se prea pote, dise un al doilea, dracul nu face biserici.
— Nu è el de surda necuratul, murmură al treilea.
— Me prind că şi’a rîs de Măria Sa şi Pa făcut să vadă tot
e a vrut, spavge-i-s’ar solninţele, şîopti al patrulea boerü.
• —* Şi l’a‘făcut să ne târască şi pe noi întrast loc de perdare
— Să scit că p’aicî o să ne rámáé ósele.
— Măria" ta, dise Preda adresându-se către Vodă, bine ar fi
să credem pe acest ôm al lui D-'deü, si să ne íntórcem de unde am
venit.
— Asta nu va fi, asta n’o voïü lace, strigă cu energiă vodă
care audisè tot ca convorbise între eï boeriï. Ast unchiaş e un
•mincinos; aide-ţî înainte, ceva mai spre răsărit şi D-deu şi
săntâ sa Maică ne va povëtui paşii, strigă Neagoe cotind spre
dreapta şi intrând din nou in pădure, urmat cam cu inima în
doită de către süita sa.
— Mergeţi voî l strigă unchiaşu smulgându-şl cu ciudă barba
•şi përul' sëü bel albu care ’ï rămase în mână şi dând la ivială
prin astă mişcare chipul cél sinistru al hu István, pe care ’lû
acoperise până aci un për şi o barbă albă falşe ; mergeţi înainte,
repetă ungurul scrâşnind din dinţi, dar aci vë va rămânea ósele
•la toţi, or eü nu më voiű mal chema István ; după aceste cu
vinte* mâriă: înaintea sa cele câte-va oiţe ce sé prefăcuse că pă
zea,. şi merse împreună cu ele pe poteci întortochiate dar practicibiîe până la bordeiul misterios, în ale cărui profunde cornpartimente dispăru şi el şi oile.
,
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Vodă si suita sa merse înnainte, dar cu cat mergea, drumul
mai greu se făcea, pădurea mal tare se îndesea şi mlaştina, de
venea mai adâncă şi mai innomoloasă.
— Măria ta aici perim, strigă unul din boeri intrând cu ca
lul în mocirlă până aproape de burta credinciosului sëü dobitoc.
— Cu ajutorul lui D-cJeu nu vom peri, ci vom birui toate
uneltirile celui necurat, strigă vodă radiind de o animoşire su
pranaturală ; înnainte cu D-deu, căci aproape e limanulu.
— înainte, respunse junele Radu alergând de astă dată nuimî singur după domnul sëü, şi innotând împreună cu calul
sëü întocmaica şi vodă intr’un adevërat noian.
— Iată limanul, strigă vodă eşind din noian teafăr şi ne-vătămat şi arătând cu mâna o a doua. poeniţă.
— Iată şi povăţuitorul care ne va duce la locul dorit, adaoga
Radu arătând un al doilea cioban, care cânta din flueru aşezat.pe
un trunchiü de copaciü resturnat, înconjurat ca şi cel alt de un
mic cârd de oiţe, dar care în loc de a ii bătrân, sbârcit şi cu
barba colilie ; era tânăr, voinic şi cu mustaţa mijindă.
— Măi mândre eiobănaşiu, strigă Vodă cu voioşie dărin.d încă
o fiinţă vie într’aste locuri pustii.
— Ce poruncesce, Măria ta slăvite Domne? rëspunse ciobanul
luând fluerul de la gură şi ridicându-se sprinten, in sus cu că
ciula în mână.
— Ce al dis? esclamă Vodă minunai, tu me cunosc!?
— Cine nu cunósce pe Neagoe Basarab cel ma! vitéz dintre
Români, cel mai bun dintre domnitor! şi cel ma! darnic dintre ■
creştini ?
— Dacă më cunosc!, spune-m! fătul meu să te ţie D-deü, óre
sei! tu saü aï yëijut printre a’.este locuri nisce ziduri părăsite?
— Zidurile Sf. Mitropolii ridicate de către, Negru Vodă strămoşiul mărie! tale?
— Da, laţul meu; pe ele le caut.
— Ele nu sunt departe; câni! met cum le vëd se reped spre
dânsele şi .urlă, şi latră a pustii.— Unde sunt? strigă vodă cu nerăbdare si tresăltind de bucurie
' : spune-mi ma> iute, aratămi-le, si te voi&.resplăli domnesce...
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— Te voiü duce chiar eü până" la dànsele.
— Să trăesci voinice, strigă Neagoe vodă, apoi adaose adresânduse către sfetnicii sel : aide boeri, veniţi mai iute, căci iatăne am ajuns la capătul necazurilor noastre.
' î Boeriî auzind astă chemare se aruncară în apa-ce ’ï despărţea
<le vodă şi începură să înnote ca şi’el cu apa până la pepturile cailor
lor, dar o! minune pe când vodă şi Radu intrase în apă până la
brâû, eî abia udară copitele cailor lor şi trecură dincolo da apă
fără să dea de nici un adânc.
După aceia ciobănaşiiil apucă cu oile înnainte, iar vodă, cu boeriî
şi meşterii după el, şi merse printre copaci fără să mai dea măcar
de un strop de apă, până ce intrară în al ti eilea luminişu mare
■ răsfăţat şi mai răsărit ca cele alte doue poeniţe, in mijlocul că
ruia într’adevër se ridicaü nisce ruiee înnegrite de vremuri care
semănau întru toate cu indicaţiele ce dăduse vodă boerilor să!.
— Iată locul meu, strigă Vodă radios. Iată şi sânta iconă a
Maiceiî Domnului înconjurată cu coaja copacului de care e atârnată.
— Intr’adevăr sântă şi minunată este această icóna, răspunse
ciobahu, căci de trei ori într’un veac a venit vodă cel după
vreme împreună cu mitropolitu, episcopii şi totii cleru şi boerimea românească şi a dus’o cu cinste mare în oraşiu şi a
aşedât’o în biserica domnească din marginea oraşului vecin,
dar iarăşi de trei ori ângerul Domnului a luat’o nóptoa de unde
era aşezată, şi a aşe(j.at’o la locu unde e acum, căci Maicii Dom
nului îî este cii bună plăcere să stea aci, şi tu Năgoe Vodă
eşti alesul între aleşi orănduit de D-zeű a dura intr’aceste locuri
un locaşiu vrednic de ea şi de tine. I^lă-te ajuns la locul ce
aï dorit; grăbesce-te Négöe Vodă, deschide-ţi largi vistieri ele
şi cheltuesce cu dărnicie, cum aï cheltuit să ridici Mitropolia
din Târgovişte şi alte sfinte locaşiuri din ţără şi .afară din ţără,
şi pune-te cu hărnicie pe lucru, căcî vremea este târzie, viaţa
sc urtă şi răgazul ce’ţi a hărăzit D-zeu nu prea e îndelungat.
Sapă colea lângă ziduri o albie de pârâu în care să se scurgă
apele cele slatátóre, intăresce Jocurile din împrejurimi şi drumul
până In marginea oraşului cu taracî împletiţi cu gard, şi umple
apoi locul din mijloc cu pietre şi pămănt cum aü făcut strămoşii
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tëï căci numai ast-fel vei scăpa de mlaştini. Tae pădurea, cară
piatră şi apucate grabnic de lucrează, că D-zeü din înălţimea
cerului te privesce şi te apără, iar ia sfârşit cu prisos vei fi
resplătit, căci fapta manilor tale va fi in veci vecilor fala ş|
mândria neamului românesc. Asemeni şi voi boerî lăsaţi spusele
băbescî la o parte şi ajutaţi pe Domnul vostru cu credinţă şi
cu dragoste, câcl aceia ce face el plăcut lui D-zeü este, şi fiţi în
credinţaţi că uneltirilediavolului ori..cât de multe orii fi, se vor
spulbera de puterea lui D-zeu.
Pronunciând aceste cuvinte, junele cioban isbi uşurel pamêntul cu piciorul, şi îndată doă aripe albe ca zăpada apărură pe
umerii set care la minut se desfăşuram, şi transformând pe
tênêrul cioban intr’un înger ceresc, îl lăcu să sbóre în înăl
ţimea cerurilor şi să dispară din nain tea lui Vodă şi a .boarilor
se! care, văzând asemenea minune ne asceptată, căzură in genuchî
şi ridicară spre cer ochii şi animile lor, iar buzele lor începură
să rostească o fierbinte rugăciune pentru a dobândi iertarea
pentru orï-ce greşeală făcuse prin sciinţâ sau cu ne sciinţă când
aii pus mai pe d’asupra îndurării D-zeescii puterea celui reö.
După ce terminară asta rugă, vodă se sculă in sus şi strigă.
— Aţi auzit boerî glasul ăngeruluî co bunătatea lui D-zeu
ne a trimis? dea voiul care a făcut ca aceste Jocuri să cadă in
părăsire se împotrivesc^ d’a facp aceia ce vrea şi cere de Ia noi
D-zeu. Străbunii noştriî s’au supus uneltirilor diavolului, şi acest
loc care mai ântâiu a fost închinat lui si apoi s’a schimbat în
loc de rugăciune pentru cei drept credincioşi, a,fost lăsat prada
pustietăţii! Uneltirea diavolului trebue sa cadă sub puterea cre
dinţei; eû nu voiü face aceia ce au făcut strămoşii mei, euvoiii
înfrânge puterea diavolului cu puterea la D-zeü, voiü dura bi
serica ce am făgăduit, şi biruind voiü dovedi că sunt mai pu
ternic de cât moşul meu. Inlr’oceste dărâmături am găsit scă
pare când am rugat pe D-zeü in ceas de primejdie, in acest loc
am făcut jurământ că dintr’un locaşiu in care strămoşii noştri
se închinaü la idoli, să durez un şântu locaş in care să se mă
rească adevăratul D-zeü, tot în astü locü voiü arăta că voinţa unui
creştin trebue să biruiască orî-ce piedică păgână şi să Iacă aceia
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ce a tăgăduit. Opriti-ve aici ; meştere Manole, începe măsurăturele
cuviincióse, asemenea şi voi lucrători pregătiţi uneltele, iar d-ta
părgare ridică satele şi tăgurile megiaşe ca să rastórne aceşti
copaci veciniei până la unul, apoi să sape şanţurile, să usuce
isvoi'ele şi să care piatră trebuinciósá. Averea şi visterielc mele
domnesc! le pun la mijloc.
După cuvintele acestea, vodă şi suita sa descălicară cu toţi şi
tăbăriră împrejurul acestor temelii părăsite. In curând nóptea
veni să îniăşdre pământul cu valurile sale negiicióse, dar îndată
ce înseră veselele licărire! de focuri luminară acesta parte de
loc, şi felurite strigăte vökbe înlocuiră tăcerea de pustietate ce
domnise până atunci. Frumos, poetic şi tot de o dată impunător
tablou se desfăşura într’acel moment innaintea privire! iubito
rului de privelisce încàntotôre; printre roşiaticele raze ale vălvătaelor de focuri şi printre întunecdsa pânză a frunzelor de
copaci, se vedea ca nisce fantastice siluete umbrele celor ce
compunea acéstá numero să caravană, care se mişcau din loc în
Joc, unelq spre a căra vreascuri care să nutrescă nenumăratele
focuri, altele ca să rostescă de masă, altele pentru a întinde
pânze albe în diverse Jecurl, pe pajiştea verde, pe care să se
întindă ospăţul câmpenesc, şi altele spre a prepara din frunze
próspete paturi pentru repaosul de nópteal Domnului şi boerilor
sei. Pe când fie-care, tămăduit cu desăvârşire de orl-ce (r ică sau
supersiţie, se dedea diverselor ocupaţiunl, se vëzu eşind din
fundul pădure! o mulţime de limbi de foc care săriră de la pă
mânt cu un sgomot neobicinuit până la cele mal înalte regiuni
ale aerului. Acest sgomot necunoscut, aceste fişii de foc, acea
plóe de scântei multecolorc, atrase privirea tuturor spre ele şi’Î
făcură să înlemnească de gróza .
Vëzênd acele focuri ce se înmulţeau treptat, aruncate din di
verse direcţiuni, care păreau a fi nisce adevërate cratere de vulcan a
cele mal tari inimi fură înspăimântate şi îngrozite ! In acelaşi timp*
pe acel întuneric şi la luminaacelor focuri se vëijura apărând printre
arbori, înaitand spre tabăra domnâscă şi făcând o mulţime de scă—
Jâmbăturî grósnice nisce umbre bizare, nisce matahale íngrozitóre,
nisce fiâre sëlbatice d’o formă şi dVmărire neobieîn.uită ; tot în

81

acel timp se auzi o urlătură îndepărtată care crescea treptat
până ajunse a semăna cu sunetul unui tunet ce conţinea trăs
netul. Vëdênd şi auclind unele ca acestea, omenii veniţi cu
Vodă înlemniră• mal rëü de câtă când vedură focurile; începură
a tremura, a se ascunde unul lângă altul, şi in fine a fugi îmbrâncindu-se unul peste altul, ma! ales atunci când audiră un
trăsnetă puternicii care sgudui pâmêntul şi vedură temeliile’cîiduluî părăsit sărind cu tot materialul sëü în aerü, şi în locui
sëü deschidêndu-se o gură de focű.
Nu putem descrie îndestul de bine tabloul ce représenta în
acel minut astă pădure numită a dracului căci ne lipsesc cuvin
tele ; ici vedeai o grupă de ómen! fugind cu ochi! închişi încotro
nemereau, dincoa zăreai un pâlc de omeni căduţî unul ; .peste
altul într’o mlăştină şi rostogolindu-se şi îmbrâncindu-se, şi apucându-se de vestminte, şi silindu-se care maî de care să se
scóle mai curând, să iasă maî curând din nomol şi să fugă^ai
iute din acea pădure blestemată. Maî încolo vedeai ómení împiedicându-se de câte un buştean, apoi cădând şi sculându-se
fára a băga de semă că’şî perduse cuşma, şi dând dosul înebunit de grdză, ca ceva maî departe saű să se împiedice şi să
cadă din noü, orî să se înămolescă în mlaştină. In altă parte
vedeai pe unii sărind peste focii, pe alţii alergând în jurul unui
arbore, creijênd că se depărtâză, pe alţii că îşi aruncau vest
mintele după eî şi fugeau de le sfirîiaü câlcâile, uitându-se cu
spaimă îndărăt şi făcendu-şî mereű cruce. Numai Vodă singur
nu fu luat de acest val furios, numai el putu să iasă din coliba
de frunze ce i se făcuse şi să cheme in juru-î pe fugarii şpăimântaţî; însă, cu tóté că tonul sëù fu îndestul de sever, nimeni
nu’i dădu ascultare d’a se înturna, fără numai Radu şi vr’o 12
fii de boerî cari îşi luară inima în dinţi, şi adunându-se îm
prejurul sëü, înaintară cu dânsul în frunte spre acele hidióse visiunî care fäceaü diverse scălămbăturî spàimàntâtôre. Vedeniele
eraü gróznice şi vrednice d’a băga spaimă chiar în inima unuU
nefricosu, Vodă însă, armat de neînvinsa sa credinţă în puterea
religiuniî, se îngrădi cu semnul crucii, dete pinteni calului si
alergă direct spre acele visiunî care, cum îl vedură, în loc d’a
6
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prăpădi, luară fuga şi se adânciră în fundul pădure!. Vodă íns^
nu le dădu timp să dispară, ci în momentul în care însoţitori!
se! asteptaű ca acele visiunî să se stingă ca un abur şi să rea
pară sub noi forme mult mai íngrozitóre, el scóse paloşul, şi
una din visiun! cădu la păment lovită de agera spadă a lui
Négoe, umplând iarba cu sângele sëü. Ast neaşteptat esemplu
îmbărbăta inima însoţitorilor sëï şi-î făcu să urmărească şi ei
cele-l’alte spirite mincinóse şi să le străpungă cu săbiile lor. In
cele din urmă voci omeneşti eşiră din buzele lor într’o limbă
streină. Această ispravă descoperi o parte din adevër şi’i făcu
pe toţi să se convingă că la mijlocii era o intrigă omenească
care prin mijloace] neînţelese de dânşii făcuse astă fantastică
minune.
A doua di mulţimea fugară fu reîntorsă îndărăt şi Vodă îi
arătă cadavrele celor ucişi.
unele ca acestea si
* Vëdênd
a
« încredinţându-se că umbrele misterióse nu erau alt de cât fiinţe ome
nesc! în carne şi ose dar deghisate, boerii se convinse cum ca j
au fost jucăria unor [machinaţiuni_‘omeneşti, şi recăpătară curagiul şi bărbăţia ce le inspirase cuvintele ângerului ce vëduse
aievea. Intr’acea di Vodă se reîntorse la Târgovişte şi lăsă pe
meşterul Manole ca să ia măsurile necesare şi să se apuce de
urzirea temeliilor înainte d’a erna; tot o dată marele spătar
orândui o serdărie de oştire ca să stea de parlă în jurul pădurii
cu ordinul de a ucide pe ori-ce fugar şi d’a pune mâna pe ori
ce aparitiune misteriosă. Din acea nópte apariţiunile încetară cu
totul şi nu se mai ivi nimic estraordinar cât timp Manole fu ocupatű cu însănătoşirea locurilor, desfiinţarea mlaştinelor, tăerea
pădure!, urdirea temeliilor şi începerea clădirei.
Când j>eni; aspru timp al ernei, zidurile templului eraű ridicate
ca de o jumătate de stânjen d’asupra pămentului şi materialul
# fusese strâns mai pentru tóta clădirea. Intr’acest timp friguros,
pe când lucrătorii netedaîz petrile ce fusese aduse, precum am
<jis de la Albesci din judeţul Muscel, iar Manole şi călfile sale
lucraţi la sculptura dantelaturelor, no-, iubiţi lectori, să trecem
pe lângă rarele sentinele ce păzeaă în jurul pădurei şi să intrăm
în acel codru în mare parte despuiat de splendida sa verd ură
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spre a ajunge Ia misteriosulü bordeiű cu care am mai făcut cu
noştinţă. Tot acel dóul ómení eraö în sub-pămentă şi vorbeaü
intre eî cele următore:
— Ce facem István, ce facem frate ? întrebă necunoscutulu
cel blond pe tovarăşul sëü ; nu mal este de glumit, tóté măsurile, tote drăcoveniile nu ne-aű făcui nici un bine; planul teu
a fost îndeplinit cu destulă cheltuială şi dibăcie, însă ce am că
pătat? Am dat florentistuluî ăluia ce am întâlnit in Braşov, un
pumn de bani pentru acele focuri meşteşugite şi pe vestmintele
cele pocite ale ómenilor noştri, şi nu am căpătat nimic; din
potrivă, am perdut pe cei mai viteji din voinicii noştri şi ne
am lipsit pentru tot-d’a-una de puterea d’a mai înşela pe protivniciî noştri printr’o nouă amăgire.
— Fii cu răbdare, Şandore, fii cu răbdare, răspunse István ;
sei! bine din cate primejdii aï scăpat prin mine. Inchisórea din
Praga în care te închisese împăratul nemţesc pentru că al furat
o sculă împărătească din biserica Sfântului Ioan avea zidurile'
gróse de doue urme, şi cu tóté astea eü le-am spart şi te-am
■coborit dintr’o înălţime de 30 palme numai prin dibăcia meaTot prin a mea dibăcie scăparam şi din temniţa Budei, unde
fusesem aruncaţi pentru că am ucis un jidov casă-Î luăm starea î
tot prin mine aflarăm mijlocul d’a aduna nu numai pâinea nős
tră din toate clilele, ci o stare care după câţi-va ani va fi îndestulătore d’a ne îndeplini dorinţele ; tot prin mine dar vom
rămânea veciniei stăpîni peste aceste locuri bine-făcătore.
— Dar bine, cum ? Nu vedî că pădurea piere din di în <Ji sub
securea tăetorilor, şi că zidurile sunt urzite şi material urile se '
înmulţesc neincetatu?
—^ Da, vëd ; însă copacii pot cresce, zidurile pot să se surpe
şi materialele pot să se spulbere.
— Cum?
— Italianu ăla este un om prea iscusit ; el m’a învăţat multe
lucruri; între tóté acestea ’mî-a arătat cum să îngrop sub pá
nién t vine pline cu praf de acela negru ce am cumpărat de la
•el, care cum se aprinde este mai îngrozitor ca iadul; el m’a
J '-cid crm să adun într’un singur lóc tóté acele vine şi cu
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să dau cu fitilul foc la o margine, şi focul să ardă pe sub pămênt până ce va ajunge sub ziduri şi materialul de clădire spre
a le spulbera ca pleava printr’o detunătură. Acum în vreme de
iarnă, putem face de îndată ce înoptézâ ori câte şanţuri vom
voi fără a avea teamă c’o să fim vërjutï de cine-va, şi putem
îngropa vinele de praf cu mare înlesnire, căci toţi lucrătorii
până şi pietrarii aii plecat goniţi de viscol, iar la primă-vară
putem arunca în slava cerului temelii, pietre şi varu spre a le
spulbera ca praful.
— Se va spulbera o dată, dar pe urmă?
— Am prevetjut eü tote că de mult lucrezu; câtü aï fostu î
tu la Brasovü eü am îngropat până la 20 fire care nu se întàlnescü una cu alta; prin acest chipü voiü da foc de douëdecï de ori şi de douë-decï de ori voiü face ca noaptea să se j
dărîme totü ce ómenii lui Vodă vorü didi ziua cu multă trudă, j
Afară de asta, iarna nu este trecută, amü să mai lucredü încă,
o să aducű chiar pe Italianu se ne mai înveţe niscai-va alte drăco
venii, cu care să putem înşela fără temă pe cei nerodi care
vor lua drăcoveniile nóstre drept mânie cerească şi nu vom
conteni până ce nu vom isbuti în sferşit ca să’i gonim d’aici.
In sfirşit iarna se dusse, primăvara sosi şi lucrătorii gonindu
frica se puse cu vrednicie pe lucru: zidurile începură să se
înalţe falnicü sub bolta cerească ; deja Manole începuse a aşeza
cap-d’operile salle şi Vodă veni de mai multe ori ca să se bu
cure de progresul monumentului sëü. Valea Dracilorü, altă dată
mută ca locaşul morţii, acumü resuna de vesele cântece, de
sgomotóse sunete, de ciocănituri diverse, de chiuituri şi fluerăturí. Apa perisse, băltacurile dispăruse, pămentul sănătos eşisse
la iveală şi pe lângă biserica deja începută, in partea despre
miazá-nópte curgea voios un päriü de munte care altă dată nu
esista, şi ducea spre Argeş tóté apele mlăştinose ce până la.
săparea sa zäceaü stagnante pe pămentul fostei păduri. Chiar
şi cei mai îndărătnici în necredinţă vë<}ind lucrarea atât de înnaintată acum erau siguri de reuşită şi tóté temerile perisse
din tóté inimile ; dar când să <Jică Domne ajută, tocmai atunci
când edificiulü ajunsese la invelitóre şi lucrătorii, dupăo <Ji de-
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mare activitate, lăsase lucru mai din vreme pentru a se da cu
plăcere în braţele unui somn bine fácetorú, şi tocmai când vi
sele cele mai plăcute îi plimba într’o lume de năluciri, audiră
fără de veste un sgomotu mare şi simţiră unű puternică cutre
mur de pămentă care îî desceptă din somn şi îî făcu să se uite
în juru-le cu ochii sperioşî.
Cellu mai neasceptat şi dureros spectacolă se desfăşura atunci
înaintea privirilor lor spăimântate; la lumina palidă a aurorif
ce abia atunci apărea, védurá cu inima sdrobită de o nedescrisă
durere, tóta opera lorű, tótá ostenéla lorü, tótá munca lorü de
aprópe unü ană era nimicită într’o singură noapte; urmele
frumosului monument nu se maî cunosceaă şi pietrile zidurilor
sfărîmate şi desfigurate zăceaă aruncate în mare depărtare.
Toţi eraă făcuţi de pâmênt, toţi plângeaă, toţi eraă conster
naţi în lacia acestui spectacolă înfiorătoră, dar nici desperarea
lucrătoriloră, nici ciuda sculptoriloră, şi nici necazul lui Vodă,
căruia i se raportase la minută catastrofa întâmplată, nu fu atâtă de mare ca necazulă, ciuda şi desperarea lui Manole care
7Şi plângea opera sa perdută ca o mumă pe fiul sëû mort. In
aprinderea necazului ellă voi să se sinucidă, dar Vodă care
sosi pe dată, îi dise să fie cu inima bărbată şi îî ordonă să reînceapă îndată lucru, fiind maî cu băgare de semă la clădirea
temeliiloră.
In zadar însă lucrară bieţii meşteri cu aceiaşi ardóre mai
multe sëptémânï, pentru că într’o Jiópte găsi iarăşi nimicită
tótá munca loră ; în zadar iarăşi se reapucară de mai multe
ori, fiind-că tóté avură aceeaşi sórta : «tot ce ziua lucra (dice
balada) nóptea se surpa*. Amărâtul Manole era neconsolat,
fiind-că Vodă, perdênd răbdarea începuse a’lű învinovăţi pe elu
şi a’Î dice că prin nedibăcia sa se dărâma clădirea şi îl amenin
ţase câ’lu va spândura împreună cu femeea şi copilul ce căpă
tase de curând dacă într’unu anu nu va da gata totii sântulü
«edificiü.
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VâsuSù. — AmoruBú şi aria.
Posiţiunea lui Manole era forte critică ; pe de o parte amenin
ţaţii de urgia Domnésca a lut Neagoe vodă care începusse a’Iu. ”
acusa că a esecutat greşit planurile salie, pe de altă parte descurageată prin succesiva destrugere a totü ce arta sa găsia mai
ingenioşii pentru a da operii sale soliditatea cerută, el nu putea
dobîndi nicăirî consolaţiune, nici chiară între companionii se!
care ca şi Vodă aruncau vina in ne iscusinţa punere! în apli
care a planurilor. Tötä diua calcula, combina, aplica cele mai
ingeniöse metode architectonice pentru a îmbunătăţi terenulu
şi a întări soliditatea temeliiloră, totă diua bătea faraci, împle
tea printre taracî garduri de nuele şi umplea töte golurile cu
bolovan! uriaş! de piatră şi apoî arunca pâment amestecat cu
pietrişiă şi punea sute de ómen! să bată vârtos cu maieie ; totă
nóptea sta pe nisce gânduri negre care ’lu gonea din braţele
somnului şi ’lă lipsea de consolaţiunile duióse! sale soţi!, şi
dacă câte o dată se întâmpla ca să aţipească, atunci cădea în
o amorţire în care visurile cele ma! fantastice lua locul triste!
realităţi. Intr’o séra, dupö o nouă catastrofă, somnulă veni să’!
închiză obositele sale pleope şi să’! transporte imaginaţiunea în
regiunile visiuniloru.
I se păru că vede o câmpie întinsă semănată cu iarbă şi florî,
în mijlocul căreia se înălţa un templu superb înconjurat de o
mulţime de ómen! car! se întreceau să’l încarce cu variate or
namente; mima! crucea lipsea acestui splendidă cap-d’operă al
cristianismuluî, ca să fie gata cu desăvârşire. Unul din lucrător!
se înălţă până d’asupra minunatelor turnuri pentru ca să înfigă
sântul semn al victorie!, însă în minutul când semnul salvator
se înălţă, un geniu infernală planândă în atmosferă, atinse cu
aripa sa demonică partea inferioră a templului şi-l făcu să se
sfărîme ca o movilă de nisipă. Ecoul urla de sgomotul ruine!,
ţipetele celor acoperiţi de sfărămătur! se ridicaă spre cer într’un
mod cobitor, aerul întunecat de praful produs de acöstä catas^
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trofă, părea mai negru şi mai cobi tor de cat răşinosul fum esit
dintr’un vulcan aprins, iar spiritul infernal rîdea cu un hohot
sinistru.—Fie-care stăpân într’ale sale, strigă el rânjind ; destul
’ţl este tot pământul, Stăpân neîndurat, destul se slăvesce nu
mele teu pretutindeni; lasă-mi cel puţin aceea ce mi-aî dat;
măgura şi smârcurile sunt ale mele; de când m’ai gonită din
ţara Gergesenilor mi le-ai dat însu’ţî tu ; pentru ce voescî să
më goneşti acum din măgurele mele? Iţi place locul, nesătulele
de mărire, apoi nu’l vei avea până nu se va înmormânta de viu
un suliét de femee iubită în temeliile acestei zidiri ; nu vel avea
biserica până ce cea d’ântêiü socioră, cead’ântâiă surioră *) care
ş’o ivi mâine în dori de di, aducând bucate la soţ saű la frate,
nu se va smulge din braţele acelui ce iubesce, şi de lângă bu
zele acelui ce alăptează, şi nu se va pune în mijlocul acestor
ziduri reci de petră, şi nu se va zidi, şi nu se va acoperi, şi nu
se va năbuşi, şi nu’şl va da sufletul seu de creştină în inima
acestui did; până atunci zidurile neîncetat se vor surpa şi bi
serica în aste locuri nu vel vedea. După ce rosti aceste cuvinte,
demonul dispăru împreună cu visul.
Manole deşleptându-se plin de grâză in mijlocul camarazilor
sëï de artă, printre care dormia de când supărarea ce’ï causa
surparea monumentului îl făcea să nu mal găsească repaosu aprópe de femeea şi copilaşul sëu, ii deşteptă pe toţi şi, fără a
se gândi că a fost jucăria unor visiunî create de imaginaţiunea
sa, care neîncetat era turmentată de variate temeri şi supersti- .
ţiunî, le spuse tot ce vëzu cu convincţiunea cea mal neindoiosă
că aceea ce i s’a arătat a fost însăşi revelaţiunea adevărului.
Consoţii sei, născuţi în acelaşi secolü de supersti ţiunî şi crescuţi
in aceiaşi şcolă de credulităţi fantastice, credură ca şi Manole
că visul sëü era o revelaţiune, şi jurară a’ljmplini cu sfinţenie.
— Trebue să se jertfâscă unul din noi pentru toţi, dise Ma
nole, căci dacă nu ne vom hotărî la un fel, anul trece şi mânia
domncscă într’o^di ne va smulge şi cinstea jfnumelui nostru şi
pe noi din sînul iubiţilor noştri. Mal binejsă fie unul nenorocit
i) Legenda2Meşteru Manole.
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de càt toţi; mai bine sa platésca unul pentru toţi.
— Bine, aşa sa fie, răspunseră cu toţii într’o voce.
— Insă cine să hotărască pe cel nenorocit, replică altul.
— Voinţa lui D-deu, răspunse arhitectul; să jurăm fraţilor
pe sânta cruce că astă sără nimeni nu se va duce la casa sa,
nimeni nu va spune femeei sau surorei sale cele ce am vădut,
ci să lăsăm să piară aceea ce D-deu o va trimite mai înaintea
tuturor cu cele de mâncare iubitului său ; pe aceea s’o luămu,
s’o zidimu şi s’o îngropămu fără codire sau împotrivire, ca să
mântuim pe cele-l’alte ; iar cel ce va călca astă jurămănt, să lie
blestemat si cu sufletul osândit, el şi femeia şi copii săi.
— Amin ! răspunse în .cor toţi meşterii zidari şi sculptori.
Manole pronunţă cu bună credinţă şi cu suiletu curatu acest
amin solemn, dar consoţii săi îl rostiră numai din buze ; însă
îndată ce se însera meşterii trimise în taină ca să spue femeilor
lor să nu vie nici una cu bucate saü alt-ceva in diua următore.
Numai soţia lui Manole nu fusese vestită, numai ea împinsă de
dorul ce nutrea inima sa, de acel duios amor pentru care pă
răsise patria şi jnfruntase mii de pericole, numai ea fiica de
aristocrat care îndemnată de iubire renunţase la privilegiele de
castă spre a deveni fiică din popor, numai ea îndată ce aurora
deschise porţile răsăritului, uită că era plămădită in sângele celei
mai înalte aristocraţie, şi se duse în curte, aJese pasărea cea
mai grasă, cernu apoi făina cea mal albă şi pregăti iubitului eî
cu însăşi mâna ei bucatele cele mai gustóse ; le puse in vase,
le Înveli cu o maramă albă, îşi alăptă bine copilaşul, îl legănă
bine pe genunchi, şi după ce-1 adormi, îi sărută cu duioşie
obrăjorii săi de serafim, şi apoi' in egoismul amorului său, necredănd pe nimeni din slugile sale capabile d’a duce nutrimentul
soţului seú, ast-fel cum far duce ea fără să’şi strice calităţile
sale gustóse, plecă de 1a- Ulmii lui Manole spre partea unde o
împingea aprigul dorü.
In nóptea ce precedase acea diminăţă o explosiune şi mai te
ribilă de cât cele-Palle resturnase pentru a patra órá aceea c,g
Manole si ai săi clădise în timp de mai multe luni ; astă expîosiune adeveri visul lui Manole şi îl întări în hotărîrea ce luase
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eV a pune în îndeplinire remediu iu recomandaţii prin visulu seu.
La acest spectacol înfiorător asistă nu numai aceia ce vedeau
risipindu-şî fructul ostenelelor lor, ci încă alte doué fiinţe ; doi
indivizi ascunşi în depărtata umbră a unor stejari priveau cu o
bucurie diabolică la astă neînţeleasă destrucţiune ; aceşti do ui
ómen! eraű înşişi autorii acestor catastrofe, cel douï unguri cari
aflase din Austria secretul puterei minelor de iarbă de puşcă.
de curând inventată şi cari reuşise, precum seim, a mina de cu
iarna pământul pentru cuvintele ce însuşi ei le-aii mărturisit
pe când se aílaü in interiorul acelei sub-pămente misteríóse. Pe
când bucuria lor era la culme, pe când satisfactiunea loru era
complectă, pe când se veseleau că în urma acestei destrucfiunî»
scopul ce urmăreaţi era aproape d’a se réalisa şi loculu se va
pustii; o nouă şi neaşteptată explosiune se audi fără de veste,,
o nouă lumină eşi din pâment, şi o nouă mină isbucni aprinsă,
de focul celei deja isbucnite şi o piatră enormă aruncată în aer
la o mare depărtare cădu in mijlocul lor şi strivi cu greutatea
sa corpurile şi tendinţele lor demonice. Cu denşiî peri şi aceia
ce ar mai fi putut da foc conductelor distructóre ce mai ră
măsese, dar Manole de unde să scie?
îndată ce se lumină de diua, îngrijatul meşterii părăsi patul
sëü de repaus, şi împins de o impulsiune secretă care-î tur
menta cugetul, merse cât-va timp pe drumul cel mare despre
muscele şi se puse în calea acelor ce aveau să vie spre monastire. Astă* cale mai ’nainle atât de populată de femeile, fetele şi
copii ce aduceau mâncarea de dimineţă pentru acei ce lucraű la
monastire, în acea di era cu totul pustiă ; nici un picior de om
nu se vedea pe ea.
— Norii cei groşi’ cari acoperă cerul, dise Manole în sine, lea oprit pe femei să vină cu demânccire, saű póte că încă dorm.
Oh ! dar fi dormind şi Eleonóra mea, ădaose el oftând, d’ar ft
ţipat copilaşul astă nópte şi n’ar ii lăsat’o să dórma până în
dori, ce bine ar fi 1
' Nu terminase astă gândire şi iată că vëdu apărînd în vêrful
muscelului pe calea bătătorită despre Musetéscï o siluetă de fe
meiă care înainta cu un pas grăbit. Spăimântata lui inima ÎÏ
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spuse îndatâ că acea umbră depărtată era a femei sale, fiind-că
cine ar fi putut merge mai iute şi mai cu grăbire de cât aceia
ce era împinsă de duiosul dor! Cu inima sfârşită de durere, cu
ochii. înecaţi de lacrime, nefericitul soţ că<Ju în genunchi, ridică
ochii şi mâinele spre cer şi strigă cu voce înspăimântată :
— Bune Domne! Domne sfinte, tu scit dragostea nostră ! tu
scii cum ne iubim şi cum Te iubim ; aibi milă de noi !... deslégâ lanţurile celor mai furiose din vânturile tale. Dă Doamne
un vint, un vînt pe pământ, paltinii să indóe, bradii să incovóie, s’o oprâscă în cale să nu vie ’n vale 1) aceea ce iubesce sufletul meu, aceea cu care măresc sânt numele tëû !...
Se vede că rugăciunea lui Manole a fost ferbinte căci fu as
cultată şi tempesta ce de mult ameninţa universul isbucni, se
deslănţui d’o dată, şi se scorni o furtună atât de íngrozitóre în
cat în adever paltinii se îndoiaü ca nisce trestii, arborii seculari
erau smulşi din rădăcină ca iarba, şi se întorcea spre isvoare
apele rîului ce mugea în vale. Cu tóté astea iubirea fu mai pu
ternică de cât primejdiile şi amorul făcu pe Eleonóra să nesocotâscă tot şi să scobóre pe povârnişul cel repede şi să înainteze
neîncetat. Vë<j.ênd că soţia sa, împinsă de dorul sufletului, nesocotia tot pericolul şi înainta mereu spre dânsul, Manole îndoindu-şi durerea şi întristarea ce simţia pentru aceea ce era
aprópe să piară, se prosternă din noû la pământ cu faţa inun
dată in lacrimi şi adresă lui D-<Jeú acâstă nouă rugăciune :
— Bune Dómnel tu prin plóie ai curăţat păcatele omenesci,
prin plóie curăţă şi durerea sufletului meü. Dă, Dómne, o plóie
să curgă pîrae; apele să crâscă, mândra să’mi oprâscă, să mi-o
oprâscă in cale, să nu vie în valel)...
Furtuna. încă nu se liniştise şi apele cu cari eraü încărcaţi
nuorii debordară fără de veste, şi o plóe repede şi potopósá că<Ju
pe suprafaţa pământului, ast-fel în cât cóstele dâlurilor se trans
formară în mii de torente, văile în rîuri, pîrîiaşele în fluviurî
şi riurile în mări imense. In ale lor furiose valuri, care se în
tinsese peste cóstele vecine, arborii desrădăcinaţi, buştenii se. i) După cum se exprimă o legendă.
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cularí şi stàneele de petră, plutiaű ca nisce pae pe suprafaţa
apel, dar tote aste grozăvii nu putură opri pe Eleonóra d’a ocoli
pe coste depărtate, d’a se adăposti sub umbră de arbori stufoşir
şi în fine d’a sosi lângă soţul sëücare o primi întindêndu-i bra
ţele şi câdênd pe grumajií sei înecat în lacrime. Intr’acel moment plóia încetă, norii se risipiră şi soarele reapăru splendid
pe ceru.
— Iacă-me c’am sosit cu bine, strigă ea voiósá aruncându-se
în braţele soţului seu, dar bine ce ai tu? Manoilul meu, adaose
ea in spaniolesce vëdêndu-l atât de desperat, atât de galben şi
atât de abătut. Pentru ce tremuri? pentru ce suspini? pentru
ce inima ta se sfărimă vëdêndu-më ? Ce aï? spune.
— Nimic, réspunse Manole conţinându-se şi ştergându’şî faţa
ca să nu’î să vaclâ slăbiciunea de către camaradiï sëï car! se
apropiau. Bucuria că te-am vëclut m’a făcut să încerc simţiri
aşa de fragede, adaose el silindu-se să suridă.
— Bine ai venit, Iele Ileano, .1) dise meşterii scotêndu-st^cu
bucurie cuşmele ; venirea d-tale ne-a făcut mare norocire.
— Vë cred fraţilor, vë cred din suflet, rëspunse nenorocitul
soţ suspinând. Oh ! pismaşă scrisă, adaose în sine scrâşnind din
dinţi, cât eşti de nedreaptă I
— ’ŢÎ-am adus de mâncare, dragă Manole, dise Eléonora în
romànesce desfâcênd marama udată de plóe ; puii eraű fripţi de
curând şi asima caldă, dar plóia...
— Oh! d’aï ii ascultat semnul acela, de te-aî fi supus împotrivireî eî! murmură el lăcrămând.
— Atunci ce aï fi mâncat tu ! lasă dragă că nu më topesc
eu de plóe şi aide să màncâm mai iute, căcî më grăbesc să me
întorc acasă căcî am lăsat copilul singur şi pieptul îmi spune
că şi lui, mititelul, îî este lómé.
— Mai lasă pruncul câte-va minute, iubita mea, (Jise Manole
cercând s’o desmiardă, şi maî vin’o de vedî isprava clădirilor
nóstre.
— Aţi făcut înaintare mare?
1) Asţ-fel tradusese Românii numele Eleonoriî.
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— Mai este vorbă! vino şi verii.
Toţi lucrătorii vëdênd că sórele eşise dintre nori şi călduro
asele sale rade împrăştia umezeala şi înveselea natura cu dragăstosa sa lumină, eşiră după unde se ascunse şi începuse să se
reapuce de lucru.
— Ce fel ! exclamă Eleonóra apropiindu-se de clădire, iar s’aű
dărîmat didurile ?
— Da, draga mea, ele se vor dărâma neîncetat până ce o fe
meie tîneră nu se va îngropa de viuă în aceste diduri ; vrei să
-iii tu acea femeie?
— De ce nu ? rëspunse rîdênd’inocenta femee urcându-se cu .
uşurinţă pe temelii şi aşedându-se in locul ce i se arătase, adică
spre partea despre nord a edificiului, credènd cu tóté sunt nu
mai' glume; aide, aduceţi var şi piatră, nu vë îndoiţi ; pentru o
sântă mănăstire ce este o femee ca mine?
Eleonóra rîdea, glumea, se juca, pe când Manole lăcrămând
şi consoţii sëï palpitând de compătimire aşezau petră piste petră
.şi Je tencuiau cu var. Ea se uita la ei cum lucrau veselă şi increzátóre, credênd că tot ceia ce făceaţi ei era numai o glumă
-şi că didirea ei în pereţii bisericel era numai o snövä hazlie,
dar după ce vë<Ju că se aşedati pietrile una lângă alta cu cea
mai mare simetrie, că pietrile se legau între ele cu scóbe de
iie ţintuite cu plumb, că din distanţă în distanţă se aşezau ver
tical în grosimea pereţilor grincli gróse de stejar şi că pe din
înăuntru pereţii se îmbrăcau cu cărămidă, biată femeie cam
.intră la grije şi mai în glumă mai în serios dise:
— Ei, acum m’atî zidit, m’aţi isprăvit, lăsaţi lucru căci pie
lile îmi strîng glesnele ; «ajungă de şagă, că nu’i bună dragă» 1)
Manole începu s’o îmbune dicênd :
— Maî îngădue, scumpa mea, mai îngădue puţin; ce, ţi s’a.
-ürít să şeguesci încă o clipă cu Manoilul tëü? abia am pus un
.rând de pietre; te las când se va ridica zidul până la genunchi
«Meşterii lucraű, lucrul tot crescea, zidul se suia, şi o coprindea, pân’la glesnisóre, pân’la pulpisóre.» 2)
4) Espresiunea legendei.
2) Idem.
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Juna iemee rîse cum rfse, până ce ajunse cu lucru până undeî
promisese solul seu că o va lăsa, dar când vëdu «că lucrul crescea şi didul se suia, de o coprindea până la pulpişore, până la
táljóra, până la inimioră», surîsul lugi după buzele sale, o pa
lócé mortală îi coprinse faţa, un fior rece trecu prin corpul sëü ;
îşT aduse aminte sermana de legenda ce audise in Conslantinopole despre edificarea cetăţeî Scutari, îşi aminti despre durerósa
primire ce-i făcuse soţul seu; unu crud fu prepusul trecu prin
minte, un fer ars u străpunsă inima şi un tremură nervosü îî
sgudui tot corpul seu. Atunci lacrămile năvăliră în frumoşii sei
ochi şi cu faţa presărată cu boabe de lacrimi îşi aruncă spre
soţul seu o privire înduioşată şi îl zise cu o voce al cărei ar
monios timbru era întrerupt de suspine:
— Manole, Manole... ajungăţî de glumă... că scii că sunt mumă ;
ce vrei să faci nenorocitule ? să smulgi viaţa iiüluï tëü !...
Manole nu mal vedea, nu mal audea; un nor întunecos se lă
sase ca o povoială înaintea sa şi un vîrtej sgomotos vîjia 1a ure
chile lui ; inteligenţa sa era amorţită, mintea sa zăpăcită, ideile
sale confuze ; numai mâinele sale lucrau neîncetat ; el aşeda cu
grabă lespedile pe cari erau gravate cap-d’operele de sculptură
cu o îngrijire machinală. Gât pentru Eleonóra ea numai îngălbinea, numai tremura, numai suspina, ci mereu plângea, amar
se jelea în cât legenda dice că totă natura lua parte la durerea
el. Ea nu plângea dilele el smulse în flórea juneţii, nici pe in
gratul sëü soţ care o sacrifica cu atâta curagiü pentru amorul
gloriei, ci pe acel mititel orfan, fruct al pànteceluï sëü, primul
gaj al amorului sëü, pe acel micşor copilaş pe care îl lăsase acasă. In deşert fu tóté rugăciunile el, in daşert tóté tinerele eî
mângâieri, în deşert amintirea dulcelui lor trecut, căci amorul
lor, amintirea copilului lor, fómea ce trebuia să cei;ce asta crea
tură atât de inocentă şi atât de iubită, şi sinul sëü plin de lapte,
tóté eraü uitate de Manole care n’aucjia nimic. Cum am mal
spus, el nu mal era de cât un automat mobil.
Zidul se înălţa cu o repediciune magică, căci temerea d’a ve- *
dea pe Manole, înduioşându-se de ruga soţiei sale si d’a o scóte
din strânsătura zidului încjecise activitatea*
meşterilor şi-î făcuse
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să lucrede într’o oră aceia ce altă dată ar fi făcut într’o di. Ga
să scape de frica ce’I muncea şi să înlăture d’asupra capului lor
trâsnetete mâniei lui Neagoe Vodă, care din di în di devenea
mai ămeninţătdre, ei părăsise lucrarea din cele-l’alte părţi şi
dau zor ca să íngrópe cu un moment mai curând pe aceea ce
după credinţa lor putea sâ-î scape prin magica influinţă a morţii
sale de primejdie ce plana asupra capului lor şi îi va face să
dobàndésca^ resultatul aşteptat. In sfârşit zidul fu terminat. Ma
nóié şi tovarăşii sei reuşiră d’a ascunde sub recele pietre tóté
tesaurele de frumuseţe a celei mal frumóse din florile Andalusel
transplantată pe pămentul României ; rëmasese numai răpitorul
sëü cap neacoperit şi guriţa el altă dată rumenă ca o garófá şi
acum palidă ca o roşă ofilită. Plânsul, rugămintele, înduioşarea
încetase; puterile ce i se scursese, mulţimea smăcinărilor ce
o turmentase într’acele supreme momente îl îngheţase inima ;
# sufletul sëü îngerescu deja îşi întinsese aripile ca să-şi ia sborul
spre înălţimile cerului, unde ])-zeulu milei şi allu îndelunge!
răbdări o ascepta cu braţele deschise ca să rësplâtësca acestü
sacrificiu ai fanatismului; numai buzele sale se mal miscaű ca
cum ar fi vrut să rostescă o vorbă dulce şi síásietóre, şi guriţa
sa se contracta ca cum ar fi vrut să dea călăului sëü, aceluia
ce fusese pentru ea cel mal preciosü bun pe acest păment, un
dulce sărutat de adio.
Manole era la capătul răbdării ; până aci îşi învârtoşase inima
care devenise cu totul nesimütóre in urma crudei lovituri ce
primise ; de astă dată nu mal putu să rabde şi isbucni într’un
plâns spasmodic, aruncă mistria şi ciocanele cât colo, depuse pe
acea guriţă descolorată un ferbinte sărutat şi fugi într’altă parte
a schelei cu sufletul înecat de durere, lăsând pe tovarăşii sei
ca să acopere capul scumpului tesaur ce pierdea.
Gând se apropiară aceste fiinţe impetrite de dorul gloriei şi
aşedară în dreptul capului el o bucată mare de granit care s’o
acopere cu totul, atunci eşi din pieptul el deja îngheţaţii unü
ţipăt suprem, ultima radă de viaţă ce mal rëmâsese în corpul
sëü si pronunţă aceste cuvinte ca uu vers sfâşietoru :
Manole ! .. copilaşu-mî plânge viaţa mi se stinge
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Aceste cuvinte ar Ii putut topi stânca CapuJuT lui Craiîi ceJ
se vedea in <Jare şi ar ii făcut să se înfrângă de milă, fiarele
negrelor păduri din vecinătate, dar inima călăilor set nu putu
s’o înfrângă, vëdènd că toate eraü de prisos, biata femee, biată
martiră a superstiţielor plecă capul cu resignaţiune spre piept,
scóse un lung suspin, se uită galeş spre Manole care plângea Ia
o parte, şi drept ultim adio întinse buzele ca cum ar fi vroit să’i
trimită acel sărutat, lui, care orbit de credulitate şi ambiţiune,
consimţise a o supune unei morţi aşa de crude. Manole vë^ênd
acele buze care ori de câte ori se strângeu în ast mod trebuia
să’î aline vr’o durere, sau să’î procure vr’o fericire, se apropiă
- de ea, se plecă spre dènsa, iî strânse capul in braţe ca uneşit
clin minte, îï .maï sărută de mai multe ori acele buze îngheţate
de grúza morţii, şi apoi, ne mai putând suporta greutatea atâtor
emoţiunT, cădu pe schele lipsit ele cunoştinţă. Gând se deşteptă,
nu mai vëfju de cat un fragment de did înalt de doué staturi
de om drept, bine netedit, bine încheiat şi frumos ornamentat,
un perete neted care nu lăsa nici cea mai mică urmă cum că
in sinul seu s’a închis viaţa unei fiinţe omenescî, o clădire rece,
mută, neanimată, fără graiü şi fără. viaţă ca ori-ce lucru neîn
sufleţit. Cu tóté acestea când se apropiă de acel perete, cu picióreie şovăinde dar cu ochiul de meşter iscusit, ager şi scurtător, i se păru că aude din grosimea acelui perete un viers surd,
îndepărtat, care rostea cu un ton sfâşietor ultimele cuvinte ros
tite de victima lui, acele cuvinte duióse care erau însăşi eva
porarea sufletului sëü :
— «Manole, Manole!... zidul greü më strânge... copilaşu-mî
plânge... viaţa mi se stinge !...)>
XI

Monumentul terminat« — Recompensa
domnésça«
Peste un ari şi câte-va lunî de la acest sacrificiu marele edi
ficiu fu terminai De când zidul sëu a înghiţit trupşorul sărmanei
rr
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Iiiana, nici o bucăţica dintr’ênsul, nici măcar putină tencuială
nu mal câdu. Totă lumea credu că mórtea junei soţii a lui Ma
nóié reuşise a risipi diabolicele machinaţiuni, iar noi cari sun
tem mal bine iniţiaţi de cât însuşi Vodă, seim bine că didul
n’a mai cadu;t din causa, că. István, complicele sëû şi instrumen
tele lor numai existau. Acestă credinţă a născocit legenda bisericeî catedrale a Curţii de Argeşu care e repetată şi până astă-zi de
poporul Român;..: ;
Biserica fui terminată, dar cu tóté aceste, veselia nu se mai ivi
pe faţa lui Manóiéi din diua în care îşi îngropă cu mâna sa
. tesaurul fericirei sale, fericirea sa fu mortă ! Numai iubirea artei,
numai cultul, frumosului şi ambiţiunea de a’şi vedea terminată
. mărâţa opéra ce începuse, şi nevoinţa d’a nutri orfanul sëü co
pilaş, gagiul afecţiunilor sale perdute. îl mai ţinea pe pâment 1
Vai ! şi ce vi.aţă ducea sërmanul ! un şir nesfârşit de chinuri ne
asemănate, o cupă nesecată de amărăciuni necomparate îi adăpa
mereu buzele ! diua când vedea acel monument, acel mormînt odios care conţinea tesaurul vieţei sale, remuşcările celei
mai crude se deşteptaii în fundul sulletului seu şi îi săgeta inima
cu mii şi. mii de cuţite. Nóptea, când obosit de munca dileï se
închidea .în casă spre a se arunca pe patul seu de durere, cel
mai,oribil instrument de suplidü, vederea acelui copilaşii, acel
. mic odor de alăptat care’şi întindea mâinile şi cu guriţa friptă
de sete strigă într’una: Mamă, mamă!:aducea înaintea ochilor
sei înspâimîntaţi umbra victimei sale, care apărea înainte-i vînătă, lividă şi martirisată de strànsorile diduluï arëtàndu-ï, cu un
gest teribil legănaşul fiului sëü şi murmurându-i cu un ton lugubru •
— «Manole, Manole ! zidul greü më strânge, copilaşu-mî plinge,
viaţa mi se stinge !»
Din grasű, rumenii, plin de sănătate şi cu faţa senină, acum
devenise palid ca un spectru, slab ca o fantomă şi întunecosü
ca remuşcarea ; abia mai *putea să se mişce de colo până colo şi
să ţie umbra pămentului. Numai preocuparea d’a vedea cât se
póte de curând cu totul terminată opera începută care’i fusese
atât de fatală îl mai ţinea în numërul celor vii.
In fine sosi şi acea zi mult aşteptată! monumentul iu ter-
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minat pe din afară şi lumea începu sa alerge din tóté părţile
<ia să admire acea minune între minuni şi să-şi oglindescă' pri
virea în luciul poleelel de aur curat inbinat cu lazuris albastru
•ce acoperea minunatele sale sculpturi, fără să-î pese de ostenelile
-ce costase şi de durerile ce causase acest monument...
'
Neagoe-Vodă aflând plin de bucurie că in fine a fost încoro
nată cu succes dorinţa sa cáré îl costase sleirea tuturor avuţiilor
sale, de bucurie uită şi supărare şi neavère, îşi adună tótá fa
milia sa, şi împreună cu toţi aï sei plecă de la Târgovişte şi
;veni să serbeze la faţa locului triumful Celui Prea înalt. Ajungênd la Curtea de Argeşiij numai asceplă că-să se repausese de
îndelungatul drum, nici şterse praful după vestmintele sale, ci
alergă să admire împreună cirDómná sa frumuseţea superbului
monument.
.
.
— Ce fel, strigă Vodă cu mirare, candelele'şi vasele lipsesc?
nu sunt încă gata? biserica încă nu este zugrăvită?
— Nu, Măria Ta, respunse părgarul căruia fusese încredinţată
.grija cheltuelilor.
— Şi pentru ce?
— Pentru că nu mal sunt bani, stăpâne.
— Nu mal sunt bani? mare vistierespune acestui belrăn ne■voiaş că penlru asemenea sânte odoré să.deschide lădile vistieriei
Terel, dacă in lădile Domnesc! nu se mal găsesce nimica.
— Măria Ta ! respunse vistieru, lada vistierii ca şi lădile MV. sunt gole, şi dările s’au luat pe şese luni înainte, şi acum
•când este vreme de secetă şi primejdie de. főmé te, nu putem lua
mal mult de teamă să nu aducem în pêire mare' pe cel şeracî
jşi'-să nu scornim în loc de bine-cuyintare blesteme.
— Atunci către voi, cinstiţi boerj, se înalţă domnescele mele
rugăciuni; Sânta Mireasa, casa Domnului, cea aleasă este iară
odóre scumpe; veţi îndura voi una ca acesta?
Pe când unii boerl plecau capul, iar alţii voiaü să vorbescă,
^spre a spune negreşit că şi eî erau istoviţi, Dómna Milita Des
tina le făcu semn să tacă şi zise :
— Na vë supăraţi, boeri dv.; astă casă a D-lui e începută si
■sevâr.şitâ numai de Neagoe-Vodă ; numai cu punga lui, cu starea
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sa a Înălţat’o, după cum mila lui D-zeűa voit să fie. Până acum nici
banii tëreï nu s’aü vërsat, nici banii supuşilor sei n’au ajutat’o la înălţarea ei ; nici la înfrumuseţarea sa nu trebue să cheltuiască alt
cineva de cat noi. Dacă nu mai sunt bani, dacă lădile ne sunt
gólé, la mila lui D.-zeű să nădăjduim pentru noi, iar pentru copila
sufletului nostru să jertfim tot ce avem. Ce’mî iolosescu aceşti
cercei de mare preţ, ăst acű nestimat şi aste brăţări scumpe,
dacă fiica. Sionulu! e golă de.odórele sale ? vinde!;! aceste lucruri
care ’mî pară acum netrebnice, vindeţî toate sculele ce ’mî-a
dat de zestre tatăl meu Cneazul Lazăr Despotovicî, de care pot
să mă lipsesc cu multă înlesnire în vreme de grea nevoe/şi cu
banii adunaţi împodobit! pe Mirésa Iu! D-zeu, ca numaï Iu! Neagoe şi soţii Iu! să datoreze viitorul averea aste! nepreţuite comori
Mărinimosul sacrificiu al Dómne! Meii ţa Despina avu reaultatul dorit ; cu valórea cerceilor şi a sculelor sale car! eraü nisce
adevărate nestimate, se comandară in Italia, Ungaria şi Ardeal
odóre de mare preţ, şi meşteri! ce! ma! iscusiţi, ma! cu
séma în lucrări de aurari! şi argintari! din Sibiu şi Braşiov
turnară multe candele şi vase de argint şi de aur lucrate cu multă
măestrie după desemnurfesecutate de însuşî NeagoeVodă. Legenda
spune cum că unele din vase nu plăcu Iu! Vodă cum fusese esecutate
de către nişte meşter! anume Iohan şi Celestin trimis! de către
Municipalitatea din Sibiu ca să’! facă nisce cupe de aur şi o
cădelniţă de argint care să imiteze forma unu! turn din cetatea
Sibiului; ea spune că aceste scule fusese lucrate atât de prost,
in cât sili pe Neagoe-Vodă să le törne din nou şi să adreseze
din Pitesc! municipalităţe! Sibiului o carte in care î! elicea că
meşteri! trimis! de ea aü lucrat ma! prost de cât ţigani! din ţera
Românescă. Intr’acest timp didurile sântului locaş rămăsese încă
albe. Ele încă nu fusese ornate cu desemnurile celor ma! marimaestri bizantin! din acele vremuri, care deja fusese schiţate-,
pentru că meşteri! erau la Gonstanduopole şi Neagoe-Vodă nu
mai avea ban! ca să’! aducă cu atâta mare cheltuială cu care
adusese pe meşterii zidari şi săpători la Începutul clădire! când
vistieriele sale eraü pline.
.
, . .
Manole ! dise Vodă într’o zi privind cu fericire şi 0r--

— Ei, '

iui

BIBLIOTECA „ASIRA ?

s i r.

: rT

goliü sântul monument, ce dici tu despre biserica mea ? mai aï
fi tu în stare să mal clădesci încă una asemenea ca ea, şi mai
póte mâna omenésca să maî facă pe pământ cât o fi lumea vre-o
•clădire frumosă şi maréta ca ea?
Manole, în care orgoliul de artist în tot-d’a-una biruia senti
mentele de om, răspunse cu mândrie :
— Dă-mî M. Ta jumătate din banii ce aï cheltuit cu această
biserică, jumătate din vremea ce s’a cheltuit cu ea si jumătate
din oamenii ce rn’aű ajutat, şi voiü dura o altă biserică, pe lingă
care acesta să se asemene cu o bisericuţă de satu pe lângă o
Mitropolie.
Audind acest răspuns semeţ, Neagoe nu răspunse nimic, insă
se încruntă forte răii şi îşi- muşcă cu necazu buzele. In acelü
minut un geniü rău care maî rămăsese rătăcită prin prejurul
astor locuri se plecă la urechia lui Vodă, şi invidia, celü maî
rëü dintre păcate încolţi în inima aceluia ce era însăşi bună
tatea, blândeţea şi recunoscinţa, şi se puse a’î inspira cele maî
negre gânduri.
— Astft om ii trebue că nu maî fie, murmură el preumblându-se in jurul bisericeî, căcî dacă ar maî trăi, cheltuiala mea
ar fi deşartă, biserica mea nebăgată în séma. şi numele meu
uitat ca un nume de nimic. Cată să piară acelu; omu împreună
cu aî săî.
v • ^ , i
Iată cum ^pune legenda să ’şî-a răsbunat Neagoe.-Vodă,. sau
maî bine cum a recompensaţii el devotamentul şi sacrificiul lui Ma
nole. In vechime eraobiceiulü ça dărîmarea. schelelorü din jurulii
uneî clădiri să fie însoţită de óre-care serbare maî mică sau maî
mare după puterea proprietarului, cu care, ocasiune meşterii şi
toţi lucrătorii, pe lângă: plata obicinuită, prii mea şi'câte un daru
In bani sau obiecte potrivite cu destoinicia şi activitatea meşte
rului, precum se obielnuesce încă şi a<JÎ când se asézá d’asupra
ridurilor căpriorii înveJitérei. Neagoe-Vodă, cu ocasia dărîmării
«chelelorű din jurul bisericeî nu se depărta de vechiul obiceiü,
nici nu se lăsă mai pe jos de reputaţia ce dobândise de omulii
<cel mai darnic şi mai mărinimos după faţa pământ,ului.
De şi era cam strîmtorat din causa marelor cheltueli ce făcuse
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cu clădirea acestei biserici,, totuşi cumpără pentru meşterii sei
o mulţime de lucruri de îmbrăcăminte şi de podobă scumpe şi
frumosé, cu care ornă întreaga inyelitóre a bisericei, aşedândule cu mult gust şi măestrie pe un eşafodagiă de scânduri suplirele care dispăreau sub mulţimea sculelor şi liaineler lucsoaseDupă 'ce se termină cu asediatul lor şi se scoboriră jos cei în
sărcinaţi cu acostă ocupaţiune, Vodă dise meşterilor şi lucrăto
rilor care asceptaă cu nerăbdare semnalul convenit ca să se urce
pe schele pantru ca să-şî priimescă fie-care răsplata după cum era
însemnat chiar de mâna sa. Mesceriï şi lucrătorii numai atîla asceptară, şi îndată ce auriră cuvêntul domnesc numai de cât săriră
pe tremurăndele scări ale schelelor şi intr’o clipă fură pe înveli tőre.
Vëdêndca toţi erau in peru sus pe lespedile de plumb ce
acopereau căpriorii învălişului şi că lipsea numai Manole, pen
tru care interesul juca in viaţa sa un rol forte secundar, mai
cu sămă după nenorocirea ce’l isbise, se apropiă de densul cu
vioiciune şi se grăbi d’aî dice :
— Dar bine ce faci Manole ? pentru ce stai şi nu le sul ? aide
prietene, grăbesce-te, mergi de’ţl ia răsplata de care esc! vrednic,,
ca să scii cum Neagoeplătesce celor harnici şi credincioşi; aide,
sue-te o dată, căci acolo cele mai scumpe daruri sunt orînduitepentru meşierulu meşteriloră cate a fàcutü astă minune şi o in
stare să iacă alta indecită mai uimitóre.
— Măria Ta, răspunse Manole, plecăndu-se cu respectă şi lă
sând a se vedea pe faţa sa rătăcinda, cu tóta întristarea ce-lu
muncea, o vădită mulţumire pentru lauda ce i se făcuse, sunt
îndestul de bine răsplătit cu încredinţarea ce am dobândită că
am’ putut să te mulţumescu pe M. Ta, Domnul şi stăpânul meű.
— Ba nu, prietene, nu e destul, şi mai cu sămă nu voiu eu
să reinâiu dator acelui ce rn’a mulţumit intr’alât. Aide, sue-te»căci nU’îhÎ vine să cred că ai vrea să nesocotesc! darurile mele.
— O ! nu, Măria Ta, departe de mine asemenea gândire ; din
potrivă ele vor ii pentru mine odorurile unei ne-uitate amintiri.
După acăste cuvinte Manole se sui pe scări şi după ce se urca
sus pe ínvelilóre începu să’şi culeagă scumpele odoruri ceT fusese orînduite.
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După ce işî luă fie-care partea anume indicată, se intóvsevá
spre schele ca să se cobóre josu, dar in aceJií minutü o trosni
tură puternică se audi in spaţiu şi unu norii roşiaticu alburiu
groşii şi orbitoru:-se împrăsciă in aerü. Ei mat î'ntôiu rămaseră
pe locü chiar pe streaşină bisericeî împietriţi de mirare, ne
sciindü ce însemna acesta trosnitură, dar după ce se împrăsciă
fumulu vădură că tóté schelele fusese doborite Ia pămăntu şi
numai rămăsese nici măcar o scara pe care să se dea josű. Vedënd unu asemenea actu neomenosii, toţi cu toţii scóse un ţipăt
de turbare, şi Manole ca re’şi aduse îndată aminlede vorbele lui
Vodă şi ghici Ia minutu intenţiunile sale, nu se putu opri d’a
striga :
’**-•
•* 1 •;
— Ne-ai făcut’o Neagoe-Vodă ! asta îţi esté răsplata lăudată ?
— Da, răspunse Vodă cu o sălbatică satisfacţiuue ; da iscusiţi
lăudăros!, v’am răsplătită ast-felu ca să nu mai fiţi în stare d’a
dura o mănăstire mai mandră şi mai mărăţă ca acesta şi d’a da
de ruşine mireasa mea cea prea frumósa. Sunteţi destulă de
vrednici şi de iscusiţi, mai aveţi p’acolo lemne la îndemână,
scăndurele pe care eraă aşedate lucrurile ce ţineţi în mâini
sunt încă la locul lor. ; aide, puneţi-vă pe lucru şi meşteşugulă
vostru vă va da aripi de porumbei ca să sburaţi prin slava ce
rului in alte ţări unde să faceţi minuni şi mai măreţe. Aide
de, grăbi ţi-vă, ce staţi pe lociî ? nu credeţi că glumescă ; daţi
zoră căci* mă jur pe viul Dumnedeă, că dacă nu vă veţi coborî
singuri cum veti sei, despre partea” mea nu “vă veţi mai cobori
d’acolo in veci, pentru ca şi numele Bisericeî mele să nu se uite
in veci. Aide să vă vădă dacă sciţi să şi sburaţi.
Unii din artişti luară drepţii bătae de jocă statulă ingratului
Domnitoră, iar alţii mai orgolioşi luară cuvintele lui drept o
mărturisire de admiraţiune şi încredere în superioritatea artei
lor, şi se grăbiră de a-ï dovedi că nu s’a înşelat. Numai de cât
se puse d’a aduna subţirile bucăţi dé şiţă de care fusese spân
zurate lucrurile dăruite, le legară între ele prin făşiele de teiü
de care fusese suspendate obiectele ce primise, şi durându-şi in
grabă nisce aripióre lungi şi subţiri, le legară de mâni si se
aruncară cu încredere în spatiü. Dar vai şi amar de ei săracii 1
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aripele se rupseră îndată ce îşi lăsară eî greutatea corpului pe ele
şi îi iăcură să cadă jos pe pământ unii morţi, alţii crud schi
lodiţi !
Mano le care pân’aci stătuse adâncit în nisce reverii profunde,
în care momente compara în mintea sa nemărginitulü seű devo
tament cu nemărginita ingratitudine a luî Vodă, nu vëdu nici
nu au(Ji nimicü din tóté câte se petrecură in juru-î, nici chiar
ţipetele de durere ale acelor ce căduse la păment şi remăsese
încă în viaţă. Ochii sei, mintea sa, sufletul seu erau pironite
spre locul unde zăcea soţia lui, spre acea parte unde era înmormêntatà fericirea sa.
Stând ast-felü pe streaşină monumentului, gânditor, adâncit
în triste cugete, î se păru că aude printre ţipetele murinzilor
de. jos, tumultul mulţimei dinprejur şi suflarea vintului ce se scor
nise, un murmur, o şoptă, un suspină care ii se păru că’i dice :
— «Manole, Manole ! zidul rëü më strînge... copilaşul plânge...
«viata mi se stinge I» •••
Audind aste cuvinte capul i se ameţi, puterile îliî părăsiră, ,
piciôrele i se împleticiră şi ’lu făcură să cadă jos pe streaşină
şi de acolo se prăvăli tocmai la piciôrele edificiului lângă piciô
rele mormîntuluï soţiei sale şi d’acolo se rostogoli pănă în vale ceva
mai jos de intrarea în biserică, unde espirâ cu bucurie şi unde
poetica imaginaţiune a legendei spune că a eşitu îndată o fontână cu apă curată, apă lăcrămată, fântână care se ailă in fiinţa
chiar în dilele nóstre.
. j

XII

Sfinţirea bisericeî—Mórtea lui Neagoe Vodă
Tragica morte a lui Manole, de şi fusese preparată, precum
am \'ëflut de însusî Neagoe Vodă, totuşi îl sgudui moralul într’un
chin atât de strajnicü, în cât îl aruncă la patü în prada une*
bólé fórte-cumplite.lEl^nu- era dintre rëü, duşmănos şi vér-
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fácut une-orî să comită fapte rele şi nedreptăţi cam mari, după
săvişirrea cărora părerea de rëü şi căinţa au főst tot atât de mari
•ea.şi greşala.
•
De o cam dată credu că va îndupleca mania duşmanului sëü
celui mai neîndurător: remuşcarea, prin faceri de bine către
urmaşii acelor ce perise, şi ca să 6 împace făcu văduvelor şi
orfanilor celor morţi o soartă mai bună de cât avusese mai
nainte, dar în cladar, căci mustrarea de cuget nu vrea să’Iu ierte !
Vëdênd că nu scăpa de chinuri, se hotărî a perpetua memoria
lor în veci de veci dând văilor vecine numele celor mai princi
pali dintre meşteri; ast-fel numi: Valea Albului, Valea Danului*
Valea laşului şi Valea Sasului, cele patru vâlcele ce se scoboră
din muscele şi se varsă in Argeş, prin apropiere de monăstire,
nume împrumutate de la cei mai pincipalïdin meşterii lui Manole*
nume ce pórta până în diua de astă-di cele patru -părîiirî ce se
•scoboră unul după altul din muscelele vecine Monasticei' şi se
aruncă în Argeş.
Vëdênd că nici cu această faptă nu póte dombli mânia consciinţei sale revoltate, Neagoe Vodă adoptă ca copil al sëü, pe
nenorocitul copil al meşterului Manole, care în decurs de
doi ani deveuise de doue ori orfanii, îlu dădu in grija unuia din
boerii sei ca să’lîi crească câ pe propriul sëü fiü şi îi asigură o
avere îndes tul ă tőre,; dar de surda fură şi aceste* acte de bine-facere căci remuşcarea crudă nu vrea să’lu lase in pace.
Vëcjënd că acest acusator fără de preget şi fára milă nu
vrea să’i dea pace nici diua nici nóptea, vëdênd că dintr’acésta
causa trandafiri! după obfazií sëï, care altă dată eraü rumeni şi
strălucitori, se ofileaü şi;!s6* uscaü, vëdênd că boala de care în
cepuse a suferi se agrava pe fie-ce di ce trecea, şi că suferin
ţele sale cresceau in loc d’a se împuţina, şi sănătatea sa se
sdruncina din rëü în mai rëü, vëdênd iarăşi că meşterii cei is
cusiţi în arta zugrăvelei bisantine, pe care ’i poftise să vie de
la Gonstantinopole nu mai soseáü şi că puterile sale scădeau
Inţr’una, Neigoe Vodă'de teamă ca sa nü móra şi sä ram te bi
serica ca s’o sfinţească altul in locul sëü, se hotărî ca să .sfin' îeasca sfanţul locasü mai ’nainte d’a fi zugrăvit si hă grăbească
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aducerea la îndeplinire a acestei solemnităţi mult dorită de su
fletul-seu. Tot de o dată luă disposiţiunile necesare ca acea ser
bare să dobândească nisce proporţiuni de lastu şi strălucire încă
ne mai pomenite, şi decise ca în diua de 15 August a anului
1517, adică chiar în ,<jiua hramului principal al sfântului locaşiu,
să aibă loc acest măreţ eveniment.
Pentru a’şi ajunge la scop, mai nainte de diua sus citată,
Neagoe Vodă trămise cărţi Domnesc! tuturor Mitropoliţilor, episcopilor şi arhimandriţilor precum şi călugărilor şi preoţilor din töte
ţările Române, adică din Valahia, Moldova şi Ardealu, pofti încă
şi pe toţi arhimandriţii, .stăriti! şi egumenii tuturor monastirilor şi schiturilor din muntele Athos şi pe toţi mitropoliţii, epis
copii şi egumenii din Serbia carii veniră împreună cu Don mul
lor Sa.mojerdeţul Lazăr Despotovici socru lui Neagoe Vodă.
Pentru ca să’şî facă generaţiunile presente o idee despre mă
reţia acelei dile memorabilă, ne mărginim numai d’a reproduce
mai la vale deşcripţiunea acelei serbări făcută de către un mar
tor ocular, de către Gavriil protul saü superiorul arhimandriţilor,
stariţilor şi egumenilor monastirilor şi schiturilor din muntele
Athos, care a asistat şi a luat parte activă la acea ímpunatóre
solemnitate.
Iată ce dice acel Gavriil Protul :
cGă porunci Negoiă-Vodă şi pofti să vie toţi arhimandriţii din
muntele cel sfânt al Athonului, dimpreună cu Egumenii de la
tóté monăstirile, şi scrise şi carte.
«Iar Gavriil Protul, dacă vëdu cartea şi scrisórea domnului
a.ci-şi chămă pe toţi Egumenii de. la monăstirile cele mari, de
la lavra de la Vatepod, de la Iver, de la Chilandariű, de la Xeropotam, de la Caracal, de la biserica lui Alumpie, de ia Charitonul Cotlumuzului, care. este lavră Românéscâ, de la biserica
lui Filoteiu, de la Xenof, de la Zugraf, care este lavră Bulgărescă, de la Simenca, de la Dochiar, şi de la lavra Rusescă de
Ja Pantocrator, şi de la Costarnonit,. de la sf. Pavel, şi de la
Dionisat de la biserica lui sf. Grigore şi de la Simon Petra.
tfArpstï egumeni tot! veniră la Memoriul Neagoiă în fern
Românéscâ împreună' cu, Gavriil Prolul oarele fu zis mai sus
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«Daci chiămă Domnul şi pre Teolipt Patriarhul Ţarigi aduiuir
carele este Palriarh a tótá lumea, şi cu dânsul pe 4 Mi tropii ţi.
de la Siresiü şi de la Sardia, de Ia Midia şi de la Mi linie, şi
veniră şi ei, şi-I primi domnul cu mare cinste.
«Şi chiămă încă şi pre toţi Egumenii din tárra muntenâscă.
şi cu tot clirosul dimpreună cu Ighemonul Negoiă.
«Şi intrară toţi în lavra cea nouă didită, şi, făcură vecernia cu
colivă in lauda Prea curatei născătorei de Drijeü, din care luară,
toţi omenii după obiceiü.
«D\aci făcură cină pentru odihnă, şi lăudară pe D-$eu.
«Şi după acea îndată începură bdenia, şi făcură tóta nóptea
Ighemonul, Patriarhul şi cu Mitrpoliţii cari fură mal sus dişT,
şi cu Archi mândri tul şi ou Egumenii, tot stătură în picidre de
se rugau cu rugăciune şi cu cântări.
«Iar alţi omeni tot! diceű: Dôrnne meserere! şi sfârşiră bd.e—
nia, când se făcea diuă.
«Iar dacă trecu un cés din <Ji, în luna lui August în 15 dilej
traseră clopotele, pentru ca să mergă Patriarhul împreună cu
Arhiereii şi Egumenii cei mari, cu toţii,, şi cu tot clirosul, să
târnosescă biserica care fu mai sus disă.
«Şi tocmi in oltár sfântul préstől Nágoia-Vöda cu manele luiy
spre sfiuţire, in lauda Adormirii stăpânei de D-deii nascetórej
şi pururea fecióreí Măriei, şi duse şi fácetórea de minuni icóna
a lui Pantocrator, de care s’a <jis mal nainte, şi o puseră d’a.
dreap'a în biserică, ferecată cu aur şi cu argint, şi mărgăritar
mult împodobită.
i
«Aşijderea şi alte sfinte icône, şi eraü tóté ferecate cu argint
şi cu mărgăritar şi cu petre scumpe, între carele era şi icóna
chipului sfântului Nifon patriarhul, împodobită tot cu argint şi
cu aur ferecată peste tot, şi făclie şi candele şi' tétrapode po
leite, şi alte podóbe, carele nici o minte nu le póte închipui să.
le spule.
«D’aci după ce târnosi şi tocmi tóté înnoirile, iar Negoiă-Vodă;
şi dómna lui Despina, şi coconii lor care le dăruise D-^eu, şi cu
toţi boiâril şi Patriarhul, şi Mitropoiiţiî, şi Egumenii, sitôt cli
rosul, dâcă sëvêrsira d-deiasca 4 liturghia, făcu domnul ospët
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mare, şi'veselia tuturor noródeloiy şi dărui pre toţi, pre cei mici
şi pre cel mari, pre săraci şi pre vëduvè, pre mişei, pre cei ne
putincioşi, şi tuturor câtă li se cădea milă, le dedea.
«Iar slujba care o făcuse, se făcuse şi pentru sfântul Nifon, şi
se blagoslovi- de Teolipt Patriarhul, şi de tot soborul, ca să fie
slujba lui cu vecernie, cu utrenie şi liturghia deplin.
«Şi puseră Archimandrit pe kyr Iosif înţr’acea monastire nouă
ce"se chiamă Argeşul şi-l blagosloviră să facă liturghiă cu bederniţa, aşijderea şi câţi vor fi după el tot aşa să facă, şi tot să
tie
• acest óbiceiü. în veci.
«Acésta dete Patriarchul Teolipt şi tot soborul, cum şi mai
înainte se dedese în Tismana cu blagoslovenia lui Filoteïü Pa
triarchul, şi tocmai să fie aceste monaslirî amândoue Archimandrie într’un chip,- cinstite, şi scaunele mai mari de cât Iote
monastirile ale ţerei Muntenescl până în veci, că aşa s’a tocmit
s’a aşedat, şi s’a legat cu mare blestem. .
«Iar Mitropolia de acolo s’a mutat in Târgovişte, cum clisese
léescul Nifon încă în dilele Raduluî-Vodă, care acum s’a urn
át disa lui cea mai de ’naintode Teolipt Patriarchul şi de kyr
Macârie pré-sfmütul.Mitropolit si Ungrovlachieî, şi de cel-l’aUi
Mitropolit], şi de Gavriil Prolu Sfântului Munie, şi de alţi Egumenî ai acelui sfânt nume, şi de toţi Egumenii ‘terei, şi de
domnul şi de boîerir mari şi mici, şi de tot sfântul sobor.
«Şi aşa se tocmi ca de acum ’nainte, nici o dată în veci, în
Argeş să nu mai fie Mitropoliă, ci să fie monastire şi Archiliiandrie, cum am dis; iar în Târgoviştea să fie Mitropolia stătătdre, cum s’a aşedat.
«Şi se făcură aceste lucruri cu mare opreală şi blăstem, ca
să nu se mai cládéscá nici să se mute în veci, nici de Patriarch,
nici de Mitropolit, nici de Domn.
«Acestea tóté se aşedară când fu cursul anilor 7025 (15J7J
August i7y în dileJe bunului credinciosului Domn Neagoe-Vodă
şi ale lui Teolipt Patriarchul Ţarigradului, şi ale lui Macarie
Mitropolitul Ungrovlachieî, în slava lui D-<Jeü si în frumuseţea
si lauda a tóla ţara Muntenéscá.
* «După acea făcură Domnului şi boierilor lui laudă şi cuvinte
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de cinste, şi a tóta curtea Măriei sale, şi tuturor ómenilor.
«D’aci bunul şi iubitorul de Christos Domnul Neagoe-Vodă Ie
făcu mare cinste şi-î dărui cu mnlte daruri, şi ei se duseră toţi
care pre la locul sëü.»

XIII.
•■
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Zugrăvirea bisericeî. ~ Primele restaurări.
Presimţirile lui Neagoe-Vodă în curând se realisară ; în anul
1521 el muri în flórea verstei de bóla ce îl mina, şi după 8 ani
de domnie închise ochii pentru a pururea şi lăsă moştenitorii
peste tronul seu pe cel mal mare din cei trei. băeţî ce avusese,
adică pe Teodosie, singur care remăsese, în viaţă de la móríea
lui Manole încoa şi care nu avea mal mult • de1,2 ani.
Acesta domnie nevîrstnică fu pusă sub epitropia banuluiPre
unchiul lui Neagoe Vodă, dar nu fu de locu fericită,, căci în c
rind se ridică de la Buzëü un nou pretendent la tron,* un. călu
gëru anume Paisie, tot acela ce se ridicase-cu armele contra lui
Neagoe Vodă, care după ce fusese biruit fusese îngăduit, de
către tatăl lui Teodosie Vodă a măi trăi în viaţă şi în loc d’a
ii ucis fusese închis in monăstirea Znagovului. Acest calugêrü
lepădând rasa şi transformându-se în Radu Vodă, yeni spre Tărgovişte cu Buzoienil séï, bătu şi ucise pe Preda, goni pe Theo- dosie Vodă împreună cu mama sa după: tron şi-î sili să ia. calea
pribegiei spre ConstantinopoJe. După.ce rëmase siagur şi fără .
de nici un compeţitor îi luă loculü, dar nu ţinu mult timp, dom
nia sa cea nelegiuită, căci boeril pământeni si mal cu seamă
Oltenii sub conducerea lui Radu la Afumaţi care. devenise gi
nere lui Neagoe Vodă, bătu cu aï săi'şi cu ajutorul Turcilorpe Usurpator şi cet’eJe sale şi’lu alungă peste Dunăre, unde un
boer anume. Bădica Ue capul Iul Radu Vodă; Paisie cu autorisarea lui Mehmed Bèy, comandantul armielturcescl.'-Acest Radu
de la Afumaţi- bătu asemeni în trei lupte consecutive pe însuşi
Mehmed Bey, care vrea să> transforme: ţăna;îni-.paşiaUc >şi şl sa \
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-devie beilerbegul et, şise sui dènsul pe tronul socrului seu, căci'lègitimul moscenitor de îndată ce ajunse la Constantinopole, fie
•din causa ostenelii, fie de mâhnire, fie de alte suferinţe, cada
la pat şi muri.
După ce isbuti prin vrednicia sa să liniscésca ţara şi să obţie
recunóscerea Porţii, Radu Vodă se puse din nou pe lucru ca să
termine cu desăvârşire măreţul monument de la Curtea de Argeşiu, clădi chilieíe, clopotniţa şi cetatea din jurul bisericeî şi
aduse cu multă cheltuială din Constantinopole pe Dragostin, cel
mai iscusit dintre zugravii contimporani de stilu bisantinu, care
Rind povăţuit în întreprinderea sa de modelele isvoadelor mo
zaicurilor sântei Sofii care se mai păstra p’atunci neulterate de
bbelele ce àdï acopere bolţile marii biserici creştine, transfor
ma âtă de Tiirci în giamie turcescă, făcu un monument de zu
grăvire bisan tină precum Manole făcuse un monument de ar
hitectură Orientală;
După ce avu norocirea d’a vedea măreaţa biserică cu totul
terminată, Radu-Vodâ n?avu parte să se bucure mult timp de
roadele ostenelelor sale, căci ca cum D-deű ar fi vrut să prigonéscâ cu cea mat mare-asprime până la a şeaptea spiţă pe acela
ce se purtase cu aşa négra ingratitudine către meşterul Manole,
Radu Vodă in anul 1729, fu fugărit după tron de o mână de
conjuraţi, şi peri ca şi Zacharia. proorocul între biserică şi oltár
în paraclisul episcopiei Râmnicului, ucis liind împreună cu fiulsëii
Vlád de Neagu Vornicul şi Drăgan Postelnicul, doi din cei mai
. favoriţi dintre boerii sei.
Nici monăstirea, nici însuşi măreţul monument nu scăpă de
urgia D-<Jeiască. ce cădu peste capetele familiei acestui domn
pios care cheltuise tóta averea sa pentru a construi cel mai
frumos locaş religios, dar la urmă se arătă nerecunoscător până
la brutalitate către acela ce’şi sacrificase chiar femeia pentru ca
sfiatul locaş să se termine o dată. Focul, cutremurile şi rëutatea
dmenilor o prigoni cu cea mai mare îndărătnicie, şi o expuse
adesea să se afle numai cu un deget departe de prăpastia nimicireï. In anul 1531 domniţa Stana una din ficele lui Neagoe
Vodă în loc d’a înzestra monastirea clădită de tatăl sëü cu noul
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•o dó re, o despuia de o mare parte din sculele sale. In anul 1611
Gabor Batori Domnul Ardealului viind in téra Românescă in
capul oştirilor sale, sub pretext d’a li nişei spiritele în tari täte şi
a restabili dreptatea şi legalitatea turburate de nebuniile lui
Radu Milinea Vodă, ca un bun Úngur ce. era, în loc de â res
tabili dreptatea şi legalitatea, îndată ce se veciu într’o teră aşa
de bogată, se puse a jefui*şi despuia curţile domnesc! şi boereseï, precum şi Si. Monastirî. Ast-íeíde la Curtea de Argeş,
luă tote vasele bisericeî şi tóté sfintele odóre ascuns'e în clopot
niţa bisericeî şi le cară în tóra sa ; ba încă luă chiar plumbul
ascernut pe acoperişul bisericeî şi lasă sf. locaş neacoperit; el
care se pretindea a ii creştin iacu ceia ce nu iăcuse păgânii de
Turci. Imediat după aceia acest locaş mult încercat suferi o mare
nenorocire, mult mal mare ca ceJe-l’alţe, cădu in mâinele gre
cilor ca monastire închinată şi stătu şub dependinţa streină pînf
la 27 Noembre 1640, când veni Mateiü Basarab domnul de ne
uitată amintire, care o eliberă de sub jug străin şi o repară în*
tr’un mod radical, căci cu toată soliditatea .construcţiei sale
ajunsese o ruină din causă că Grecii în tot decursul lunge! lor
stăpâniri n’avusese grije nici s’o invelescă, ci numai să-î hrăpescă bogatele sale venituri.
Peste 30 ani, adică in timpul domniei lui Şerban Cantacuzino
biserica Iu din nou restaurată căci temelieleiucepuse să se surpe
şi pietrele pereţilor să se smintească din locul lor; chiar scara
cea cu 12 trepte se stricase. Astă restaurare făcută sub îngriji
rea unul boeru a nume Dona Pepano, care după numire părea
a fi italiană, şi cu cooperarea celor mai iscusiţi meşteri pămân
teni şi străini iu terminală în 1682. Astă restaurare fiind mai
radicală permise edificiului să înfrunte iară mari reparaţiunî
maltratările intemperielor încă mal bine de şapte-decî de ani.
Atunci se înlocuiră cate-va rozete cu altele noi oare reproducea cu fidelitate în săpătură şi ornamentaţie vechile, modele,
•dar fusese săpate în altă piatră, în o piatră albă, porosa şi fra
gilă, pe care intemperiele în scurt timp o sparse şi o ster.se.
H In anul 1752 ea avu nevoe să fie învelită din nou cu plumb,
lucrare care, lucru de mirare şi ne explicabil dacă nu ar fi fost
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negligenţă la mijloc, s’a terminat tocmai la leatul 1781, adică,
peste 29 de anï. Acésta lucrare care astăzi ar. fi fost săvîrşită
de un singur meşter în câte-va luni, a fost săvîrşită pe rînd de8 meşteri şi a nume de Radu de la Economul in anul 1752, de
Fotie, Stefan şi Nicolae, în leatul 1763, de IVan nepotul părintelui
Ioanichie în anul 1771, de Iosif Monahu, de Atanasie meşteru, şi
de Nan, Constantin, Ion şi un sas din ţâra Ardealului în 1781..
In anul 1761 ea fu din noü zugrăvită după vechile modele
de către zugravii Stan sin Popa Petre şi (ratele seu Iacob, amëndoi zugravi iscusiţi, precum şi de un a nume Filip.
Peste opt ani după ce monastirea a devenit episcopie, adică
in 1795 sub conducerea primului seu episcop Iosif Sevastis s’areparat din nou biserica.care suferise mari stricăciuni din causa
cutremurului de la 1892 şi s’a zugrăvit din nou in 1804 prin
îngrijirea economului episcopiei, chir Meletie.
Cu tóté aste dese reparări şi zugrăveli, acest mult încercat
locaşiu mal avu parte să sufere încă alte multe neajunsuri, căci
la 1838 un nou cutremur de pâment ii sgudui temeliele şi îl
sminti din loc unul din turnurile răsucite, diipă care urmă res
taurarea de la 1839—1845 făcută de episcopul Ilarion ; în anul
1866 arse seminarul de alături de episcopie; la 23 Aprilie anul
1867 arse casele, clopotniţa şi paraclisu din juru bisericei, cu
care ocasiune ii plesni şi minunatele sale clopote, şi la 2 De
cembre acelaşi an arse în fine întreg interiorul bisericei, in
urma cărei nenorociri serviciul divin încetă d’a se mal oficia
intr’acest locaşiu care dintr’un admirabil monument devenise o
adevărată ruină.
XIV.

Reconstruirea din urmă.—Terminarea
In urma acestei nenorociri, monumentul nostru cel mai fru
mos, fala ortodocsismulul, giuvaerul cel mat nestemat al arhitectureî Orientului fu ameninţat să piară, să se nimicească şi
să se şteargă din numărul minunelor pământului, căci zidurile
sale crăpara în mal multe locuri, temelia sa fu sdruncinată,
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turlele sale, mai cu semăcele răsucite, fură desJocate şi între
gul seu numai prin minune se mai ţinea in picióre şi nu deve
nea un morman de ruine.
Vëdênd acéstá jalnică privelisce, Majestatëa Sa' Regele nostru
care in mai multe ocazii a dat dovedi că iubesce trecutul nos
tru şi ţine a se perpetua în veci de veci tóté gloriósele sale »mintirí, dise cu hotărire: «astă nenorocire nu se va întâmpla,
cacest sacrilegiu nu se va sevirşi, acéstá perdere nereparabilă
cnu va fi încercată de către Români,d în scurt timp după aceia
Feniceie eşi din cenuşea sa mult inai mândru, mult mal falnic,
mult mal uimitor.
Răposatul general Teii, în anul 1873, fiind Ministru al culte
lor şi instrucţiunii publice, însârcină pe d-nul arhitect Montureanu cu restaurarea măreţului monument, dar in scurt timp
acest domn dovedi că nu era îndestul de familiarisât cu stilul bbsantin, nici cu fidela şi neabătuta restaurare a vechilor monu
mente, şi peste doi ani de cercări infructuóse; fu desărcinat de
acea‘grea îndatorire. In anul 1875, d-nul Titu Liviii Maiorescu,
atunci Ministru al cultelor, chemă în ţără pe vestitul arhitect
bisantinist din Francia Violet-le-Duc, care după ce visită mo
numentul cu totă minuţiositatea unul om de sciinţă, récomandá
Ministrului român pe elevul său, pe d-nul Andrei Lecompte de
Nouy, care deja restaurase mal multe monumente antice. Acest
domn arhitect priimi propunerea ce’l făcu guvernul român, se în
sărcina cu restaurarea şi responsabilitatea conservării neimitabilulul edificiu, şi in scurt timp dovedi chiar celor mal necredin
cioşi, chiar invidioşilor detractori că este im demn urmaş al.Meşterüln i Mano le.
Multe cercetări prealabile precedară începutul lucrării, multe
greutăţi fórte anevoióse fură înlăturate. Mal ales căutarea şi gă
si cea materialului necesar, şi mal cu semă a pietrei care se asemene cu cea întrebuinţată de primii constructori, fu cea mal
grea şi cea mal obositóre din tóté. In fine, după multe cerce
tări şi căutări, se descoperi chiar cariera din care meşterul Ma
nóié a tăiat blocurile din cari apoi geniala sa daltă a făcut atâtea capo d’opere; ea iu găsită tocmai la Albesc!, în judeţul
8
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Muscel, adică peste mai multe văi adânci şi muscele inalte şi
repedi, cari făceau ca transportul să fie cât se póte de anevoios.
După ce învinse aceste dificultăţi fisice, noul meşter Manole,
fără să se simtă descuragiat de asprele şi nemeritatele critice
cu cari începură a’l împroşca meseriaşii invidioşi, se puse a
studia cu amănuntul piatră cu piatră, rosetă cu rosetă, brâu cu
brâu, a reproduce pe hârtie desemnurile pietrelor sfărâmate, a
număra câte una una tóté bucăţile detaşiate şi apoi se puse pe
lucru cu ardóre împreună cu d-nul arhitect român Gavrilescu,
din care făcu un demn elev. Peste şese ani de muncă continuă
şi lucrare migâlôsâ, exteriorul măreţului monument eşi din mâna
sea pe deplin restaurat şi consolidat ast-fel ca să mai résisté
intemperiilor cel puţin tot cât a résistât până acum.
După ce se termină restaurarea exterioră ; după ce se reclă
diră turnurile, se puse fie-ce piatră, fie-ce chenar, fie-ce rosetă
la locul său, şi în totul conform cu originalul stricat, după ce se
reconstrui cerdăcelul din faţa bisericeî şi se făcu ca adaos un
trotuar de lespedl de piatră de jur împrejurul monumentului, pe
care îl îngrădi cu o mică ornamentaţie de piatră, ca să dapărteze umedăla din apropierea temeliilor, se procedă la poleirea
sculpturilor şi la restauraţia interiorului.
Pentru'ca acăstă lucrare să fie în conformitate cu cea prece
dentă, d-nul Lecompte aduse pictorul bisantinist Grant, care
decalcă şi apoî reproduse întocmai pe hârtie grup cu grup, tóté
icónele şi portretele după pereţi, pe cari apoi le reproduse pe
zidurile restaurate in aceleaşi dimensiuni, aceleaşi disposiţiunl,
acelaşi stil, însă pe un câmp de aur conform stilului bisantin. *
Orl-cine a vedut reprodus în stampe colorate interiorul cate
dralei Sânta Sofia din Constantinopole mal înainte d’a fi trans
formată în geamie turcăscă, vădend acum interiorul catedralei
Curtea de Argeş, nu se póte opri d’a dice : e întocmai. Orl-cine
vede măreţul exterior al acestui monument alburiü ca untul próspët, împodobit peste tot de floricele şi de chenare de aur subţire
şi delicat împletite, pe câmp do lazuli azuriu întocmai ca o sîrmâ
de filigran, iarăşi nu se póte opri d’a dice: acest colosal bibelot
cjre merită a figura într’un cabinet de museu, are nevoe de un
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ol osai clopot de sticla caresă’l acopere spre a’l feri de ravagiile
ntemperiilor, şi orî-cine vedeacestă perfectă armonie între ex
terior şi interior, acea bogăţie în lucrări de artă şi d’aurărî;
icele forme măreţe şi tot-d’o-dată svelte şi elegante, iarăşi nu
se póte opri d’a dice: într’adevër, acest monument merită d’a
fi un locaş Dumnedeesc.
Nu me cerc a face o descripţiune a exteriorului şi interioI rulul acestui neimitabil monument 1), căci nu dispun de un
spaţiu îndestulător, nici nu më cred dotat de însuşirile trebuineiőse ca să reproduc, fie în mod imperfect, pe hârtie, minunităţile acelui edificiű minunat; më grăbesc numai d’a dice Românilor:
— Mergeţi o dată in viaţă ca să vedeţi acest monument fără
de pereche, mergeţi la Curtea de Argeş ca la un sânt hagialîc
mergeţi de admiraţi cea mai măreţă din bogăţia nóstra naţio
nală, căci orî-ce descriere, fie ori cât de meşteşugită, este palidă
pe lângă realitate.
îndată ce restauraţiunea iu cu desăvârşire terminată, îndată
ce policandrele, candelele, sfeşnicele, mesele, iconostasele şi tóté
uneltele de preţ necesare unei biserici fură terminate şi aşezate
pe la locul lor, îndată ce întinsul platou ce ínconjórá monu
mentul fu curăţat de material, aplanat, nivelat, acoperit de.brasde
de iarbă şi de pietrişiu, şi înconjurat cu un grilagiú de fer monu
mental, aşezat pe un soclu de piatră elegant, care are patru
porţi în câte patru puncte cardinale şi douë mici paraclise în
partea despre răsărit la spatele altarului; după ce cunoscutul
atelier de céprazarie artistică al d-lui Nacu din Bucurescî ter
mină confecţionarea odórelor de stofă, adică ale veştmintelor
arhieresc!, şi preoţesc!, şi diaconescî, pólóié, aerele, procoveţele
şi epitaf ele ; după ce se făcură tóté cu o îngrijire, o magnifi
cenţă şi un lux demn de monumentul Iu! Neagoe-Vodă Basarab,
Inait Prea Sânţia Sa părintele Ghenadie al ll-lea, episcopul Ar
geşului, se duse la Sinaia împreună cu părintele arehimandrit

1) Cine doresce să aibă o descriere cât se póte de amănunţita a acestui Sf~
Jocaş, le recomand cartea d-luî Sava N. Şoimescu, întitulată • Biserica Curii
.de Argeş.»
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dé scaun Silvestru, ca să presinte Majestăţile Lor Regelui şi Regi
nei sântele odôrê şi.să’l róge a asista in persóna la solemnitateainaugurării şi să fixeze o di pentru sëvêrsirea acelei solemnităţiXV.

Preparative mari demne de o mare
operă. — Vinii S
Maiestăţile Lor, cari iubesc biserica româna din tot sufletul
şi doresc s-o vacjâ cât se pôte mai mă ré ţa şi mai impunëtôre,
fixară ca solemnitatea retârnosirii sântului locaş să se facă în
<Jiua de 5 Oclombre 1886, şi dădură ordin d-lui Ministru al cul
telor şi instrucţiune! publice de atunci d’a lua tóté disposiţiunile
necesare ca acea serbare să se sevêrsésca cu tot fastul şi totă spien“
dórea posibilă, pentru ca să nu rëmàe intru nimic mai pe jos celeia
' a primei târnosiri, care avu loc în diua de 15 August anul 1517D-nul D. Sturza, Ministrul cultelor şi al instrucţiunii publice,
de şi trăit şi educat într’un secol şi într’o societate in care im
pietatea şi scepticismul a pëtruns aşa de adânc in mai tote spi
ritele dotate cu óre-care cultura şi inteligenţă, in cât adi im
pietatea mai că pare a fi considerată ca o calitate, ca o virtute,
totuşi d-sa a rëmas nestrămutat în credinţa şi respectul cultului
şi tradiţiunilor religiuniî strămoşilor noştri, cari, cu tote aberaţiunile propagandelor catolice totuşi e pi deplin constatat că
numai ea ne-a păstrat neatinsă şi nealterată limba şi naţiona
litatea nóstra, d. D. Sturza, zic, îndată ce priimi înaltul ordin al
Maiestăţilor Lor, se puse cu tótá ardórea şi fervúrea unui zelos
şi pietos creştin şi cu tótá neobosita si activitate, peptru ca pro
iectata serbátóre să fie pe cât se póte de maiestosă şi de demnă de
biserica română, de naţiunea română, de suveranii ce au ordonat’oIghemonul Neagóe Basarab, <Jice Gavriil preotul, a poftit la
sânţirea sântului Jocaş pe toţi patriarhii, mitropoliţiî, episcopii,
arhiereii, arhimandriţii, stareţii şi egumenii sântelor locuri de
jos, precum şi clerul pământean, şi au venit la diua hotărî ta
toti egumenii şi proesfcoşii de Ia Muntele Atos cu protul lor
Gavriil în frunte, o^ mulţime de mitropolit!, episcop! şi arhimandriţî din Constantinopole, Ierusalim, Alexandria şi alte locuri
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străine, precum şi o mare parte din clericii păminteni, peste tot
dOOO de părinţi. Adi, când autocefalia bisericel Române este rerecunoscută de tóta ortodoxia, adi când România întregită formézâ un stat liber şi independent, adi când fruntea suveranului
României nu mai e încoronată de o stemă de ighemon, ci de o
coróna regală, adi Ministrul României a chemat la acestă sërbătore eminamente naţională numai pe clericii Români din Româ
nia liberă, şi bine a făcut, căci s’a dovedit cu prisos că Românii adi
«unt în stare ca cu propriele lor resurse să dea uneï sërbâtorï bi
sericescÏ de aşa mare importanţă, tóta splendórea cuvenită.
Aşa dar, Ministrul clerului român a trimis din vreme cuve
nitele invitaţiunî înalt Prea Sânţiei sale părintelui Mitropolit aJ
Moldovei şi Sucevei, I. P. S. S. Locţiitor al Mitropoliei Ungroylahiei, al cărui tron era vacant în urma morţii P. S. S. CalinicMiclescu
tuturor Prea Sânţiţilor Episcopieparhioţi, tuturor arhiereilor,arhi
mandriţilor de scaun, arhimandriţilor, stăriţilor, egumenilor, protoerilor şi stăriţelor din tórá ţâra, ca să vie să ia parte la acéstá solem
nitate mărâţă. Clericii Români în cari arde viű, ca în orl-care Ro
mân, sânta iubire de ţâră, se grăbiră d’a corespunde pe deplin asceptării d lui Ministru, şi numai de cât începură să curgă din tóté unginurile ţerei şi să se îndrepteze spre sântul locaş toţi arhiepăstorii
si pastorii turmei lui Christos din patria Română.
Ast-fel Vineri, la 3 Octombre, cu tóta plóia şi vremea reaec
începuse să cadă chiar din dimineţa acelei elile, mica şi,antica re
şedinţă a lui Négoe Vodă avu fericirea d’a vedea într’ênsa, în
coprinsul seu, tot ce are clerul român mai înalt, mai .învăţat şi
mal cuvios. Lumea laică şi mai cu séma poporul care nici odată
.nu se desparte de .clerul sëü, ci aleargă cu rivnă şi dragoste
multă ori unde’l chemă crucea şi evanghelia, se grăbi de a-şi
părăsi casele şi copii, d’a sui şi scoborî muscelele înmuiate de
plóie, în trăsuri, căruţe, călări şi chiar pe jos, şi d’a. alerga în
grabă spre Curtea de Argeş.
Sera micul orăşel era plin de lqme de nu mai ,încăpea ; casele
locuitorilor :eraű năpădilede leota visitatorilor ; nu mai rămăsese
căsuţă nelocuită; de la Neigoe Vodă póte că nici nu s’a mai
pomenit vr’o dală aşa lume multă la Curtea de Argeş. Nerâb-
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darea era zugrăvită pe tóté feţele, nerăbdarea d’a vedea desfâşurandu-se mai curènd peripeţiele măreţei solemnităţi, nerăb
darea amestecată cu o ciudă mare pe timpul care din ce în ce
se făcea mai posomorit, pe norii cari din ce in ce se făceau mai deşi
şi mai întunecos!, pe plóia ce din ce în ce cădea mai cu abondenţă.
De o dată se audi un strigăt de necaz şi ciudă, pentru unit,
şi de mare bucurie şi de satisfacţiune pentru alţii, de o dată se
lăţi cu iuţâla fulgerului scirea cum că serbarea s’a amânat pen
tru Duminica víilórá, adică pentru 12 Octombre. Cine n’a tost
ţaţă nu póte să’şi închîpuiască ce frământare, ce turburare, ce
emoţiune produse astă scire. Mai ales Prea Sânţia Sa părintele
Episcop era desperat.
A doua <Ji timpul se schimbă în bine, cerul se însenină, sórele apăru splendid pe un cer azuriu ; noroiul începu să se usuce cu grăbire, un vênticel cald şi domol promitea pentru
$iua urmetóre un timp din cele mai frumóse ; dar serbarea fu
amânată în mod definitiv, sosi o depeşă chiar de la Ministerul
cultelor ; visitatorii fură dar nevoiţi să se íntórcá pe la casele
lor, unii cu gândul d’a mai veni, cei mai mulţi hotăriţi d’a nu
se mai reînturna.
Astă întâmplare pricinui multă întristare Românilor din tóté
unghiurile ţârei, mai ales când unele «Jiare lăţiră scirea cum că
acea amănare n’avea să fie numai d’o septemână ci până la
primăvâra viitóre. Bëtrâniï mai cu séma, ei cari doriaű ca ma!
nainte d’aşi da obştescul sfirşit să vadă în cea mai deplină a sa
splendóre acel minunat locaş al Domnului, care de a<ji în colo
va deveni pentru Români un hagialic pios, eraü cei mai mâhniţi,
cei mai neconsolaţi. Din norocire Monitorul vesti intr’unul din
numerile séle cum că sërbarea s’a amânat într’un mod nestră
mutat până Duminica urmatóre, adică la 12 Octombre, şi imprăştiă grija şi supărarea din mai multe inimi.
Timpul dădu şi el mână d’ajutor marelor preparative schimbându-se din <Ji în <Ji în mai bine, şi sórele se înfăşură în cea
mai strálucitóre mantia de azur, pentru a sărbători şi el după
cuviinţă măreaţa solemnitate ce se prepara. Sëptëmânà mai
lungă ca cea dintre 5 şi 12 nici că s’a mai pomenit! Pentru
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mulţi timpul par’că încetase d’a se mai mişca şi orele d’a se
mai succeda cu imperturbabila lor regularitate. Abia resăria
sórele şi pe urmă par-că’l uita sântul pe cer până să se ascundăDar nopţile? Nu mai aveaü sfirşit. Nici cá se póte spune cât©
inimi se sbuciumară de nerăbdare în cursul acelei săptămâni,
şi câte perechi de ochi, mai ales d’aî sexului frumos, se aţintiră
cu nelinisce spre cer ca să cilăscă în limpedele senin vr’un
prognostic îngrijitor, ori să urmăriască vr’un norişor răsJeţ în
tóté evoluţiunile vagabondării séle în nemărginirea spaţiului.
In sfirşit sosi Vinerea predecesôre Duminicel celei mult
asceptată, Vinerea cea mult dorită in care trebuia să se urniască spre locul de serbare anteguarda maréiul cortegiű.
Gara de Nord era înţesată de lume; mal ales de arhierei, călu
gări, călugăriţe, preoţi şi diaconi. Ce mişcare 1 ce animaţie i ce
furnicar 1 Iată convoiul de vagóne format ; ce mal namilă de convoiúl iată maşina fumegândă, iată lumea năvălind în vagóne 1
iată-ne porniţi spre sântul pámént al făgăduinţei. Adio Bucurescî, sălaş al scepticismului şi al impietăţii, cuib al materia
lismului şi al netemerii de D-^eu. Noi mergem acolo unde cru
cea se reînalţă în tóta maiestósa sa splendóre, acolo unde se
deschide D-deuluî strămoşilor noştri cel mal mândru dintre locaşe ; acolo unde umbrele străbunilor noştri ies din negura
mormintelor spre a spune fiilor lor cine le-aü fost părinţii, cine
a fost Neagoe Basarab, Dómna Despina, Radu de la Afumaţi şî
alţi domni glorioşi ; acolo unde chiar ochii scepticilor se încredinţăză că civilisaţiunea românăscă nu datézá de erl, nici cul
tul artelor frumóse e o importaţiune recentă. Noi mergem să
admirăm ceia ce tótá lumea a admirat în răstimp de aprópe 4
secole şi încă nu se satură d’a admira ! noi mergem să ne
închinăm Aceluia ce a fost în tot d’a-una scutul cel tare şi bra
ţul cel puternic al némuluï Românesc. Ridă scepticii de noi,
rîdă cât or pofti, căci noi rămânem a fi ceia-ce aű fost părinţii
şi părinţii părinţilor noştri : creştini buni crescuţi în temerea
lui D-deu, Români buni şi cu dragoste nespusă pentru ţăra
nóstra.
Trenul sbura în spaţiu iute şi lin, parc’ar fi fost voio3 ca si
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noi; lumea ín vagoné era vesela şi voiósa, căci mai toţi mergeaü
spre acelaş loc ; cerul asemenea la început părea a, fi voios, adică
senin. D’odată însă irunţile muritorilor se întunecară, inimile li
se întristară, voioşia dispăru. Pe la Titu cerul începu să se acopere de nisce nori groşi, pe la LeordenT începu să picure şi
pe la Golesc! să plouă cum trebue. D’oda.tă ni se înfăţişă înaintea
ochilor rebegită şi scălâmbată uríciósa amânare, ridicula reînturnare,. plóia care să ne ude până la ose, băltăcăirea prin noróie si
* lacuri care ar ii fost si
« mal urîciosă.
Din norocire, râmaserăm numai cu spaima; când ajunserăm
la Pitesc! şăgalnicii nor.I cari ne speriase se grăbise a dispare
dinaintea ochilor, întocmai ca copiii sburdalnicl după ce aii pă
călit pe cine-va; cerul se reînsenină şi sórele, drăgălaşul sóre,
cu plăcuta lui căldură, mult mal plăcută tomna ca vara, usca
udătura de plóe şi înveseli inimile.
In sfârşit iată-ne în gara Pitesc! ! Acolo avurăm prilej d’a
vedea că între iluzie şi realitate, între dis şi făcut, intre scris
şi reálisát este o deosebire enormă. Acel sudom de trăsuri adu
nate de pretutindeni prin îngrijirea administraţiei judeţului Ar
geş, care să transporte la Curtea de Argeş pe toţi vizitatorii ori
cât de .mulţi ar fi fost, pe modestul preţ de 5 lel de persónă, se
reducea numai la 6 trăsuri de birje cu câte 4 cal, doi la ham
şi douî lăturaşi, din cari trăsuri doué eraú reservate pentru Inalt
Prea Sânţia Sa părintele Mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi
suita Sa, şi 4 la disposiţia publicului, liberi fiind birjarii să ceră
ori cât ar fi vrut, căci de nimeni nu fură controlat!. Eu ce făcuiű ce dreseîu gäsiö o trăsură şi plecaiü spre pamentul făgă
duinţei împreună cu părintele Arhimandrit Procopie, starilul
monăstirel Căldăruşanî şi .'părintele Arhimandrit Juvenalie, sta
reţul monastirii Ghighiu, Asemenea şi părintele arhiereu Sil
vestru Pitişteanu, directorul seminarului central din Bucuresci
ocupă a doua trăsură împreună cu părintele Arhimandrit Gherasim Timus, directorul facultăţii de Theologie ; pe a treia o luă
maica Arcadia Bilceşcu, stareţa .monastirii Paserea, cu o maică
ce o însoţea şi pe a patra d. General Grecénu, prefectul. Pala
tului Regal şi* d. Al. Steriade, şeful reşedinţelor regale. Cea alta
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lume, intre cari şi Prea Si. lor părinţii arhierei Calistrat Orleanu şi Partenie Clinceanu, însoţiţi de mai mulţi arhimandriţi,
preoţi şi diaconi, remaseră in gară până la trei ore sera, când
numai graţia stăruinţei depuse de părintele protopop al judeţului,
Nae Mateescu, putură să găsească o trăsură şi să se urnească
după noi.
Şoseua jlintre Pitesci şi Curtea de Argeş, o şosea dreptă şi
cât se pole de bine întreţinută, semăna cu un drum preparat
pentru trecerea unui triumfător; arcuri de verdéta ornate cu
coroane de flori şi steaguri tricolore se înălţau din distanţă In
distantă la o depărtare de câtervasute de paş', un îndoit şir de
crăci verdí eraű înfipte una lângă alta pe ambele laturi ale şoselei, şi
în câte-va locuri chiar pavilióne de verdăţă împodobite cu flori
şi steguleţe tricolore se vedeau înşiruite în tótá lungimea acelei
şosele care nu e mai mică ca doue poşte mari. De mult, póte
nici odată n’o fi vëdut acea şosea atâta împodobire, atâta glóta
de lume, aşa mare imbulzélá de trăsuri, atâta animaţie! In fine
după patru ore de alergare, iată-ne in valea Sasului, vale acum
fără pic de apă şi în timp ploios lată cât o Dunăre, iată-ne şi
in bătrâna Curtea de Argeş, care atâtea secole a trăit în mo
desta sa monotonie, fără să fie bântuită de nici un sgomöt, şi
acum de odată se pomeneşte chiar ca din senin cu o animaţie,
cu o înghesuiala de ;lume ce n’a mai ve^iut póte de când Neagoe
Sasarab Voevod a serbat prima consacrare a măreţului templu
ce se află la o palmă de loc departe de ea.
Primăria oraşului, şi mai cu séma d-nul!primar Sterescu, aü
dovedit că aü fost la înălţimea situaţiunei, şi cu micele resurse
de care póte dispune un orăşel de a patra mână, a făcut tot
ce i-a stat prin putinţă ca să lase cât se póte de puţini ne
mulţumiţi; asemenea şi orăşenii ’sï-aü deschis casele cu multă
dragoste şi iubire numeroşilor visilatorï şi le-au oferit cu dra
goste locuinţa şi tot ce aü avut. Acela însă care a adus ospita
litatea până la anticele agape frăţesci de la începutul erei cre
ştine, acela ce ’şi-a luat asupra-şi cea mai grea sarcină si s’a
ostenit mal mult ca toţi, a fost înalt Prea sfinţia Sa părintele
Ghenadie, episcopul Argeşului. Toţi clericii mari şi mici prin
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îngrijirea înalt Prea Sânţie! Sale au fostgâsduiţ! pe cât se póte
de bine în acest mic orăşel; toţi visitatori! câţi s’au adresat la
P. S. S. àü fost cu asupra îngrijiţi, şi cea mal mare parte din
archimândriţi, staritï si starite, de înalt Prea Sânţia Sa aű lost
ospătaţi. Asemenea şi numerosul cor, cea mai mare parte din
diaconi, precum şi o bună sémâ din reporteri! diferitelor diare,
în fine ori-cine năzuia la înalt Prea Sânţia Sa saű la fratele
Eminenţe! sale, la părintele archimandrit Silvestru, om bun ca
pâinea caldă, şi îndatoritor, şi neobosit cum rar se póte vedea,
n’a rëmas nesatisfăcut. Pot dice, de Vinerî până Marţ!, în că
suţele episcopie!, de diminâţa până sóra, masa se punea, se ri
dica, şi iar se punea, iar nepregetatul părinte Silvestru trepăda
într'una ca să satisfacă pe toţî.
Vineri sera o parte din visitator! .aű mers la înalt Prea SfSa părintele Episcop ca să’! dea visita ; Episcopul Ghenadie n’are
obiceiü d’a obliga pe ómen! ca să’Î facă anticameră lungă ; Sân
ţia Sa priimesce pe or!-cine cu mare grabă şi se arată către toţi
apropiat şi îndatoritor. La câţ! prelaţi român! am fost, numa! la
rëposatul Mitropolit al Ardéluluï Andre! Şaguna, am ma! în
tâmpinat o primire tot aşa de cordială şi aşa de puţin ceremoniósá. După ce am schimbat primele vorbe de politeţă, Sânţia
Sa s’a grăbit d’a ne arăta tesaurele ce posedă.
Să nu credeţ! că ne-a arătat nisce camere spaüóse, numeróse
şi orbitóre de iux şi bogăţie. Sânţia Sa nu dispune de cât de
doué cămăruţe, o casă ma! mare şi un iatac, cu pereţi! alb! şi
mobilate cât se póte de modest ; in iatac numa! un pat de nuc,
modă veche, acoperit cu un macat de damasc curat, asemenea
vecbiű; să nu eredet! asemeni că ne-a arëtat niscaï-va. bijuterii
scumpe şi rare, ci ne-a arëtat icoanele sale, tablourile sale :
icóna A tot ţiitorulu! împunsă cu iataganul de un jidov, icónele
împerătesc! ale catedrale! din timpul Iu! Neagoe-Vodă, icoana
mahramei Iu! Christos d’o lucrare artistică demnă de vërjut, co
lecţia celor douë-spre-dece tablouri religioase, făcute (negreşit^
oomandate) de primul Episcop Iosif, din care opt copii se găsesc şi în Bucuresc! la Biserica Antimuluî, şi ma! ales portretul
«nuia din luceferi! biserice! creştine, al Iu! Veniamin Costache,
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Mitropolitul Moldovei şi al Sucevei, care a dotat biserica romí'ná
cu o literatură bisericésca aprópe complectă. Ast portret se află
atârnat de unul din zidurile iatacului, la căpătâiul patului.
După ce terminarăm visita şi eşirăm de la Sânţia Sa, mer
serăm la catedrală spre a o admira de departe, căci înăuntru
încă nu era voe, ia lumina söreiül apuind şi apoi ne îndrepta
răm spre oraş. Să nu credeţi că catedrala este în coprinsul co
munei urbane Curtea de Argeş. O ! nu, între orăşel şi catedrală
este o distanţă de mal bine de doue chilometre. Monumentul se
află situat în o lăture a comunei rurale Flămândescii, care are
primărie deosebită, şcolă deosebită şi ca biserică parochială schituleţul din curtea casei episcopiei, care se numesce BoJnila.
Se înserase, sosise era în care Argeşenii de ordinar se culcă,
însă oraşul era lot animat, drumul mare nu mal sta, bălangănitul clopotelor de la trăsuri nu mai înceta; visitatori! sosiafr.
intr’una ; casele locuitorilor priimiaű mereű la dspeţî şi lumea
furnica de colo până colo Tdtă lumea ferbea pe strada princi
pală, tdtă lumea era în mişcare; vorbea, făcea cunoseinţe noi,
se întrebau, se felicitaü, însă neîncrederea tot domnia. Mai ales
orăşenii localnici cari asistase la desfăşurarea peripeţielor primei
amânări, de şi timpul era bun, cerul persistă a fi senin, şi visitatoriî sosiaű mereű, totuşi se mil îndoiaü şi se temeau de o
nouă amânare.
Tocmai a doua <Ji Sâmbătă, se mai liniştiră ; când Sânţia Sa
părintele Episcop făcu cunoscut c’a priimit urmatórea depeşă din
partea d-luî Ministru al Cultelor :
cCu ajutorul şi bine-cuvîntarea k Tot Puternicului Dumnedeű,
cM.M. L.L. Regele şi Regina se pornesc acum la 7 ore din Sicnaia; pentru a se îndruma spre Curtea-de-Argeş.>
Atunci frunţile tuturora se înseninară, feţele se înveseliră şi
sórele speranţei le lumină feţele. Intr’ast timp óspetii sosiaű iară
de contenire.
Iată lista prelaţilor, archimandriţilor, stareţilor şi stareţelor
car! onorară cu presenţa lor mărdţa serbare ce se pregătia.
Mai întêiü înalt Prea Sânţia Sa Părintele Iosif Naniescu Mi
tropolitul Moldovei 51 Sucevei, însoţit de părintele eclisiarch al
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Mitropoliei, Archimandritul lôchim, şi de archimandritul Conon
Arămescu Donicî, profesor la şcola centrală de fete din Iaşi.
înalt Prea Sânţia Părintele Archiereu InGcentie Ploeştânu lo
cotenent de Mitropolit al Ungro-Valachiei, însoţit de părintele
Arehimandrit Gherăsim Timus, directorul internatutuî lăcuită ţii
de théologie şi profesor.
înalt Prea Sânţia Sa Părintele Iosif, Episcopul Dunării de jos,
însoţit de părintele arehimandrit de scaun Chiriac Nicolau.
înalt Prea Sânţia Sa Părintele Inocentiu Episcopul Buzăului ;
Prea Sânţia Sa Părintele Arhiereu Ghenadie Craiovénu (Ienăceanu) anume însărcinat să represinte pe părintele Iosif Bobulescu, Episcopul Râmnicului şi noului Severin care e bolnav ;•
Sf. Sa era însoţit de părintele Arehimandrit de scaun Bariton
lonescu. Prea Sânţiţii Archierei Siliveslru PitişUnu, directorul
seminarului central din Bucurescï, Calistrat Orlénu, superiorul
monastirei SJătarii din Bucurescï şi Parienie Clincénu exarcul
monahilor din eparchia Ungro-Vlahiei.
Părinţii Stareţi de chinovii: Archimandriţii Timotheiü lonescu
(Nămţu) Proc.op,ie (Căldăruşanii). -Ioil Vasilescu (Cernica) ló ai*
hiß Nichiforescu (Ciolan), Isidor (Nifon) Juvenalie Constanţieseu (Ghigiu), Eftimie Machidon (Dalheuţ), Iosif Vasiliu (Voona), Spiridon Popescu (Horaiţa), Ghermano Vâlénu însoţit
ie economul Diadoch (Sinaia), Protosinghelii Ioil Anghel (Cheia
Teléjenuluï), Pantelimon V.idriginescu (Predeal), Irodion (Lai
nici), Ieremonahii Victor Gcorgescu şi Dionisie Popescu (Găva
nele), Daniil Nichita (Tărcău), Gherontie Tomescu (Slátióra),
Glimmt Sirianu (Vărzăreştî), Grigorie Dumitrescu (Turnu Ar
geş), Atanasie Popescu (Robaia), Párámon Adam (Raf;»iJa), Mo
nahul Gerasim Popescu (Peştera lalomiţei), Monahii Sofronie
Ilâncu (Poiana Mărului), Veniamin Panoit (Isvórele), şi Nifon
Retevoicscu (Ciocanu). Părinţii superiori de monastirî Archi
mandriţii Gherăsim Sachelarie (Câmpu-lung), Orest Baldovin
(Bistriţa), Teroftel (Lemne), şi leroftei (Trevale), Protosinghelii
Constantin Iliescu (Cozia), Dionisie Nicolaevici (Tismana), Chel
be DuntUriu (Slatina Suceava), Nicon Georgescu (Brâncoveni)
Visarion bolimar (Bogdana), Iiaralambie Bone (Sadova), Filare ■
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Balotescu (Dealu), şi Ieromonahul Gherman Diaconovicî (Risca).
Maicele Stariţe de chinovii : Archimandrita Filotea Pelrescu
(Viforita), Schimonnhia Sleliani Vasiliu (Ţihănescî) şi Monahiele
Eufrosina Lazu (Văratecu), Elisabeta Cerchez (Agapia), Arcadia
Bilccscu (Paserea), Xenia Manu (Adam), Serafina lonescu (Rătesci), Agapia Vârnav -(Agafton), Stanofilia Gabun (CotescT),
Epraxia Andronescu (Horez), Natali.i Perlea (Susana), Glafira
Georgescu (Barbu), Pelaghia Ghcncscu (Zamfira), Fevronia Vlădoianu (Samurcăşesci Ciorogârla), Fevronia Pelrescu (Văleni),
Magnesia Apostolescu (Dintr’un lemn), Irina Leu (Rogoz), Gla
fira Anfonescu (Nămăescî) şi Polixcnia Nicolescu (Ostrov).
XVI

^ornâirea HHajestăţilor Lob*. — ftu sosit !
Acum daű rind să vorbésca Monitorul Oficial, din care din causa
micului spaţiu de care mai pot dispune, reproduc numai extracte
care descriu călătoria Maiestăţilor Lor pa năla Curtea de Argeş.
Sâmbătă la orele 6 şi jum. de diminétâ, M.M. L. L. Regele şi
Regina părăsiră castelul Peleşul şi se îndreptară spre gară unde
ii întâmpinară Primarul împreună cu consilierii, o mulţime de
săteni şi sătence, elevii şi elevele scólei primare, precum şi Si.
sa părintele Ghermano, superiorul monastirei Sinaia.
La orele 7 Majesté ţile Lor părăsiră Sinaia cu un tren special înso
ţiţi de D. Slurza, marele bardai României V. Alexandri, dr. Thaodori, d-sórele de onóre Maiorescu,Theodori, Balăceanu şi Davila,
şi d. maior Şiomânescu, adjutant de serviciu al M. S. Regelui. In
trenul regal sesuiră şipărintele Arhimandrit Ghermano care fusese
invitat chiar de părintele Eispcop, şi părintele Iconom Diadoch.
Trenul regal luă linia directă spre Chitila, fără a atinge Ploescil.
La Chitila se mal suiră în tren d-nii Miniştrii Stătescu şi Stolojan,
d. C. Schina, primul preşedinte al Inatlel Curţi de Casaţie, d. M,
Plagino Ministru plenipotenţiar al M. S. la Roma, d. G Filitis
procuror general al înaltei Curţi de Casaţie, d-nul general BarozI
şeful casei militare al M. S. Regelui şi d. deputat St. Bellu.
De ia Chitila şi până Ta. Pitesc! tóté gările erau mândru îm
podobite cu* verdeţă şi stégurï tricolore şi înţesate de o mulţime
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de lume. LaTitu trenul se opri càte-va minute. Aci aştepta d.
general G. Budişteanu, comandantul diviziei din Târgovişte, d.
G. Nicolaide, prefectul judeţului Dâmboviţa, împreuna cu tóté
autorităţile administrative, bisericesci şi judiciare; o companie
din regimentul 24 de dorobanţi dădu onorurile militare.
La Găescî trenul regal fu întâmpinat-de d. Ghiru, deputat, d.
sub-prefect, primarul oraşului, elevi! şcole! şi un public foarte
numeros, care umplu trenul regal cu fior!. La Leurdenî fu în
tâmpinat de d. Theodorescu, prefectul de Muscel, tóté autorită
ţile judeţului, comandantul regimentului 20 de dorobanţi şi o
mulţime de şcolari şi locuitor! din satele învecinate. La Golesc!
asemenea M.M. L.L. fură întâmpinat! de o mulţime de lume.
"Gara Pitesc! unde avea să se oprâscâ trenul regal întrecea prin
podóba şi mulţimea ce se grămădise tot ce se veduse până acol o
Gara era transformată într’un salon de verdâtă. Peronul, interiorul
e! şi chiar curtea şi împrejurimile eraü înţesate de lume; pe
peron sta d’o parte societatea funcţionarilor public! (sucursala
Pitesc!), societatea germană de ajutor reciproc, societatea Lira,
• societatea comunităţi! Israélite, tóté cu drapelul în frunte, avînd
in cap pe preşedinţi! lor in ţinută de gală şi încins! cu eşarpe
tricolore; iar pe cea-l’altă parte se află o baterie de artilerie cu
drapelul şi musica regimentului de dorobanţ!.
In salon se afla asceptând un public ales din Bucuresc! şi Pitpsci, precum şi d-nil miniştri plenipotenţiar! strein! : contele
Tornieli, ministrul Italie!, d-nul Hoorix, ministrul Belgie!, dl.
Busch, ministrul Germaniei, d-nul de Cutouly, ministru Francié!
cu dómna, d. Heidler Egeregg, însărcinatul de afaceri al AustroUngarieî, d-ni! miniştri Pherechide şi C. Nacu cu dómnele, ge
neral Al. Angelescu, Prea Sânţiile lor părinţi! Episcop! al Du
nării de jos şi alBuzëuluï, d. şi d-nal. Marghiloman, d. St. Populeanu, procuror general ăl Curţi! de Apel cu d-na; d-nul
colonel Al. Budişteanu, comandantul pieţe!, d. Culoglu, prefectul
districtului Constanţa, d. general G. Angelescii, comandantul
corpului I de armată, d. general M. Vlădescu, comandantul di
vizie! din Pitesc!, d. Negulescu, prefectul judeţului Argeş, d-nui
,N. Viişoreanu, senator, d-nul N. Teodoreanu, deputat, d-nul N.
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Constantinescu, primarul Pitescilor, precum şi mai' multe persóne de distincţie şi diferite domne.
La orele 12 trenul regalsosi în gară în sunetul musicei, auriei
salve de 21 tunuri trase după délurile oraşului şi a unor urale ne
sfârşita eşile din pepturile tuturor asistenţilor.
M. S. Regele trecu în revistă bateria de artilerie, se opri îm
preună cu M. S. Regina înaintea tuturor corporaţiunilor, adre
sând câte-va cuvinte preşedinţilor, apoi intrară în salonul de
recepţiune, unde după ceremonialul presentăriî tradiţionale; pin î
şi sare, din partea primarului oraşului, d-nul primar rosti un
discurs forte bine simţit (al cărui conţinut se póte citi în Monilorul Oficial No. 161 de la 19 Oetombre 1886), în urma că
reia M. Sa Regele bine-voi a arëta înalta Sa mulţumire atât
d-luî prefect şi primar cât şi întregei populaţiurii piteştene,
pentru sentimentele de iubire şi devotament ce i-aü arëtat.
In acel moment sosi o telegramă din partea d-luT I. G. Brătianu prin care d-nul preşedinte al consiliului de miniştri, ex
primă către Majestăţile Lor, adânca sa părere de rëü că din
causa de boală, nu putea să asiste de cât cu inima la măreaţa
serbare ce se pregătea.
După o jumătate de oră M.M. L.L. Regele şi Regina se suiră
într’un landoü deschis, tras de opt cai şi cortegiul regal intră
în oraş în ordinea următore:
Trăsura d-luî prefect de Argeş,
Un detaşament de călăraşi,
Trăsura regală încărcată cu buchete de flori oferite de d-nele
piteştene şi elevele scôlelor, avênd călări : la drépta pe locotenentulcolonel Rosianu
din călăraşi
şi la stânga pe maior. Nicolau din
•
• •
artilerie,
Un alt detaşament de călăraşi,
Peste una sută trăsuri cu d-niî miniştrii streini şi români şi
persónele invitate la serbare, cortegiü de un aspect impunëtor.
Oraşul era peste tot pavoasat, împodobit cu verdéta, covóre, ar
curi triumfale, flori şi stéguri tricolore ; iar stradele, pieţele,
balcónele şi chiar învelitorile caselor înţesate de o lume nepornenită, care petrecea cortegiul regal cu un ura fără de sfârşit.

128

La bariera oraşului Majestăţile Lor fură întâmpinate de alt puhoiude lume adunată de prin satele vecine, şi în tot lungul şoselei
dintre Pitesc! şi Curtea de Argeş, pâlcuri nenumărate de ţărani
şi ţărance salutau cu urale prelungite trecerea iubiţilor lor Suveranr şi cele- de săteni, de flăcăi îmbrăcaţi in pitorescele lor
costume muntenesc!, călări pe cal numai ioc şi precedaţi de pri• mari! comunelor, petreceau cortegiul regal de la o comună pină
la alta.
In comuna Merişani, adică la drumul jumătate, unde se tra- •
versézâ Argeşul, se vedea un umbrar de verdăţă aşternut cu
scorţe şi velinţe, avănd în perete portretele Majestăţilor Lor îm
podobite cu mult gust. Ici se aflau d. C. Bărbulescu, ajutorul
sub-preiecturel Pitesc!, d. P. Rătescu, proprietarul Merişani lor y
primarii comunelor Merişani, Boilescil şi Valea Mărului, pre
cum şi un mare număr de ţărani şi ţărance in pitorescele lor
costume.
Ajungănd acolo M.M. L.L. Regele şi Regina se opriră împreună
cu tot cortegiul şi intrară în umbrar in aclamările poporului,
unde d. C. Bărbulescu rosti câte-va cuvinte de bună-venire, în
urma cărora M. S. Regele îşi exprimă înalta Sa mulţumire, pe
când M. S. Regina adresa câte un cuvănt mângâios ţărancelor
şi copiilor lor. Apoi se întinse o horă mare in presenţa Majes
tăţilor Lor.
Peste cât-va timp cortegiul regal se puse din nou in mişcare
şi se mal opri încă în două locuri unde eraû asemenea umbrare
şi unde era asceptat de ţărănimea din plăşile Olt, Topolog, Loviştea, Argeş şi judeţul Muscel.
La ora 3 şi juna. cortegiul regal se opri la capătul oraşului
Curtea de Argeş, la aşa numitul pod de petră unde asemeni se
ridica un mare şi frumos umbrar.
Aci Majestăţile Lor fură întâmpinate de d-nul ministru Radu
Mihaiü cu d-na şi d-şărele ; d. Guşti Vice-preşedintele Senatului ;
d. general Greceanu, prefectul Palatului, d. Sterescu, primarul
oraşului cu întreg consiliul comunal, d. Haret, secretarul ge
neral al ministerului Cultelor, d. colonel Gorjan, comandantul
brigade! III de infanterie şi altepergóne de distiucţiune din tóté
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părţile terei, precum şi de autorităţile civile şi militare locale,
,Şi un număr însemnat de domne, şi domnişdre şi de orăşeni şi ţă
rani, adunaţi aci ca să salute de bună venire pe Auguştiî Suverani.
Tot aci veni d. deputat ţăran Mucenic Dinescu, călare îm
preună şi cu mal mulţi consăteni din comuna Orezu şi Corbenî
precum şi d. G. Dobrescu, învăţător, în capul mal multor consă
teni din alte comune, primari cu eşarpe şi drapele tricolore,
peste tot mal mult de 500 săteni călări.
D-l D. Sterescu, primarul oraşului, oferi M.M. L.L. pâinea şi
sarea tradiţională şi rosti în aclamările a mal bine de 5000 asistenţî cuvintele următore :
Sire,
Domnă,
Cetăţenii argeşeni sunt mândrii şi fericiţi a exprima prin mine, primarul oraşului, iubire şi devotament Suveranilor noştrii.
Voue, Sire, v’a fost dat de înaltul Creator să redeşteptaţi vitejia străbună.
Vouă, Sire şi Regină, datorăm reînvierea artei véculuï de mijloc diu România
Să trăiţi, Sire şi Domnă mulţi ani fericiţi pentru biuelc României.
Dine aţi venit sănătoşi între noi.
însufleţit de o mare bucurie, nu mă pot opri de a striga împreună cu cetă
ţenii argeşeni :
Trăiască M. S. Carol I, primul rege al României !
Trăiască Äi. S. Regina !
Trăiască România !
Trăiască actualul guvern !

Majeslăţile Lor adânc mişcate de astă manifestare sinceră şi
spontanee a poporului, se urcară într’o trăsură a Gurţei înhă
mată a ia Daumont, şi intrară în oraş îndreptându-se spre bi
serica episcopală, trecênd printre doue şiruri de dorobanţi şi artilerjstîcari erau înşiraţi pe ambele laturi ale stradeî pană la catedrală.
Oraşul întreg era numai o podóba: covóre, scórte şi velinţe
atârnând după balcóne şi ferestre, arcuri de triumf şi flori. Douë
rlecî şi unu salve de tunuri şi clopotele tuturor bisericilor din
oraş anunţară sosirea cortegiului regal, care înainta pe stradă,,1a
4?
pas din causa mulţime!.
Pe la 4 şi un sfert el se alia înaintea porţii Episcopiei.
9

130

XVII.

í

Serbarea Sfinţire!
Pe când se petrecea unele ca acestea pe drumul cel mare, iată
ce se petrecea la Curtea de Argeş : Sâmbătă la 11 Octombre,
se adunară încă de la ora 1 după amiad! Prea Sânţii Prelaţi
împreună cu tot înaltul cler la locuinţa P. S. S. părintelui Episcop al eparhiei locale, şi începură a se sfătui împreună cu
Prea Sânţilul Episcop Ghenadie in privinţa orîndueleî bisericesc!
şi a pompe! religiöse ce trebue a se desfăşura în acea cli şi în
dina următore, cu ocazia măreţe! solemnităţi a tîrnosireî; şi,
după ma! multe discuţiunî, hotărîră ca în consideraţia strîmtori!
sântului altar, în care nu póte încăpea un numër prea mare de
oficiatorî, să slujescă numaî Eminenţa Sa părintele Episcop Ghe
nadie, însoţit de prea sânţiele lor archiere! Silvestru Pitiştânu,
Ghenadie Craiovénu (Ienacénu), Calistrat Bârlădenu (Orleanu)
şi Partenie Băcăoanu (Clinceanu), de patru archimandriţ! şi anume archimandritul Hariton Mateescu, vicarul Sf. episcopii de
Râmnic, archimandritul Ierofte! superiorul schitului Trevale, fost
archimandriţ de scaun la Argeş, archimandritul Procopie, sta
reţul Căldăruşanilor şi arhimandritul IoiJ, stareţul Cernichiî,
asistaţi de 12 diaconi dintre car! părintele Eftimie de la biserica
Sf. llie Gorgan! din Bucuresc! să serve ca arhidiacon, precum
şi de 12 băeţî de cor. Iar înalt prea sânţiile lor Părintele Mi
tropolit Iosif, Părinţi! Episcop! Inocentie Buzoianu, Iosif Giorgian şi părintele locotenent de Mitropolit Inocentie Ploeştenu,
vicarul St. Mitropolii a Ungro-Vlachiei, precum şi toţi archimandriţiî, Protosingheliî, Stariţiî, Egumeni! şi stariţele Sf. monastirî şi chinovii din tóta ţara, să înfrumuseţeze serbarea cu
presenţa sânţielor lor numai ca asistenţi, în vestmintele călugă
resc!, cu camilafcele pe cap şi cu crucele, engolpiónele şi decoratiunile ce vor fi având la gât şi pe piept.
După ce se luară aceste disposiţiunî, Sânţi! Prelaţi începură să
se îmbrace ; înalt P. S. S. părintele episcop de Argeş cu pa-
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trahirul, omoforul, mantia, mitra şi cârja, iar seï alţî sânţi ar
■chiereî numai cu patrahirul, omoforul şi cârjea. In acelaşi timp
se îmbrăcară şi părinţii arhimandriţi şi diaconii cu nişte odăjdii
d’o bogăţie şi frumuseţe uimitóre, şi toţi preoţii eparhiei, adică
maï aï tutulor oraşelor şi satelor din judeţele Argeş şi Olt, în
soţiţi de protoiereiî şi proistoşiî respectivi cu tot ce au avut
maï frumos in vestmintele preoţescî, şi asedêndu-se câte doî?
doi eşiră în curtea episcopală; în acelaşi-timp eşi din biserica
vecină numită a Bolniţeî racla de argint în care se află capu]
■şi mâna Sf. patriarh Nifon precum şi restul din moştele S-ţilor
Sergie şi Vach şi din ale Si. Tatiana, şi porniră în sunetele
clopotelor în ordinea urmátóre :
Maï ântéiü doî preoţî în mânï cu câte un felinar bisericesc
înalt, de un lux nepomenit, apoî doi preoţî cu- câte o prapură
(stég bisericesc) pe carî sunt cusute hramurile cu mătăsuri • şi
fir pe câmp de catifea carmină.
Apoi 12 băeţî de cor îmbrăcaţi în stihare de anagnoşli gal
bene cu omofóre asemenea galbene încrucişate, care umpleau
aerul de cântece desmierdátóre ; după dânşii mulţimea preoţilor
carî mergeau câte doî doî îmbrăcaţi în patrafire şi feJóne; pe
urmă ceï 12 diaconi muiaţî numaî în fir cari purtaű în mânî
terchele aprinse ; apoî prea sântul episcop purtând d’asupra
frunţii pe un discos de argint, acoperit cu un procoveţ de ca
tifea brodată, móstele destinate a se pune a doua di în interi
orul piciorului Sf. Prastol, a vend la drépta şi stânga P. S. Séle
pe ceî patru sânţi arhierei : apoi racla sânţilor purtată de 4
preoţî; pe urmă prea Sf. Mitropolit al.Moldovei, prea sânţi Episcopi, aihimîindriţiî, stariţii, stanţele şi un public care din
minut în minut devenea mai numeros.
In asemenea ordine merse pe şoseaua dintre Râmnic şi Cur
tea de Argeş până la Catedrală, in sunetul măreţelor clopote
.ale acestui sf. locaş şi ale tutulor bisericilor din oraş. Ajungênd
la porta monumentului se întâlni cu o procesiune nu mai puţin
•imposantă, cu aceia a móstelor S-tei Filofteipe cari patru pre
oţi le aducéü de la biserica Domnescă, unde se odihnesc de
ordinar, şi după ce se împreunară ambele procesiuni, intrară
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in curtea bisericel, apoi in biserică, moştele S-tei Filoftel se aşedară lângă altar, aprópe de altar, şi numai de cât după aceia
părintele arhimandrit Hariton începu serviciul de seră (vecernia).
Pe când se cânta Slava după Domne strigat’am, famfare mi
litare, şi urale sgomotóse vestiră sosirea Majestăţilor Lor Regele
şi Regina. Domnii Miniştrii, Corpul Diplomatic, maî mulţi dem
nitari aï statului, sosiţi a nume ca să asiste la acea serbare, d-1
arhitect Lecomte de Nouy însoţit de ajutorul d-sale, d-1 arhi
tect N. GabrilescUjCasa civilă şi militară a MM. LL., elevii se
minarului precum şi cei ce sosiau intr’una, întâmpinară pe Ma
iestăţile Lor la pórta Catedralei. Iar înaltul cler oficiant, pur
tând în mâni cruci şi evangelii d’o frumuseţe şi d’o scumpete
rară, între cari cea mal frumosă şi mal artistică este evangeJia
scrisă şi dăruită de însăşi Mujestatea Sa Regina, însoţiţi de pă
rintele Mitropolit alu Moldovei şi părinţii Episcop!, eparhioţî, le
eşiră întru întâmpinare la uşa bisericel.
Majestăţile Lor traversară întinsa curte a bisericel pe jos
printre doue rîndurï compacte de lume, între cari ţărănimea
era în mare majoritate, suiră cele 12 trepte ale bisericel, cari
amintesc cele 12 seminţii ale lui Israil, apoi sărutară evangelia
presentată de Sf. Sa. Părintele episcop al Argeşului cu cunos
cuta lor pietate, intrară în biserică şi luară loc, M. S. Regele
pe tronul de la drépta, M. S. Regina pe acela de la stânga. Intr’acest timp corul vocal de la Domniţa Bălaşa, venit intr’adins
pentru aeestă serbare, intona, sub conducerea d-lul Bărcănescu
<iMulfi ani trăiască». După acesta înaltul cler eşi în mijlocul
bisericel cu tóta pompa ritualului nostru, cel 12 diaconi, cădiră
câte doi, doi, tóté strănile din hemiciclu centrului bisericel, apoi
arhidiaconul întonă cu vocea înaltă <kTn^elej)ciuney>, şi după aceia toţi sfinţi prelaţi, arhimandriţi şi diaconii cântară!: aLumină
linaD- In urma acestei cântări se citiră rugăciunile litiel, adică
a sfinţire! artoselor, şi merse înainte cu serviciul vecerniei care
se sfirşî pe la 5 ore.
După terminarea acestui serviciu -şi deşartarea bisericel de o
mare parte din credincioşi, care se dusese să admire partea exterióra a monumentului, Majestăţile Lor începură să observe
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deamenuntuJ interiorul bisenceï, să admire fericitul efect de lumină
în deosebite culori ce se răspândesce în interior prin ferestrele
rotunde mascate de rozetele exteriőre, efect ce dă sântului locaşiu prin dulcăţa şi varietatea nuanţelor un aspect îndoit mai
impunător. Din fie-care rosetă intră în întru lumina într’o culóre deosebită. Ici domina roza în mijloc şi verdele pe margine,
parcă aï înainte un buchet de trandafiri; dincoa lila ca cum
vedi un mănunchiű de pansele, mai încolo verzuiul smarandiu,
parcă clărescî un boschet în luna lui Maiü şi mal colo gălbuiul
ruginos ca cum ar fi un stuf de micşunele. Tóté florile de
grădină parcă se strecórá printre maeştri tele încolăciturî ale
minunatelor rozete, în cât poţi dice că a avut dreptate eruditul
descriitor al acestei serbări care şi-a publicat lucrarea în colonele
Monitorului oficial să dică : că acest sistem de iluminare cu mult
mal intensiv, are un aspect propriu d’a înălţa mintea credin
cioşilor d’asupra celor pământesc!, spre acele regiuni senine de
unde vine harul Domnului şi nesfirşita’Î bunătate.
După ce priviră interiorul monumentului în tótá întregimea
sa şi admirară cu nesatiü frumósele picturi bizantine ce acopere
zidurile despre cari am vorbit ceva mai sus, Majestăţile Lor în
cepură sa examineze în detaliu tóté podóbele, tóté frumuseţile.
Mal ântêiü intrară în altar unde eraü înşiruite tóté sântele
vase, tóté chivoturile şi tóté crucile de aur şi argint vechi şi
noi, cari sunt un adevărat tesaur do artă şi de bogăţie ; apoi
se uitară la tâmplă, care până la înălţimea icónelor împărătesei,
este numai do marmură albă, şi de acolo în sus se compune
din colóne de carniolă, icône de mozaic lucrate fórte artistic»
capetele şi ornamentaţii de bronz împodobite cu pietre colorate
din cele mai frumóse. După aceea se uitară la jeţuri, strănî, iconostasurî, tetrapodurî şi mese cari tóté sunt de bronz şi fier
sculptate ; priviră cele patru candele d’aurite cu forme simplă
cari răspândesc o lumină ca rubinul, cele două sfeşnice împă
rătesc! cu trei feţe lucrate à jour şi trei făclii mari, cele două
policandre mari suspendate sub cele două turnuri principale si
ee\e 12 policandre mici atârnate între cei 12 stâlpi din tindă cari
represintă pe ce! 12 apostoli. Policandrele mari sunt două cercuri
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de bronz late de o palma, cu laturile împodobite cu flori à jour
si pietre preţiose, avênd înfipte pe muchia superióra 24 sfeşnic e
maî mari, şi între ele cate trei sfeşnicele mai mici. Policandrele
cele mici sémana óre-cum ca candele cele mari de la bisericile
domnesci, dar puţin maî umflate şi maî turtite, având fie-care
câte patru lumânări în câte patru punctele cardinale.
După ce terminară cu corpul principal al bisericeî, Majestăţile
Lor trecură în tindă spre a admira portretele ctitorilor, care
parc’ar eşi din cadrul lor spre a povesti generaţiilor presinte
lainicele vitejii ale străbunilor noştri, şi a vorbi cu Majestaţile
lor al căror glorioşi urmaşî sunt, apoi işî aruncară câte o pri
vire piosă spre mormântul lui Neagoe Basarab, al soţiei sóle şi
spre acele ale copiilor şi întregei sale familiei, cari sunt înşiruite
pe lângă zid în ambele laturi ale tindei.
Majestăţile lor nu se saturaű privind atâtea frumuseţi şi nu
încetau d’aşi exprima înaltele Lor mulţumiri fericiţilor restauratori.
După ce visitară interiorul în tóté amănunţimile sóié şi ter
minară cu portretele şi mormintele ctitorilor, Majestăţile Lor
eşiră afară spre a visita exteriorul cu acèiasï amănunţime, apoi
fragmentele de piatră sculptate scóse din zidurile monumentului
cari a<Ji se află înşiruite pe lângă zidurile grilajului de îngră
dire şi cari ar trebui păstrate cu scumpătate şi adăpostite şi
colecţionate cu îngrijire ca într’un museu, căci el servă drept
acte justificative cum că restaurarea s’a făcut întru tóté con
formă cu originalul.
După aceea Majestălile Lor îşi luară rernas bun, de la cei de
faţă, mulţumiră cu căldură d-lui architect Lecompte, despre fe
ricitul mod cum şi-a achitat însărcinarea ce şi-a luat, şi apoi se
suira în trăsură şi se întdrseră în oraş însoţiţi de acelaşi cortegiű şi acelaşi urale entusiasmate până la casele d-lui primar
Sterescu unde era pregătit cuartierul regal.
Sera la orele 7 avu loc un prânz dat de Majestatea Sa Corpului
diplomatic, Miniştrilor, Prelaţilor şi înalţilor demnitari, şi după ma
să avu loc o manifestaţie cu musică şi torţe care puse în miş
care tot oraşul.
Intr’acelaşi timp,. adică pe la 9 Va ore din nópte, înaltul cler
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şi o mare parte din credincioşi se adunară din noü Ia biserică
spre a asista la priveghere. La serviciul de mânecare (utrenie)
corul vocal nu are nici un rol ; atunci musica orientală se arată
în tóta splendórea sa, atunci cântările bisericesci care ne au desmierdaü şi de astă dată intr’un mod atât de admirabil, în cât
transporta minţile şi inima până la regiunile ceresci. Ele adï nu
ne mai plac, nu pentru că aű încetat d’a fi frumóse şi mişcătdre,
ci fiind-că a perit acea pleiadă de psalţi, cari sei au să scdtă la
evidenţă tóté frumuseţele acelor cântări soliste şi tot coloritul
lor eminamente bisericesc. La acel serviciü psalţi cei mai aleşi, la
câţi aii mai rëmas, înprăştiaţi în tóté unghiurile {erei, pe care’i
adunase la o Jalta acea mare serbare, sub conducerea d-lui Claru,
profesor de musică bisericescă la seminarul Argeş şi a părintelui
monacii Daniil, cântăreţul din stânga al sântei Mitropolii aUngroVlahiei, ridicară spre înălţimile boitelor ceresci nisce cântări care
se întreceau în suavitate cu acelea ale serafimilor. Mai ales, pő
réiéül, suprema laudă adusă Celui a tot 'puternic, cântat de
doue voci puternice şi tot de-o-dată dulci şi limpezi ca argintul,
transportară pe credincioşi în lumea ingerilor.
La acest serviciu aű asistat toţi înalţii prelaţi precum şi d.
D. Sturdza, Ministru al Cultelor şi Instrucţiune! publice, care
urmăria cu cel mai viü interes şi o deosebită plăcere lungile
dar frumósele peripeţii ale acestui serviciü, astăzi noű şi mai
necunoscut pentru cea mai mare parte dintre credincioşi. Acest
serviciu divin la care se cântară tóté mişcătdre tropare ale în
noirea bisericeï, se termină peste un cuart de oră după miedul
nopţei; însă cu tótá ostenéla ce simţia, fie-care plecă mulţumit
şi cîi inima înduioşată intonând cu pietate ca şi strămoşii noştri
acu 379 de ani; Innoesce, înnoesce noule Ierusalime.
Cât dură acest serviciü divin, afară în curtea bisericeï se fierbiaü aromatele, adecă smirnă, tămîe, casia (aloe) ciară curată,
sacîz, răşină laudanum mirositor amestecată cu alte mirodenii
din care se face sfinta tîrnoselă.
Sunt unele (Jile cari par c’ar ii ursite să fie fără de sfirşit,
care umple aşa de mult inima şi activitate^ :Homenescă, in cât
chiar d’ar dura 24, 48 şi chiar 96 ore tot n’ar părea îndestul de
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lungi. Ast-fel iu diua de 12 Octornbre anul màntuireï 1886. Ea
dura ca surora el de eri şi de alaltăer! 11 ore şi câte-va minute
insa omenirea furând câte-va ore din nóptea de eri şi o forte
mare parte din nóptea de mâne, o fácu să dureze aprópe 20 de
ore; şi cu tóté astea paru scurtă, scurtă de tot! trecerea sa pricinui- multe strîngeri de inimă, nenumărate păreri de rău. Nici
nu putea fi alt-fel, căci aşa di mărăţă de mult n’a mai fost,
şi mult tirhp n’o mal ii. Nu apusese încă lucéfárul do diminăţă,
păsărică încă dormia pitulată în călduţul seu cuibuleţ, marginele
orientului nici gănd n’aveaú ca să se coloreze de rumenele
degete ale sburdalniceî aurore, şi cu tóté acestea lumea deja
fugise din braţele somnului reparator! Inimile muritorilor eraű
prea pline de nerăbdare ca să asiste cu un moment mai curênd
la cea mai măreţa glorificare a DumnedeiriT, pentru ca somnul
să ’ş! mai găsăscă un colţişor. Dar acesta nu se petrecea numal aei, numai în fericitul orăşel al Curţii de Argeş. Priviţi în
darea lune! apunăndă care în ultimele fase ale ultimului pătrart
abia despre diuă aruncă spre pământ o palidă radă de lumină,
priviţi spre. drumul cel mare, spre potecele şiovăinde, spre plaiuriler ce unesce munte, cu munte, priviţi spre înălţimea muscelelor
şi veţi vedea o negură dăsă,un furnicar nemărginit,un puhoiu negru,
care merge, se restogolesce spre vale încetinel, dar fără precurmarej.'si mereu cresce şi într’o clipa acopere cu noianele săle
întinsa vale prin mijlocul căreia curge majestos riul Argeş.
Acea negură, acel furnicar, acel puhoiu, nu e nici invasia distrugëtôre a lăcustelor, nici potopul, flagel îndoit mai distrugător,
ci e mulţimea credincioşilor care vin din Muscel, Dămboviţa,
Argeş, Vâlcea şi chiar Gorj, e mulţimea Cămpulungenilor, Dragoslavenilor, Rucărenilor, Tărgoveştenilor, Rômnicenilor, Bistriţenilor şi chiar Polovrăcenilor, cari alărgă în căruţe, călări şi
chiar pedestraşi, îmbrăcaţi în cele mai irumose şi mai pitoresc!
costume naţionale ca să asiste la mărăţa sărbătore. Ah ! cât de
frumôsâ e valea Argeşului într’acest minut ! Ah / căci nu e cu
putintă nici condeiului, nici penelului să reproducă asemenea
situatîum nereproductibile ! Infine iată aurora, iată lumina rji]e) iată mândrul sóre ! însăşi natura se îmbrăcase în cea mai
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splendidă dintre costumele săle ca să sărbătorăscă după cuviin
ţa. acea mare di ! Ce spectacol sublim ! ce mărăţă privire, ce
tablou impunător ţi se înfăţişăză înaintea ochilor! Spremiazănópte spiăreţele creste ale Carpaţilor acoperite într’o mantie
alburie şi străvădătore de căţă, spre răsărit dealurile muscelelor
acoperite de bătrâni copiei, ale căror fruncle pălite de brumă
înfăţişăză tóté nuanţele galbenulujfäde la ruginitul cel mai roşatic pană la samaniul cel mal spălăcită; spre apus délurile
Oltului şi ale TopoJoguluT, pe sub care curge sgomotosul şi
capriciosul Argeş, spre amiadă-di un oraş împodobit ca într’o
di de mare serbătore; colo valea Banului şi valea Albului, colea
valea laşului, dincolo valea Sasului, văl cari portă numele ce
lor patru din cei mai fruntaşi meşteri ai meşterului Manole,
care înconjoră vechia reşedinţă domnăscă, cum odinioră cei
patru meşteri înconjurau pe genialul lor măiestru, şi in mijloc
un imens platou acoperit peste tot numai cu capete omenesci,
clin care răsare, majestósa, superbă, orbitóre de strălucire, in
comparabila catedrală !
Daca n’ar mai fi fost de vădut nimic alt de cât aspectul
acestei mări de lume, ale cărei unde albe ca şi undele adevă
ratei mări se mişcau, se agitau, se umflau tot aşa de impetuóse şi sgomotóse ca şi ale mării, şi tot aï ii asistat la o pri
velişte din cele mai uimitóre. Gât se intinde vedül ••omului in.
nemărginirea spaţiului, nu zăreai alt de cât chipuri omenesci,
şi tot ce însoţesce pe om.
Albele si curatele costume ale ţăranului muntén găitănate
cu negru, precum şi costumele albe şi împestriţate cu aur, ar
gint şi mii de culori gingaşiu armonisate, ale ţărancelor muntene, înghitiauîn nemărginitul lor noian cele-alte porturi, celealte costume ale tîrgoveţului, ale orăşencei, şi chiar ale solda
ţilor Români, al căror număr era destul de numeros. -Apoi în
acest haos de albăţă şi strălucire selipitóre, deciuri de [căruţe,
sutimi de care, mii de cai şi boi, unii mişcându-se, alţii odihnindu-se şi toţi amestecându-se într’o poetică confusiune cu
potopul de ômenï. Ce spectacol peste putinţă de reprodus!
Din zori de di curtea bisericei, cu tóté santinelele de la portă,
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imensa curte a catedralei, fu înţesată de lume, şi chiar inte
riorul biserieeï fu cu totul copleşit de mulţimea invitaţilor dia
tóté clasele sociale ce intrau în întru cu bilete de invitaţie. Tóta
lumea era numai ochi, tóta lumea nu se sătura privind atâta mândreţe. In biserică nu se oficia nimic; clerul ca şi mulţimea aştepta
orahotărită pentru ca să începă desfăşurarea măreţelor peripeţii.
Pe la opt ore de diminéta părintele archimandrit Hariton
Mateescu eşi în cerdăcelul din faţa biserieeï, unde eraű pregă
tite tóté cele trebuincióse pentru sâuţirea apei, şi începu a ofi
cia sfeştania cea mică. Intr’acelaş timp, P. S. S. părintele Epis
cop Ghenadie înpreună cu părinţii archiereî Silivestru, Ghenadie, Galistrat şi Partenie precum şi părintele archimandrit
Gherasim Timus şi cei 12 diaconi se îmbrăcară cu cele mai
străluci tőre vestminte sacerdotale, şi interiorul biserieeï începu
să strălucescă de lumina ce împrăsciau tóté faclele şi luminările
ce se aprinsese.
Deodată un sgomot impunător se audi in spaţiu: buibuiturî
de tunurî, amestecate cu sunetele a deciurî de clopote, cu ve
sele fanfare muzicale şi cu entusiasmatele strigăte a maî mul
tor decimï de miï de fiinţe omenescî, se amestecară în aceiaşi
armonie şi formară un fel de melodie care sguduia chiar bol
ţile cerescî. Acesta era semnalul sosireï Majestăţilor Lor Regele
' şi Regina. *
Atuncî conform ritualului religiuniî nóstre, care pretinde ca
în momentul începereï serviciului lârnosirei, noul tempul ce
se prepară a fi consacrat, trebue să fie absolut gol de lume,
chiar de clerici, d. Ministru D. Sturda pe o parte, şi d. gene
ral Greceanu, de altă parte, îşî luară asupră-le gréua şi neplă
cuta îndatorire d’a ruga mulţimea ca să deşerte biserica, şi ’şî-o
îndepliniră cu mult tact, dar nu fără óre-care dificultate, căci
mulţi {ineaü morţiş la biletul d-Jor de intrare şi nu prea se
simţiaă bucuroşi d’a părăsi un loc ce’l dobândise cam cu multă
greutate şi înghesuială. In fine, în căte-va minute eşi tóta
lumea, chiar miniştri strëinï veniţî la astă serbare, chiar înaltul
cler care eşi cu crucile şi evangeliele întru întâmpinarea Su
veranilor {erei.
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f _ La ora 9 fix, trăsura regală se opri in pragul porţii exteriőre,,
ţji Majestăţile Lor traversară imensa curte pe jos prin un în
doit şi compact şir de credincioşi.
La scara bisericeî pe plattorma din faţă, Maiestăţile Lor fură
întâmpinate de toţi miniştrii terei, de corpul diplomatic şi de
toţi demnitarii Statului aci de faţă; la intrarea în biserică de
P. S. S. părintele Episcop eparhiot cu crucea şi sânta evangelie,
de I. P. S. Mitropolitul Moldovei, P. S. L. P* Episcopï, P. S. S.
Inocentie, vicarul Mitropoliei Ungro-Vlachieî, loc-ţiitor de Mi
tropolit Primat şi de un numeros cler.
După ce Majestăţile Lor sărutară crucea şi Sf. Evanhelie,
intrară în biserică în cântarea corului ; Majestăţile Lor ocupară
tronurile Lor ca şi în diua precedentă, iar înaltul cler oficiant
intră in altar şi ocoli sfinta masă de trei tforî, cântând : Isaia
dănţuesce şi cele alte doue tropare ce se cântă la nunţigşi hiroto
nie; după aceia începu eşirea din biserică în modul următori
Mal întôiü douï preoţi în mâini cu doue felinare aprinse,
apoi alţi douî preoţi cu nisce Ripide (aere) de argint suflate
cu aur, cari reprisintă hramurile, apoi cele doue Prapuri (stegurî) de cari am mai vorbit; pe urmă cei 12 băeţi de cor
(anagnosti) lucsos învestmîntaţî ; pe urmă cei 12 diaconi în
mâni cu trechelele aprinse, după aceia douî diaconi purtând
pe umere cele doue chivoturi de argint aurit care represintă
o reuşită miniatură a catedralei, apoi P. S. S. părintele episcop
în cap cu discosul cu Sf. mósce, P. S. Sa părintele Mitropolit
al Moldovei şi Sucevei, P. S. S. Episcop!, archiereî şi archimandriţî, Regele, Regina, casele lor civila şi. militară şi tot.
publicul, şi merse ast-fel pînă sub acoperemîntul cerdăceluluT,
în sunetele clopotelor şi ale cânturilor corului, a căror suavi
tate transporta pe om pînă la tronul Dumnezeire!.
Ajunşi acolo P. S. S. Părintele Episcop depuse Sf. mósce pe
tetrapod, apoi se citi un apostol şi o evangelie, şi pe . urmă P.
S. S. Părintele Episcop îngenuchiă împreună cu tot clerul şi
citi prima rugăciu ne a târnosireî. In acelaşi timp ingenuchia
s\ Majestăţile Lor Regele şi Regina precum şi armata ce forma
în jurul bisericeî un nemărginit care«, înalţii demnitar^ mi-
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miştriî streini şi întréga miriadă de asistenţi. Moment sublim! ,
moment măreţ ! moment impunător celor mai împetriţi ! Atunciţ
am zărit lacrăm! pe obraji bărbătesc! a! mai multor persóne
car! nu sunt deprinşi nici cu lacremî nici cu frica, atunci am
vëdut frunţile şi genuchile mai multor atei înclinându-se,
inpreună cu a Aceluia ce pórtá pe frunte corona de oţel.
După ce s’a terminat acea rugăciune care atât prin conţinutul
său cât şi prin modul cum a dis’o Eminenţa Sa Părintele Epis
cop, sdrobia inimile cele mai împetrite, începu primul ocol in ,
ordinea care a domnit la eşirea din biserică, plus corul vocal
şi peste 500 de poeoţ! îmbrăcaţi în sântele vestminte veniţi' din
tóta eparchia. Acest cortegiü era atât de mare în cât códa sa
abia pleca din cerdăcel pe drépta pe când capul deja reintra
pe stânga. In tot timpul ocolului părintele arhimandrit Ilari ton
stropea pe credincioşi cu aghiasmă.
După aceia urmă a doua îngenuchiare, a doua rugăciune şi
a doua ocolire, şi iarăşi o dată pînă de trei ori. Majestăţile Lor luară
parte la câte trelele ocolurile şi îngenuchiară cu pietate şi
stătură prosternaţi cât timp durară cele trei rugăciuni.
După a treia ocolire, P. S. S. Episcopul urcă treptele bisericeï împreună cu M.M. L.L. Regele şi Regina, şi câţî-va din
înalţi! prelaţi şi clise rugăciunea intrării, pe când uşile bisericeî eraiiînchise. înăuntru se afla S. S. Archimandritul Bariton
'Cu duo! diacon! ţinând chivotele în mănî. P. S. S. Episcopul
phenadie pronunţă versetul 7 din psalmul 23 ccRidicaţî boerî
porţile vóstre şi vă ridicaţi porţile cele vecînice, şi va intra
împăratul Slave!*.
«— Cine este acesta împăratul Slave!? întrebă clericul din
_ năuntru.
«— Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel tare in răsboiu,
Domnul Puterilor : Acesta este împăratul Slave!,* răspunse P.
:S. Episcop l).
«Aceste întrebări şi răspunsuri se repeţiră de 3 ori, după
l)'Tot ce este la începutul pasagiuluT însemnat cu guilmele » este reprodus
-după Monitorul oficial.
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care apoi P. S. Ghenadie iacu trei cruci cu sântele móste
d’asupra uşilor, cari se deschiseră îndată. Totă lumea intrând
în regula se aşeclă iarăşi, lie-care pe la locul seu.
«Acum incepu punerea sântelor móste în stâlpul sântùluï
Préstől. Majestăţile Lor intrară în Altar, traseră de pe stâlp,
în cântările obicinuite tabla de marmură destinată a servi de
sântă Masă, aşedând mai întêiu sfintele moşte cu aromatele de
sfinţire. Intr’un tub de metal masiv, M. S. Regina depuse
Chrisovul pentru restauraţiunea bisericeî, scris întreg pe per
gament de Augusta Sa mână, şi semnat de Densa şi de M. S.
Regele. Acest tub depunendu-se sub piatra sfintului Préstől,
se acoperi cu aromate de sfinţire, şi după aceia cu o placă de
metal.
«Iacă conţinutul Chrisovului de fundaţiune :
«Sfinţitu-s’a acest Dumnedeesc locaş cu hramul Adormirea Maiceî Domnului,
«de către prea Sfinţitul Episcop do Argoş Ghenadie, in al 20-lea an al domniei
«Regr-Iui Garol I, faţă fiind Regele Gurol, Regina Elisabeta şi o adunare nurae«rosă de creştini din tóté părţile Regatului, întru lauda şi mărirea lui Dum«nedeû A Tot-Pulernicului al ţerreî aceştia.»
,
«Curtea de Argeş în 12 Octombre, 1886.»
ELISABETA.
CAROL,

Un alt exemplar, păstrat în altarul bisericeî, pórtá, pe lângă
semnăturile Majestăţilor Lor, încă şi pe cele urmă tőre :
Iosif Mitropolit Moldovei.
Ghenadie, Episcopul Argeşului.
Inocenfcie, Episcopul Buzăului.
.
Iosif, Episcopul Dunării-de-Jos.
I. C. Bratiauu, Preşedinte al Consiliului de Miniştri, Ministru de Interne..
Dimitrie Sturdza,Ministru de Culte şPde Instrucţiune publică.
Eugenie Stătoscu, Ministrul Justiţiei
Mihail Pherekyde, Ministrul afacerilor streine.
Anastasie Stolojan, Ministrul Domeniilor.
Constantin Naou, Ministrul financelor.
Radu Mihaift, Ministrul Lucrărilor publice.
General Alex. Anghelescu, Ministru de Resbel.
C. E. Schina, Preşidîntele Curţei de Casaţiune.
G. Filitis, Procurorul general al Curţei de Casaţiune.
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General Gh. Anghelescn, Comandantul corpului 1 de armata.
General Vl&descn, Comandantul divisieï II Pitesc!.
V. Alexandri,
M. N. Negulescn, Prefectul judeţului Argeş.
Daniit Sterescn, Primarul urbei Argeş.
A. Lecomte du Nouy.
General adjutant Barozzi, Şeful casei militare a M. S. Regelui.

«Apoi începu spălarea sfinte! Mese ; P. S. S. Episcopul ofici
ant, îmbrăcat cu o cămaşe de atlas samaniü, bine-cuvintă mai
întâiu, în o rugăciune tainică, apa caldă, pentru spălare, cerênd asupra e! bine-cuvîntarea Iordanului. M.M. L.L. Regele şi
Regina, încinşi cu câte un şorţ alb de atlas, şi cu câte un
calâp de săpun rachiú în mână, spălară apoi tabla de marmură
turnându-li-se apă de prea Sfinţia Sa Episcopul, de trei or!, ca
la botez, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfintului Duh.
•După cea d’antêiü spălare, Majestăţile Lor şterseră marmura,
pe când se cânta psalmul : <rCât de iubite sunt lăcaşurile télé
Dómne al puterilor.» După acesta, urmă a doua spălare, în
amintirea Golgotei, spălată cu sângele şi apa ce cursese din
cóstele Mântuitorului. P. S. [S. Episcopul, în semnul Crucei,
turnă asupra mesei vin amestecat cu apă de trandafir, dându’i
sfinţenie şi bună mirézmâ; cu acest licuid amestecat se stropi
şi antimisul la cântarea psalmului al 50-lea : «Stropime-veî cu
isop şi me voiű curăţi.»
Dupa acésta Majestăţile Lor, cu câte .un burete în mână,
precum şi d. ministru al Cultelor şi clericii oficianţi, şterseră
bine sânta masă, şi P. S. Episcop începu a o unge cu Săntul
Mir. Ântêiu aű închipuit trei cruci d’a'supra mesei, desemnând
locurile unde trebue că stea în timpul sfintei Liturghii Evangelia, Discul şi Paharul ; după acea câte trei cruci pe fie-care
colţ al mesei ca ea să fie sfinţită pretutindeni, în fine trei
cruci pe antimis. La acésta diaconul, închipuind însemnătatea
ritului ce se oficia, la fie-care semn de cruce, atrăgea băgarea
de sémà prin cuvintul: tSă luăm aminte», iar ierarchul, în
chipuind scopul «sânţirei şi exprimând entusiasmul ungerei
spirituale, exclama: Aliluia. Chorul cânta: «Ce este mai bun
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saű ce este mai firmos de cât să trăiască fraţii împreună.»
După terminarea sântei spălări, se lipi cu aromate în câte pa
tru, colţurile prastolului ceî patru evangeliştî, apoi se îmbrăcă sf.
masă cu o cămaşe de pânză albă legată cu şnururi prin prejur şi în
cinsă de trei ori, în aşa chip, că semnlu cruce! este de tote patru
părţile ; iar chorul cânta umilul psalm : «Pomenesce Domne pe Da
vid, apoi P. S. S. Episcopul o stropi cu apă sântă. După stropirea
acestei cămăşi se aduse póla de stofa, de d’asupra, cu antemisul. Pe dênsa se aşedâ Evangelia frumos scrisă cu aur şi cu
podóde şi iconiţe de către M. S. Regina, şi închinată sântului
altar al bisericeî; asemenea sânta Cruce, Chivotul pentru păs
trarea sântelor Taine, cele doue chivote anaforniţe şi cele doué
slesnice. Când ast-fel sânta masă fu 'complect îmbrăcată cu
tóté podóbele séle, se cântă psalmul «Domnul s’a împăraţii,
întru podobă s’a îmbrăcat ;» apoi urmă cădire sânte! mese şi a
jertvelniculu! cu tot altarul, cântându-se psalmul : Judecâ-më
Domne, iiind-că eű am umblat prin blândeţea mea, şi în Dom
nul sperând nu voiű slăbi.»
Cu acesta terminându-se sânţirea prestolului, se făcu ungerea
sânte! biserici cu sântul şi marele Mir. M.M. L.L. Regele şi
Regina, d. Ministru al Cultelor şi P. S. S. Episcopul Ghenadie,
cu câte o nuia acoperită în vîrf cu bumbac muiat în sântul
Mir, şi arome făcură câte o cruce cu Mir în cele patru părţi
ale bisericeî : în centrul apsidei altarului, d’asupra sânte! Proscomidiî şi a Diaconiconuluï, în cele doue apside ale choruluï,
d’asupra uşe! de la intrare din nartex în chor, unde se citesce
versurile marelui nostru poet Alexandri :
«Tu ce te lupţi în Jume cu crâncena durere,
Tu ce din umbra negră aspiri să vedî lumină,
In ast locaş de pace gasi-veï mângâere,
Altarul pune raze pe fruntea ce se ’nchină.*

«De asemenea, pe bisericele ctitoricesc! din tablourile Iu!
Neagoe-Vodă şi Despina, Radu de la Afumat! şi Roxanda, pe
pereţi! Nord şi Sub a! nartexuluî, in fine d’asupra intrăreî
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bisericeî în nartex, P. S. S. Părintele Episcop la iie-ce ungere
dicea cu vocea puternică : «Slavă Sântei a tot nedespărţitei
Treimi, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin !
«După terminarea ungerii cu mir, MM. LL. Regele şi Regina
şi d. ministu Cultelor, intrară iarăşi in altar, sărutară Crucea,
Evangeliaşi Sf. préstől, mulţumind lui Dumnedeii pentru vërsarea neîntreruptă a harului sëü, iar P. S. S. Episcopul adresă
cu glas tare ruga acésta : «Ne rugăm Ţie, Stăpâne mult mi
lostive, umple de mărire, de sânţenie şi de dar jertfelnicul
acesta; ca să se prelacă jertvele acele fără ue sănge, ce se
aduc Ţie într’ènsul, în prea curatul Trup şi cinstit sângele
marelui Dumnedeă şi Mântuitorul nostru Iisus Christos, a unuia
născut fiului Téü, spre -mântuirea a tot poporului şi a nevred
niciei nóstre.D
«După aceia Majestâţile Lor se retraseră din altar, la tronu
rile Lor regale; asemenea şi d. ministru şi toţi mirenii cât!
fusese în altar pe la locurile d-lor.
«Se făcu apoi polihroniul pentru Majestâţile Lor de către P.
S. Episcop, eparchiot, care dice : «Prea înaltului şi de Chris
tos iubitorului Regelui nostru Carol I şi iubitórel de Christos
Reginei Elisabeta, dă-Le Domne, di le bune. viaţă paclnică,
sănătate, mântuire, şi întru tóté bună sporire, iar asupra vrăj
maşilor biruinţă, şi’I pădesce întru mulţi ani.
«După aceea P. S. Episcopii! oficie sânta Liturgie cu cel 4
sânţi Archierei şi 4 Archimandriţî îmbrăcaţi în sântele odăjdii.
Serviciul ţinu aprópe trei ore în solemnitatea cea mal mare.
Era prima Liturgie făcută după sânţirea din nou a bisericel, şi
strălucirea decorului, luminele decimelor de candelabre şi can
dele, radele sórelul străbătând prin ochiurile şi ferestrele cu
geamuri în variate culori, chorul minunat, ale căruia cântări
Înduioşate rësunau armonios prin cale 4 bolţi ale turnurilor,
religiosita'tea cu care Suveranii şi poporul lor ascultaü servi
ciul Dumnedeesc, şi ferbintéla cu care P. S. S. Episcopul Glie*
nadie, P. S. S. Archierei şi tot clerul oficiant înălţau rugăcianî
către Cel A-tot-Puternic, totul umplea sufletul de o tainică
şi adâncă pietate.
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Mai ales după «Cre<Ji> când începe sânţirea sântei jertfe, înalt
P. S. S. P. Episcop dise cu vocea sa puternică, metalică şi tot .
de o dată dulce şi armoniósa cuvintele: «Sus să avem inimele»
cu aşa dulcétâ şi atâta suavitate, în cât tóté inimile tresăltară
înduioşate, şi mulţi dintre streini nu se putură opri d’a esclama :
ce sublime vorbe ; ce poetică invocaţiune !
«După terminarea sântei Leturgiï, P. S.S. Episcopul de Argeş
Ghenadie îmbrăcat în vestmintele sacerdotale, cu mitra de aur
şi petre scumpe pe cap, şi cu cârja în mână, eşind din sântul
Altar şi oprindu-se între sfeşnicele cele mari împărătesei, în
faţa Suveranilor şi a poporului, rosti următorea cuvîntare :
Sire,
Dômna,
lubifi creştini,
«Aslădi câud tresaltă în Cer de bucurie sufletul luî Neagoe-Vodă şi al Despineî Dómna, primii ctitori ai acestui minunat monument, vëdênd la câtă mă
rire s’a ridicat biserica de către iubiţii Suverani ai poporului romăn ; sufletu
meu, puternic mişcat, mai mult de cât ori şi când, simte şi este pëtruns de
cea mát adâncă bucurie.
«Nici o dată aceşt sânt locaş n’a fost mai strălucit ca în acestă oră.
«Nici odată n’a sîmtit poporul român mai mare bucurie sufletéscá ca acum,
când Ve are în mijlocul sëû, in acestă sântă şi strălucitore biserică, care, reediiicală în dilele Vóstre, s’a şi îmbrăcat în vechia ei splendóre.
«Voi, alesul poporului român şi uns al lui Dumnedeü, n’aţi fost de cât o
adevărată fericire a acestei de Dumnedeü păzită ţeră crodinciosă creştină!
ePrin Voi şi prin faptele Vóstre se glorifică Dumnedeü, se* mărcsce şi se
mândresce poporul român !
«Fapte de acestea lucraű vitejii de odinioră aï némuluï nostru !
«Voi pe câmpul do resbel aţi condus pe fiii României, ’i aţi încununat cu
aurii viclorioi, aţi îndeplinit ultima t voinţă a străbunilor, aţi desăvârşit opera
lor, aţi împlinit visul României, şi în sfirşit aţi împodobit ţâra ca po o mirésâ
cu corona ce i sc cuvine.
«Acestă mărire, acestă glorie se vode că Provedinţa VÖ o păstra Voô încă de
când marele patriot Ión Constantin Brălianu, primul ministru, care, ca alt pro
fet Samuil, a fost trimis să Vő aducă frumósa veştede chemarea, ce Duumedeü
şi Ţcra Vő făcea încă din cea mai fragedă vîrstă.
«Toţi Românii dăm atenţiunea asupra muncei Vóstre de la 1866 până astâdiî
toţi' suntem convinşi de mărirea şi progresul la care a ajuns ţâra în timpul de
faţă.
«Ne bucurăm m3Î ales că Biserica a început să’şi ia sborul către vechia öt
10
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splendöre. De aceea glorificăm pe Dumriedeü cu tóta inima şi cu tot sufletul
in tot minutul, di şi nópte. Vom păstra dar Voë şi guvernului Vostru pururea’
recunoscintă.
«Faptele stau de fată. Ceea ce nu s’a putut face de secolî, se face astă-di în
dilele Vöstre pentru întărirea şi mărirea nösträ. Cele maî multe biserici monu
mentale s’aü restaurat şi se restaurözä prin iniţiativa şi Augusta Vostru patro
nare ; la laşi S-ta Mitropolie şi biserica Trei Ierarchî şi altele, la Tergovişte
biserica vecheî Mitropolii, — şi aici, în vechea reşedinţă din Eparchia Arge
şului, s’a ridicat falnică şi mândră acestă biserică catedrală, care face fala Ro
mâniei şi admiraţia vécurilor.
«Istoria ne spune că fapte de acestea, cu care Majestatea Vostră împodobit!
şi*asiguraţ! viitorul ţereî, ad märitü tot-d’auna nómurile. Biserica ne-a salvat
tot-d’auna ! Cu Biserica aţi lucrat şi Biserica V’a ajutat.
«Devisa Vostră: Nimic fără 'Dumnedeü duce la fericire şi la mântuire pe
orî-ce popor. Acéstâ cale, pe care mergeţ! Majestăţile Vostre, să o îmbrăţişeze
generaţiunile presinte, pentru ca şi cei ce vor veni după noi să potă avea te
melie de credinţă, de írumóse qbiccur! şi de fapte virlóse, prin care să ne
urmeze şi cu cari să ne glorifice şi e! pe noi, ca şi no! pe părinţi! noştri.
«Credinţa stremoşâscă şi bisericile nóstre monumentale ’şî aii găsit sprijinul
cuvenit şi s’aü ridicat şi so rădică cu fruntea strălucită spre Cer pentru gloria
Sânte! Treimî şi a Maicei-Domnului şi pentru fala némuluï Românesc.
«Şi ce dovadă ma! mare despre dragostea gloriosului nostru Rege şi a gra-,
tiósei nóstre Regine pentru cele sânte şi naţionale, de cât reedificarea şi împo
dobirea aceste! case Dumnedeesc! cu tóta strălucirea cea veche ?
«Mulţumesc Prea-Curale! şi pururea fedőre! Marie, apëralôrea acestu! sânt
locaş, că ra’a învrednicit şi pe mine smeritul să rădic sub acest Dumnedeesc
acoperemînt glasul meü, şi se rog pe cel A-Tot-puternic ca să ajute Suvera
nului şi Suverane! nóstre să rnergă înainte pe acesta cale şi să sporcscă şirul
faptelor măreţe şi virtóse, cu cari s’a împodobit Tronul României.
«Clerul şi poporul Român, pururea credincios Suveranului, care a condus
tóra pe calea prosperităţei şi a reînviat -virtuţile strămoşeşti 'pe câmpul de
glorie şi aJ independenţei, aduce mulţumirile scle respectuóse şi devotamentul
sëü către Acel ce nu a uitat nie! în timpul resbelulu! datoria către altar şi
rădicarea acestui sânt monument din ruina în care căduse de decim! de ani.
«Cu multe odóre noui şi frumóse s’a împodobit acestă biserică măreţă, cu
care se măndresce Eparchia Argeşului şi România întréga. Dar nici unul nu
întrece acestă sântă Evangelie, scrisă cu o răbdare îngerescă de aceeaşi mână
Augustă, care a legat 1 anele vitejilor noştri căduţi pe câmpul de glorie.
«Bine-cuvîntat/ fie acest sânt odor ! Bine-cuvîntaţî fie acei ce o vor cili şi
acei ce o vor asculta şi se vor adăpa din acest isvor al cuvîntulu! Dumne
deesc, care a scăpat omenirea de sclavie şi a deschis porţile Cerului tuturor
credincioşilor.
•Bine-cuvinlézâ Domnecleuie A-Tol-Puternice pe iubitul şi vitézül nostru
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Hege Garol I, pe graţiosa şi piósa nostră Regină Elisabeta, pe miniştrii tëreï,
pe clerul nostru, pe vitejii noştri ostaşi, urmaşi credincioşi ai străbunilor lor,
Şi pe tot poporul Român, ca să învingă tóté răutăţile şi să pue sub picióre pe
tot vrăjmaşul şi gismaşul seű, pentru fericirea acestei scumpo tërï şi întărirea
credinţei părinţilor noştri.

«Acăstă cuvîntare, rostită de demnul prelat cu căldură şi cuvioşie, răspundea dorinţei ce fie-care hrănia in sufletul seű dea
adresa Puternicului Dumnedeű rugăciuni ferbinţî pentru sănă
tatea şi fericirea Augşutilor Suverani.
«După acea tot poporul şi tot clerul eşiră din biserică rămânênd în capul scăreî numai M.M. L.L. Regele şi Regina, pentru
ca să fie de totï
vădutî
si
de tot!
aclamaţi.
.
«
a
a
a
*
«Pe cele 12 trepte ale scăreî eraű înşiraţi, în drépta M. S. Re
gelui : Episcopul şi archiereiî oficianţi ; în stânga M* S. Reginei,
I. P. S. Mitropolit al Moldovei şi P. S S. Episcopi ai Dunăreide-Jos şi Buzăului cu alţi clerici. In faţă, pe platformă eraű
Miniştri ţăreî, Corpul diplomatic, înalţii demnitari ai Statului,
Oficerii superiori, persónele oficiale şi clerul, iar jos în curte
mulţimea adunată.
«La apariţiunea Suveranilor începu imnul regal. Tot poporul
se descoperi.
«Acum este minutul cel mai frumos, cel mai mişcător şi mai
strălucit al serbării.
«M. S. Regele are să cuvinteze poporului Seű. Peste 25,000
de omeni umplu curtea Episcopiei şi preajraele dealurilor. Este
o tăcere adâncă, religidsă, şi toţi cu o singură suflare aű ochi!
aţintiţi spre uşa locaşului sânt. De acolo are să li se grăiască
cuvinte ínvietóre despre religiunea străbunilor Jor, despre mă
rirea şi vitejia părinţilor lor, despre viitorul mare şi asigurat
al copiilor şi nepoţilor lor. Cuvintele sunt rostite de acel Mare
Căpitan, care, după ce a dat Românilor, prin braţul Său vi
téz şi prin mintea Sa înţelăptă şi tot-d’auna cumpănită, o Ro
mânie tare şi neatârnată, — astă-<Ji deschide Altarul credinţei
strămoşeşti, scutură cenuşa, ce de aprópe patru secole acoperise
monumentul cel mai frumos al Patriei- nóstre, şi rostesce cu
un glas puternic, care aprinde tóté sufletele, următdrele cuvinte j

m-
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cărora ecoul produs de bolţile înalte ale bisericeí le dadeaú o în
doită împuternicire, şi in acelaşi timp o confirmare dumnezeiască.
«Popôrele cari îngrijesc monumentele lor se ridică ele- înşile, căci prelutindinea monumentele sunt povestirea vie a is
toriei, oglinda trecutului, semnele vederate pentru generaţiunile
viitóre.
<l Amintirea faptelor renumite este in genere însemnată prin
«statue. In România insa, Domnii cei mari aii înălţat biseiricî si lavre, voind a întări asl-fel mai mult credinţa, adese
«ori greu încercata prin năvăliri păgânesci, şi ca mărturisire
«ca Cerul singur dăruesce isbânÿile, ocrotcsce de primejdii.
«întâlnim dar în plaiurile măreţe ale munţilor, în văile în«căutătoare ale ţârei, numeroase sânte locaşuri, clădite de vitejii
« si evlavioşiî noştrii Domni, cart priviau cu drept cuvent în
«biserică şi povaţa sa scutul cel mai puternic al neamului
«Românesc.
«Neagoe Basarab, rezemându-se cu ardoare pe religie, hotăarăsce să fie pe poalele Car palilor cea mai falnică biserică.
ffMeşterul Manole se punea la lucru, calfe şi zidari munceau
«ÿi şi noapte, in curând se ridica pe Argeş în jos, pe un mal
«frumos o clădire cum n’a mai fost alta.
«La sânţirea ei Vodă întruni o adunare impunătoare. Pa«triarhui Ţarigradului, patru Mitropoliei, toţi Episcopii, toţi
«Archimandriţii ţerei, Egumeni din muntele Atonului, peste o
«mie de preoţi erau de faţă la această măreaţă serbare şi nu«mele de Curtea de Argeş rësuna în tot Orientul ca o minune
«vrednică de biserica răsăriteană
tAsprimea vremei însă strică sântul locaş. Foc şi cutremur
«dărâmase părţile sale cele mai frumoase şi mândra zidire
«era ameninţată să fie nimicită.
a.Poporul pătruns de acelaşi simţimînt religios, care a spri«jinit pe strămoşii sei în toate vijeliile, care a scăpat vatra lor
«de năpădiri vrâjmăşeşci, nu a voit ca acest scump odor sd
«fie perdül.
«Naţiunea dărui o zestre bogată, şi aslă-<j>i, după trei veacuri
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«şi jumătate, Curtea ele Argeş strălucesce în vechia sa splen«doare, ca o nouă dovaclă că doctrinele vătămătoare n'aü putut
« înăduşi cuvioşia in inimile Românilor, şi că numai prin harul
«lui Dumnedeu se pot săverşi fapte mari şi bune.
«Noi, Regina şi Eu, suntem mândrii şi fericiţi că sub Dom«nia Noastră s’a redat credincioşilor acest sânt şi istoric mo«numenty care trebue să rămână de-a pururea adăpostul pra«voslaviei, pe care poporul s’a reÿimat in toate împrejurările.
a Rugăm A-Tot-Puternicul ca să bine-cuvinteze scumpa Noas«trăi Românie.
«M. S. Regele, adânc emoţionat,/ sfirşi cuvinlarea strigând
din lundul nobilei Séle inimi : Trăiască România, pe când
mâna Sa dreaptă se ridica spre Cer ca să implore nemărginita
bun etate a Dumnedeulu! sânt, care a ocrotit mult încercatul
de soarta neamului românesc şi ’i-a fost pururea îngrijitor şi
milosîrdnic păzitor.
«Această cuvintare, mişcând până Ia lacrimi şi electrisând
tot poporul, a fost adese-orî întreruptă cu strigări de ura în
delung prelungite, scoase din peptul miilor de oameni adunaţi.
La finele fie-cărel urări se distingeai! nişte glasuri mai subţiri
venite mai de departe : eraţi strigătele de ura ale tërancelor,
fete şi neveste, cari în modestia lor, caracteristică femeeî ro
mâne, se adunase toate la un loc afară din curte şi uniaü gla
surile lor la ale mulţime! din preajma bisericeî.
«Cuvintele M. S. Regelui vor remâne pururea neşterse din
inimile acelora ce au avut fericirea să le asculte, şi trebue să
pate pe table de bronz, spre a se păstra în archivul secular al
neamului românesc ; căci ele alcătuesc arca de alianţă între timpi!
vechî Şi timpi! nou!, legătura sântă dintre Biserică şi Stat, dintre
religiune şi naţionalitate.
«Dacă în acele minute de entusiosm, când din înălţimea scărei Bisericeî Augustul Suveran al României grăia cVinaintea a
25,000 de oameni veniţi la chemarea Sa, s’ar fi deşteptat aievea
acel Voevod Neagoe Basarab şi ginerele seu Radu de la Afu
maţi, fericiţi! ctitor! a! acestuia sânt locaş şi ar fi venit ce!
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vii în mijlocul drept credincioşilor adunaţi la Gurtea-de-Ar
geş, de sigur cä s’ar fi simţit mândri şi fericiţi că nu în de
şert lucrase pentru împuternicirea patriei lor în svênturata
şi obidita lor trecere pe pământ, căci moscenirea lor ar fi vëclut’o reinălţată şi cu mult mai strălucită şi mai frumoasă ; căci
el ar fi vëdut’o in loc de un Tron de Voevodi, nesigur pentru
cliua de mâne şi coprins de toate părţile de păgâna semilună,
ar fi. veclut un Tron de Rege, şi pe densul coroana de oţel Re
gală, turnată din tunul de la Plevna şi purtată de Ca rol I;
ar fi recunoscut în blândul şi muncitorul popor ăceleaşi simţiminte ale bunei rinduelî, cuvioşiî şi credinţe, in oştean acelaşi
suflet de vultur, ca şi al vânătorilor acelora, a căror vătaf fu
sese Neagoe, înainte de a se face Domn. In fine, ei ar fi vëdut
o Românie neatârnată, cu toţi copii ei însufleţiţi de acelaşi gând
şi servind sub acelaşi steag, în locul a doué ţărişoare sfişiate
între dânsele şi bîntuite de toate primejdiile, aşa cum erau
când ei părăsise priveliscea lumei aceştia.
«După cuvîntarea M. S Regelui şi după cântarea imnului, răs
punse d. Ministru D. Sturza, cu următoarele cuvinte elocinte,
pline de adevăr şi însemnătate :
Sire,
Doamnă,
«Cu totiî suntem adunaţi în jurul Majestăţilor Voastre pentru o serbare raăré|â. Nu e numai Veselia si bucuri,ă cari fac să salte inimile nóstrb. Evlavia
şi credinţa le înalţă şi Ie purifică.
«Un mare fapt s’a îndeplinit astă-di.
«Cel mai măreţ locaş Dumnedecsc al Regatului s’a redeschis credincioşilor
creştini, din temelie reînoit, îrafrurauseţat şi împodobit.
«Aşa se şi cădea să fie în timpurile acestei glorioase Domnii, când redeş
teptaţi, Românii, încuragiaţi şi împinşi de vocea puternică şi pătrunzătoare a
Majestăţilor Voastre, aű pus cu al-doare şi cu dor mâna la ‘ntărirea şi mărirea
patriei.
«A fost predistinat acest edificiű de către A-Tot-Puternicul Dumncdeű ca el
să stea ca un semn vecinie al celor petrecute.
«Cu greű şi cu durere el a fost clădit, precum ne-o spun numeroasele şi
inimoasele lui inscripţiuni : cu greű şi cu durere, precum a fost fondat şi
statul Românesc. Ca şi acesta, el nu a fost cruţat dc crudimea timpurilor. Ga
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şi acesta el a fost bântuit de inamici. Ga şi acesta el era aproape de peire.
î*ar ca şi acesta, el se înalţă astă-âî spre mirarea celor din afară şi spre în
tărirea noastră celor din năuntru, fără seamăn mai splendid şi mai lumino
de cât în trecut.
«Strâns legată ’î-a fost tot-d’a-una soarta de soarta Regatului.
«Fericitul intru pomenire primul ctitor a aşedat în faţa bisericeî patru plăci
de piatră, a căror inscripţiunî trebuiaű să dea cunoscinţă despre dînsa şi despre
ţeră. Două din aceste plăci le-a umplut Neagoe cu un rost, care este din fun
dul unei inimi pătrunsă de reliogiositate. Pe a treia şi-a vecînicit numele
Şerban Cantacuzino. A patra placă a rămas aproape patru secule mută, aştep
tând să vorbească şi ea. Astă-di ea poartă următoarea scrisoare.

«Arot, Carol I, cu mila lui Dumnedeü şi prin voinţa naţio«nală, Rege al României, vëÿênd această biserică, care a fost
«prada focurilor, a cutremurilor, şi a vrăjmaşilor, lăsată in
«părăsire, unitu-Mi-am gândxd cu voinţa celor mai d’inainte
«ctitori, lo Neagoe Basarab Voivod şi Io Radu Basarab Voivod,
«şi- am hotăril în anul de la Christos 1875, al Domniei Mele al
' «dccelea, a o scăpa de nimicire. In ÿece ani de muncă neobosită,
«care n’a încetat nici în timpul marelui rësboiü pentru neatâr«nare, am reclădit această falnică, luminoasă şi minunată
«zidire cu ajutorul lërei îrtregi, după planurile şi documentele
« ctitoresci, cu materialul vechiu şi cu cel nou, scoase din pie«trăria de la Albulescî Câmpu-Lung. Şi s'a săvârşit în anul
«mântuirii 1885, al Domniei Mele al douë-tfecelca, al Regatului
«Meu al cincilea, spre vecinică amintire a faptelor cari au rt«djeat Regatul României la mărime şi intru pomenirea Mea,
«a iubitei melc soţii Elisabeta Regina şi a urmaşilor Noştri,
«precum şi a Mitropolitului Primat Calinic Miclescu', a Epis«copului de Argeş Ghenadie, a Preşedintelui consiliului Meu
«de miniştri loan Brălianu, a Architectuluî Andreiü Lecomte
«de Nouy şi a întregului popor al acestei ţeri. Bine-cuvîntează
«din Cer, Părinte sânte, acest sânt locaş al Tëü şi'l păstrează
«din neam în neam ca un nepreţuit odor, amintind ţlilele grele
«şi timpurile de mărire prin care a străbătut virtute i şi voi«nicia Românilor, sprijinindu-se pe stânca credinţei către
«Dumnedeü, către patrie şi către Rege.»
«A.şa este! Putem dico că Dumnodeû a revărsat bine-cuvintarea sa asupra a-
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cestui păment şi asupra acestui popor, căcî, după multe şi nenumărate sufe
rinţe, le-a dăruit în sfîrşit cârmaciù însufleţit de iubire şi de râvnă Dumne
zeiască. Ţara scie aceasta de la o margine a ei până la cea-l-altă Ea scie că
Voi, cari staţi în fruntea eî, sunteţi ca douî luceaforî strălucitori, spre cari
ochii noştri se pot uita cu iubire, cu respect cu încredere şi cu credinţă.
«Aï înălţat, Sir* poporul Român în ochii sëï proprii, şi în ochii lumii ; ui
tasem a ne jertfi vieţele pentru patria, pe care o iubiam din adâncul sufletelor
noastre, şi ne-al condus unde era victoria mai grea ue căpătat, ca ast-fel să
datorim ceea-ce am devenit, un regat respectat, plin de viaţă şi de putere,
numai nouă înşi-ne, Regelui nostru şi lui Dumnedeű.
«Nimic nu ai cruţat pentru a întări această ţără şi ai pus o rară înţelepciune
şi mari silinţe ca să înalţi tot mai sus neamul românesc, sădit aci de cel mai
puternic popor al lumii vechi, de cel mai mare împărat al. Romei antice.
«D’impreună cu Regatul ai rădicat, Sire, şi biserica strămoşească şi ai aşezat’o pe base canonice, făcend ca autocefalia ei să fie recunoscută de întreaga
creBcinătate. Ast-fel 'i-ai redat vechiul ci prestigiű.
«Ga semn palpabil al acestui aşedămîut, prin voinţa şi impulsiunea Majeslăţei
Voastre, ţăra a reclădit sânte biserici că du ta în ruine, între cari aceasta, a
Episcopiei de Argeş, e cea mal însemnată
înainte de trei decenii, reedificarea acestui edifici û ar fi fost o imposibilitate.
Nu s’ar fi găsit mijloace materiale pentru o lucrare atât de mare ; întreprinde
rea ar fi fost o îndrăsneală pe care nimeni n’ar fi fost în stare a o aduce la
capăt. Acum în dece ani, sub puternicul îndemn al Maj es ţaţei Voastre şi sub
direcţiunea unui noü meşter Manole, se rădica minunat d’inaintea ochilor noştri
acest giuvaer al credinţei în Dumnedeű şi al iubirei de patrie, dotat cu vest
minte şi odoare sânte, între care posteritatea, ca şi noi, va admira Evangelia
lucrată cu atâta pietate şi măestrie de fala femeilor Române, de Regina Elisabeta.
Ast-fel numele Vostru, Sire, a devenit pentru Români un talisman, care ’í
duce din Isbânda în isbăndă. Iar în viitor, el va fi iubit şi adorat de urmaşii
noştri, ca numele celui mai mare Rege, caro a fundat puternicul Regat Român*
Depunénd la piciórele Majestăţilor Vostro din partea ţări întregi aceste simţiminle de recunoscinţă, într’acest moment solemn şi sânţii, îndeplinesc o da
torie a nostră a tuturor.
Să trăiţi mulţi' ani spre binele, spre întărirea, spre fericirea Regatului Român.
Să lăriască Majestăţile Lor Í
Să trăiască Dinastia Rornânăscă !
Să trăiască Románia !

«După aceea poetul iubit al geniului roman, acel care a scos
din uitarea atâtor mari de ani cântecul poporan, archivul în
care o naţiune ’şi depune trofeele eroilor sëï, ílórea simţirilor
eî, cel care a fixat cel d’întêiü minunata şi tánguiósa legendă
a Moşierului Manole, d. V. Alexandri, citi oda sa la sânţirea
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Ciur ter-de-Argeş care e publicată la finele acestei cărţi în urá
liié tuturor şi admiraţiuneă Suveranilor noştri.
«Mai trebue sa observăm că în tot timpul rostire! discursu
rilor şi a poesief, se audi un uşurel zănghenit de clopoţei a! celor
4-8 de porumbe! a! Iu! Neagoe Vodă, ce staű înfipţi în petră pe dis
curile ornate de d’asupra frumosului brîu, care încinge biserica
in Iotă a e! întregime.
«După terminarea cuvîntărilor, se întonă din nou imnul re
gal. M. S. Regele trecu în revistă trupele de paradă, car! defi
lară în cea mai bună ordine pe dinaintea Suveranilor. Apó! în
aclamaţiunea entusiastă a poporime!, Majestăţile Lor intrară în
salonul seminarului, unde un dajun aştepta peste doue sute
de persone. Corpul diplomatic, Miniştrii, Cler şi din notabilită
ţile venite la serbare.
La acest dejun P. S. S. Episcopul Ghenadie a ridieat urm
torul toast :
«Rădic acest losst în sănă atca M.M. L.L. Regele şi Regina Românie/, ca
au fost trămişi de Dumnecleu penlru prosperitatea neamului nostru şi pentru
aducerea bisericeî române la vechia eî splendóre. Despre acesta faptele însăşi
stau de fală cu reînoirea maî mullor monumente şi raaï cu sémâ a acc-stuî
monument de la Argeş, ce l’a adus la slrălucirea-î de maî nainte.
'fot poporul român să aibă ca iconă vine înaintea ochilor sëï Mrluţile şi
faptele acestor iubii! Suverani; să se uite la Dën§i ca într’o oglindă în care
se străvede naţionalitatea nustră, căcî Eî sunt cari aü reînviat virtuţile strămoşesci pe câmpul de glorie
Să trăiască deci M.M. L.L. Regele Carol I şi Regina Elisabela !
Să trăiască România !

«După ce tot! comeseni! acoperii'ă ultimele cuvinte ale înal
tului prelat cu aclamaţiuni căldurose, se ridică d. Dimitrie Guşti,
vice-preşedintele Senatului, şi într’o inspirăţiune lericită şi plina
de poesie, rosti urmalórele cuvinte, care entusiasmară pe asis
tent! :
I

«Daţi cupole de argint, daţi cupele de aur ale luî Neagoe-"Vodă, ca să sërbătorim cu ele acestă di strălucită, care cu dragoste ne desfăşură şi acum
scumpa sa memorie, de şi sunt trecute maî bine de peste trei vécurl şi jumă
tate. E sania şi miraculósa bisciica sa Curtea-de Argeş, la a căreia restaurare
Capul lőrét ne-a întrunit. D’abia câteva dile sunt de când, pe răsfăţatele
câmpii a’o Tuzăulut, in mijlocul a mit de cavalerT, la scóla vitejiei străbune,
se vedea alergând şi priveghiând marele Căpitan al armatei nostre. A dona saü
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a treia di sbura ia mijlocul maréi cetăţi a lui Bucur, la şcola lumiuei, inau
gurând un focar de învëtâmint. Astădî este aci la pőlele altarului .secular plecându-Şî cu umilinţă fruntea înaintea puterei DumnecleescT, la acestă sântă
şcolă a credinţei nóstre străbune, din al cărui prag, cu voce umilă, dar detunătore arată mărirea Dumnedeiască poporului bëtràn şi tinër şi armatei, márturisind’o şi invocànd’o de a protégé îq veci România, care cu tărie crede în
ea. Acéstâ este vocea Regelui nostru. Dar alăturea cu El, priviţi la acéstâ femee, pe a cărei frunte corona Regală strălucesce cu atâta vrednicie. Priviţi la
acéstâ femee, a cărei faţă se împodobesce de virtuţi creştina: Ea-i dulce mângâere a săracilor, e mână ingrijitóre şi lămăduitore a bolnavilor, e soră de cari
tate şi mumă de orfani. Pietatea sufletului Sëü a făcut ca cu fragetele dar
raăeslrele Séle degete, să se depună astă-di la acest măreţ şi sânt altar pre
ţiosul prinos şi tesaur creştinesc:—Evangelia, scrisă şi bogat împodobită de
ferneia-Regină. Acum, când la acestă masă se frânge şi se mănâncă pânea
\ tăriei şi se bea vinul bucuriei, de şi nu vëd^cupele lui Neagoe-Vodă, totuşi avënd
inimî curate şi buze neîntinate bênd să strigăm: Glorie bisericei nóstre!
Scumpă şi neperi tőre amintire fundatorilor Gurţei-de-Argeş ! Mărire şi feri
cire Voë Rege Carol şi Regină Elisabeta ! Trăiască România !

«Cât timp ţinu dejunul regal, mese întinse sub umbrare os
pătară în curtea seminarului mai multe .mii de locuitori, cari
întinseră mai pe urmă hore şi jocuri naţionale, iar d. Gr. Tocilescu, profesorul de epigraíiela Universitate împărţi mulţime!,
mai cu séma celor veniţi din creeriî munţilor, frumosé albume
cari reprisintă în heliografie vederea măreţului monument,
imagine pe care cei mai multi şi-au propus a o păstra cu
scumpëtate împreună cu hrisóvele strămoşesc! spre á rëmânea
la copii.
«îndată după dejun M.M. LL. Regele şi Regina, însoţiţi de
toţi invitaţii, intrară iarăşi în biserică, ca să mai admire fru
museţea interiorului şi sâ semneze albumul înfiinţat pentru
visitatoriî monumentului.
«Apoi Majestăţile Lor se reîntârseră în oraş în aceeaşi ordine
urmată la sosire, cortegiul regal mergând la pas,- în aclamările
mul ţi mei.
«Majestăţile Lor visiţara şi biserica domnésca a lui Negru- W
Vodă din oraş, unica, póte, clădire bisericésca ma! veche în
ţâră, care a urmat în planul seu stilul curat bizantin. In nar- ^
/ texul aceste! biserici se află mormintele părinţilor d-luï I. G.
Brătianu. Pe lespedile mortuare de d’asupra, M. S. Regele a
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descifrat următorul frumos verset săpat de giur impregiur :
»Dis'a Domnul : Gel ce crede intru Mine, de va şi muri, viu
va fi.»
După biserică, Suveranii visitară şcolile, bine-voind a distribui
elevilor tablouri cu istoricul şi vederea Episcopiei Argeş şi cu
portretele ctitorilor Neagoe-Vodă şi Despina.
«La 4 ore Majestăţile Lor eşiră prin oraş în trăsură d la Daumont, şi se preumblară.pe şoseaua Râmniculuï-VêJcea, fiind ur
maţi de d. ministru Radu Mihaiü, d. colonel Budişteanu şi d,
primar al oraşului Pitesci.
«La reîntorcere, Majestăţile Lor, visitară pe P. S. S. Episco
pul Ghenadie, cu care merseră la biserica episcopală unde toc
mai se oficia serviciul vecerniei.
«Poporul adunat tresaltă de bucurie vëdênd in mijlocul lui pe
iubiţii Suverani şi ceru cu multa stăruinţă să i-se arate preţi
osul odor ce M. S. Regina a închinat sântei biserici : Evangelia
scrisă cu Augusta Sa mână. P. S. S. Episcopul le îndeplini
cererea. Eşind în uşa bisericei, Sânţia Sa ţinea în mână Evan
gelia, iar M. S. Regina întorcea foile, pe care poporul, minunat
de frumuseţea iconiţelor şi podóbelor de pe ele, ca şi de chipul
maestru al scrisórei, le sărutau, inchinându-se la ea, ca la un
sânt şi sânţit odor al Altarului.
«La 57a după amiacjï, tot clerul înalt s’a presintat în corpore
la cuartierul regal, unde a fost primit de M. S. Regele. I. P. S.
Mitropolit al Moldovei şi Suceaveî. Părintele Iosif Naniescu, multămi Augustului Suveran pentru tóté câte a tăcut spre întărirea
şi reînălţarea Patriei şi Bisericei, pentru Evlavia ce arată ne
contenit si pentru cuvintele pàtrundëtôre ce a rosit după sànürea
bisericei. «Clerul înalţă mulţumiri a dis I. P. S. Mitropolit, Celui
de sus că a dat poporului român un povăţuitor atăt de mare şi
aşa de înţelept. Să trăiţi, Sire, întru mulţi ani cu Augusta V0stră
soţie, spre fericirea întreg neamului românesc, şi sa fiţi siguri
că în ori-ce împrejurări nu Vë va lipsi sprijinul acestui* popor,
care crede şi nădăjduesce in Voi, ca în Regele lui mare şi iubit.»
Apoi P. S. S: Episcopul Ghenadie a mulţumit M. S. Regelui pentru
stăruinţele ce apus la reedificarea templului de la Cur tea-de-Arges.
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<dn fine, P. S. S. Archiereu) Ghenarlie Craioveanu, ca vicar al
Episcopiei Râmnic şi Nouku-Severin, pronunţă urmatórea urare :
Sire,
«Românii vililor Oltului privesc cu respect la Majestăţile Vôstre de pe creş
tetul dealurilor, ce despart undele spuraegóse ale Oltuluï de ale Argeşului şi
\7ë rogă cu umilinţă, prin mine smeritul înfăţişetor de astă-di al bisericeî lor
şi represintant al Prea Sânţituluî Episcop de Râmnic-Noul-Sevcrin, să primiţi,
cu ocasiunea simţirii acestui frumos odor al ncmuluî românesc, expresiunea
devotamentului lor şi urarea : «Bine-cuvintaţî cel ce vin şi umb ă intru numele
Domnului.»
«Oltenii, conoscëlorï cei mal de aprópe aï faptelor măreţe ale Basarabilor şi
ale Lazărilor, aü vădut cu ochii lor de pe aceste dealuri pe Neagoe, Domnul
Ţăreî, şi pe Dómna Despina, nmncindu-3e cu gândul şi căutând ca în pietre,
•lemne, var şi văpsele, să închiege geniul cultural al răsăritului şi să alcă
tuiască acest monument, pe care Românii véculuï al XVl-iea cu Domnitorii lui
l’aű numit Archimandrit, şi l’au lăsat lumii să vadă că Românul scie şi in
timp de pace să facă din geniul cultural al omenirii, din aceea ce este uni
versal şi Dumnedeesc, o expresiune fidelă e geniului lor; un templu, unde arta
răsăritului priimesce forme românesc! şi ajunge a fi odorul ccl mai scump al
culturel bătrâne. Dacă cuvintele pentru care până acum cei ce voiau a cunósce
modul cum geniul răsăritului a ondulat de la răsărit spre apus, trebuiau să^
vină la Archimandria de Argeş,
«De astă-dî înainte, orî-ce om care ar dori sa cunoscă mat de aprópe cultura
românismului din secolul al XlX-lea, va trebui să vină la Episcopia de Argeş,
şi aici va vedea geniul românesc al timpurilor nóstre. Şi acesta o datorim
MajeslăţiJor Vósire, care aţi ordonat ca acest monument să fie restaurat în
modul cel mal splendid.
«De aceia Românii Olteniei vin prin mine a ruga pe milostivul Durnnedeu
ca Regele Românilor Carol 1 şi Regina Elisabeta să fio «dăruiţi Românilor in
pace, întregi, sănătoşi, cinstiţi, întru clile îndelungate, drept îndreptând geniul
românismului.»

«La orele 7 seora, avură lec doue prânzuri, unul Ia cuartieru
regal şi altul la seminar.
«Pe când la palat era prânzul regal, la seminar avea loc o
mică serbare de un caracter mai intim. Aci fură reuniţi de d-1
ministru Sturdza, toţi d-niî miniştrii ‘plenipotenţiari veniţi la
serbare, d-niî miniştrii Ferechyde cu d-na, d-1 Nacu cu d-na,
d-niî generali Anghelescu şi Vlădescu, P. S. S. Episcopul Ghe
nadie, d-niî prefecţi Negulescu şi Simulescu, d-niî architecţî
Gabrielescu şi Steliam

*
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«La finitul mesei P. S. S. Episcopul Ghenadie rădică un
toast in sănătatea M. M. L. L. Regele şi Regina, rostind cam
aceste cuvinte :
«Orî-cine a asistat 11 frumoasa serbare de adt. a trebuit să fie adânc mişcat.
Pentru mine a fost mai mult de cât o bucurie sufletească ce am resimţit; m’am
găsit un moment în Raiü, fiind-că se atingea de sânlirea celei maï frumoase
biserici a Regatului Român, şi care este biserica eparhiei mele. Această bise
rică o datorim noi cu toţii Majestăţilor Lor, care prin înţelepciune şi iubire
de ţâră, prin stăruinţă şi prin rîvnă Dumnedeiască aü rădicat ţâra şi biserica.
Ilarul Dumuedeesc chiar in aceasiă ocasiune s’a revărsat asupra ţăreî şi asu
pra Lor, căci, când în săptămâna trecută s’a zădărnicit sânţirea bisericeî, aceasta
a fost un bine şi pentru ţâră şi pentru serbare, căci ploaia bine-făcătoare, caro
ne-a amânat serbarea, era dorită peste tot locul, pentru semănăturile de toamnă,
şi a fost ca o mană cerească dată poporului român. Tot de odată această amânare ne-a adus timpul acesta frumos şi strălucit, care ne-a mărit splen
doarea serbăreî noastre, şi toate acestea pentru ca să reiasă încă mat mult
bine-cuvîntarea Iul Dumnedeű asupra iubiţilor noştri Suverani. Cu aceste sen
timente pline de iubire şi devotament, să ridicăm paharele în sănătatea
L. L. Regele şi Regina României!»

«Al douilea toast iu al d-lui ministru D. Sturdza:
«Propun ca să bem în sănătatea d-Ior représentant! aï Curţilor străine, acre
ditaţi pe lângă M. S. Regele, şi cari aü bine-voit, prin presenţa d-lor, a mări
pplendoarea acestei serbări.

Adresându-se apoîla d-niî miniştrii străini, în limba franceză
d-l ministru le dise următoarele:
«Aţi asistat, d-ior miniştrii, Ia o mare serbare naţională, la întâia serbare a
poporului român făcută în pace şi linisce perfectă, în cunoscinţa forţei şi a
posiţiunel ce ocupăm în lumea Europeană.
«Aceasta mă duce cu gândul înapoi la anul 1856. Poporul român pe acele
timpuri aproape necunoscut, fu întrebat de cele şâptc puteri ale Europei ce doresce, ce voesce: fapt important şi unic in istorie. Poporul român îşi arătă
nevoile sale şi ce ’I trebue pentru a deveni în Orient un represintant al pro
gresului şi al civilisaţiunil acelui Occident, de unde işî trăgea el originele lui
seculare. Europa ’î dedea deplină libertate de a face precum dorea şi precum
voia; şi el se puse la lucru.
«Aceasta era uu mare semu de încredere a Europei civilisatc in puterea de
viaţă a neamului românesc. Atunci no! am făcut un mare şi solemn jurăraînţ
de a deveni demni de această încredere şi de a lucra cu putere şi devotament
a realisarea aşteptărilor co Europa punea îu noi.
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«Munca noastră a fost bine-cuvîntată de Ger spornic în mod neaşteptat de
la suirea pe Tron a Marelui nostru Rege, care, prin virtuţile Séle, prin energie
prin înţelepciune şi printr’o împlinire punctuală a înaltelor Séle datorii, ne-a
condus la posiţiunea ce avem asiă-dî.
«Seim că multe sunt încă de iăcut până să ajungem la cultura la care Oc
cidentul a ajuns printr’o lucrare neîntreruptă de mulţî secolî; dar avem consciinţa că ne-am ţinut de jurămîntul dat.
«Astă-dî suntem fericiţi că aţî putut fi martori ai acestei frumoase serbări.
Să trăiască d-nii miniştrii acreditaţi pe lângă M. S. Regele.

«La acest toast bine simţit, E. S. d. Comite Tornielli, minis
tru plenipotenţiar al Regatului Italiei, a bine-voit a rëspunde
într’o cuvîntare ce o dăm în résumât.
«Exc. Sa Corniţele Tornielli, ministrul Italiei, este fericit de
a avea onoarea, în calitatea sa de decan al Corpului diplomatic,
a rëspunde-la toastul graţios al Exc. Sale ministrului Cultelor
şi al Instrucţiune! publice. El crede că este intërpretul fidel al
cugetări comune a colegilor set presinţî, mulţumind înainte de
toate d-luî ministru, că a bine-voit a’î asocia la această fru
moasă festivitate.
«Dar, a dis Corniţele Tornielli, am asistat la o serbare în adevër frumoasă. Ea a avut un mare caracter de linişte, de or
dine, de demnitate. Toate aű concurs la aceasta: Natura, arta,
simţimintele aü fost într’o armonie complectă.
«Când o ţară poate oferi o asemenea privelisce, progresele
civilisaţiunii sunt desëvêrsite, şi d-1 ministru a fost prea mo
dest, când ne-a ţîis că România are încă mult de lucrat, pe când
tot ce ne încongiură, tot ce vedem, atestă un nalt grad de desvoltare morală şi materială, de care alte popoare ar putea, cu
drept cu vént să fie mândre.
«Sunt aproape şeapte ani, a adăogit ministrul Italiei, de când
am onoare a represinta téra mea lângă M. S. Regele Carol I.
Tot ce am vë(Jut, chiar în <JiIe grele, mi-a întărit adânc convincţiunea despre înţelepciunea şi despre spiritul de ordine al
acestui popor, care nu cere de cât să urmeze a fi bine dires
şi să meargă pe calea progresului.
«Asociindu-me dar şi în numele colegilor mei la toasturile ce
au fost rădicate pentru M.M. L.L. Regele şi Regina, nu ’mi
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rëmâne a face acestei ţări, pe care Auguştiî eî Suverani au
făcut’o sa progrese atât de mult, de cât o urare, pornind din
fundul inimeî ; nu ’m! remâne de cât a ura, ca viitorul să se- .
mene la tot ce am vëdut până aci. Ast-fel, invitându-vë a vă
asocia la acestă urare, sunt sigur că vă propun, domnilqr, şi
clómnelor, a vă asocia la prosperitatea constantă a României.
După acea luă cuvîntul D. Nacu, ministru de fiinance :
Domnilor,
«In solemnitatea de adï, a cărei splendóre va rëraânea pururea neştersă în
inimele şi minţele nőstre, primul Rege al Românicî, care mai înainte deşteptase
pe câmpul de bătae vechea virtute a oşteanului Român, adï El a adus aminte
Românilor cât aü ţinut străbunii lor la Religie şî a redeşteptat ast-fel în noi
vechiul sentiment religios.
«’Mi fac dar datoria a ridica acest toast pentru Clerul Român, care între
noï este adï reprisintat cu atâta demnitate de Prea Sântul Episcop Ghenadie
al Argeşului.»

« Al patrulea toast s’a rădicat de d. ministru Sturdza :
«Ţin a încheia rindul toastelor prin douë urări.
«Una se adreseză armatei. In ea s’a întrupat dorinţele şi consciinţa tëreï
Victorielor cT, conduse'de Marele nostru căpitan şi Rege, datorim diua- de
astă-di.
Cea-altă se adresézâ Preşedintelui consiliului de miniştri, iubitului nostru
ioan Brătianu, a căruia muncă neobosită şi cumpănelă neasemuită, a căruia
devotament către ţ£ră şi către Rege, a dat în tote direcţiunelc o impulsiune vigurosă activităţii nőstre naţionale
«Să trăiască dar armata şi Ioan Brătianu.»

După terminarea acestui ospăţ tóté persónele ce luase parte
merseră la cuarlierai regal.
«Pe la orele 9 sera, avu Ioc o manifestaţie cu torţe şi musică.
Mulţime de popor adunat d’inaintea ferestelor unde se afiaü Majestăţile Lor striga în nenumărate rânduri : Sa trăiască Regele
Carol I şi Regina Elisabeta ! Auguştiî Suveranii se arătară de
mai multe ori Ja ferestre ca să ’ŞI exprime înaltele Lor mul
ţumiri. .
«Pe un deal din faţa palatului sé traseră numeróse focuri de
artificii.
La 10 ore nóptea Majestăţile Lor se' retraseră în apartamen
tele Lor, iar oraşul reintră în liniştea-î obicinuită, după o di
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atât de frumósa şi plină de amintirile cele mai scumpe ini mei
şi sufletului.
XVIII.

Serbările din urmă.-Gonelusiune.
«A doua di, adică Luni, 13 Octombre, fiind a se pune temelia
palatului episcopal, s’a oficiat mai întàiü in biserică, la orele 7 de
diminéta, Sf. Leturgie, pentru ctitori vechi şi nouï aï bisericei, de
către P. S. S. Archimandritul Hariton, asistat de 4 preoţi şi 2
diaconi, în présenta d-lui ministru D. Sturdza şi a unui nu
meros public. După terminarea Sf. Leturgii, panachida s’a slujit
. de P. S.- S. Episcopul Ghenadie, care a mers la cele trei mor
minte ctitoricescî din nartex şi a citit moliftele de deslegare
în sunetul clopotelor şi în cântarea vecinicei pomeniri.
La orele 9 diminéta, M.M. L.L. Regele şi Regina veniră în
trăsura regală, trasă de patru cai şi escortată de d. prefect de
Argeş şi de un escadron de călăraşi.
P. S. S. Episcopul Ghenadie, încongiurat de clerul oficiant,
precum şi de toţi înalţii prelaţi, întâmpinară pe Suverani în curtea
bisericei şi se îndreptară cu toţii spre locul unde avea să se
pună temeliele nouei construcţiuni
Aci se afla preparată o masă acoperită cu o polă de stofă cu
fir, şi cele trebuincióse pentru sânţirea apei. După ce se oiiciă
sfinţirea apei, Majestătile Lor coboriră la locul săpat pentru
punerea temeliei, fiind încinşi cu câte un şorţ de atlas alb şi
avênd în mâini câte o mistrie de argint cu inscripţiuni pe den
sele. Tubul în care se afla planul şi documentul pentru punerea
temeliei, ca şi mii multe monede naţionale, fu aşedat de Su*,
verani în locui pregătit pentru temelie. Peste el se puse o placă
de metal care se zidi şi tencui de Majestătile Lor, de I. P. S
Mitropolit al Moldovei, de P. P. S. S. Episcopi al Argeşului şi
de d. ministru al cultelor, in sunetul clopotelor şi al musicei,
ce intonă imnul naţional.
«Documentul de fundaţiune s’a scris de însăşi M. S. Regina
şi are conţitul următor :
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«In numele Talîiluï şi al Fiului şi al sfîntuluî Duh, Eu, C.aiol i? Regele Ro« mâniei, am aşeclaţ acesta temelie a, palatului episcopal de Argeş a "doua di
«ciupii sfinţirea din noü a Dumnedeescei biserici a acestei Episcopii, in 13 Oc«tombre 1886, spre pomenirea Mea şi a prea iubitei Mele solii, Elisabela Re
gina, precum şi a întregului pop -r al regatului Român.»

«După terminarea ceremoniei, M.M. L.L. Regele şi Regina,
însoţiţi de Casa civila şi militară, şi de d-şorele de onöre, in
trară iaraşi in biserica pentru a mulţumi iui Dumnedeű că T-a
învrednicit a vedea siîrşit acest Si. locaş al Domnului, şi sfin
ţită din nou casa de laudă pentru Dumnedeű A-Tot-Pu ternie.
«Cu acesta ocasiune M.M. L.L. felicitară din nou pe d. ârchitect Recompte pentru opera sa minunată, şi ca semn de înaltă
lavóré, M. S. Regele bine-voi a T acorda Corona României, in
gradul de comandor, iar Augusta Regină, portretul propriu al
Majestat'U Sóle încadrat frumos cu un cadru lat de pergament.
tîmpodobit cu 11 ori şi 1 runde lucrate în culori diverse de însăşi
Suverana Românilor. Jos se citesce o inscripţiune latină âutograliă « Augev s V-ivo ! Argeş. Oct. 10 Elisabeth.))
«M. S. Regele bine-voi a conferi şi tineruluî architect Gahrielescu, ajutorul d-luï Lecomte Steaua României în gradul de
cavaler.
«Majestăţile Lor se reîntdjrseră Ia cuartierul regal. Aci exprim .ră d-lui şi d-nel D. Steresen înalta Lor satisfacţiune pentru
primirea călduros» ce Li sa făcut de către populaţiunea Ar
geşului, şi, la orele 40; suindu-se în o altă trăsură deschisă
U-asă do 8 cai, părăsiră Curtea de-Arges, in aelamaţiunea întregei populaţiunî, care ’J însoţi pană la barieră.
Trăsura Majestaţilor Lor era precedată de un pluton de că
lăraşi şi urmată de toii primarii comunelor districtului cu
cşarpe şi drapele tricolore. După acesta veniaű trăsurile suite
lor şi a persanelor cari însoţiseră pe Majestăţile Lor la acesta
serbare:
La orele 121/ai Majestăţile Lor au ajuns în Pitesc!, şi la 6l/a
ore sóra reintrării in deplină sănătate la castelul Peleşul după
ce întâmpinară în tot parcursul drumului la intórcere aceiaşi
primire entusiaslă ca şi la venire.
«La gara Ghitila, membrii Corpului diplomatic, d-nii Miniştri
11
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precum şi d-nii şi cl-nele cari însoţiseră pe Majestătile Lor,
s’au despărţit de trenul regal.
«Luni sera avu loc la palatul episcopal un banchet, la care
asistară corpul ofiţeresc şi toţi aceia ce contribuise ca serbarea
trecută să fie aşa măre ţa.
Şirul serbărilor nu se sfîrşi aci. Marţi după ce plecă cea mai
mare parte din ospeţî pe la casele lor, fiind di de serbătore,
adică Vinerea marc, toţi cetăţenii mai însemnaţii din oraşul
Cui'tea de Argeş merse in corpore la locuinţa Em. Séle părin
telui Episcop Ghenadie spre a ’şi exprima prin viu graiu adânca
lor recunoscinţă pentru ostenelile ce a desfăşurat pentru ca
maréta <Ji ce a trecut să fie atât de imposantă şi pentru neo
bosita stăruinţă ce a depus ca scumpul lor monument să se
restaureze într’un mod atât de grandios.
D-lü primar Sterescu şi d. institutor T. Muntenii directorul
scóleí de băeţî, fură însărcinaţi de către concetăţenii lor ca să
esprime înaltului Prelat, prin câte un discurs forte mişcător,
sentimentele de iubire şi gratitudine ale oraşului întreg.
La aceste cuvinte Em. Sa mişcat pană la 1 aerămî răspunse
prin următorele cuvinte :
Domnilor,
»înainte de tóté să mulţumim Celui A-Tot-Puternie, de la care emană totul,
că ne-a acordat protecţiunea Sa şi ne-a învrednicit a vedea reînălţându-so din
sfărâmăturî acest măreţ şi grandios monument.
Să mulţumim Majesăţilor Lor Regele şi Regina, acestor genii providenţiale
ale destinelor României, guvernului Lor, marelui şi liberalului bărbat de Stat,
I. C. Brătianu, earl cu o persistenţă admirabilă în timpurile cele mal grele
prin cari a trecut {éra, un moment n’a Încetat să ducă la capăt lucrul
minunat.
Semn bun, domnilor, când vedem constanta Lor solicitudine pentru aşedăraintele religiôsn, pentru biserică. Şi inima orl-cărul Român de simţ trebue să
tresalte, să ’î binc-cuvinteze să scoţă imnuri de laudă către D-deü pentru
Dânşii; căci au ghicit talismanul propăşire! şi trăinicie! némuluï nostru.
Astă-dî, în viitor ca şi în trecut, esistenţa ndstră depinde de modul cum vom
sei să păstrăm patrimoniul lăsat de străbunii noştri. Numai ast-fel ne putem
strecura ca şi el prin tóté schimbările capriţiosulul timp.
Vé mulţumesc din inimă că aţi venit la mine ca împreună să împărtăşim
bucuria ce ne-a lăsat aceste câte-va dilc de strălucită sărbătore.
Satisfacţiunea ce o văd zugrăvită pe faţa fie-cărul din d-v., din causa acestui
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act pios, îmi umple inima de bucurie şi ine determină şi mai mult, ca viaţa
mea, activitatea mea, să le jertfesc, cu mai multă dragoste, cu mat multă pa
siune, cu obslinaţiune chiar, pentru binele tőrei mele, pentru Biserica ortodoxă
Flomână, pentru binele şi fericirea fiilor meî duhovnicesc!.

îndată după aceste cuvinte, cetăţenii entusiasmaţl rugară pe
P. S. S. să trimeaţă o depeşe Majestăţilor Lor Regelui şi Regi
nei, prin care să le esprime nemărginitul lor devotament şi
profunda lor recunoscinţă pentru bunătăţile cu care ’i a învred
nicit, şi numai de cât Em. Sa, trimise la Sinaia următorea
telegrămă :
Majestăţei Sale Regelui.

Sinaia.

Majestate l
Bucuria cea mare causată clerului şi poporului Eparchioî Argeşului cu ve
nirea Majestăţilor Vóstre la evenimentul de la 12 Octombre, (sfinţirea Bisericeï
Episcojiale) nu se póte şterge. Clerul, cetăţeni! în corpore cu primarul Arge
şului, in urma urărilor făcute în palatul episcopal la 14 curent, pentru sănă
tatea şi îndelunga Vostră viaţă, se rugă cu căldură a aduce înalte! Vostră cunoscinţă, acéstâ neuitată dragoste şi cu loţ! depunem la picórele Tronului M.
V., omagi! de recunoscinţă cu adânc respect şi devotament.
Trăiţi Majestalea Vostră !
Trăiască Regina !
Trăiască ilustra Vostră dinastie !
Ghenadie, Episcopul Argeşului.

La care M. S. Regele bine-voi a rëspunde imediat prin ur
mătorea depeşă :
P. S. S. Episcopului de Argeş Ghenadie.
Curtea-de-Argeş.
Regina şi Eu, suntem încă pătrunşi de adâncă mişcare a frumose! serbări
şi mulţumim din inimă cetăţenilor pentru căldurosa primire.
Borim acea sântă biserică să aducă bine-cuvîntare şi noroc cleruluTşi po
porului pe care ’l ocrotesce sub scutul eî. — Sânt să rôraàie în noul e! vesmînt, an!, secol! îndelungaţi spre fericirea şi mântuirea poporului.
Garol.

Dupăjaceia s’a servit şampanie şi P. S. S. părintele Episcop
Ghenadie a ridicat un toast pentru M.M. L.L. Regele 'şi Regina
şi un altul pentru d. prim-ministru I. G Brătianu şi întregul
tabinet.
Aceste toasturi fură primite cu nesfirşite urale eşite spon,aneu din pepturite Argeşenilor.
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D-nul T. Munténu, ridică apoi un toast în sănătatea Em. S.
Pâr. Episcop cave a dat dovedi că este un demn urmaş al pre
decesorilor S. S. Episcopii Iosif 1 şi Ilarion, sacri ficându-şl ca
şi el timpul, activitatea şi averea sa ca să construiască şi repareze si. locaşuri din eparclîia sa, să scotă din ruine 234 locaşe ale Domnului şi să le înzestreze eu sărite odoré demne de
casa Domnului. Tot o dată d-sa cu o intonaţie inspirată, ca
cum ar li prevedut demnului prelat un viitor mai ilustru, o
tréptâ mai măreţă, un orizont mai larg, in care să iasă mai
accentuat la ivéiá rarale séle coûtait, iï dise : ori uncie vei
merge, prea sânte stăpâne, să nu uiU nici ele loc pe Argeşenii
P. Sf. Tele, care le-au iubit, te iubesc şi ic vor iubi în tolcVa-una.
Dupa aceia Em. Sa, distribui turmei sole cuvin tu 1ère câte un
esemplar luxos legat din «.Istoria şi descrierea mono s /irel Curt/Ă-de-Argeş lucrată de d..Sava N. Şoimc&cu, şi apoi îşi petre
cu ospeţiî până la portă mulţumindu-Ie însă o dală de aiectuósele cuvinte ce T-â adresat.
De la locuinţa episcopală orăşenii s’aiî îndreptat spre aceia a
d-luï architect Lecomte du Nouy, căruia asemeni ii făcură ovaţiunele cele mai ealduróse pentru ca a sciut ca un adoverat
Meşter Manole să redea scumpe- lor catedrale antica sa spiendore.
D. Lecornte adânc mişcat le mulţumi din tóla inima pentru
simpaticele cuvinte ce ’i adresară, şi intre altele le dise că
diua de '12 Octornbre, d-sa o consideră ca cea mai scumpă a
vieţii séle, căci intr’acea di s’a consacrat un monument naţional
de o valóre imensă, la care-a lucrat şi d-sa. «Majestătilor Lor
Regelui , şi Reginei, şi d-lui prim ministru I. BrătiarfU, adaogă
d-sa, datoraţi restaurarea acestui monument, de care cu drept
cuvent vë mândriţi. EI în decursul a 10 ani de muncă neobo
sită, unii chiar furtunos!,• cu o stăruinţă de fer, au bravat tote
adversităţile ca să vadă încoronată de succes opera întreprinsă
sub auspiciile lor. Trăiască M.M. L.L, Regele şi Regina, Tră
iască d. I. Brătianu.
După ce repeta şi mulţimea aceste strigăte cu mult entusiasm, ;
retrase si se inlórse fie earepeJa casele lor. Ast ultim episoclÂ
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puse capët măreţei serbări care a pururea va remânea adânc
săpată in memoria tuturor Românilor.
Nu pot termina nici eu acesta descriere devenită prea lungă de
cât reproducând fără nici o schimbare conclusiunea dării de
séma apărută în Monitor :
«Sfinţirea Bisericeî Curţef-de-Arge.ş dice. Monitorul Oficial
al României, a fost o serbare complectă din tote punctele de
vedere. Simţimintele religiöse, poetice şi artistice se gasiaü pu
se in mişcare, pentru a li Löte pe d*epJin satisfăcute. Toţi,
de la mic până la mare, cari au luat parte la acestă serbare,
au fost petruaş! de fericire.
«Natura cea de tot măreaţă şi frumoasă, care se presintă ochiuluî încântat in culori de o friynuseţe rară şi de o bogăţie
extraordinara, precum şi amintirea trecutului, .o simţire pu
ternică a timpurilor presinte, şi încrederea tare în viitor aű
mişcat inimile fie-căruia.
«Această serbare este semnul cel mai îmbucurător, că nea
mul român ’şî-a reluat şirul tradiţiuneî, ce fusese pentru cât-va
timp întrerupt, că el voesce să trăiască din viaţa lui proprie
istorică, şi că scie să preţuiascâ şi să conserve monumentele
culturel străbunilor sei.
«Ea este o dovadă puternică că sufletul poporului a rëmas
plin de credinţă, că consciinţa lui este curată, ca şi isvorul de
unde a pornit religiunea lui Christos.
«Ea este o dovadă că precum pentru străbunii noştri! religiunea a fost basa temeinică a existenţe! lor naţionale, a fost
stânca neclintită după care denşi! s’aii apărat în potriva vrăj
maşilor din afară, a fost isvorul din care a sorbit tăria şi cura- giuî în luptele necurmate ; tot aşa va fi şi pentru no! ce! de
astădi, şi pentru copii! şi nepoţii noştri!. Căci sciut este că sim
ţimintele morale sunt cele car! dau virtutea internă, cu mult
mai puternică de cat cea materială, iar simţimintele morale se
întemeiază, cresce şi se păstrează numai prin simţimîntul religios.
«Ea a dovedit în rine cât de mare iubire şi devotament hrănesce poporul român pentru Suverani! Iu! şi cum credinţa către
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Dumnedeö, către Patrie şi către Rege este adânc săpată in
Inima lui, alcătuesce însăsî flinta lui.
«Această serbare aPost, prin proporţiunea şi căldura ei, prin
mulţimea poporului adunat, prin participarea inimoasă a tutu
ror, un adevărat eveniment naţional.
«Re aceea, diua de 12 Octombre 1886 rămâne-va neştearsă
din amintirea tuturor generaţiunilor, cari vor povesti cu drag
despre strălucirea serbăreî şi despre sufletul acestei serbări,
despre Auguştii Süveranï aï României Carol I şi Elisabeta, pe
Unul fixându-1 în momentul când rădică mâna dreaptă spre
Cer, şi exclamă : Trăiască România ! pe cea-altă cum ingenuche
închină Prea Curatei Maice a lui Dumnedeü, protectoarea Curţeîde-Argeş, Sfintele Evangeliïjlin Joia Patimilor.
«Poesia va veni să cânte sărbătoarea, şi o nouă legendă a
bisericeî va ajunge tot aşa de poporană ca şi aceea a meşterului
Manole.
«Monumentul de la Curtea-de-Argeş rămâne pentru toţi timpii
isvor de cuvinte şi de idei. Istoria lui se oglindeşce in însăşi
istoria poporului român, şi precum bătrânii cronicari rămâneau
în uimire înaintea lui sistrigaü:
«Fericit cel ce a făcut’o, fericiţi ceï ce aü lucrat’o ! Vrednici
sunt de laudă, d
«Trebue şi noi să dicem :
«Fericiţi cei ce din noú aű restaurat’o, din noii aü sfinţit’o!
Mărire şi glorie lor!
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ODA LA SĂNŢIREA CBRŢII-DE-ARGEŞ
I
Şi pentru a ţăreî mântuire
Românii ’n timpuri de răsboae
Vântul oprea şi ’l înfrunta.
Pentru al săli ţărm din moşl-strămoşl
V
Versa tot sâugele-ï şiroae
Curte de Argeş l ca şi tine
De se umbrea sub nouri roşi.
Aproape-a fost el de mormânt
El înclina mândra sa frunte
In ochii Liftelor liaiue
Părea-ţî voi şterşî de pre pământ,
Numai la Cer, vroind pe loc
Dar cât un stâlp e în picioare
Să stea ’nalt pre cât uu muute
Nu cade templul dărîmat,
Intre-a lui {eră şi între foc.
Şi nici un neam viteaz nu moare
II
Cât el mal are-uu fiu bărbat.
Apoî în timpuri de cădere
VI
Când era corul ne ’ndurat,
Un singur om de viţă tare
El sta pe gânduri în durere,
Poartă în sîn miî de oameni tari,
De mari ristimpurî rezemat,
Precum o ghindă în coaje^I aro
Şi asculta plin de uimire
Un verde codru dejtejarî.
Glasul lor tainic şoptitor,
Iar prin iubirea de moşie
Ce-I pomenea de-a lui mărire
Şi
prin credinţă ’n Dumnezeii
Şi în trocut şi 'n viitor.
Un om plăteşte cât o mie,
III
Stăpân pe viitorul săii
Românul în timp de răsuflare
VII
Cu al söü paloş vitejesc
Aşa tu, Curte legendară,
Clădea mult trainice altare
Aşa tu, drag Româu popor,
Sub scutul Domnului ceresc,
In
cursa soartel mult amară
Ca să privească lumi şi soare
V’aţî
dat un sacru ajutor,
Cum neamul săti ş’a lui clădiri
Şi iată-vă afli iar cu fală
In veci rămân neperitoare
Strălucitori prin har ceresc,
Printr’ale lume! sguduirl.
El
sub o mantie regală,
VI
Tu sub Yeştmîutul îngeresc.
Cum, da măsura mult măreaţă
VIIL
A numelui ce-a moştenit,
El
vine
O
!
sântă
Monastiro,
El sta cu soarta-I faţă ’n faţă,
Cu braţe pline de cununi,
Ea crâncenă, el neclintit!
După trei secoll să te admire
Iar când sufla Yôut de peire,
Ca pe-o minune între minuni«
Cum el în cale-aî falnic sta,
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Carî-ţî trămit o închinare
De pe-ale vecïnicieï porti.
Mărirea ta este deplină ;
Geniu a fost numele tön,
Eşti (ienm de-o naţie creştină,
Eşti demn locaş de Dumuedeu

O ! monument, soarta ’ţi-e mare!
Sub neaoş Domn aï fost clădit,
Si ’u mfuidra-ţî nouă rea.ţarc
A di sub un rege eşti sfinţit !
IX
Privcsco ’n giur, privcsce în zare
Umbrele mart a acelor morţi,

V. Alexandri. -■ • 1
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