


,

Acest roman a fost digitizat în cadrul proiectului ASTRA Data Mining. Muzeul Digital al Romanului 
Românesc din Secolul al XIX-lea, inițiat de Revista Transilvania, organizat de Complexul Național 
Muzeal ASTRA și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Sugestie de citare a arhivei:
Baghiu, Ștefan, Vlad Pojoga, Cosmin Borza, Andreea Coroian Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, 
David Morariu, Teodora Susarenco, Radu Vancu, Dragoș Varga. Muzeul Digital al Romanului 
Românesc: secolul al XIX-lea. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2019. 
http://revistatransilvania.ro/mdrr

This novel was digitized for the project ASTRA Data Mining. Muzeul Digital al Romanului Românesc din 
Secolul al XIX-lea, initiated by Revista Transilvania, organized by ASTRA National Museum Complex 
and co-financed by The National Cultural Fund Administration (AFCN).

Citation suggestion:
Baghiu, Ștefan, Vlad Pojoga, Cosmin Borza, Andreea Coroian Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, 
David Morariu, Teodora Susarenco, Radu Vancu, Dragoș Varga. The Digital Museum of the Romanian 
Novel: The 19th Century. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2019. 
http://revistatransilvania.ro/mdrr



*/s ■

'Wrikjffiï
■ jSÏBLIOTÎÈCA

%
1 .. : H

OM AN CIER A *..
:

;
, ••

LOGODNICA*

* ••
*. *

PRINCIPELUI
•• :

MATEIÜ BASARAB ’ 1.

de

p.. Phi.ru ;
v.vw I

x-,'v> .■
■

r;p^2!§§I
!

H***r-+x y
, i

û
;

••# ' .

BUCURESCI'

'Typ. 'ÎJnivirsiţUSfay Brèzoianu No. il
'1894

. . •.

• ;
> ;

’

• :■

• • •

: •. .



EHÏBBt F—

*.

■»

I\ •
j!

■

Î
■

180850
;

:
: i • 1

;
.

V '

1
1

<i :
y



PREFAŢĂ

Cărţile sunt cel maî bunî tovarăşi aï. 
omului ; ele îl scutesc de adunările vă
tămătoare.

Un învăţat zicea : «cărţile mele m'att 
scăpat de multe primejdii.»

Er as mii, marele erudit, găsea cu cale 
de a pune cărţile între lucrurile cele 
maî trebuincioase vieţeî, şi dé a privi 
hainele ca nişte objecte de lux.

Cărţile ne arată tot ce se rapoartă 
la viaţa omenească: încercările sale, bu- 
curiele, suferinţele şi lucrările sale. 
Prin acest mijloc ne deprindem de a 
urî răul şi iubi binele. Firesc lucru 
este dar, ca omul să se gândească numaî 
la om, şi să caute de a şi J1 înfăţişa 
în tot ce i se poate întâmpla.

Interesul acesta îl simţim după im
presia ce ne lasă o asemenea lu
crare.

Sociabilitatea naturel omeneşti, se a- 
rată în cel mal vădit mod în plăcerea
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. simţită când citim întâmplările cul-va. ✓ 
Maieu seamă c*\nd în ficeste scrieri 

aflăm icoana vieţeî şi încercările u- 
nor fiinţe omeneşti, se cade de a a- 
vea’un inters mult mal mare de cât 
acela al basmelor, pentru că aceasta 
înfăţişează, mal multă asemănare, a re-, 
alităţel.

. In acest scop, iubite lector, îţi pre 
zint şi. această carte precum al avut 
din parte’mî'şi pe acele ce lé am mal 
publicat, atât în Museul Literar, Bibli
oteca Universală, cât şi în aceasta siib 
titlu' de Biblioteca Romancieră; în total 
până acum 25 de cărţi. Tovărăşie bună 
a lungilor nopţi de iarnă. ■ ^

G. Chilii.
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LOGODNICA •

Principelui Mateiü Basarab

i
Baltic-Bazar şi Top-Khana.—Scarlat, favo
ritul Sultanului, Murad.—Pândele, am

basadorul principelui Vasil e Lupii.

Braţul cel mic al märet ce desparte 
Constmtinopolul de mahalalele din Ga 
lata şi din Pera, este, în orî-ce oră a 
-zileï, şerpuit de nenumărate caice, un 
fel de luntre subţire ca coaja de nucă,' 
prin ajutorul cărora partea turcească'

. şi aceea creştinească a oraşulnMşt daü 
mâna unindu-se una cu alta. • '

Aceste şeicl joacă în vârful valurilor, 
cârmuite de vîsle grele; coastele lor de 

. brad căptuşite cu aramă strălucesc la 
razele soarelui şi se îndoesc sub tabla 
de cart.sunt căptuşite.

Singura întâlnire între aceste două .
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jumătăţi ale capitalei, printr'ast fel de 
chip se face. Ele sunt rezemate ca douô 
surori gemene, una în faţa celei-1’alte, 
pe două dealuri împănate de case de 
lemn, văpsite şi împodobite cu cipri 
de un verde întunecat, ce ’ţi aruncă 
în treacăt spre a respira, suavul lor 
parfum.

Pe la prânzul unei zile din anul 1630, 
sub domnia sultanului Murad al IV lea, 
renumit prin luarea Bagdatuluî, unul 
din aceste caice, mal mare şi mal bo
gat împodobit de căi cele 1’alte, trecea 
de la schelea din Baluc-Bazarla aceea 
de la Top-Khana, adică străbătea din 
Constantinopol la Galata.

Pe pupa sa străluceaţi mal multe 
stele de diferite culori.

Opt luntraşi armeni, îl făceaţi să sbore 
ca o rândunică pe d’asupra apel.

Capetele lor, de curendrase, eraţi a- 
coperite cu nişte fesuri mici de o cu
loare vişinie, puse într’o parte pe u- 
recliia dreaptă şi împodobite cu un moţ 
de mătase albastră.

Pantaloni lungi de pichet albi fâlfâ- 
iati până la genuchil lor şi o cămaşă 
de mătase albă, cu mâneci largi, care 
se răsuceaţi pe umerii lor vînjoşl şi pîr- 
liţl de soare, forma ca şi astă zi, cos-
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tumul acestor atleţi aï Bosforului clin 
Traci a.

Ochiî lor nu se ocupaţi dealt-ceva'de 
eût mimat de a conduce caicul într’o mă
sură desăvârşită şi fără a arunca o pi
căturii de apă din lopeţile lor.

Acela pe careT conducea ast-fel, cu a- 
ceastă pompă de lux şi de respect, era 
serios rezemat în fundul bărcii, clepă- 
nûnd între degetele sale boabele de chili: 
li bar ale unei perechî de mătănii.

Pe marele sött cap de o fisiognomie 
aproape feroce, se rësucea un turban 
de caşmir roşu ca sângele.

Giubeaua lui de postav ca şi cele- 
l’alte haine ale sale, eraü de aceeaşi 
culoare ce nu puţin contribuiaü spre 
a da feţei şi ţinutei sale, acea expresie 
teribilă, ce făcea a se pleca privirile 
înaintea lui.

Mal mulţi boieri greci, raiale ale îm
părăţiei, adică supuşi tributari al Por- - 
ţeî, eraü aşezaţi lângă densul în caic.

EI se reeunoşteatt după preţiosul caş
mir al turbanului lor şi dupé fineţea 
stofelor din cari li se compunea îm
brăcămintea, ce cu toate acestea, eraţi 
varga te cu culori întunecoase, ast-fel 
precum porunceşte legea musulmană, 
care îngăduie culorile strălucitoare nu
mai fericiţilor fil aï lui Mahomet..
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Toate figurile acestea păreaţi temö- ; 
toare şi.supuse/ numai singura faţă a băr
batului cu turbanul roşu, se înălţa cu 
mândrie către cer şi părea că priveşte, 
precum cine va priveşte un rob, fru
mosul oraş al Stambululul culcat ht pi
cioarele, sale, îmbrăcat în totul de au- 

. ritele raze ale soarelui.-
Când caicul îşi înfipse ciocul în trep

tele de lemn ale schelet din Top-Khana 
o trupă de ieniceri şi de mateloţî turcî 
cari şedeatl pe marginile cheiului, îl 
îmbrânciră cu picioarele vărsându-'şl 
deprinsele lor ocări contra raialelor des^ 
tul de îndrăsneţe spre a veni să le tur- • 
bure. liniştea: Intr’armaţl cu lungi ciu
buce de cireşi, el ameninţaţi a croi pe 
cel d’întâiă care va îndrăsni să. pună 
piciorul pe uscat.

Când însă bărbatul cii turbanul roşu 
se' sculă şi când păşi spre a pune pi
ciorul în schelă, mângâind cu mâna 
dreaptă un hanger ceJl purta în cutele 
brâuluï sëtt, îndată sè făcu un mare . 
gol împrejurul locului de debarcare 
şi tăcerea cea mal adencă înlocui ri
se tele şi ameninţările.

Atunci înaintară rândaşil greci, ţi- 
nênd de căpăstru străluciţii cal bogat 
înşelaţi, şi toţi pasagerii din.caic încă- .
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lecarä, fără a li se mat adresa vre-o o- 
cară. ' - • .. .

Bărbatul cu turbanul roşu, puse cel 
din urmă piciorul în scara şeleî; el dădu 
semnalul .plecăriî şi înaintă semeţ în pa
sul frumosului sătt cal arab,care necheza 
şi’şl scutura coama capului, pe când stă- 
panul sötUncon jurat de 8'robi pe jos, îşi 
preumbla privirea poruncitoare pe frun- '
tea gloate! înşiruită înaintea lui.

Dacă frica n’ar fi înlănţuit limba a- 
ceste! populaţ.iî turceşti,* s’ar fi auzi t * 
strigând u-se următoarele cuvinte: *

«Acest bărbat carè7şl dă aerul urnit* 
paşă cu trei tui uri şi care se preumblă 
îmbrăcat în roşu .ca şi un vizir, nu este 
alt de cât un raia, un .neruşinat rob 
de neam grecesc pe care norocul ’l-a aşe
zat la marginile tronului sultanului noş: . •
tru; a "iest bărbat este Scarlât, măceia- .

' nil. seraiului, neruşinat linguşitor, al. 
padişahulul nostru Murad.

«Pentru densul sângele omenesc este 
tot aşa de eftin ca şi sângele de boü ; 
sah de oaie.
. .«Conştiinţa lui este mal roşie de.cât 

‘ giubeaua ce’I fâlfâie pe umeri.
«Nici un bărbat, în tot imperiul, nu 

i se potriveşte în bogăţie' şi în putere.*
«Acesta este vasul de unde - şe varsă • 

milele împărăteşti'; şi hangerul ce acest
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măcelar îl poartă la brâul săti, este 3 
rault mat îngrozitor de cât satârul gea-, 
latului.»

Lângă favoritul lut Murad al IV, un 
pitic chior şi şchiop era mal-mult tur
tit de .cât aşezat pe un cal mare din 
Caramania pe care, cu toate acestea, îl . 
conducea cu multă îndemânare.

Fruntea sa, lată şi osoasă, avea o 
ciudată înfăţişare sub marea Iul ceai ma, 
şi singurul ochiţi ce'l raaî avea, se as
cundea ruşinat după o sprânceană, prin
tre'care scânteia, ca un fulger în mij
locul unèï nopţi furtunoase.

Sunetul glasului acestui pitic, părea 
pe atât de dulce şi de armonios pe cât 
corpul. ş£ti era schilod şi respingător.

Cuvintele ce eşatt din schimonosita 
Iul gură, eratt elegante ca cea mal fru
moasă haină de mătase din Bagdad şi 1 
aveaţi un lustru nedescris- în care se 
Oglindeaţi .cugetările mari şi generoase 
ce; această, gură lăsa să iasă la orl-ce 
întrebare.

Leznese putea privi că un sutlet no
bil şi înalt locuia în aceasţă înspăimân
tătoare închisoare de carne şi oase, în 
care destinul îl zăvorise. j

Scarlat măcelarii, cu toată dezvolta
rea corporală, cu care natura îl înzes 
trase în paguba păr ţel intelectuale, nu
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’şl putea stăpâni dorinţa ce o avea de 
a conversaşi a glumi cu acest bărbat.

«Pândele, îî zicea el, pe barba pa
triarhului sântei noastre biserici! Ce 
gust ciudat a avut nenecuţă-ta de a te 
plămădi cum eşti, nu’l înţeleg, procura 
nu înţeleg de a te da la lumină sub. 
această urîtă formă în care te privesc ?

«In spate al un munte şi părui îţi 
este roşcat ca şi al cămilelor din ca
ravana mea de la Mosul, plecate astăzi 
de dimineaţă pentru destinaţia lor, şi 
pe care le. vom revedea în curând, dacă 
Dumnezeii va voi, încărcate cu caşmire 
şi cu mătăsăril pentru-fiica mea, peutru 
scumpa mea Luxandra.

«N’al de cât un ochiţi ascuns în scor
bura capului tăti, ca o luminare aprinsă 
într’un felinar, şi neţesălatele’ÇÏ braţe 
nu se aseamănă, precum un copil din 
faşe nu se aseamănă cu un flăcăii de 
două-zecî de ani.

«Este o nedreptate revoltătoare, voi
nicul med Pândele, de a aşeza atâta 
graţii şi atâta minte într.’o casă atât 
de urîtă.

— «Al dreptate, cocoane Scarlate, 
răspunse Pandeli ; adesea natura este 
nedreaptă cu darurile ce le face oame 
nilor.

«In ochii celor mal mulţi oameni ca-
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lităţiiş sufletului .na însemnează- nimic, fi 
pe lângă.'cusururile corpului.

«Val ! pentru ce nu m’am născut, ; 
urmă Pândele cu un glas adănc şi trist, :

. cu acea frumuseţe a corpului ce te 
face să atragi .jinduirea şi minunarea ?.

«La ce’ml servă acest suflet pe care* 
Dumnezeii Ta aşezat în corpul meü, de 
cât numai spre a simţi cu-'mal multă '

' * cruzime., ocările ce lume! ÎI place spre 
a mi le arunca?
\ «Când sunt trist şi sufăr, văd rîsul 
pe toate buzele ; dacă încerc, să arunc 
o privire. amoroasă satt amicală sunt 
luat în.rîs; de mă supăr, rîsul creşte 
mal mult..

«Toate lucrurile zidire! se par nişte 
arcuri . îndreptate spre mine, din cari* 
îşi iatt sborul, ca nişte săgeţi ascuţite, 
bajocura şi ironia.»

«De ce nu eşti frumos, adăogă Scar- 
lat, frumos ca domnul Valahiel, prin- • 
cipele Mateitt, viitorul meii ginere; n’am • ~ 
de ce să’ţi ascund ţie că densul .va fi’ 
soţul scumpei mele Luxandra.»

Pândele suspină, şi’şl plecă capul 
spre piept. Şcarlat urmă :

«Va fi ê frumoasă pereche, nu este 
aşa, lăsând d'o parte amorul propriii 
dé părinte, Luxandra este fata cea mal \ ;

:

■ 1



13-

frumoasă din Constantinopol şi din ve
cinătăţile sale.

«Iubesc la nebunie pe această scumpă 
copilă, pentru care ’l-am şi dat voie 
de a’şl alege ea singură bărbatul care 

: IÏ va plăcea.
«Frumuseţea eî fără seamăn, nemăr- •

I ginită mea avere . şi înaltul rang de 
: care mă bucur lângă Sultanul Murad,
! stăpânul meii şi al-tătt, aii adus-la ren- '
; dul lor mal mulţi pretendenţi.

«însuţi tu Pândele, care eşti aci 
; ambasadorul principelui Basile, gospo

darul Moldavie!, ştii cât de mult îmi 
pare răii că tu, cel mal iscusit fanariot, 
prin darul vorbire! tale- n’a! putut is- 
buti spre a îndeplini proectele suvera
nului tăii. •'

«Ce vrei să mal zic ! Copila mea iu-. "/ 
beşte pe acest boier care s’a înălţat la 
Domnie, cu toate.că este un om de 
rînd, fără învăţătură şi fără iscusinţei.

«Femeile aşa surit : în inima lor, dacă 
pot zice că şi ele aii inimă, ajungi nu- .. 
mal prin poteca ochilor.»

Sfîrşind aceste cuvinte, Scarlat şi 
Pândele îş! opriră armăsarii la poarta 

_ strălucitului palat, ce se înălţa pe coas
tele colinele din Pera.

Toată cavalcada . descălecă,- şi intră 
în luxoasa locuinţă a măcelarului Scarlat.

;
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O numeroasă societate se îmbulzea în 
splendidele saloane, aşternute cu co
voare preţioase şi împodobite cu sofale 
ce aveau ciucuri de aur şi de argint.

Toţi acel cari umblaţi după mâna 
LuxandreY, veniră însoţiţi de daruri pre
ţioase, spre a câştiga prin acestea pri
virile favoritei copile. Cari de cari se 
întreceaü a eclipsa prin luxul şi prin 
frumoasa sa mină.

Toate amorurile proprii, toate spe
ranţele eraţi în joc, căci era vorba, nu 
numai de a dobândi pe cea mal fru
moasă; fată din toată împărăţia, dar 
de a se şi încuscri cu bărbatul care 
dispunea cum îl plăcea de voinţa sul
tanului.

Această adunare se hotărîsede însă’şţ 
Luxandra, care dorea ca printr’un sin
gur cuvent, să spulbere toate aceste 
dorinţe.

Aşa dar, acei cari pretindeatl de a 
se căsători cu densa, se adunaseră în 
casa tatălui el, iar tînttra fată care de 
dimineaţă plecase, încă nu se întorsese; 
fără îndoială numai în scopul de a pre
lungi nerăbdarea acestor nenorociţi, cari 
aşteptatt de la privirile el viaţa satt 
moartea, fericirea satt desperarea.

Pândele care mal dünainte ştia rezul
tatul acestei afaceri, părea mal întune-

î /*.
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cat şi mal trist de cât toţi cel-l-alţl.
In zadar căuta densul prin aceste 

saloane pe fericitul gospodar al Vala- 
hieî, frumosul principe Matei ti, care 
isbândise, poate fără a o şti, să ră- • 
pească inima cochetei copile.

Gospodarul lipsea ca şi Luxandra.
Pandeli se strecură din casa lui Scar

iat şi plecă spre a’şl rătăci visurile în 
miilocul ciprilor din Câmpul-Morţilor, 
obişnuitul loc de preumblare al locui
torilor din foburgul de la Pera.

El se aşeză pe piatra unul mormânt 
şi suspină adênc privind vesela natură 
a cerului şi a pământului, ce se desfă
şura ca o ţesătură bogată, d’asupra 
capului şi sub picioarele sale.

Aruncă o privire înrăutăţită asupra 
frumoaselor forme ale creaţiunel, ce'şî 
desvăluiatt la razele soarelui linele şi 
delicatele forme, viele şi poeticele 1er 
culori, parfumurile lor îmbătătoare.

Iu urmă se privi pe sine, şi’şî astu
pă faţa cu niclinele, ca şi când ar fi 
voit să înlăture d’inainteâ privirilor 
sale priveliştea ce’l întrista.

Nimic în această armonie a naturel 
nu răspundea strigătului de răsbunare 
ce necontenit resuna în golul sufletului 
săii. El dorea cerul şi pămcntul suvera
nului sătt,Moldova. Se gândea la robii săi,
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îmbrăcaţi în cojoace de oaie, şi. la bo-, 
ieri! cu bărbi'lungi al acestei ţări, în 
mijlocul cărora schiloada Iul fo.rmă nu- 

. era aşa' de observată ca în mijlocul 
frumoşilor, tineri ce’l întâlnise în- sa- 
Ioanele măcelarului.

Cu toate acestea o rază de bucurie 
se lipi pe faţa Iul.

Un grup de oameni din popor trecu 
pe dinaintea. Iul ducênd la ultima sa 
locuinţă pe o teiiărăşi-’ bogată mu
sulmană, pe care o Văzuse în ajun 
plină de viaţă şi de frumuseţe.

—. Ast-fel dar, cugetă el, soseşte un 
moment în care aceste deşarte daruri- 
ale.formei, dispar şi numai însemnează 
nimic.

«Toată lumea după moarte este urîtă, 
chiar cele mal frumoase creaturi, chiar 
cel mal mândri posesori al arestul dar 
trecător^
• «Soseşte un minut în care aceste fru- 
miiseţl ajung să fie spăimântătoare chiar v- 
acelor cari-le admiraţi strălucirea lor.» ' *-V

In urma acestora se opri, şi numele 
Luxandrel îl eşi din gură cu un zîm- 

. bet infernal...
Abia trecuse câteva -minute, când. ;• 

un mare sgomot se auzi la spatele unul -. - 
tufiş de cedri, şi Pândele zări alergând •

;

. :•
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o tânără care ţipa cu spaima cea mat 
înfiorătoare.

Mal mulţi oameni o goneaţi, aruncând 
în urmă’I strigăte rîzătoarc ce se ase
mănaţi cu asprele ameninţări şi învâr
tind d’asupra capetelor lor haine fe- 
meeştî pline cu pete de sânge.

Tânăra copilă fugea cu toată iuţimea 
tinerilor sale picioare, de goana mize
rabililor, cari din depărtare se vedeati 
că fac parte din cea maî ticăloasă po
pulaţie turcească a mahalalei din Galata.

Aceşti oameni făceaţi parte din aceî 
a căror meserie este de a duce morţii 
la groapă şi cari în vremea ciumei sau 
a holerei, speculă ameninţând trecăto
rii cu hainele luate după victimele a- 
cestor maladii.

Pândele înţelese pe loc că tânăra 
musulmană al cărei cortegiă îl văzuse 
trecând, murise de ciumă, precum că 
şi copila care fugea căuta de ase feri 
să nu fie atinsă de aceşti mizerabili, 
care o goneaţi cu hainele moartei, 
armă înfiorătoare ale cărei atingeri 
măi tot-d’a-una sunt omorîtoare, şi care 
pare că apără, nu ştiu cum, pe scâr
boasele fiinţe ce’şî fac din aceasta unt 
fel de meserie spre a ’şl câştiga hrana.

Copila tot mal fugea şi distanţa ce o
9
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despărţea de prigonitorii' ei se micşo
ra din ce în ce.

Câţi-va paşi mai rămânea, şi ar fi 
fost perdută ; groaznica molimă o lovea 
şi hazliele rîsete ale gropnicerilor de- 
veneatl mai simţite din ce în ce.

Lesne se putea vedea că curagiul şi 
puterile ’i se stinsese, şi că Lăsată în 
voia soartei, singură înţelegea că sosise 
momentul în care trebuia să’şi recoman
de lui D zeti sufletul.

Fie de osteneală, fie de răbdare, ea 
îşi domoli puţin fuga până ce poalele 
hainei sale se agăţă de spinoaseale ra
muri ale unui mărăcine, şi rostogolin- 
du-se pe pământ dădu un adânc suspin.

Pândele îşi opri privirile pe faţa fru
moasă a acestei copile, pe care părul 
blond şi resfirat păru c’o ascunde în 
cutele sale spre a o apăra de brutali
tăţile acestor barbari ; apoi, fără veste, 
un fior îi coprinse ; un strigăt răguşit 
şi sfîşiitor eşi din pieptul söü ; singurul 
săti ochi scânteiă ca un tăciune, şi se 
aruncă către tânăra iată pe care o ri- ' 
dică în braţele sale şi o aşeză după 
piatră sculptată a unui mormînt.

— Luxandro ! strigă el, facă cerul să 
pot muri pentru tine.

In sunetul glasului săti se afla . 
ceva simţitor şi compătimitor, în cât
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adâncul sufletului söü s’ar fi arătat ti
nerel fete, dacă, într’acest moment n’ar 
ü fost adencită într’un desăvârşit leşin.

Luxandra sta adormită pe marmora 
•unul mormînt, şi frumosul söü corp, 
palid şi nemişcat, era mal rece şi mal 
*ilb de cât aşternutul de piatră ce'l 
slujea de sprijin.

— Luxandro, strigă din noü Pândele, 
•care îşi scoase din brîtt pistolul, la a- 
propierea năvălitorilor ; închideţi ochii: 
nu mö privi cu ochii corpului töü, în- 
ţelege-m0 însă cu sufletul töü şi ju 
decă care dintre noi, gospodarul satt 
eü, merită mal bine iubirea ta.

La aceste cuvinte, el se arătă în faţa 
gropnicerilor, cari se opriră de odată în 
faţa acestei înfiorătoare figuri, căreia 
mânia îl împrumuta în acest moment o 
deosebită putere uimitoare.

Mal mult privirea de cât furia sa 
poate că aruncă spaima în mijlocul a- 
cestel trupe de mizerabili.

Poate că aceştia crezură că vëd un 
demon eşit dintre aceste morminte, pe 
jumătate ascunse, în umbra ciprilor cari 
se legănaţi d’asupra lor.

Superstiţia înrîuri asupra lor mal mult 
de cât frica, că îndată se puseră pe fugă, 
dând strigăte înspăimântătoare cărora 
le răspundea vulturii din aer, cari sbu-
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raft dfasupra acestor locuri pline de 
desperare.

In fine, Luxandra, deschise ochiï şi 
recunoscu pe Pândele. Prima mişcare 
ce o făcu, fu de a ’şl acoperi faţa cu 
mâinile, ceea ce făcu pe Pândele spre 
a blestema lumina zilei care ’1 da pe 
faţă tristul luî destin.

Luxandra înţelese greaua lovitură cu 
care isbise pe acest nenorocit ; căci pe 
ioc ÎÏ adresă o privire plină de lacrimi 
ce îl pătrunse până în adâncul inimel, 
şi ’1 întinse cu graţiozitate mâna, în 
semn de amiciţie şi recunoştinţă.

In faţa acestei neobişnuite priviri, 
Pândele simţi că’l piere orl-ce durere, 
şi atinse, tremurând, delicata mână ce 
i se întinse.

După aceasta, sfâşiind o batistă tivită 
cu fir de aur ce o purta la brâul sëii, 
o înodă pe® fruntea fiicei Iul Scarlat, 
spre a opri sângele din rana ce’l fă
cuse căzătura el.

— Pândele, mântuitorul mett, amicul 
mett, zise ea, îţi mulţumesc !

»Crede-mö că în toată viaţa mea 
nu voiü uita ce-al făcut pentru mine.

»Avea dreptate tatăl mett de a lă
uda înaltele virtuţi ale caracterului cu 
care eşti înzestrat; căci ce este drept, 
nu ştid nimic mal frumos ca sufletul

/.
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ce aï..., de nu, pot zice, aerul măreţ 
şi mândru al domnului Valahieî, vii
torul meii soţ.

Pândele lăsă mâna tinerel fete; şi 
Întorcendu şt capul spre a ascunde pă- 
lirea feţeî sale, îî aminti că este aştep
tată de tatăl eî.

Nicï un cuvent nu maî rostiră până 
se apropiară de palatul luî Scarlat.

îndată ce sosi la locuinţa sa, Luxau-. 
dra se aruncă în braţele părintelui séii, 
căruia îl povesti, cu lacrimile în ochi, 
frumoasa purtare a lut Paudele.

Mateitt Basarab, era de faţă când po
vestea acestea chiar în presenţa lut 
Pândele, care neputênd răbda presenţa 
Iul Mateitt, cu un aer trist şi uimit, 
se strecură printre mulţime şi plecă 
din palatul Iul Scarlat.

In urma acestora, Luxandra, privind 
adunarea, declară în faţa tutulor că, 
în inima el nu poate pătrunde altă iu
bire de cât aceea ce o are pentru prin
cipele Valahieî, pe care îl alege de soţ.

Chiar în acea zi se celebră cii mare 
pompă logodna Luxandret cu Mateitt, 
fără a fi presinte şi Pândele.

In seara acelei zile, principile plecă 
cu toţt at sttî, spre a se întoarce în ţera 
sa, înţelegendu-se ca după obiceitt, lo
godnica lut să plece peste treî zile la
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Târgovişte, uncie Domnul îşi avea cur
tea sa.

Cât ţinu balul, în zadar Scarlat şi 
Luxandra căutat! pe Pândele prin mul
ţime. Această plecare îî mâhniră atât 
de mult, pentru care chiar după ple
carea oaspeţilor tot mal vorbiatt despre 
plecarea Iul Pândele.

El credeaţi că, în calitatatea luî de 
ambasador al Domnului din Moldova, 
Vasile Lupu, plecase în ţara luî spre 
a duce trista ştire, suveranului săti, 
că nu isbutise de a’l face ginerile luî 
Scarlat.

Mişcată de toate întâmpălrile zileî,. 
Luxandra maî suferia şi de rana pri
cinuită prin căderea eî.

Cu toate acestea, totuşi avu timpul 
de a da, chiar în acea noapte, ordinile- 
trebuincioase pentru pregătirea călăto
riei sale.

Trecuse mezul nopţel, când se auzi 
tropăitul unul cal, care se oprea în 
curte.

Scarlat pe cât fu de uimit, pe atât 
rëmase vesel când i se spuse că, am
basadorul principelui din Moldova, do
reşte să'l vorbească.

Luxandra ce era de faţă, porunci ca 
îndată să se întroducă liberatorul el;. > 
şi cu toate că suferindă şi rănită, se
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sculă (lupă jeţul în care şedea spre a 
’I cşi înainte.

Pândele intră trist şi posomorit, spu- 
nônd Luxandreî şi luî Scarlat, că este 
gata dc plecare în ziua următoare.

— Cum ! Aşa de repede ? zise Lu- 
xandra. Vaî ! Pândele, se vede că nu 
ţif de loc la noT.

— Nu este vina mea, răspunse Pân
dele, cu un accent desnădăjduit, nu tre
buie să ’ml impuţi mie aceasta.

«Cerul mărturiseşte cănicî odată su
flet mal plin de iubire, precum este al 
meii, n’a locuit în vr’un corp omenesc; 
însă acest simţimcnt al inimeî, care 
face fericirea altora, pentru mine este 
un venin. Cum voiţi să fiii iubit! Urmă 
densul cu ochii plini de lacrimi, ară
tând u’şl scliiloadele braţe şi clesfăcen- 
du’şl giubeaua, care’I acoperia schimo
nosita talie.

«Iată vina ce am fă cut’o născen- 
du-mă; iată pata cil ca.e sunt înzes
trat, groaznic dar ce ’ml a lăsat moş
tenire părinţii. Ah ! Bine a făcut Dum
nezeii că a luat pe tatăl meü mal în- 
nainte de a’l cunoaşte ; căci dacă a’şl 
fi dat ochii cu el ’I-aşI fi cerut socoteală 
în privinţa groaznicei mele condiţiunî.

— Pândele, adăogă tânăra fată, pen
tru ce cerul nu te-a învestit cu strălu-
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ci tele forme ale domnului' Valah iei, so
ţul mett ! Poate că a’şi fi putut să te 
iubesc ! Dar ce vrei? Ştim noisărmane 
femei, pentru ce şi cum iubim ? Inima 
noastră oare nu este roaba ochilor ? 
Asemeni şi tu, dacă m’aï iubit ca toţi 
cei Pai ţi bărbaţi, nu m’ai iubit oare 
pentru această ticăloasă frumuseţe ce 
mi se dă, care poate a hotărît şi sim
ţi mintele tale în privinţa mea? Tot 
aşa şi ett am simţit iubirea pentru a- 
cest boer, când l’am văzut pentru în
tâia oară, şi de atunci, din zi în zi, îl 
iubesc meii mult.

Mateitt Basarab, mai ’nainte de a fi a- 
les de domn al ţărei, pe când se afla 
agă, în timpul lui Leon Vodă, viind în 
Constantinopol şi mergênd la Scarlat, 
a fost zărit de fiica acestuia, care din 
acel moment a rămas cu inima rănită 
după densul.

Nu este de mirare că, Scarlat care 
era în strînse legături cu Abaza-Paşa, 
de pe marginea Dunărei, să nu fi con
tribuit întru câtva ia alegerea lui Ma
tei ii în scaunul domniei.

Este de crezut că, părintele Ignatie 
din Nicopole care s’a dus la Făgăraş, 
unde se afla pribeag Aga Mateitt, spre 
a’l îndemna, ca împreună cu Filişeanu, 
Coţofeanu, Brădescu, Pătru Cuţearul,
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Barbu din Poeana, Ivaşcu din Gaia şi 
alţi se lucreze pentru a fi ales domn 
în locul luî Leon Vodă, sil fi fost tri
mis chiar de Scarlat.

Mulţi zic că banii ce i s’att dat de 
către Beiul din Ruşava, pe când ve
nea în ţară, eraţi trimişi de Scarlat, 
care pe lângă favoarea Sultanului se 
mal bucura şi d’o însemnată avere.
. Se revenim însă la convorbirea Iul 
Pândele cu Luxandra.

— Destul ! Destul ! Te rog, zise.Pân
dele, sculându-se ; îţi mulţumesc de pri
etin ia ce'ml arăţi.

«Iml parc că suferi Luxandro, al 
friguri ; apoi apucând’o de mână şi pi- 
păindu’l pulsul, îl zise : arzi, şi rana 
care o al la cap poate să se întărite şi 
stt’ţl întârzieze plecarea. Trebue să te 
odihneşti. Eti, precum ştii, cunosc foarte 
bine medicina, şi am së ’ml pun laîn- 

1 cercare ştiinţa spre a te vindeca.
Apoi, întorccndu-se către Scarlat, îl 

zise :
— «Porunceşte să se pună în pat co

pila. La noapte să privegheze femeile 
casei la căpătâiul sött. Am să statt aci 
până mâine dimineaţă, şi îl voitt pre
găti o doctorie care în puţin timp va 
înlătura durerea şi va şterge urmele 
orl-cărel suferinţe».



20

"Scarlat mulţumi luî Panelele, care 
primi aceste mulţumiri cu un aer se
ver şi cu o adâncii preocupare.

Luxandra se retrase în apartamentul 
eî, însoţită de femeile sale de servicii!, 
iar Pândele le înştiinţa că va veghea, 
într’o cameră învecinată spre a fi gata 
la cea mal uşoară chemare.

Când rômase singur, se lăsă în voia 
tristelor sale cugetări, şi’şl făcu urmă
toarele reflecsiunî, pe când amesteca 
într'o cupă de cristal nişte medica
mente pentru tânăra bolnavă.

— Mult timp ’ml-am mistuit fierea şi 
amorul; destul am slujit de jucărie lu
me! : este timpul să’1 răpesc această fe
ricire ce mi se refuză.

«Voi avea pe această femee, de 
şi sunt foarte urît.

«Nostima Luxandră, fiinţa cea mal 
dorită de cel mal bogaţi şi de cel mat % 
nobili, o voi avea, eü, pătată lepădă
tură a creaţiunel.

«Inima el este formată spre a în
ţelege pe a mea.

«Frumuseţa sa ce face din ea un 
obiect de dorit şi de care este atât de 
mândră şi atât de crudă, este singura 
piedică ce o desparte de mine.

«Acest duşman îl voi face să dis
pară.
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«Atunci, Pândele, poţî spera că vel 
fi stăpân al LuxandreY.

«Ea ’ţi a spus-o că, pocită ta în
făţişare este numaï care se împotri
veşte spre a fi iubit de densa.

«El bine ! dacă mâine, prin vr’o 
infernală alcătuire a meşteşugului tëti, 
Luxandra s’arafla schiloadă ca şi tine!..

«Ştiî, că nu eştî hotărît să ’ţî pre
lungeşti şederea în Constantinopol, un
de te-aï săturat de preumblările ce leal 
făcut pe lângă grădinile Sultanului ; 
la lucru dar !

In urma acestor reflecţiunY, Pândele 
se apropie de fereastră, pe care o des
chise spre a respira aerul parfumat 
de mirosul florilor, ce zefiriî nopţeY îl 
aducea de prin grădinile din vecinătate.

Era una din cele maî frumoase nopţî 
orientale, şi o lună neacoperită de nori, 1 
strălucea pe cerul semënat de stele.

Pândele cu braţele rezemate de fe- 
reastră, începu de a cugeta la amicii 
sëï, la rudele sale, înlăturând prin a- 
ceasta somnul ce se ivise spre a'I îm- 
păejena genele.

El privea cugetând, capitala cârmu- ■ 
ită de.tu^cî, în care progresul şi in- 
venţiunile sunt adormite. îşi arunca 
privirile pe moscheele ridicate de ar-
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hitecţî străini, după modelul templului 
vechiü al sfintei Sofia.

Un sgomot eşit din camera unde se 
afla Luxandra, îl deşteptă din visurile 
sale, fâcôndu'l de a se retrage de la 
fereastră şi a se apropie de uşa ce’l 
despărţia de camera unde sta densa.

In acel moment, faţa luî Pândele 
părea că se înveseleşte sub un zîmbet 
îngrozitor ca moartea, şi aşezfmdu-se 
pe un jeţ îşi sprijini capul în mâini, 
rămâind câte-va minute adâncit într’o 
tăcută meditaţie.

De o dată însă se sculă din jeţul în 
care se aşezase, şi apucând cupa în 
care se afla doctoria ce o pregătise, 
intră binişor în camera Luxandrel.

Tcnëra fată era înconjurată de fe
meile sale, cu care vorbea despre feri
cirea şi viitoarele sale planuri.

Ea le vorbea de apropiata el ple
care şi de amorul söü pentru Mateiü, 
viitorul el soţ.

Auzind aceste cuvinte Pândele se cu
tremură.

Cu toate astea se stăpâni ; şi apro- 
piindu se de patul bolnavei, îl presentă 
•cupa îndemnând’o să soarbă doctoria 
aflată acolo.

Luxandra se supuse, şi inchizcnd 
ochii adormi într’un adânc somn.

■i
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Sub diferite pretexte, Pândele înlă
tură femeile ce se aflaţi de pază, aşa 
că rămase singur lângă tenăra fată a- 
d or mită.

Maï întêiû deslegă fâşia ce acoperea 
rana Luxandreî, şi prin apăsarea de
getelor sale, restabili circulaţia sân 
gelul pe buzele raneï ; apoi scoţând o 
cutiuţă de sidef din brâti, îşi într’armă 
mâna dreaptă cu un scalpel ascuţit şi 

I strălucitor.
— îngrozitor lucru este ce am să 

fac, murmură el pe şoptite ; dar acesta 
este singurul mijloc ce’l am pentru a 
dobendi pe Luxandra.

Şi luând în vor ful scalpelului să ti o 
materie gălbue şi lichidă din cutia de 
sidef, introduse câte-va picături în rana 
pe care o strânse şi o legă cu fâşia 
la loc.

— S’a sfârşit, zise Pândele, galben 
şi uimit.

«Această frumuseţe va cădea în ţă
ri nă mâine, şi Luxandra va fi vrednică 
de mine. /

«Ea va fi fcmeea mea şi nici de cum 
soaţă mândrului Domnitor.

«Cerul să mă er te de ceea-ce am fă
cut. N'am să părăsesc casa lui Scarlat.

«Altoiul ce Pam făcut n-are să fie pe
riculos ; am să supraveghez însu'mX
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toate înaintările acestuï răii, şi ele si
gur că o voiü scăpa, căcî cerul mă 
va ajuta.

Femeile Luxandreï, nu întârziată de 
-a se întoarce. Pândele plecă.

A doua zi, când copila voi să se ri
dice din pat pentru a îngriji de cele 
trebuincioase plecăreî sale, ea simţi un 
fel de frigurî aprinse renăscendu-se în 
toate mădularele corpului săă şi în- 
greuindu’î pleopele ochilor.

In tăia gândire ce o avu fu de a cere 
o oglindă.

Când îşî văzu faţa năpădită de pe
ricol dete un strigăt.

Tatăl eî alergă înspăimântat, şi Pân
dele, după rugăciunea luî, luă mâna 
bolnaveî, pe care după ce o cercetă, 
declară că Luxandra este atinsă de 
vărsat, pentru care se crede dator de 
a sta la căpătâiul eî spre a o îngriji 
până ce îî va trece pericolul.

La aceste cuvinte, nenorocitul părinte, 
îmbrăţişă pe Pândele.

Două lunî după aceasta, principele 
Mateiü domnul Valahieî, care, de la 
întoarcerea luî în Târgovişte, aştepta 
cu nerăbdare sosirea frumoaseî logod- ~ 
nice primi în cele din urmă, printrTm 
tătar trămis din Constantinopol, o ştire . 
mult plăcută inimeî sale.

:
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că Luxaridra copila luî, oprită în Ga- 
lata printr’o suferinţă oare-care, acum 
abia întremată ’şî-a luat drumul către 
ţcra soţuluî eî, însoţită de zestrea şi de 
escorta cuvenită.

Domnul, la această veste veselă, îşt 
mângâie barba cu un aer foarte mulţu
mit, şi în bucuria luî împărtăşi şi bo- 
erilor această fericită ştire.

Boeriî mulţumiţi de aceasta, se cre
deaţi toarte fericiţi spre a vedea vese
lia reînviind în faţa domnitorului lor, 
care veşnic se gândea la Elenca, iubi
ta luî so aţă pe care o perduse de când 
pribegise în Transilvania.

La rîndul söü, Domnul fu atât de 
vesel, în cât porunci ca toţî sătenii de 
prin prejur să se pregătească spre a 
lua parte la o venătoare de urşî ce do
rea să facă prin munţî.

Era un lucru minunat şi care nu se 
maî vözusc până atuncî, acela de a 
privi pregătindu-se şi alergênd de prin 
toate părţile, sătenii înctllţaţl cu opincî 
şi îmbrăcaţi cu cojoace ca acele ce se 
vëd săpate pe coloanele luî Antonin şi 
ale luî Traian.

Uniî spre a şe supune plăcere! stă
pânului îşî părăseâtt plugul, alţiî tur
mele, acesta pe bëtrânul sëü părinte ;
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bolnav, cel-1’alt femeia şi copilaşii ce’şî 
cereati hrana, toţi se îndreptat! pe că
rarea făcută de pulberea opincilor lor, 
cu flinta la spinare.

«

.
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Aga Mateiü m luptă cu Leon Vodă. — 
Pribegirea sa în Transilvania. — Elena 

soţia sa si Mănăstirea Viforăta

Când Domnul ţăreî, plin de veselie, 
se ocupa spre a’şî uita grij ele domniei 
şi al söü amor, cu vênôtoarea ; Elena, 
scumpa luî soţie, se ruga către Maica 
Salvatorului, pentru a’l dărui zile şi să- 
nötate, spre a’şî regăsi perdutul sëü soţ.

Se ştie că această virtoasă soaţă, când 
vözu dispariţiunea soţului el, plină de 
durere şi désperaVe, • şl-a îndreptat calea 
spre locaşurile consacrate cucerniciei.

Ea nu ştia că soţul eî, împreună cu 
vornicul Aslan, spătarul Gorgan, Mitrea 
vistierul şi alţi boerl din Romanaţl, 
persecutaţi de Leon Ştefan Voevod, îşî 
aflase sprijin la Racoţi, craiul din Tran
silvania, ci credea că aceştia s’ad. prins 
şi omorît de trămişil luî Leon.

AgaMateiö, fiul vorniculuî Danciu,
3
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era dé fel din satul Brâncovenî şi se 
- trăgea din. neamul Basarabilor, pentru 

care Leon Vodă ,şe temea de el, căci 
era înzestrat şi cu toate darurile unuî 
bun cârmuiţor. ^

Grelele dăjdil ce Leon pusese în ţdră,
. născu mari nemulţumiri în cât mal .

. mulţi boerl se puseră în înţelegere cu . 
Mateiü, îndemnându,.l de a veni. spre .
.a ocupa ' tronul ţăreî.

Prin cunoscuţi! pe cari Mateiü îl a- 
vea în Oltenia, începu a lucra printre 
popor şi pe când Leon Vodă, nu se maî 
temea de boeriï pribegï, MateiÜ cu oas
tea din Transilvania, se coborî prin 
plaiul Vulcanului, unde fiind adunaţi

. ..__ mal mulţi roşiori de peste Olt, se în-
. dreptă la satul Ungureî.

Leon Vodă, auzind de aceasta, trămi- . 
se către Ungureî pe Mihul spătarul 

. cu mal multă, oaste dar Mateiü cu al 
sëï isbi oastea pe care, după o luptă 
crâncenă o puse în goană.

Léon Vodă, auzind de această înfrân
gere, strânse toată oştirea, sa şi se în- • 
dreptă spre Prisicenî, pe unde se în
dreptase Mateiü, aşezându’şî oştirea din 
jos de monastirea lui Pană vistierul, 
lângă drumul Giurgiului.

JL)e aci se îndreptă spre oştirea lui

. -«

,
;

;

.•1
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Mateiü, cu care se încăeră din. jos de : 
moiiastirea luï Mihàiü- Vodă.

Bătălia începută în revărsatul zilei, ... 
ţinu până pe lâ toacă de după amiază, 
când Mateiü şi aï süï .cu toate silinţele, 
ce’.şî daü, fură siliţi de a se retrage' 
din câmpul luptei lăsând mal mulţi pri- 
sonierl, între cari se aflaţi Preda de la 
Brâncovenî, nepotul lui Mateiü, Radu 
logofătul din Desa, Puza ai'maşul, Adam 
banul şi alţii. . " ’ . .. .;v-’

Mateiü, împreună cu Tudosie spăta- ’ .
rul, Gorgan spătarul, Barbu paharnicul 
şi alţiî, fugiră spre munţî, retrăgân- : 
du-se în monastirea Tismana.

Leon trimise în goana loj^pe.-cuin--.^..^--- 
natu-sëüBoul banul şi NedeTcu Boteahu, 
cu oaste spre a’I prinde. . . ... .

Aceştia ajungîtndu'î la Tismana, s’aü 
luptat aci trei zile fără a’ï putea prinde.

In urma acestei lupte, se credea, că • 
Mateiü este pierdut.

Această veste răspândită în ţără, a 
putut fi crezută şi de consoarta să, 
care sta ascunsă de teamă a nu fi dès- 
coperită de oamenii lui Leon Vodă.

Ea veghea toate nopţile. în. rugăciuni, 
şi îndată ce lumina zilei se arăta,' se 
ascundea spre a nu fi recunoscută de 
cine va.

Numaî în sânul religiuneî îşi afla fe-
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ricirea. Pentru aceasta cu drept cuvânt'-’;, 
s’a zis: Religiunea este temelia socie- 
tăţel, sprijinul tronurilor şi isvorul fe
ri cirel o meneştl.

Religiunea înalţă mintea, înobileşte 
inima,. întăreşte curagiul.

Căn4bn,e. vom întreba ce este religia 
unea?, Răspunsul: va fi acesta :•

Religiunea este. b: fiiLosofie sublimă ce 
ne demonstră ,ordineöT, unitatea naturel 
şi care ne tălcueşte enigma inimeî o- 
meneştî; este îndemnul cel maî puternic 
spre.a îndrepta păşii orauluî spre bine, 
pentru că credinţa îl face să ştie că 
toate faptele lut sunt vâzute de Crea
torul.

Această credinţă are o mare înrîu- 
rire asupra voinţei precum- are stăpâ- . 
ni re. asupra, gândire!;' ea ajută conşti
inţa,., ce,, porunceşte, întăreşte şi desă
vârşeşte.toate, virtuţile, întemeiază nouî 
legături de bine facere. între oameni.— 
Religiunea nerface să-vedem că cet să
raci sqnţ, -,creditorii noştri! cari aü .să - 
ne fie : şi: judecători; ea ne porunceşte, 
să ne ;portăm cu duşmanii noştri întoc
mai, cum-.ne-am purta cu- fraţii, noştri; 
ea-esţe care.-ne înfăţişează .Fiinţa Su-, 
premă,- - ea- un- adevârat părinte, îngă--. 
d ui tor şi- milos. : _

Religiunea inimeî,-este virtutea. - în

3
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faptă, ea este legiuirea cea mal morală, 
ale cărei porunci sunt numai bine-fa- 
cerl cereşti.

Credinţa, orl-cât de misterioasă este, 
nu putem tăgădui că numai ea singură 
răspândeşte asupra vieţel noastre oare
care lumină şi oare-care mărire; ne
credinţa nu întemeiază nimic, ea este 
filosofia neantului.

Ea tăgădueşte Dumnezeirea, sufletul, 
■viitorul, ea se înfăţişează omului ca un 
duşman, ea îl răpeşte totul, până şi 
chiar firea virtutelor şi nemurirea o- 
noareî.

Dacă ne dă vr’o lumină, eà este în
tocmai ca trăsnetul ce sdrobeşte tot ce 
loveşte.

Necredinţa nu este alt de cât nöptea 
cu toate întunecimele sale, ce se adă
posteşte în inima omului. ...

Val ! Cu ce valuri necredinţa ne a- 
coperă! . ■ . - ,

. A trăi fără a şti de unde venim, şi * 
nici unde vom merge; a trăi printre 
nenorociri şi crime;.a. vedea curgând, 
lacrăral, a le vărsa inşine adesea, şi în 
cele din urmă.,, a ne pierde !
. Yal ! înceteze , odată necredincioşii de 
a-se bărfi însă’şl.!

Pentru., denşi lumea este un haos,

!

?• • •



■

38
• v

omul e o enigmă şi viaţa o lungă su- ' 
ferinţă. - •

Religiunea şi credinţa, făcea ea so ţa • 
Prinţului Mateid, să se adăpostească 
sub umbra chiliei sale, fără a’şl aminti 
de bogăţiile lăsate în falnica sa locuinţă, 
când fugise de frica Iul Leon Vodă.

La umbra altarului omul îşi poate 
afla limanul, pentru care . cu drept cu- r 
vent putem*’ zice :

„Tu ce ie lupţi în lume cu crâncena durere, 
, . „Tu ce din umbra neagra aspiri sâ vezi lumina;

„In ăst locaş de pace găsi-ve! mângâiere, 
„Altarul pune raze pe fruntea ce se închină.

Monastirea în care se adăpostise cu
cernica doamnă, era monastirea Viforîta.

Această monastire se află pe Ialo
miţa, aşezată într’o vale largă, cu totul 
aproape de satul după vatra el, cale 
de vre-un ceas de Târgovişte. Ea a fost 
întemeiată de Vlad-Vodă la anul 1530 
şi restaurată în urmă de către Banul 
Grigori e Basarab Brâncoveanu şi de so
ţia sa Safta Balăş.

Biserica este destul de mare, însă 
zidită fără de stil, a suferit mult din 
cel din urmă cutremur şi a maî fost 
stricată prin nişte reparaţiunî în anul 
.1839. Această monastire a fost întru
nită de către Matei ü Voevod cu schitul

\
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Săculeţele, ce se află în apropiere de 
monastire ca de treî kilometri.

Ea s’a întreţinut şi s’a administrat 
în trecut de casa Brâncovenească.

Dintre objectecle vechi ce se află în 
biserică este o icoană mare lucrată în 
argint aurit cu patronul sfîntul muce
nic George călare, dăruită de Leon 
Vodă Tomşa şi Doamna sa Victoria la 
anul 1631.

Aşa se descrie acum această sfîntă 
monastire de către D. Constantin St. 
Bilciuresou, în scrierea sa întitulată: 
Mănăstirile şi Bisericile din România, 
tipărită la anul 1890, în tipografia căr
ţilor Bisericeşti din Bucureşti.

■
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Principele Mateiü cu boierii sëï la vină-
toare.-r-Lupta sa cu ursul.—Sosirea 

lui Scarlat si a Luxandvei
In vremea în care Doamna îşi jelea 

soţul, la a cărui întâlnire nu se mal 
gândia; sä vedem ce făcea logodnicul 
frumoasei Luxandra.

Am vëzut cum spre a’şl înlătura ne
răbdarea ce avea de sosirea logodnicei 
sale, Mateiü îşi găsea mângâierea în 
vânătoare.

Intr’una din aceste întreprinderi, se 
vedea mal mulţi boerl călări pe micii 
cal munteneşti cu şale turceşti, înşiraţi 
ca la o bătălie împrejurul stăpânului 

r lor, aci adunându’şî bătăiaşil la sune
tul cornului, mal încolo, încărcându'şl 
carabinele cu iarbă din Franţa, căutată 
pe atunci de toţi orientalii, pentru că 
era fină şi bună de bătaia carabinei.

Fugeaü pe coaste, săreatt prăpăstiile,

L ' _________
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cu strigăte mari spre a speria urşii şi 
lupii, singurii locuitori, pe atunci ale 
sălbaticelor păduri de brazi, şi ale că
ror înalte vârfuri se îndesat! unele lângă 
altele spre a privi în adâncul prăpăs- 
tiilor cum se aruncă şi se învârtesc 
torentele apelor.

Răguşitul sunet al cornurilor, urle
tul câinilor şi ţipătul oamenilor, tro
păitul cailor, năştea un înspăimântător 
sunet, în mijlocul căruia părea că urlă 
pădurea toată, căci ecourile sale dă 
lovitură pentru lovitură şi glas pen 
tru glas.

Prinţul Matei ti în fruntea boierilor 
săi, îşî îndrepta cu mândrie voinicul 
săti corp pe şeaua caluluï sătl de răs- 
boiţi.

Carabina luî de argint, a căreî ţeavă 
masivă lucrată din cel raaï fin oţel de 
Damasca, răsuna pe umerii săi ca un 
tun pe ale sale roate.

El îndemna vânătorii, învârtind d’a- 
supra capului săti o suliţă lungă de 15 
picioare, şi zîmbind de stângăcimea u- 
nui sătean, care voind să sară peste o 
prăpastie, se împedica de teama spre 
a nu cădea ,în adâucul apelor ce şer
puia prin mijlocul ei, sări cu- al. sô.ti 
cal înspăimântătoarea prăpastie.

La această săritură, strigătele de ura
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se înălţării, din toate pepturile, şi maî 
• mulţi îl imitară.

Intr1 acest loc, o turmă de cerbî şi 
căprioare li se înfăţişară; vânătorii se 
asmuţiră asupră-le.

Pe când fricoasele animale fugeaţi 
înspăimântate de gloanţele vitejilor şi 
destoinicilor vânători, un urs de o mă
rime înfiorătoare eşind dintr’un stufiş, 
se aruncă cu un răcnet înspăimântă
tor asupra unul vânător.

Prinţul vëzênd pericolul vânătorului 
se aruncă în goana caluluï sëü, ale că
rui picioare, abia atingând pământul, 
se asemăna cu un arc întins.

Ursul zărindu’l începu a fugi, şi sări 
peste prăpastia ce se afla în faţa lui.

Indrăsneţul principe nu ’şl părăsi 
prada, ci îndreptând u-se pe şeaua ca
lului sëü, înfipse ferul suliţei în côsta 
duşmanului sëü, care plin de sânge se 
rostogoli pe o stâncă.

Prinţul Mateiü se pregătea de a’I mai 
da o nouă lovitură, când d’o dată ur
sul se ridică cu un îngrozitor strigăt 
de durere, şi se asvîrli cu capul în jos 
asupra lui.

Calul şi călăreţul la rîndul lor se ros
togoliră, aşa că, cât p’aci era s'o paţă 
ginerile lui Scarlat, dacă nu s’ar fi fe
rit de lovitura ce’l ameninţa.
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Când văzu botul deschis al monstru
lui ce se aruncase asupra lut, el trase 
repede din cingătoarea sa un pumnal 
scurt şi ascuţit şi i’l împlântă în gât ‘ 
apot descurcându-se de calul sëü, căruia 
ît curgea sângele din nas, o luă la fu
gă pe cât putea.

Pe când duşmanul săti îşt scutura 
capul cu urlete înspăimântătoare spre . 
a’şt scoate ferul din rană, gospodarul 
se apropia de marginea unuï rîü, lă- 
sându’şt calul, suliţa şi pumnalul pe 
câmpul luptet, luând cu sine numat ca
rabina ce’t sbura pe spate, cu un iata
gan ce'l avea în cingătoare.

Cursul apet unde sosise prinţul Ma- 
teiti, era singura piedică ce’l despărţia 
de mulţimea oamenilor sëï, ale căror 
strigăte şi urale le auzea.

El se aruncă în apă spre a1 şt ajunge 
în not oamenit.

Curentul era repede şi periculos, tre
buia toate puterile întrebuinţate spre a 
nu fi tîrît de această apă furioasă care 
îl respingea necontenit departe de jţăr- 
mul unde voia să ajungă.

In acea vreme, ursul care rămăsese 
pe ţiclăii, isbutise de a’şt scutura pum
nalul oprit în gât, şi când. îşt văzu scă
pat duşmanul scoase un strigăt înfio
rător.
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Maï repede ca cerbul şatt căprioara, 
se lăsă a aluneca îu lungul stance! as- - 
cuţite ce.l despărţea de rîü, şi se a- 
runcă în apă după principe.

Acesta trecuse 3 părţî din lărgimea 
rîuluî, când fără veste auzi la spatele 
lut isbindu-se apa de latele labe ale ur
sului, şi’! auzi puternica răsuflare ce 
întrecea. sgomotul valurilor

Plin de spaimă îşt întoarse privirea 
cu înfiorare şi privi dout ochî scânteeţorî 
şi o labă ce roşea apa cu a eî lovire.

Atuncî îş! reîndoui puterile până ce 
în fine ajunse la ţărm.

Dar, în acea vreme, protivnicul lut 
sosea la ţărm, puţin mat în sus de dîn- 
sul ; iar escorta principelui, în faţa a- 

. ceste! privelişti, alerga .din toate pute
rile sale, spre ajutorul stăpânului el.

Prinţul pe dată îşi înhăţă carabina 
ce o purta atârnată la spatele săă, şi 
ochi cu îndemânare feara sălbatecă ; 
căci drept vorbind, domnul era cel mal 
destoinic cavaler al vreme! sale şi cel 
ma! bun vînător, aşa că arma,cu care 
se slujea, nici odată nu rămcânea de ru
şine în mâinele luî.

. El trase cocoşul tocmai la timp ; dar,' 
apa muiase iarba din, -ţigae şi. loyitura 
nu’ş! avu rezultatul dorit.

.

tS\ 'i
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Atuncî spaima se întipări pe faţa vâ
nătorului. '

Sfârşit de osteneală'aştepta moartea, 
când un bărbat cu o cealma roşie se 
aruncă în faţa fiarei ce sta îndreptată 
contra pradeî sale, şi apucând ’ o' de mij
loc, ö făcu să se rostogoliască pe pă- 

j merit împreună cu densul. ■
Ursul dădu un răcnet mult mai în

fiorător ca cele-Falte, şi’şî întinse labele 
către noul säü duşman spre a’l strivi. . 

Turbarea lui rămase însă fără putere. 
Ochiî i se învîrtiră în orbita lor, lim-'

S ba i se în veni ţi şi încetă de a se maï 
j mişca; apoî făcu o ultimă silinţă spre a 

se descleşta din braţele puternice ceT 
strîngea ca într’un teasc, după care 
recăzu fără a mai răsufla

El primise cincî lovituri de cuţit 
Domnul şi oamenii sëï, cari soseaţi 

în cele din urmă, ajutară pe bărbatul 
cu cealmaoa roşie spre a se rîdica, şi 
principele recunoscu în acest mântuitor 
trimis de Providenţă, pe socrul săă Scar- 
lat, măcelarul sul tai ului.

In urma mai multor complimente, şi 
după ce monstrul jupuit de falnica lut 
■blană, fu lăsat în prada câinilor lacomî 
de hoit, toate corn urile răsunară spre 
a se aduna vînătoriî, ca împreună cu 
toţiî să se îndrepteze către Tîrgovişte-

:
;
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Frumoasele poziţii ale acestor locuri > 
s’aü descris de maî mulţi scriitori şi 
poeţi al ţârei noastre, dar pentru cil ... 
n’am întâlnit, în scrierile noastre, rer 
produsă descrierea făcută asupra aces
tor locuri de Stanislas Bellanger, care a ->;- 

. vizitat părţile acestea în 1836, când a • 
scris şi călătoria sa întitulată: Le Kéru- ;

. . tzai cred util a reproduce în titlul • - 
următor, partea din această călătorie, : 
în care scriitorul îşi arată impresiile 
saie privitoare la Târgovişte.

..*

-

-r-<: • . «.
-

•J
7*

..
i

• • .:
»



.)

IV .

1 . Târgovişte.— Versalïele Valdlüet.—Cons
tantin Basaràb—Poetul loan Eliadè.^—

O noapte pe ruinele Târgovisteï.
«Dupë ce vizitarăm Câmpulungul, zice 

S. Beilanger, ne îndreptarăm îndată către 
Târgovişte, a doua capitală a Valahiel.

Istoria nu ne a arătat numele acelui
care a aşezat primele temelii ale âces- .........
tul oraş, însă totul ne face să credem 
că origina sa este din cele mal vechi.

Acest oraş aşezat într’o plăcută parte, 
avênd d’o parte de hotare un şir de 
dealuri încântătoare şi de cea-l altă . 
parte un . frumos şi întins plaiü, în mij
locul căruia şerpueşte Dâmboviţa, a- 
cest oraş mult timp a fost neclintitul 
scaun al cârmuire!.

Prerogativele sale nu şi le pierdu de 
cât în vremea în care voivodul Cpns- 
tantin Basarab Brâncoveanu îl părăsi, 
spre a se duce să onoreze cu prezenţa

.

* /
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sa creşterea oraşuluî lut Bucur.
Atuncï Târgovişte era pentru Vala- 

liia ceea ce Versaliele fusese pentru 
Franţa. Toată boerimea îşî avea locu
inţa sa.

Bogăţia sa năştea râvna celor l-alte 
oraşe inarï.

lsbită în inimă de plecarea Curţeî, 
căzu în cea mâî desăvârşită singurătate.

Toţt locuitorit săî, odinioară atât de 
veselî, imitându’şî stăpânul, plecară din 
zidurile sale, şi de atuncï rămase pen
tru tot-d’a-una uitată.

Vremea 'şî-a mistuit lucrarea.
Astă-zî abia se mat poate clasa în 

rîndiil orăşelelor.
Din vechea sa strălucire nu rămâne 

de cât num aï ruine.
Tot aşa, precum am zis, şi despre 

Câmpulung, cu maî multă dreptate tre- 
bue s’o spunem despre această capitală.

Uliţe marî, ’nalte şi late meterezurî, 
marî şi vechî clădirî, tristele şi impu- 
itoarele palate ale suveranilor, toate ati 
devenit prada părăsireî ; numaï ruinele 
mărturisesc ce aö-fost odinioară.

Un .poet foarte însemnat, loan JElţatte, 
fiö al ţăreî, cuprins de un cucernic en- 
tusiasm pentru măreţele suvenirurï ce’ï 
amintea această nobilă cetate, sub ti
tlul : O noapte pe ruinele Târgovi$tă,’\-a

vi
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consacrat condeiul şi ostenelele sale.
El cheamă pe eroiî carî rînd pe rînd 

ati locuit’o, apărat*o, pe care îî dă de 
modele urmaşilorlor.

Cu toate că prin traducţie, această 
poezie, îşî pierde mult din energia şi 
farmecul sëü, totu'sî îmî voi permite 
de a o traduce aci :

«Ombres de nos aïeux; je ne viens pas 
«troubler vos cendres ; mes mains ne sont 
«point armées du glaive qui, tant de fois 
«vengeur de la Valachie, fut déposé sur 
«votre cercuiel etc.»

Intr’unul din cmitirele Târgovişteî, 
se priveşte mormêntul unuï bărbatca^ 
re, mort în al patru-zeoï şi-patrulea an 
al vîrsteï sale, îşî întrebuinţase viaţa 
dupë maniera luï Sardanapal, apropi- 
indu’şî şi epitafiul acestui desfrânat sa
trap :
Hacc liàbeo quae edi, quae que exsaturata libido 
Iiausit : at illayacent multa etpraeçlara relicta.

Epitaflü ce Aristotel pretinde că este 
vrednic de un rîmător, şi al câruï e- 
chivalent se poate afla în această ruşi-' 
noasă apoftegmă, săpată în josul statueï 
rădicată fiuluï luî Acranazes:

Bea, mănâncă, desfătează-te pe cât poţî; 
Toate cele l-alte lucruri nu sunt nimic.

4
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Nicï un om, într’acest loc, nu putu 
sä ne spună numele acestuî mare ce
tăţean, nicï chiar să ne arate ceva îm- 
privinţa vieţeî sale.

Era uitat cu desăvârşire. Patria in
grata !

La sosirea noastră In Târgu-Vestei, 
traserăm la d. Bălănescu, un prieten al 
d-luî de Mondouville.

D. Bălănescu, moşnean a cărui' ur
banitate, opreşte cu sila, sub streaşină 
sa, călătorii ce întâmplarea sail noro
cul lor ÎÏ aduce înaintea casei' sale, a- 
vea atuncî, la două chilometre de o- 
raş, o desfätätöre casă de ţară şi toţi ti
neri! ţăre! îşî dădeati pe fieş-ce zi în
tâlnire, sigur! de a primi or! şi când 
o frăţească ospătare.

Aci aflarăm ma! mulţi tovarăş!, şi ne 
lăsarăm de a fi atraşi de plăcerile a- 
cestuî Tibur, ca şi Telemah de amăgi
rile zeiţe! Calipso şi a insule! sale.

Furăm atât de încântaţij în cât când 
sosi momentul plecăreî, pe nesimţite 
ne văzurăm atinşî, eü şi tovarăşul meii 
de călătorie, de un fel de friguri lene- 
voase aproape nevindecate.

Cu toate acestea, precum boala nu 
era de natură spre a ne împiedica de 
a lua aer, ne hotărârăm, pentru, a o- 
morî timpul, să improvizăm un teatru,
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şi së poftim la reprezentaţiile noastre 
pe oaspeţii pădure!.

Cine ştie ! Poate că lupiî, urşiî şi 
vulpile att simţul scenic mal desvoltat 
de Celt mulţi oameni.

In lipsa acestor privitori cu blană, 
ne mulţumeam de a juca numai pen
tru gustul nostru.

Proiectul, ori cât de ciudat se poate 
crede la prima privire, îndată ce se ză
misli se şi puse în lucrare.

In apropiere de casă, se afla o po
iană spaţioasă în pădure, împărţită de 
natură în trepte de brasde cu iarbă 
verde, înconjurată de un stufiş des şi 
mlădios : din această poiană făcurăm o 
măreaţă sală.

Nici odată opera, în cele mal fru
moase zile ale sale, n’a imitat aşa de 
bine natura, etc.»

In această scriere, vorbind despre 
Matheitt Basarab, se exprimă ast-fel :

«Matheiă, voevodul Valahiel, care 
domnea în aceea’şl vreme ca şi Vasile 
Lupu în Moldova, se ocupa spre a re
organiza armata, a fonda şcoale, a face 
să se tipărească Noul Testament în 
limba română, a zidi biserici şi mo- 
nastirl.

«Basile, dupë exemplul sëü, fundă 
un colegiü care a păstrat numele sëü,
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înfiinţă catedre de théologie şi de drept, 
de limba latinii şi greacă, de arabii şi 
turcii ; el făcu tipografii în care s’a ti
părit legile lui ce aü ajuns până în 
vremea noastră, etc.»

La pag. 303 a vol.. II, zice :
«Am zis că Basile acordase pe mult 

iubita sa fiică, Luxandra, fiului hatma
nului Kiemielnisky, al cărui ginere era 
chiar el, şi Timuş fiul sëti, era foarte 
încântat de aceasta.

«Basile, în cearta cu Kiemielniskyr 
simţea că’î scad puterile. Mal multe o- 
raşe din principatul sëti căzuse în pu
terea duşmanului.

«Polonezii, pe sprijinul cărora se în- 
crezuse, lipseaţi. Doué corpuri de ca
zaci înconjurară fără veste Soroca şi 
Hotinul.

«In această stare a lucrurilor, gospo
darul voind să evite cele mal mari ne
norociri, se hotărî de a trata cu so
crul sëti.

«La 2 Haiti 1651, el semnă un trac
tat în patru articole ce hatmanul îl 
dresase şi scrisese cu chiar mâna sa, 
şi care era conceput în aceşti termeni :

Art. I. «Principele Moldovei îşi va 
păstra provincia cu tot dreptul.

Art. IL Fiul lui Kiemielnisky va de
veni ginerile sëü.
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Art. III. Se va numëra 600.000 de 
talerï tătarilor şi cazacilor.

Art. IV. Basile se va feri de a spri
jini pe polonï».

Kiemielnisky într’adins întrebuinţase 
acest laconism.

Maï 'nainte de primul sëü rezbel cu 
polonii, dupé ce bătuse pe Sobiesky şi 
făcu pe Casimir să’I ceară pacea, el 
primiso următoarele condiţii :

«Casimir va fi liber de a întreţine o 
armată de 40.000 oameni.

«Jidovii şi Iesuiţiî se vor goni din 
Ukrania.

«Coribut Viasnovsky se va goni din 
Polonia».

Acest din urmă articol se. dictase de 
Timuş, care ştia că Coribut iubea în 
secret pe Luxandra, şi care la întoar
cere fu mulţumit de această frumoasă 
principesă, asupra căreia de mult timp 
fiul hatmanului îşi aruncase privirile.

Alianţa lui Kiemielnisky şi a lui Ba- 
. sile, fu fatală acestui din urmă.

Ea grăbi căderea sa dupë tron.
«Racoviţă II, voevodul Ardealului, şi 

Matheiü gospodarul Valahiel, se uniră 
într’acest scop şi se încercării de a a- 
trage în partea lor şi pe marele logo- 
fét al lui Vasile, Burduzeanu. ' Aceasta 
le fu uşor.
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«Amăgit prin speranţa de a ocupa în- 
tr’o zi locul stăpânului sëü, acest dem
nitar abuză cu neruşinare de încre
derea ce o avea, şi în Duminica Flo
riilor, din anul 1655, doué armate, una 
de valahi şi alta de ardeleni, intrară 
de o dată în Iaşi, una pe la mează-zi 
şi alta pe la mează-noapte.

«La vestea acestei întâmplări, la care 
nu se aştepta, Basile n’avu de cât tim
pul să fugă ; dg,r nu trecu mult şi se 
întoarse însoţit cu o trupă de 14.000 
cazaci comandaţi de ginerele söü, răs
toarnă pe Burduzeanu, care se instalase 
în locul sëü, respinge peste munţi pe 
Racoviţă, şi goneşte pe Math ei tt în Va- 
lahia.

«Acest prim pas făcut, în loc de a 
se culca în izbândă, tatăl Luxandrel 
voi a se măsura spre â’şl asigura re
zultatul.

«El făcu apel la popor, porunci ru
găciuni publice prin toate bisericele, 
se avîntă în urmele principalului sëü 
protivnic, şi îl întâlni în plaiurile din 
Mărăcin enl.

«Basile avea 7000 de ostaşi aleşi ; 
Valahii eraü mal puţin în număr, dar 
aceeaşi ardoare însufleţea amândouë 
taberile.

«Fraţilor, zise Matheiü soldaţilor sëï

_ -
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înşirându'I în linie, duşmanul ne-a căl
cat pământul ; ruşine noô de’l vom 
lăsa cu viaţă.

Din partea sa Basile, zicea moldo
venilor :

«Copil, rugaţi pe Dumnezeii să ne 
vie în ajutor! fiţi târî, duşmanul este 
aproape ! Doresc ca fieşte-care së aibă 
o îndoită judecată, o îndoită vedere ; 
dar toţi së aibă acelaşi glas, aceeaşi 
cugetare, aceeaşi credinţă şi aceea’şl 
iubire pentru Domnul nostru Isus Cris- 
tos, pentru mult iubita noastră patrie 
şi pentru mine, principele şi părintele 
vostru!

« Arătaţi-vö vrednici de strămoşii voş
tri! !

«Feriţi-v0 de a înmormânta aci mă
rirea armelor voastre !

«O dată pierdută, së nu maî speraţi 
de a o mal reafla !»

Valahii începe lupta mal întâiii. O 
geloasă învrăjbire îl atrage şi îl face 
sô compromită isprava ce o dobândise 
în cursul zilei.

Striviţi de gloată, eï daü înapoi, se 
pregătesc de fugă.

«Fraţilor, le strigă Matheitt cu un glas 
statornic, ce aveţi să faceţi din gloria 
noastră? UitataţI dar trecutele noas
tre isbânzï ? Nu mal aveţi credinţă în
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Dumnezeii? Şi nu vô ruşine de a fugi 
de 'cazacii nedesciplinaţl ? La luptă cu. 
toţii !»

La aceste cuvinte, valahii îşi string 
rîndurile şi luptă cu protivniciî lor, 
piept la piept.

In fruntea lor, Matheitt se aruncă cu 
furie. .

O lovitură de glonţ îl izbeşte în ge
nunchi ti, şi îl face o rană adâncă ; în- 

• sä, departe de a o luă în seamă, res
pinge pe chirurgul care vine să’! lege 
rana, şi se luptă cu o destoinicie fără 
seamăn.

Calul sëtt, cu pântecile sfâşiat, strë- * 
bate în sinul mulţime!.

Toţi boeri! sëï, ofiţeri! şi oameni! 
curţe! sale, se întrec împrejurul Iu! 
în îndemânare- şi vitejie.

Şi oii toate astea, de şi foarte bravi,; 
sunt.aproape de a- fi înfrânţi; duşnia-; 
nul î! coprinsese, puterile lor să slă- * * 
.beati, armele lor zdrobite prin încer
cările vitejeşti, nu-1. mal putea; ajuta.

O întâmplare, neprevăzută îi scăpă.
Pe neaşteptate, şi în momentul când 

treceaă în gloată rîul Ialomiţa, ce ur
ma së le adăpostească retragerea, o. 
mare vijelie isbucni asupra moldove
nilor, ce aduse învălmăşeală, înspăi
mântă caii, car! se aruncă asupra in-

:-â
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fan terieï. şi inundă câmpul în toată în
tinderea luî. «

Aceasta fu de ajuns spre a da va
lahilor curagiul ce'l pierduse. Convinşi 
că această vijelie era un ajutor trimes 
de cer, se reîntorc asupra prntivnici- 
lor lor, îndreptează tunurile în contră- 
le şi’! înspăimântă, apoî profitând de 
aceasta, îî râstornă, îi striveşte, şi nu 
:î lasă în pace pînă ce nu'! împrăştie 
cu totul.

In mal puţin d'o oră, Basile îşî pierdu 
tabăra, muniţiele, drapelele şi tronul.

Tret mi! de valah!, cam aţâţ! mol 
■dovenî, şi maî mult dé şease mil dè 
cazac! căzură.în câmpul luptei.

Moldo-valahi! fură înmormântaţi la 
un loc,, rădicându-se o movilă d’asupra 
căreia se înălţă o cruce. Cazacilor li 
se făcu un mormânt deosebit de al a- 
cestora. - ;. *

Biruiţoi, Mateiü intră în Târgoyişte, 
pe atunci capitala ţârei, în sunetul clo
potelor şi al tunurilor.

De această isbândă nu se bucură 
mult timp.

Basile căzuse. vietimă a încredere! 
sale în Burduzeanu, Mateiü pentru că 
înălţasâ în treapta cea mal înaltă a câr 
rnuire! pe un intrigant, un . fost olar.

«Ghinea, zice cronicarul Greceanu,
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începu së întoarcă roata cârmuire! pre
cum întorsese pe aceea de olar, atât 
de repede în cât se sfărâmă şi fu gonit.»

Poporul, învrăjbindu-se, puse în ve
derea stăpânului greutatea greşalelor 
robului; pe care’1 omorî în faţavoevo- 
duluï, etc.»

Când citim astă-zl luptele întâmplate 
între valahi şi moldoveni, aşa precum 
se numea atunci naţia noastră, sufletul 
ni se umple de mâhnire şi inima ni se 
zdrobeşte de durere, la auzul acestor 
sfîşierl frăţeşti.

Din nenorocirea naturel omeneşti,, 
lupte de acest fel, istoria ni le arată 
şi la alte popoare.

Nu numai popoarele Greciei şi ale 
Romei, să luptaü între ele, dar încă şi 
alte poapoare.

In timpii moderni, revoluţia Franţei, 
ne-a probat pînă în ce treaptă de tur
bare ajunge lupta, când ea este între 
fraţi.

Val! Dacă aü périt popoare şi nea
muri, adesea aü périt numai prin gre- 
şalele şi rëutatea lor.

Aceste exemple, së le luăm de lecţii,, 
şi së ne deprindem de a strînge legătu
rile unire! şi iubire! în tot neamul Ro
mânesc.

Mal cu seamă, së ne rugăm Iul Dum-
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nezeü, spre a ne trimete bărbaţi marï 
carï prin virtuţile lor së facă a stră
luci neamul românesc, în mijlocul ce
lor-1 alte popoare, ast-fel precum stră
luceşte soarele pe cer.

Prin ast-fel de bărbaţî, naţiunile cart 
aii fericirea de a’î vedea odrăslind în 
sîniri lor, ajung a dobândi cele maî 
numeroase şi cele maî trainice bogăţii 
de carî şi norocul este gelos.

Atuncî nu se va maî preţui averea, 
ci meritul, talentul şi virtutea. Atuncî 
nu ne vom maî ocupa de cusururile al
tora, ci numaî de îndreptarea greşale- 
lor noastre ; ne vom sili numaî de a 
nu fi întrecuţî în virtuţî de alţiî.

Atuncî vom înţelege câtă dreptate a- 
vea bărbatul care zicea :

«De voiţi ca un Stat së fie cârmuit 
cu înţelepciune, puneţî în fruntea câr
muire! pe ceî maî oneşti bărbaţî.»

In speranţa că, viitorul va aduce 
neamului omenesc fericiri necunoscute, 
astă-zî, së ne aruncăm privirile spre 
timpii descrişi în această scriere, şi së 
privim ce se întâmplă în Târgovişte 
dupë ce Mateiü se întoarse de la vâ
nătoare însoţit de aï sëï.
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Luxandra la 'palatul din Târgovişte.— 
Scarlat ţine ca fiica sa sé nu ’şî arate

faţa.—Discuţia lui Mateiü cu Scavlat.
Luxandra însoţită de aceï carî o ur

maţi,, trăsese la palatul domnesc.
Pentru a. da el însuşî pe iubita luî 

fiică în braţele sociuluî el, Scarlat pă
răsise curtea Sultanului.

Când Domnul îşi întâlni logodnica, 
se miră de a o vedea îmbrăcată în 
haine de cadână, şi cu faţa acoperită 
de iacraacurl, aşa precum este obice
iul la neamul mahometan. .

Acestea sunt două voaluri de muse- * 
linei, din cari unul acoperă fruntea şi 
cel-l-alt partea feţei; adică că nu se 
lasă descoperită de cât numai în faţa 
ochilor.

El nu zise nimic despre aceasta, cre- 
zênd că este numai un fel de gust al 
viitoarei sale soţii, şi supărarea îl trecu .

.
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îndată ce auzi accentele aşa de plăcute 
ale glasului acelei ce o iubea.

Apucând de mână pe Luxandra simţi 
că mâna’! tremură cu violenţă.

«Fără îndoială, îşi zise el, aceasta 
provine din cauza naturel el timide.

Glasul Luxandrel tremura ca şi mâna 
ce o ţinea în mâinile lui Mateiü, şi o- 
chil săi atât de strălucitori şi aşa de 
vil odinioară, abia îndrăznea acum 
să’l ridice în sus, ca şi când nu s'ar 
fi crezut vrednică de a-1 privi în faţă.

Principele nu’şl putu opri o mişcare 
de nerăbdare şi de nemulţumire, când 
densul zări printre oamenii care înso
ţise pe Luxandra, pe ambasadorul prin
ţului Moldavie!, duşmanul sëü de morte, 
pe chiar acel Pândele, acea fiinţă dis- 
graciată de natură, al căruţ zîmbet veş
nic avea un aer batjocoritor.

In acea zi, se afla în urmele feţei Iul 
Pândele ceva mândru şi dispreţuitor, 
ce până atunci nu se mal văzuse.

Se părea că, această schimonosită fi
gură, era ca o pează rea în mijlocul 
acestor pregătiri de fericire.

Principele, spre a face se nască în 
inima sa razele speranţei şi mângâerel, 
se apropie de logodnica sa, zicêndu’ï :

<Princesa mea, astă-zl chiar vom 
merge la biserică, spre a desăvărşi în

.



62

faţa preotului, jarâraîaţul ce ni Tam 
dat la Constantinopol, de a trăi împre
ună şi a ne iubi în toată viaţa. In a- . 
cest scop bărbatul téü te roagă de a’ţi 
ridica voalul, şi de a arăta boerilor mei 
frumoasa’ţl faţă, ce are să domnească 
asupră-le, precum domneşte şi asupra 
mea. Această plăcere n’al să ’mi o re
fuzi ?»

La aceste cuvinte, Luxandra se re
trase câţl-va paşi şi se arătă foarte 
mişcată.

Scarlat se apropie repede de domn, 
căruia cu un glas aspru şi aproape po
runcitor, îî zise :

«Nu, fiica mea nu’şl va ridica voa
lul maî înainte de a se săvîrşi cunu
nia. Principe, dacă nu'ţl convine a- 
ceste condiţiunî, n’al de cât să'ml spuî 
şi sunt gata de a’ml lua copila precum 
şi zestrea ce’î am adus, spre a më în
toarce la Constantinopol. Lesne va găsi 
acolo un bărbat pentru fiica sa, favo
ritul sultanului Murat».

Prinţul rëmase foarte uimit la auzul 
acestor cuvinte şi întâlni din noti sar
donica privire a luî Pândele, care îî 
pătrunse inima ca o săgeată înveninată, . 
fără a putea ghici pricina durere! cru
de ce o simţia în adêncul sufletului- 
sëü.

j
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Ca toate astea, se temea de a mânia, 
stăruind, pe supărăciosul, sëù socru, 
care, chiar în Tergovişte, ar fi putut 
së’ï cumpănească puterea, de oare-ce 
înrîurirea numelui sëü era puternică şi 
de temut.

Când îngenunchie cu logodnica sa la 
picioarele altarului, II veni una din a- 
cele porniri sufleteşti ce câte odată te 
face să schimbi pe nesimţite părerile 
cele mal bine hotărîte ; şi cu toate pro
iectele sale de ambiţie şi de iubire, 
gândul îl îndemna se înlăture această 
căsătorie, dar judecata îl opri«

Părea că un demon duşman al liniş
te! sale îl tulbura ; şi într’adevër, că 
întorcendu’şl privirile zări figura schi- 
loadă şi despreţuitoare care ’1 privea, 
ascunsă dupë un stâlp al bisericeî..

Aceasta era aceea a Iul Pândele !
Sosind noaptea, Scarlat se arătă mal 

grăbit şi mal poruncitor dupë cum fu
sese în cursul zilei.

Luxandra sta tot înzăvonită şi pe 
când se pregătea de a se retrage în 
camera nupţială, leşină.

Domnul îşi încruntă sprîncenile.
Chemând în ajutorul el pe femeile 

palatului, îşi scoase sabia ; apoi cu ca
pul sprijinit în mâini, aşteptă desluşi
rea acestei întîmplărL

j

;
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Când gospodarul Mateiü rëmase sin
gur cu femeeasa, o aşeză lângă densul.

»Acum, ÎÏ zise densul, scoateţi vălul,. 
Luxandro, nu mal eşti lângă tatăl tëti 
spre a;l asculta, ci lângă mine soţul 
tëü.

«Aide, nu mal face cochetării, căci a- 
cum te afli sub puterea mea. Află că 
aci nimeni nu respiră aerul de cât nu
mai prin voinţa mea. Am puterea a- 
supra capetelor precum o am şi asupra 
arborilor. Numai tu Luxandro, tu sin
gură poţi. îndulci inimele acelor din a- 
ceste locuri şi poţi domoli caracterul 
unul principe, care te iubeşte, şi pentru 
care privirile ochilor tëï sunt ca razele 
soarelui în mijlocul unul cer trist şi în
tunecat.

«Din ziua în care te-ara vëzut, Lu
xandro, ara înţeles că se află o fericire 
mal mare, de cât aceea de a împlânta- 
lancéa în sângele duşmanilor, ori de a 
goni urşii si fiarele sëlbatice prin pă
duri şi prăpăstii.

«Simţii că buzele mele se pot înve
seli de plăcere fără a atinge buzele li
nei cupe plină cu vin de Drăgăşanl şi 
pentru prima dată, privirile mele se o- 
priră pe ochii unei femei cu mal mul
tă plăcere ca pe o sabie din Korasan, 
împodobită' cu diamante.
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«Atunci am simţit cât de pustiii este 
palatul din Târgo.vişte, cu toţî robii, cu 
toate bogăţiile şi cu toţî armăsarii oe’I 
am în grajduri; simţii ca lipsea cel mal 
scump lucru din lume, adecă o femee 
iubită, care se mö iubească, şi a. cărei 
desăvârşii e sä se asemene cu aceea a 
îngerilor.

«Mi sa părut Luxandro, că având a- 
c ea stă comoară nepreţuită, într’adevér 
voi fi cel mal d’încâiti din toată dom
nia mea, cel maî fericit şi cel mal 
demn de dorit; iată pentru ce ’ţi-am 
cerut mâna.

«Atârnă numai de tine de a schimba 
aceste locuri într’o grădină de tranda
firi, şi pentru act asta nu trobue alt, 
de cât să mo iubeşti şi së’mï spui că 

j mö iubeşti.
«Luxandro, scoate-ţî voalul ce’ml îra

ped n ă fericirea ; ridică’l cât mal re
pede... te rog, asculta-mö».

«Cerul îmi este martor, röspunse Lu- 
xuudra foarte mişcată, eü te iubesc din 
lot sufletul mett ; n’ain aşteptat până 
a um spre a’ţî dove li, pentru eă pre
cum al vözut, din toţi cari mi s’a pre
zentat, te-am ales cu toată voea mea 
fără a ţine socoteală de toate rugăciu
nile şi făgăduelile ce mi se făceaţi.

«Acum însă simţ că tremur, când mè
5

!
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gândesc să’ţi spun, principe, că dacă 
m’aï iubit era numai pentru frumuseţea 
mea ; destul de trecătoare şi de care 
soarta poate dispune, a cărei perdere 
de sigur că te ar face sâ fugi de mine, 
ce zic ? .poate că mă veî goni ca ' pe 
cea îmiî nedemnă roabă ?»•

Domnul o întrerupse.
«Nu, Luxandro, nicî odată. Dumne

zeul cerului n’ar face o aşa faptă, sfă
râmând cea niai frumoasă lucrare a mâi
nilor sale. !»

«Dar dacă s’ar întâmpla una ca a- 
ceâsta ? adăogă Luxândra, care-şî aţinti 
asupra luî ochiî plinî de lacrămî.

«Chiar atuncî tot te volţi iubi, zise 
principele strîngănd’o în braţele sale.

«Jur, pe Maica Domnului, Mântuito
rul nostru, crede-mă ce zic. Dar pen
tru ce să ne închipuim nenorociri ce 
nu se pot întômpla? Nu mă maî întîr-_ 
zia. Iată, scumpa mea, noaptea înain
tează şi luminările încep a se stinge. 
Luxandro scoateţi vălul, căcî ţe iubesc !»

— Ingăduie-mă, principe, ca maî.în- 
nainte să’nil fac rugăciunea înaintea i- 
coaneî sfintei Fecioare. Astă-zl maî 
mult ca tot-d’a-una, mă tem să nu’î fi 
păcătuit, şi Ghiar dacă aşî. muri acum...

. Luxandra fără a şfîrşi îşi puşe mâi
nile la pept şi îşî începu rugăciunea.'
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In această rugăciune a tinerel copile 
se afla citata cucernicie, în cât domnul 
nu îndrăzni s’o turbure. El sta nemiş
cat lângă densa.

Fără voia luî o presimţire îl neliniş
tea, pentru care aştepta cu nerăbdare 
momentul dorit de a risipi aceste te
meri.

Abea Luxandra îşî sfîrşi rugăciunea 
:şi principele îî smulse repede vălul ce'î 
acoperea plăcuta faţă...

•Groază şi desnădâjduire ! Ei dete un 
. răcnet de spaimă privind înaintea luî 

-o faţă pătrunsă de bube vindecate şi 
|. respingătoare la privire.

Pentru a se convinge că nu era o 
fantomă cë abuza de simţurile sale, tre- 

. bui Ca glasul încântător al Luxandreî 
; se sboare pe veştejiţele eî buze, spre 

.a’l deştepta şi a'î arăta realitatea.
Cu toate acestea, el credea că este 

amăgit,—că altă fiinţă luase locul Lu
xandreî. Pentru aceasta rëraase mut de 
spaimă, fără ca lacrămile nenorociteî 
copile, care se tîra la genunchile luî, 
cu mâinile încleştate,, să-î poată potoli 

- .mânia.

I •

El se avântă spre sabia luî.
— Ertare, murmură Luxandra, milă . 

pentru nenorocita care te iubeşte.
Acest cuvânt de iubire, îritr’o ast-fel
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de g uni, îï aprinse şi maï mult supă
rarea. El îşî aventă sabia, d’asupra ca
pului tinere! copile, şi tulburarea luî 
era aiât de mare, în cât nu putu rosti 
de cât aceste cuvinte :

— Veî muri, nenorocită, fiinţă, care 
aï voit să mă amăgeşti !

— O ştiam foarte bine, Dumnezeul 
med, rosti Luxamlra cu un glas aproa
pe stins, câ (1 nu iubea alt ceva de cât 
a<eastă tristă frumuseţe ce in a condus 
la perderca corpuluï şi a sufletuluî med î 
Şi ed, îl iubesc, ve«-ïnie ii void iubi !

— 'I a -Ï, strigă princip« le desperat, nu 
roşii acest cuvent, vi. leană zidiie, ci 
recuinandă’ţi sufletul lut D zed, da« ă 
va in • ï voi s.Vl primească.

«Stăpîne, fl*1 ţi milă de mine şi.amin- 
teşteţî « uvi te e !»

— Nu, v Ï muri, de nu ’mî veî 
spune cine te-a povăţuit să mă amă
geşti.

— Aï milă, amână’ţî ccl puţin până 
mâine răsbunarea. Ziua de mâine nu
este atât de departe !

— Nu, vel niirï, căcî aï voit să rîzt 
de amorul med!

«Stăpîne nii’mî arunca atât de crude 
privirî şi dacă dore'ştî să am curagiul 
de a muri, spune’nii cel puţin, că 
ierţî !

e
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— Aceï earï ascund adevărul, nu mé
rita ërtare !

«Spune’mf, mărturiseşte’mï aci, pen
tru ce aï luat locul aceleia ce o ale- 

^ sesem sa'mi fie soaţă ?
Sfîrşind aceste cuvinte, gospodarul 

j apuca pe Luxandra şi o aduse în faţa 
j icoaneî către care ea îşî întindea bra- 
; ţele.

— Voeştî a trăi ca să amăgeşti ! Aï 
tu suflet? aï inimă pentru a trăi? Viaţa 
uneî femeî fără suflet şi fără inimă, nu 
poate naşte acele iluzii ce îndeamnă 
pe bărbat la fapte marî.—O ast-fel de 
femee nu poate arăta calea idealuluî, 
ea nu poate fi oglinda libertăţeî şi a 
vii tutei ! Nu trebue să trăeştî, tu 
care te asemeni bătrânilor stricaţî, ~ a 
căror viaţa este vătămătoare. Aï voit 
să rîzî de amorul meü,—de inima mea. 
La rîndul meü, voiţi să’ţî arăt cum îmî 

> rësbun pe aceï carî vor să mă amă
gească ! Dactă aï fi avut în suflet ino
cenţa şi în inimă credinţa, mi-aï fi a- 
rătat adevărul pe dată ce aï fi sosit aci.»

Luxandra în faţa acestor ameninţări 
începu a plânge cu glas tare. Atimcî 
pe neaşteptăte Scarlaţ şi Pândele păr 
trunseră în camera nupţială, însoţiţî de 
câţî-va ieniceri.

— Scarlate, strigă cu durere princi-
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pele Matei ă smulgendu’şî barba, poate 
li vr’o ocară mal mare ca aceasta!. 
Ia'ţî fata şi pleacă cu densa ; pleacă, 
căcî aï îndrăznit cuieniceriï tëï să pă
trunzi în camera mea, së’mï violezi 
chiar palatul, după ce te-aî încercat să 
më faci a crede că am lângă mine pe 
iubita mea. Iţi daü mireasa şi dota, 
më leapăd de neamul tôü după care nu 
am alergat. Priimesc mal bine duşmă
nia de cât prietenia ta cumpărată cu- 
aşa preţ. Trebue însă să ştii că nu 
m7al amâgit precum al dorit.

«Căsătoria mea cu Luxandra este
nulă.

«Biserica, preotul care ne-a căsătorit, 
toate acestea eraü numai o închipuire, 
aranjată după porunca mea, căci o a- 
plicare tainică îmi prevestea viclenia ta.

Wezï foarte bine că n’al putut rîde 
de mine ; insultă pentru insultă ; dar 
aceasta o va plăti scump unul din noi 
amêndo.ï, o înţelegi aceasta !»

«Am curagiul să zic în cursul zilelor 
mele. :

«Volţi merge în luptă până la pragul
morţel.

«Viaţa o am strînsă la spatele meü, 
precum- păstorul îşi poartă cortul.

«De moarte, să aï frică tu, care în 
trecutul tëü nu -'afli de cât amintiri»... ;

0
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triste ce’ţl striveşte sufletul, care în. 
viitor nu vezi de cât spaimă şi groază,

I pentru .că te sprijini pe fiinţe cari sunt 
supuse morţeî, fără .să'ţî pul speranţa- 
în acela care s’att sacrificat pentru fe
ricirea oamenilor.

«Cât pentru mine, puţin îmi pasă de 
moarte ! Eă o doresc ca şi sfîntul Pacel,. 
căci numai densa mă poate desljlnţui. de 
materia ce mă ţine legat pe acest pă- 
mênt.

«Privirea ta nu pöte vedea, urechile 
tale nu pot auzi, mintea ta nu poate 
pricepe ceea ce D-zeti păstrează acelor 
cari îl iubesc.

«Acel glas ceresc şi nemuritor cu care 
Divinitatea a înzestrat omul,—acel in
stinct divin conştiinţa,—ea doarme în 
sufletul tëü sub mormanul viclenielor 
ce le-al ţesut în tot cursul vieţel ce 
D-zeă ţi-a dăruit.

«N’al iubit adevărul,nici al crezut în 
adevăr ; căci de ar fi fost ast-fel, al fi 
ştiut că numai adevărul ne arată cele 
mal curate şi cele mal înalte idei des
pre Divinitate,—el ne învaţă spre a’l 
aduce laude demne de. dănsul ; în mo
rală adevărul este, care ne arată da
toriile în ori ce condiţiunl ne-am .afla ; 
în politicii, adevărul face autoritatea 
justă şi cârmuiţii supuşi, el scapă gu-
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vernele de relele nplicftrï ale mul ţi mei 
şi mulţimea ele tirania guvernelor re- ; 
le.—Numai el singur este lumina su-, 
fletuluY, regula inirneY noastre, izvorul, 
adevăratelor plăceri, temelia speranţe
lor noaste, mângăerea durerilor noas
tre; numai densul tace nemuritori pe 
acel carii se devotează.

«Dacă ai fi luminat, de făclia adevă
rului, al şti să prer.ueştî lucrurile după 
adevăratul lor preţ, nu te-at lăsa să fii 
jucăria slăbiciunilor tale.»

— Principe Mateitt, răspunse favori
tul sultanului cu un ton liniştit şi ne
păsător, care era în opunere cu aprin
sa mânie a Domnului, astîi-seară chiar 
mă voiţi îndrepta către Constnntinopol, 
unde voiă face să se hotărască validi
tatea căsătoriei tale prin patriarhul slin-, 
tei noastre biserici.

«In urmă poate că vel avea a re
gula oare-oare socoteli cu vre un trimis 
de al sublimei Porţi».

-• Şti ö că al puterea să-ml tal ca pu, 
adăogă principele Valahi el, însă dru
mul este lung clin Tergovişte până !n 
Constantinopol, şi nimeni dintre noi nu 
poate şti ceea ce soarta hotărăşte.

— Panelele, întrerupse Scări at, al po
runcit să se facă pregătirile pentru ple
care ?

-
I

/



73

«Caii sunt înhămat!, rëspunse acesta, 
şi oameni! noştri gata de plecare.

— Râmat sânëtos gäzduitorule boer.
— Oaspetele meü. zise gospodarul lut 

Scarlat, regret că plec! supărat, a’ş! fi 
dorit sä fim prieteni', dar cu viclenia 
nu më pot împëca

— Cred că te ve! împăca, rëspunse 
Scarlat, când vet prii mi ştreangul prin 
bostangiul seraiul ut.

Domnul ît întoarse spatele şi Scarlat 
plecă.

Zorile se iveaţi, când Luxandra, în
soţită de aï sëï, se depărta de Têrgo* 
vişte.

Dupâ o cale de douë zile, Scarlat 
trecu Dunărea pe la Zimnicea, mulţu
mind lut Dumuezeti că a pus piciorul 
pe pământul Sultanului.

In calea sa spre Constanţinopol, că
zând greii bolnav, muri la Andrianopol.

După care Pândele luă cârma ca
ravane! şi se îndreptă către Constanţi 
nopol.

Fiind că vorbirăm de Adrianopol 
cred că este util a zice câte va cuvinte 
in privinţa acestui oraş :

Andriauopolul,sati pe turceşte Edeme, 
este si luat parte pe un deal şi parte 
pe ţâr mi! rîulu! Tundja, lângă unirea 
sa cu rîul Marita. Acest oraş este pri-
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vit ca o a doua capitală, a imperiului 
sultanii att stat într’însul de la 136$ 
până . In 1453, epocă în care şi-att stră- 

• mutat capitala în Constantinopol.
Printre clădirile cele maî însemnate 

cu cart se împodobeşte a doua capitală 
a imperiului Otoman, maî întîitt trebue 
se numim moscheea hă Selim II, privită 
ca cel mal strălucit templu ce s’a în- 
nălţat' 'islamismului.

Se zice că marele sëti tui;n, sprijinit 
prin coloane de porfir, este cu doué pi
cioare mal înalt de cât acela al Sf. So
fia diii Constantinopol ; pentru a ajunge 
la galeria superioară a celor patru mi
narete ale sale, trebue să urci 380 de 

' trepte, de unde se poate vedea cea maî - 
frumoasă privelişte. .

După aceasta vine moscheea sulta-- 
- nulul Baiazet II, împodobită de o cu

polă frumoasă şi de douë minarete; a- 
ceea a sultanului Murad II, numită de 
asemeni Uc-Serfeli. Urmează însă să 
menţionăm o clădire de un alt neam 

• . ce vine imediat dupé moscheea lulSe-
Mra II; aceasta este bazarul Iul Aii Paşa; 
care este dintre cele mal frumoase din 
lume.

Nu, trebue să trecem cu vederea şi 
Eski-Serai, satt vechiul palat al sulta
nilor, zidit afară din oraş, pe ţărmiţ

i
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rîuLuï Tundja ; de mult timp părăsit.
Mat trebue să facem menţiune şi de 

frumosul canal ce aduce apă în oraş, 
podul de peste Tundja, zidurile şi por
ţile de construcţie romană, mat multe 
inscripţii descoperite acum câţt-va ani 
într’un trunchi ti de statue colosală de 
aproape 12 picioare de înălţime, care 
după zisa poporului, ar fi reprezentat 

; pe imperatorele Adrian.
Andrianopolul este scaunul unul mare 

molah, a unul episcop ortodox şi are 
mal multe scoale superioare turceşti; se 
mal deosebeşte asemeni prin industria, 
sa, din care cele mal principale arti
cole sunt stofele sale de mătase, de 
lînă şi de bumbac, boeangeriele, disti- 
leriele de esenţă, şi de unt de tranda
fir, tăbăcăriile de piei de marochin 
şi fabricele de covoare ; aceste articole 
formează cu productele îmbielşugatulul 
sëd teri torid cel mal înfloritor coraer- 
cid, a cărui schelă principală este por
tul de Enos.

Din vremea în care turcii aft intrat 
în Andrianöpol, acest oraş n\a vëzut 
fălfăind asupra lui stindardul creştin. 
In anul 1829 a fost cât-va timp ocupat 
de către ruşi.

Istoricul Vanei, în scrierea sa : Is
toria generală a Turcilor, în volumul'

:
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111, pag. 77, vorbind de Selim II, zice ;
«Selim era atunci în Andri.mopol, 

cea mal însemnata întărire a imperiu
lui Otoman dupé capitala, Cairui era 
al treilea.

«Obicinuita locuinţă a Cur ţel, făcu sä 
fie foarte populat.

«Adrian, fondatorul sött, ’T-adat nu
mele lui, şi se vede îh'tr’o de păr hire 
oare-care de acest oraş, renumitul pod 
ce Mustafa a clădit pe rîul Marita, pen
tru înlesnirea o ăl ft toi il or şi a pelerini
lor, compus din 22 de arcuri de peatră 
cioplită, lung de 640 de picioare, şi 
larg de 20.

«Aci în anul 1571, Sultanul aflând 
înfrângerea armatei sale şi perderea 
corăbiilor şi a celor mal bune trupe 
ale sale, fu atât de trist in cât mal 
multe zile nu primi pe nimeni să se 
apropie de densul şi refuză să mă
nânce,

«La sosirea lui Uluzzali se mal mân
gâie puţin, pentru că în relaţia ce a- 
cesta îl dădu în privinţa acestei lupte, 
îl ascunse oare-cum isbânda creştinilor 
şi îl îndemnă să rabde până la a doua 
luptă.

«Selim îl făcu paşă al marinei şi îl 
dete mari făgăduelt dacă în lupta ur
mătoare va repara perderiie.

"i: '
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«Tontă lumea credea că principi! 
creştin! vor şti să profite de această 
isbândă ; dar nie! autoritatea Pape!, 
nie! îndemnurile senatului Veneţie!, nu 
putură îndupleca pe imperatorele Aus- 
tri* ! să se strice cu turcii.

«Regele Francie! se arătă foarte în
cântat de această isbândă, el primi 
foarte bine pe ambasadorul Republice!, 
şi porunci să se oficieze un Te-Deum 
în catedrala de la Notre Dame, însă 
nu prii mi să intre în ligă, din pricina 
mir işte! ce se afla în ţara sa.

«Regele Portugaliei ia care veneţia- 
ni! trimisese pe Antonie Tiepolo, arătă 
că va lua parte la isbândă armatelor 
creştine, dar pentru moment se află în
curcat într’un războiu cu Biazilia.

«Amhasadorele îi puse în vedere că 
va câştiga mal mult într’un reshel cu 
Turcia de cât ar câştiga într’o ţară aşa 
de depărtată.

«Acest principe păru că primeşte, şi 
trimise în această p ivinţă pe unul din 
ofiţerii söl în Peysia. spre a îndupleca pe 
Tachmas a uni şi oştirea sa contra duş- 
manulu! comun ; însă Persul nu primi, 
aşa ca şi Poloniî, cu toate că Turci! 
călcase şi jefuise. Prusia, Podolia şi 
Rusia, după moartea regeluî polon Si
gismund.

I

:
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- ■' «Adevërul este că poloniï în acea 

• vreme aşteptau un ceauş din Constan- 
tinopol, pentru a încheea pacea cii 

- ~ * Poarta ce făcuse această călcare, din' 
pricină că ajutase pe Voevodul Valal 
hieî în revolta sa.

«In fine nu se găsi nicï un principe 
creştin care să voiască de a intra în 

•' ligă, şi să sê folosească de mijloacele 
•ce 'Dumnezeii le trimisase spre a birui 
pe turcî,etc.»

. Să . ne întoarcem acum la Pândele,
. la nicest fanariot ipocrit, care,, prefă- 

cendu-se că slujeşte interesele lnï Ba
sile Lupu, stăpînul sëü, el se ocupa de 
patima ce’î învăpăiase inima, dorind 
cuorî ce. preţ de a se căsători cu Lu- 

; ..xandra.
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VI

Călătoria Luxandrèl cu PaneleleHotă- 
u rerea lor de a se căsători'. — Destăi

nuirea lui Pândele.
.• ! Aci pe acést pâment se află mulţî 
fericiţi şi mulţî .nenorociţi ; când însă 
ne-am. permite să formăm un catalog 
în care şe înscrim' numôrul fericiţilor, 
teamă ’ml este că acest catalog va a- 
vea albă chiar prima filă.

Şi ştiţi de ce aceasta? Et bine! nu
mai' că pe acest pămînt, lăcaş al 'du
rere!' şi al suferinţei,'din pricina celor 
rëï, adesea şi cel maî luminaţi oa
meni uită de a vedea, de a cugeta şi de 
a crede, că : adevărata doctrină,- ade
văratul drapel al omului pe acest pă- 
niînt, nu poate fi alt de cât numai â- 
devôrul. El ni s’a probat de acea* filo
sofic ce este peatât de solidă pe cât e 
de generoasă şi care -.începend de la - 
Socrat şi Platon, Evangeliar rôspîndit’o-. ” 
Jn lume. Descartes asemeni a arătat’o

!

■
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sub severele forme ale genuluï modern; 
aşa eft în secolul al XViI-lea, a fost 
una din gloriole şi täriele Franţei, ce 
s'a perdut cu timpii mftrirel învăţaţilor 
din secolul a XVItl-lea şi care a în
ceput a se renaşte în oare care suflete, 
sub inspiraţia unor bărbaţi ca R«*yer- 
Collard, Chateaubriend şi altiî. cai Y aü 
strftinutat’o în literaturi şi art*, unde 
a început a’şî da rodele sale bine fă
cătoare.

Cu drept cuvent dar, acestei învăţă
turi i se poate da numele de ca. e i. fe- 
ricireî, numaî pentru oft care .-ierul săli 
este de a .dès voi ta simţimentele Spiritu
lui şi de a tinde prin toate mijloacele 
recunoscute de judecată, a înalta şi a 
mftri omul.

Ea ne învaţft spiritualitatea sufletu
lui, libert iţea şi responsabilitatea lup
telor omeneşti, datoria morală. vin utea 
desinteresatft, demnitatea justiţiei, fru
museţea milostivirei ; şi dincolo de mar
ginile acestei lumi, ne araţii un Dum
nezeii, autor şi chip al omenire!, care, 
dupft ce a creat pe .om pentru un scop 
înalţ, nu l’a părăsit în dezvoltarea tai
nică a destinatei sale.

Această filosofie este aliata naturală 
a tuturor faptelor irarl.

Ea sprijină simţimentul religios ; ea

M
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ajută adevărata artă ; ea estereazämül 
dreptului ; ea înfruntă demagogia şi 
tirania ; ea învaţă pe toţi oamenii de 
a se respecta şi de a se iubi, şi ea 
conduce, încetul cu încetuî, societăţile 
omeneşti către adevărata republică, spre 
acest vis cil sufletelor mărinimoase, ce 
mal poate realiza în zilele noastre mo
narhia constituţională.

Ştiut este cil, ori ce secol la sfîrşitul 
să ti, împrumută secolului viitor filosö- 
fia sa. Cu toate acestea, urmează a 
mal şti, că omul ca fiinţă inteligentă şi 
liberă, nu este născut numai spre îi 
continua pe acel cari s’aii dus, ci şi 
spre a mări lucrarea lor şi spre a-şl o 
însuşi.

Moştenirea bătrânilor noştri, de sigur 
Că n’o putem primi de cât numai sub - 
boneficiul de inventaria.

Aşa dar, prima noastră datorie este 
de a ne da socoteală,mal întâi.ă, de fap
tele secolului al cărui urmaşi suntem.

Aceasta numai pentru a ne conforma 
în tötul legilor naturale, adecă fire! 
lucrurilor.

Numai pentru că Pândele nu se con* 
forma acestor legi, el semăna nenoro
cirea în calea şă, atât pentru densul, 
cât'şi pentru'acel cu cari se punea în 
contact , * " V;:

6
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El era In totul asemănător cu acel po
litic!, al căror crez în politică, este a- 
cela pe care Volter l'a descris în ur
mătorii termen! :

«Fiică a interesului şi a ambiţiune!, - 
din care se născu frauda şi amăgirea ; 
acest monstru ingenios, bogat in vicle
şuguri, încărcat de grijî, ce se arată, 
simplu şi liniştit,. numai pentru că ştie 
să’şl însuşiască glasul adevărului,etc.^ 

îndată ce Pândele se văzu scăpat de 
Şcarlat, şi simţi că de acum înainte. 
Luxandra n’are alt protector de cât 
numai pe densul ; fără a sq gândi la 
urmările nesăbuitului Iul plan, el se 
însărcină, num i! pentru a’ş! apropia a- 
tecţia inocentei copile, să reclame Sul
tanului Murad, drepturile femeet, ai 
cărui apărător se prefăcea că este.

. El, cu toată adânca Iul diplomaţie, 
nu prevăzuse că favoarea suveranilor, 
este schimbătoare ca şi inima femeelor.

întâmplarea făcuse ca în.scurta lipsă 
a Iul Scarlat, Murad să'şi uite favori1 
tul, al cărui loc îl luase un alt lingu
şitor.

Pentru aceasta în urma plângeri! ce’t 
făcu, trebui să se mulţumească de a. 
o vedea, luândp7ş! cursul obicinuit, 
aşa precùm se urmează în lumetv eiyi1., 
lizată ........... ;

-
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.Alergă ti Iunj, plăti taxele fiscului', 

se rugă judecătorilor şi abia obţinu o. 
hotărîre ce’şî declina competing.

In această vreme, Luxandra hotărî tă- 
de a părăsi Constantinopolul; tnchiriase 
o corabie care să3I transporte averea 
în Italia, unde dorea de a intra într'o 
monastire. Dintre toate cunoştinţele ta 
tăluY sëtt, numai' Pândele, fu acela care 
se devotă acestui exil.

Drăgăstoasa luî legătură, răbdătoa
rea. lui stăruinţă în nenorocirile Lu 
xandrei, părea că creşte din zi în zi.

Acum figura luî înflorise şi un zim- 
bet nevăzut până atunci sbura pe us
catele luî buze.

Nu’şt mat lăsa ca mat 3 nain te privi
rile în jos, ci şi Ie ridica în sus ca şt 
când ar fi voit să mulţumească cer.ulut 
de bucuria ce o simţia In inima lul;: 
aceasta numai pentru că găsise un su- 
îiet care se înţeleagă pe al sëtt ; cu 
alte cuvinte că, Pândele nn mat era i- 
zolat în viaţa sa, de oare-ce fatalitatea 
îl dăruise o tovarăşe.

Această frumuseţă care făcuse des 
nădejduirea amorului sëfr, s burase spre 
a nu se mal întoarce, şi de atunci el
se asigurase că, nimeni nu'I va mal 
disputa posesiunea acestei femei. -•

K.1 ştia că frumosul, deşi este plăcut

!

;
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şi căutat de toii, la femei mi se cu
noaşte în prima vedere, de nu este zu
grăvit pe ţaţa lor.

Puţin îî păsa luî de frumuseţea feţei, 
el nu se interesa decât num aï de aceea 
a sufletului' ; ceea ce o aflase la Lu 
xandra.

La acest cămin se acUfpa şi se luă 
nea imaginaţia luî.

Intre altele îî trebuia ' simţi men tul, 
iubirea frumosului, mal cu seamă a 
frumosului moral ; cu alte cuvinte, îi 
trebuia acea mare inimă de unde a e- 
şit cuvêntul bëfrônuluï Oraeift, destul 
de cunoscut artiştilor..

închipuirea, simţimântul şi raţiunea, 
înlănţuise inima luî Pândele de l.uxan- 
dra, făcuse din ea idealul luî'.

Precum în sufletul marelui artist 
Phidias, se afla un tip desăvîrşit al fru
museţe!, când îşi lucra statuele sale, 
tot aşa şi în adâncul sufletului luî \ 
Pândele, se afla un ideal al frumuşe- 
ţeî de odinioară a' Luxandreî. Rămă- 
sese aceea ce dă viaţă imaginaţiei, i- 
lusiunea. •-

a şa precum în orice inimă se află 
ilusiunile tinereţe!, ce însoţesc până la 
mor ment pè omul gârbovit de ani, tot . 
aşa în inima lui Pândele, eraü neador
mite iîusiele acestei frumuseţi, sfără-
• • t* • f. » jk

• .________ \
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mate pria 'funesta luï măestrie.
Din partea sa, Luxandra, înţelesese 

cil nu ï ni aï rëmâneati deschise de çât 
munaï frumoasele şesurî ale vieţeî ide
ale, precum că şi pentru aceasta, ini
ma luî Pândele era re nul şi ţa culcuşului 
unde maî putea domni cam suverană.

Pămîntul pe cared părăsi în primul 
en tuşi asm al durere! sale, i se păru, 
fără îndoială, preferabil ceruliiî pe care. 
]a început îl alesese drept, loc al exi- 
luluï sött, căci, desbarcând în . Italia, 
voi să se oprească pe încântătorii ţ£rml 
aï regatului din Neapol, mai înainte de 
a se duce la. Pom a, unde liotă rise dè 
a se călugări.

Acolo, într’una din zile, Luxaudra 
şi Panelele, se urcară împreună pe pis
cul de praf şi cenuşă, ..ce domina Vezu- 
vul şi se opriră în vîrful craterului 
spre a privi măreaţa natură ce se des^ 
făşura sub picioarele lor.

Soarele lumina strălucitor, povăruit 
spre golf, ca un soţ de curând căsăto
rit, oare’şî «priveşte dormind juna soaţă.

Curenţi uşorî de aer rëspîndeaü îu 
spaţitt aromele răpite din sinul florilor, 
aşa că visurile iubireî păreaţi că sboară 
d'asupra creaţi unei privelegiate, în cât 
te făceaţi se simţi că trăeştî.

Luxandra. învăpăiată prin cuvîntările
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şi înaltele cugetări ale amicului seü, ît 
mărturisi în avôntul simţimintëlor sale, 
cîi isbutise ele a o face să’şf uite fericirea 
perdută.

Ea mulţumea cerului că i a deschis 
o nouă viaţă, lipsind’o de frumuseţea 
ce o dispreţuia, acum când o cumpă
nea cu nouile sale plăceri.

Pândele, ameţit de iubire, ii mărturi
sea, că de mult timp îi jertfise toată 
viaţa lui şi Luxandra if răspundea că, 
se leapădă de a căuta într’altă parte 
fericirea.

După aceasta se coborîră în plaitl ţi
nând u-se de mână, fără a rosti un cu
vânt; zi robind numai tinerilor sătence 
ce treceai! cu amorezii lor oacheşi, ca 
şi când le-ar fi zis, cu un aer biruitor : 
«Şi no?, asemeni suntem duoî.»

Cum se întoarseră în Neapol, Lu- 
xandra mai întâi ti propuse lui Pândele 
de a se căsători cu densul, spre a în
tări legătura în care îşi renăscuse su
fletele. In 'ajunul zilei hotărî te pentru 
cununie, Luxandra, zise lui Pândele:

— Amicul med, cerul este foate lim
pede iu a se as tl dimineaţă, golful tre- 
bue să fio foarte frumos, privit din în- 
nălţimea Vczuvuluî.

Pândele zimbi Luxandrei şi îşi luară 
drumul spre munte.
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Când ajunseră în vîrf, se aşezară pe 
i nisipul căldicel, ca şi întêia oară, şi 
? des fă tendu-se de întipăririle naturel,

Luxandra arunca, jucându-se, petricele 
în fundul craterului.

— Amica mea, îî zice Pândele, dacă 
ar li vorba să’mî aleg moartea, a’şl 
dori să fiii aruncat pe o ast fel de zi 
frumoasă în crater, ca şi aceste petri
cele.

i

Apoi uitându’şl această nebunie, vor 
biră despre arte şi poezie ; dupë care 

I îşi întoarse convorbirea către actuala 
lor fericire, rîzcnd de părerile lor de 
'odinioară. .

Pândele care era destul de vesel, 
când Luxandra îl asculta narândul 
câte o poveste, plătită la sfârşit cu o 
sărutare din parte*! ; de astă dată 
sfîrşi, prin a'! povesti istoria negusto
rului avar din Bagdat.

El începu astfel:
«Karasan, negustor din Bagdat, era 

cunoscut în tot Orientul prin deosebita 
lui avariţie şi prin însemnatele lui bo
găţii.

«Origina luî eră atât de obscură pre
cum este scânteia cremene! când o is- 
beştl cn amnarul ; însă, printr'o muncă 
aspră şi printr’o neclintită statornicie 
îşi mărise averea.

i

:

!
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Cât timp fusese sérac trecea ca 
darnic; dar cu cât se îmbogăţise, cu 
atât se făcuse maţ strîns la mână.

«Adăpat în credinţa, că face bine 
dând banii cu dobândă mare, se cre
dea foarte fericit.

«Vremea însă, ce’şl aruncă pulberea 
zăpezel sale pe capul omului, îl strân
gea din ce în ce inima la suferinţele 
altuia.

«Uşa Iul nici o dată nu se deschidea 
vr’unuï strëin, nici mâna Iul nu ajuta 
pe cel sérac.

«Această asprime a Iul, îl făcea câte 
odată, să se teamă de rcsbunarea di
vină.

«Pentru aceasta, nu neglija nici. o 
dată, in orele destinate rugăciune!, de 
a’şl îndeplini datoria către Divinitate.

«In trei rânduri călătorise la templul 
si la mormântul hi! Mohamet, numai 
în scopul de a i se erta păcatele.

«Mila, însoţită de iubirea aproapelui,- 
atrage stima şi iubirea ; dar ipocrizia, 
care, prin amăgitoare înfăţişări, caută 
a dezarma, blestemele apăsaţilor şi im 
pu ţări le conştiinţei, deşteaptă mânia şi 
dispreţul.

«Aceasta se întâmplă şi avarului Ka 
rasan, când diipé ce cerceta cu cea. 
mal mare îngrijire toate colţurile casei

■
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sale, şi îşi închidea uşa cu douë rân
duri de zăvoare şi lacăte, pleca la mos
chee, toată lumea îl privea cu dispreţ, 
nici uu sërac nu se apropia de el spre 
a’l cere milă, şi cu toate că era destul 
de cunoscut în oraş, nimeni nu’l sa
lută.

«Dupë ce mult timp trăi ast-fel, în- 
tr'una din zile, pe neaşteptate, se auzi 
publicându-se prin pristavîpuşi de den
sul, că în mijlocul oraşului, s'il clădit 
prin stăruinţa luî o casă mare, .pentru 
hrana săracilor, şi locuinţa streinilor.

< Poporul alergă în gloată spre curtea 
casei sale, unde ou mirare îl vëzu îm
părţind hrană şi îmbrăcăminte celor 
lipsiţi.

«El îşi arunca priviri pline de milă 
asupra lipsei lor, şi înflăcărarea bine-, 
facere! strălucea pe faţa sa.

«Fieşte care era uimit de această mi 
minată schimbare, şi veselul murmur 
al nenumăratei mulţimi, asemănător 
furtunel ce se apropie vîjiind, sfârşi 
prin a isbucni în strigăte de bucurie.

«Această exploziune de recunoştinţă 
mişcând atât de mult pe Karasan, făcu 
semn poporului să’l asculte : zgomotul 
se linişti, toată lumea fu cu băgare de 
seamă şi el vorbi astfel: . ,

•Mărire Vecïniculuï Părinte, care clea-
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tănă munţii, Prea puternicul si milos
tivul Dumnezeii !

«El a ales somnul ca vestitor al po
runcilor sale, şi m’a Înştiinţat în noap
tea trecută, pentru a'ml lumina sufle
tul printr’o vedenie.

«Mă aflam singur in haremul mea, 
ocupat, la slaba lumină a uneï lampe, 
socotind câştigurile negustoriei mele : 
atunci fără veste căzui într’un somn 
adênc, şi iată că se întinse asupra mea 
mâna aceluia care locueşte în al trei
lea cer.

«Am văzut pe îngerul morţel îndrep- 
tându-se spre mine întocmai ca o să
geată de foc, care mă isbi mal înainte 
ca rugăciunile mele să'Y poată dezarma 
braţul.

«Atunci do chită m'am văzut răpit. în 
aer pe aripile vijeliei.

«Pămăntul mi se arăta ca o minge şi 
stelele străluceaţi de o lumină ce întu
neca pe aceea a soarelui.

«Porţile raiului se deschise înaintea 
mea şi ful acoperit de o lumină ce în
trecea firea muritoarei mele priviri.

«0 putere nevăzută mă îmbrânci că
tre Tronul a Tot Puternicul, unde ur
ma să'mî aud înalta hotărîre : timpul 
încercărilor se curmase ; nici un păcat 
al vieţel nu’l mal puteam şterge, nici
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o fapta bunii nu mat puteam adăoga ; 
soarta mea era hotărîtă şi nimic n'o 
inaï putea schimba.

«Desperat cu totul de această cuge
tare, stăteam nemişcat, uimit de grijă 
.şi de spaimă.

«Atunci din sînul lumineî’ce mă în
conjurase auzi un glas :

«Karasa n, cucernicia ta a fost res 
pinsăjCăcî era tăcută numai prin interes.

«Tu n’al mulţumit nicY Cerului de 
darurile ce* ţi da, nicï\aï făcut vr'o bi- 
ne-facere fraţilor tăi.

«Cusururile şi prostiele lor nu lè poţt 
aduce ca scuze, fără a păcătui înain
tea bunătăţeî cereşti.

«Soarele nu străluceşte pentru toţi V 
Nuoril nu'şY varsă pluoile lor asupra 
păcătoşilor ca şi asupra celor drepţi ? 
invietoarea suflare a prilhă-vereî hu dă 
oare viaţă tuturor 'făpturilorV Toam
na uu’şl varsă comorile sale asupra 
nesimţitorilor ca şi a înţelepţilorV 
' «Cugetă Karasan, că tu ’ţi «-îl închis 
inima la glasul suferindului şi că 'ţi-a! 
aduuat comorile cu ghiare de fer.

«Al trăit numai pentru tine singur !
«El bine! In viitor despărţit de lu

mina cerurilor şi de priveliştea făptu
rilor, veî petrece veacurile într’o tristă 
singurătate.
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'Tăcerea va prelungi domoalele ore 
ale eternităţe! şi In tu ne rime le vor mări 
groazele desnădejduire! tale.

«In acel. moment fut înhăţat şi răpit 
de un vîrtej nevëzut, ce më ridică prin
tre nenumëratele globuri ce trecură în 
tata in ea cu repezeciunea îulgeruluî.

«Më. apropiat de hotarele zidire! ; pri
virile mele eraţi aţintate, neclintite pe 
întunecimea neraărginutuluî spaciti, al 
cărui .întius gol se deschidea înaintea 
lor ; abis îspăiraântător, unde domne?* 
eternitatea tăcere!, a singurătăţeî şi li 
nopţeY.

«In faţa aceste! privelişti simţi! o nes* 
puşă. spaimă, şi din adâncul inirne! 
mele. se ridică un adânc suspin:. Va! ! 
pentru ce nu sunt. aruncat pentru tot* 
d’a una în închisoarea celor Talţî con
damnă ţî î suspinele lor îm! ar li îndul
cit durerile, şi miştuitoarea fiacăre ni’ar 
li inângăhit prin lumina sa. De ce nu 
sunt gonit într’o cometă, ce după 1000 
ânt de. lipsă, se întoarce în plaiurile 
pline de viaţă şi de lumină.

«Speranţa cele! ma! depărtate întoar- 
cer! 7mi-ar fi lucit în lungul interval 
âl .recelu! întuneric şi mulţumită. aces- 
téï ^chimbârï, timpui ar fi luat locul, e- 
teriiităţeî.

A st-fel gândindu-inë, perdu! diu ve-
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dere cea din urmă stea, lumina eï slä- 
bindă sfîrşi prin a se perde într’o' a- 

I dâncă noapte.
«Spaima desnădejduireî mele creştea 

din moment în moment, orice minut 
mă tira în spacitt rhult mai departe dé 
cea din urmă lume locuităf

«In faţa mea se deschidea un abiz 
fără sfîrşit, un abiz de întunecimi ; tre
buia să înaintez, singur din cè în ce 
mai mult. . ’ •'/'

«Atunci îmi întinsei braţele către pla
iurile zidirei cu un asfc fel de simţimânt 
de spaimă şi de părere de răîTTri cât 
mă deşteptai îi.

«Această vedenie cerească, urmădîn- 
j sul cu un glas mai dulce, îmi arăta ce 

dar precios este pentru noi fiinţa ce ea 
parte la trebuinţele noastre ; acea9ţţl 
aprinsă sete a mâgâerei îmi arată pre
ţul unui suflet binefăcător.

«Cucernicia ’mi-a încălzit inima, ea 
s’a deschis pentru bine faceri, şi arde 
de dorinţa de a împărtăşi sprijinul söü 
tutulor acelora pe cari cel Veşnic; , 
atât de strâns *l-a unit între dătişii, 

.numai în scopul de a face să se: nască' 
din strînsit lor unire pacea şi fericirea 
tutulor. •

«In tr’adevăr, ce. scumpă mângăere 
n’ar fi fost pentru mine, îritr’această

f

I

1

:
I
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triştii singurătate tovărăşia unui sörman 
pe care T îmbrânceam fără milă de la 
pragul casei mele.

«Aurul tutuior rîurilor, diamantele 
tutulor munţi! or, cu câtă voinţă nu Ie 
a’şî fi dat numai spre a mă bucura de 
vederea -sa,!« •

«Sfârşind aceste cuvinte, Karasan tăcu 
şi ;şl înălţă spre cer privirele în cart. 
se zugrăveaţi recunoştinţa şi cucernicia..

«Mulţimea care’l ascult:«, păru că se 
deşteaptă dintr’un înspăimântător somn, 
iar califul căruia ’I se povesti această 
întâmplare, porunci secretarilor söl spre. 
a o ,seri în analele imperiului pentru a 
sluji de învăţătură, urmaşilor.

«Precum aï văzut din această po
veste, scumpa mea Luxandro, în ordi
nea Providenţei, bogatul este un angel 
al păceî şi. al mângăerei pus între 
Dumnezeii şi oameni, spre a îndeplini 
împărtăşirea bunurilor pământului,: ,el- 
este trămisul cerului şi un fel de a* 
postolal Providenţei, dator de a o arăta 
acelor car/, n’o cunosc, de a o apăra ; 
în faţa acelor cari îl cârtesc.

«El este întocmai, ca soarele zilei al, 
cărui mers luminos arată privirelpr mă-, 
rireă autorului lui; prin blne.facerilc 
sale, bogatul, vorbeşte inimelor acelor, 
pe carl ’I ajută şi le arată înţelepciu-
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nea şi bunătatea divină; şi după. cum 
el este, avar satt milostiv, simţitbr satt 
nesimţitor, ajunge a fi pentru oameni 
un object, ort de spaimă ori de raân- 
găere: un Duranezett, dacă este bine-, 
făcător, un monstru, dacă este barbar.

"Bogaţii nemilostivî sunt lepra ome
nire!, precum sunt şi săracii leneşi.“ ,

Luxa mira ascultând aceste poveşti, 
mulţumea cerului că ’I a răpit minu 
nata ol frumuseţe pe care ar refuza-o 
in aceste momente, chiar dacă îngerii 
ar ruga-o s’o mal priimească.

Pândele asculta în tăcere voioşia eLşi 
sta gânditor ca şi când s’ar fi afundat 
intr’un vis *

Luxând ra doi'i stă cunoască tainica lux 
. cugetare, despre care îl întrebă.

— Trebue să’ţi mărturisesc o gre- 
şală, zise Pândele, un păcat pe care 
nu pot de a 'ţi-1 ascunde.

— Se fii sigur, amicul mett, că*ţi' 
este ertat mal înainte de a te asculta, 
răspunse Luxandra, privind cu melan- 

. colie o floare de curănd ruptă, ce o ţi: 
nea în mână.

— Este mal mult de cât un păcat 
Luxandro, este o crimă, pe care.nu’mi; 
o pot erta de cât numai atunci, când,
tu mă vel erta.................... ... .1

Ascultă-mă şi cugetă că, dè la
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tine âştepfc viaţa s.ati moartea,
'Dupil Dumnezeii, tu’ml eşti cel 

d’ântêiü judecător.
«Al sä te hotărăşti asupra meii.
•<M’aî auzit adesea orï blâstëmând 

cerul înaintea neaştepthteî fericiri ce 
ne-a Unit.

«Din prima-zi, de când suntem îm
preună, n’am mat zis nimic, de şi ade
sea mé întrebai pientru ce nu mulţu
meam Providenţei, care, ne dărueşte 
toate bunurile acestei lumi ; pentru ce 
şi eü nu më rog ca şi tine, îmi ziceai 
când tu îţi făceai rugăciunea.

«Sufletul tôü curat şi nepătat, Lu- 
xandro, crede, că atunci când nenoro
cirea încetează de a ne lovi, este hu
ma! că divinitateii are milă de suferin
ţele noastre.

«Te costă, ştiU bine, când te voiţi 
face de a părăsi această închipuire mân- 
gâetoare.

«Când te vel gândi mâl bine, şi cu 
mâl multă judecată,' nu-më îndoesc că 
te vel convinge, că nimeni nu poate fi 
fericit fără ştiinţa de a’şl căuta ferici^ 
rea. El! numai prin. ştiinţa mea, âm 
putut fi fericit. Gândeşte-te biiie şi vezi. 
că în orl-ce bun pământesc, v’Cl găsi 
urinele mâine! omeneşti. Află că, ade- 

ferici.rea unuia nu së riasté de cât
- «; V » ' ; •

sea
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în paguba altuia.»
Această schiloadă fiinţă, în sufletul 

căruia, binele, adevërul şi frumosul nu 
se putea oglindi, se încerca să intro
ducă în candidul suflet al tineret feie, 
necredinţa şi egoismul întipărit în in
fernala lut cugetare.

Vat ! Câţi sunt pe acest păment, al 
căror suflet se află înfăşurat în neagra 
haină a egoismului. Nenorocire când 
ast-fel de oameni ajung de a fi fi cre
zuţi de cet mart, aşa precum Pândele, 
era crezut de Basile Lupu, antogonis- 
tul lut Mateiü Basarab ; el reuşesc a 
face, ca însuşi între popoare de acelaşi 
neam şi sânge se nască fratruciderea, 
aşa precum se urma sub domnia aces
tor principi în poporul ce avea acelaşi 
interes pentru existenţa sa.

Numai pentru că Basile Lupu avu 
un ast-fel de sfătuitor, citim astă-zî în 
istorie, pagini cari ne sfîşie inima de 
durere, când ne arată lupta între fraţi, 
prin următoarele cuvinte :

«Gospodarul Moldovei se căsătorise 
cu o circasiană de o deosebită frumu- 
seţă.

«In acea vreme, domnia în Valahia, 
Mateiü : acesta era un principe plin de 
zel pentru religia creştină, şi foarte iu 
bit de supuşii sëï.

7
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«Lupul, Domnul Moldovei, vëzênd că 
se putea dobîndi prin bant orï-ce aï fi 
voit în Constantinopol, îşi puse în cap 
de a. uni aceste doué principate şi de 
a face sä intre acela al Valahieî în. 
casa sa.

«El oferi caimacanuluî 500.000 de 
taleri şi creşterea tributului anual, da
că ar putea dobêndi pentru fiul söü în
vestitura acestui Principat.

«Caimacanul înduplecând pe marele> 
vizir, trimise să aresteze în casa sape- 
consulul Valahieî, spre a’l îrapedica de 
a cunoaşte această intrigă şi de a nu 
vesti pe Mateiü stăpânul sëü.

«După aceasta trimise curieri rege
lui Poloniei şi prinţului Transilvaniei, 
spre a'l ruga de a nu veni în ajutorul 
Domnului Valahieî, în cazul în care 
ar refuza de a se supune sublimei Porţi.

«In urmă porunci lui Mateiü de a 
lăsa cârma. Principatului, şi pentru aT 
înduplecă de a nu se împotrivi, îl puse 
în vedere., că sultanul 'ta făcut o mare 

1 concesie lăsânduT să domnească 7 ani, 
iar nu 3 precum aü fost alţi domnitori.. .

«Timpul, nu era comod spre a începe 
un rezbel, pentru că era tocmai în to- 

. iul unei. ernl grele ; ..cu. toate acestea, 
Caimacanul arătă Sultanului că ar fi 

. . mal lesne de a constrînge pe Mateiü.

: ,

___________________ . ■ ■
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:în timpul erneï de çât în acela al ve- 
reï, pentru cä în vremea căldurilor 
labil se ascund în păduri unde este 
greti de a-î lovi,

«Murad, convins de aceste păreri, 
•porunci caimacanuluî sä facă orî-ceva

• crede de cuviinţă, şi din partea lui, 
Caimacanul cu bucurie se însărcină de 
fericita întâmplare a acestei întreprin-

• derl, gândindu-se mat mult la câştigu
rile de faţă, de cât la pericolile viitore.

«In Constantinopol, nimic nu este maî 
periculos de cât de a da sfatufî pentru 
'vr’o întreprindere, căci în cazul neis- 
butireï, cu greü îţi poţi apăra capul.

«Mateiü, care n’avea copiî, se hotărî 
•de a’şî pune viaţa în primejdie pentru, 
a’şl păstra tronul.; însă înainte de ase 
încăera, el trimise Porţel un curier pen
tru a propune tributul ce Lupul voia 

-se dea.

va-

«Caimacanul care părtinea pe Basile, 
împedică primirea propunere! lut .Ma
teiü şi trimise oştire lui Lupu sub or^ 
•dinile Selictarului înălţime! Sale. 6

«Mateiü se pregăti- de apărare, el ri- 
•dică oştire şi lovi pe moldoveni şi pe 
turci ; după ce făcu un mare măcel, 

:luă muniţiile şi tunurile lagărilor.
«Insă’şl Selictarul abia putu scăpa 

iprin fugă.
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«Caimacamii se vëzu foarte încurcat, 
când află această ştire tristă.

«El se temea de a o spune Sultanu
lui, aşa că o ascunse vr’o câte-va zile 
dar în cele din urmă, ea fu destăinuită 
sultanului de către Capudan^Paşa, care- 
fu foarte mulţumit de această întâm
plare prin care putea pune mâna pe 
locul Caimacanulul.

«El însoţi povestirea acestei ştiri cu 
toate amănuntele ce ar fi putut face ca 
sultanul să se mânie.

«El îl arătă cât de mult, prin această 
întâmplare, renumele sëü s'a clătinat, 
pentru care se cade de a7şl rësbuna pe 
prinţul Valahi el, ori de a pedepsi pe 
Caimacam

«Precum mijlocul din urmă era cel 
mal uşor, Murad porunci de a se aresta 
îndată Caimacannl şi să fie dus în cas
telul de la şapte turnuri, unde îl şi 
spînzură în noaptea următoare.

«Toată averea Iul fu sechestrată, şi \ 
se află în casa Iul, cinci sute mii de 
icosarî, în bani numerar, şi douë sute 
de mii în diamante, ce se aduse în se
raiul Sultanului.

«Acest Caimacan era unul din ceî 
mal destoinici miniştri al imperiului 0- 
toraan, şi el făcuse mari serviciurl Sta
tului ; însă la Turci, bine-facerile lesne-

£
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se uită şi nu se eartă nicî o greşală.
«Mânia luî Murad, liniştindu-se prin 

această jertfă, Mateiă lesne seîmpăcă, 
şi tu întărit în scaunul domniei sale, 
etc.»

✓
■



TITLUL VII

Confesiunea Iul Pândele. — Luxandra îl 
îmbrânceşte în craterul vulcanului.— 

Neapolul şi împrejmuirile hă.
In privinţa acestuî principe, iată ce 

întâlnim scris în cartea d-luï D. Che- 
bapci, Istoria Critică a ‘Românilor :

«Sä revenim la Matei ti Vodă, acest 
om iubitor al păcel şe dădu la reforme 
pe care le credea necesare ţărel sale, 
el însă a fost dese ori întrerupt; de că- - 
tre vecinii săi ; Vasile Lupu, oin schim- 
băcios, lacom, îngânfat, aü. tulburat în 
maî multe rîndurl lucrarea Domnului 
Valahieî, ce ştia că unei ţări îl trebueşte • 
pace, repaos,, în urma atâtor lupte, in
trigi şi răsturnări ; el vroea să scape ■ 
de greci, să introducă ordinea şi dis
ciplina în armată, să asculte cu bună 
voinţă plîngerile supuşilor- sëï, se dea 
dreptate aceluia căruia i se cuvineal 

«Vasile Lupu, cum am zis, ’i-a în-
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călcat în mal multe rîndurï ţara.
«Mateiü însă Pa alungat până peste 

hotare de maţ multe orî ; în sfîrsit vô- 
zênd că nu poate nici într’.un chip să 
astîmpere pe Lupu, el se înţelese cu 
Giorgiü Racotă şi cu un boer moldo
vean, credincios al lui Vasile Voevodr 
spre a'l scoate din scaunul domniei.

«Acest plan n'ati isbutit, căci când 
oştile munteneşti apucară să intre în 
Iaşî spre a prinde pe domnitor, acela 
se retrăsese din capitală şi măcar' că 
se proclamase un altul de domn, Va
sile Lupu s’a întors.cu ajutorul caza
cilor de aü alungat pe acel usurpă- 
tor de domnie.

«Mateiü Vodă a fost năcăjit şi de 
turci aceştia yëzênd într’înşul un băr
bat vrednic, un domn înţelept, un bun 
cârmuitor, întrebuinţară fel de fel de 
şiretlicuri spre a’l prinde şi a’l omorî ; 
în douë rîndurï aü făcut turcii încer
cări de acestea, odată aü venit în Bu
cureşti încongiurând capitala, în. tot 
timpul acesta, Mateiü. Voevod a stat 
neadormit până ce turcii aü ,înţeles.că 
nu’şî pot ajunge la ţintă; a doua oară 
Paü poftit să vie la Cetatea Albă, cu. 
gând de a'l împresura acolo, Mateiü 
însă a simţit, ear turcii nu isbutiră nici 
de astă dată.
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«Ast-fel domnitorul dupë ce a scăpat 
cu noroc din toate aceste curse ce i se 
întindeaü de turcî, s’att îndeletnicit a 
aduce îmbunătăţiri în ţară, zidind maî 
multe biserici şi monastirî, terminând 
prin judecată cu dreptatea sufletului 
sëü, mal multe procese şi încălcări fă
cute do cel mari, asupra celor mici.

«Mateiti Basarab asigurând u’şl ţara 
de Vasile Voevod, care vroea să puie 
în Valahia pe fiul sëü ca domn se puse 
a zidi mal multe biserici şi monastirî 
înzestrându-le cu moşii, acordând că
lugării ir unele privilegii, saü mal bine 
zis unele scutiri de dări.

«Fapta lui Mateiü nu era pornită nu
mai dm un sentiment religios, din un 
sentiment de pietate, ci şi din dorinţa 
de a putea ridica agricultura, singurul 
izvor de bogăţie a ţărel, atunci ca şi 
acum.

«Dl. Ionescu, în discursul de la A- 
teneü, vorbind de acest fapt spune că 
Mateiü lucra cu calcul, cu conştiinţă, 
căci vroea ca, în un viitor mal apro
piat saü mal îndepărtat, să A^adă agri
cultura înflorită, şi că numai de la Ma
teiü Vodă monastirile aü început a fi 
considerate ca nişte instituţiunî de in
teres general ; înainte de el monastirile 
nu eraü privite tot ast-fel.
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«Tocmai acest greşit fapt, Ta făcut 
stă cază în eroare şi se zică că românii 
până la Mateitt Bâsarab, ati liicrat nu 
maî din instinct. Cu secole înainte de 
acest domnitor, Voevozil tarilor române, 
■acordaţi privilegii monastirilor ; boeriî 
moldoveni şi munteni hărăzeau averile 
lor, dovadă sunt atâtea documente cari 
se găsesc reproduse în arhiva istorică 
a d-lul HăjdăU, tom. I. Partea I. Cităm 
câte-va din ele : documentul din 20 Au
gust 1422, prin care Alexandru cel Bun, 
domnul Moldavie! dă monastirel Bis
triţa ca să’I fie de venit în veci vama 
din têrgul Bârladului; un altul din a- 
nul 1472, August 19, prin care Stefan 
cel Mare, acordă monastirel Pobrata 
pentru trei sate din judeţul Sucevei,Bo- 
descu, Tatarîî şi Iurcanil ; următoarele 
prerogative : 1) scuteala de orî-ce gloa
tă domnească afară numai de aceea cu
venită pentru moarte de om şi pentru 
răpire de fată ; 2) supunerea absolută 
la jurisdicţiunea egumenească fără nici 
un amestec din partea j udecătorilor dom
neşti .

Un altul din anul 1456 Septembrie 
8 prin care Stefan cel Mare întăreşte 
monastirel Bistriţa vamele de laBacäü 
şi de la Tazläü, petrele (masure) de 
ceară domneşti şi câte-va more, desfi-
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inţând ori-ce traçanat saii scutire de* 
vămuire, ce s’ar acorda cui va contra- . 
interesului monastireî ; un altul din a- 
nul 1603, prin care Ieremia Movilă per
mite monastireî Pobrata de a fonda o 
colonie în satul Vălenii, scutită pentru 
3 ani de orl-ce dare către fisc, etc.»

In urma mal multor citaţiunl, făcute 
în remarcabila sa scriere, în privinţa â^ 
cestor privilegiul’! ; confratele me ti Glie- 
bapci, continuă ast-fel :

«Viaţa Iul Matei ti Basarab, atât ca 
domnitor cât şi înainte după aceasta, 
prezintă o mare asemănare cu a lui 
Vodă Cuza ; Mateitt aga se distinge în 
tre concetăţeni, îşi face o reputaţiune 
şi când îl trimite spre a executa pe 
boerl, el fuge d’împreună cu denşil în 
Transilvania. Cuza, Pârcălab la Galaţi, 
era unul din cel mal destoinici funcţi
onari de pe atuncea, aă ştiut faţă cu 
străinii, cu consulii din acel oraş, să se 
arăte mândru, cu conştiinţă de dreptu
rile Iul.

«Cuza a fost în Galaţi, unul din ceî 
mal vigilenţi pârcălabi, el când a fost 
trimis în Basarabia în o misiune, a 
protestat cu energie contra îndepărtă- 
rel sale din ţinutul Galaţulul ; el vedea 
în această faptă a guvernului de atuncï 
o vădită intenţiune de a ingéra în a:
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legerï, de a nu se alege densul în di
vanul Ad-Hoc.

«Ca şi Mateiü aga lucra în contra 
streinilor, a grecilor, (aci. confratele 
med de sigur cd nu vrea sä vorbească, 
de urmaşii lui S ocrât, etc., ci numai 
de fanarioţi; de acea clasă târâtoare, 
numită în limbagiul nostru,linguşitorî),al. 
acelei protipendade, care sub Mateiü 
abia încolţise, ear pe vremele pârcălă- 
biel lui Cuza ajunsese a tot puternică.

«Ambii ati lucrat pentru a se garan
ta averea şi persoana cetăţenilor, am
bii aü dat ţării, după ce att ajuns la 
domnie, legi scrise conform cu spiritul 
secolilor ; şi unul şi altul s'att silit se 
.introducă reforme în armată, ambii 
însă aü fost nefericiţi : căruntul dom-, 
nitor îşi văzu palatul încălcat de mer
cenari, ascultă batjocurile militarilor, 
dispreţul spus în faţă de a se duce la 
.călugărie ; Cuza Vodă, auzi siluinduse 
uşa palatului.

«Ambii voevozî lucrară alăturea cu 
mulţi pentru îndreptarea răului ce se 
încuibase în ţară, amêndouï înşă.’şl aü 
creat de duşmani tocmai pe aceia pe 
cari i-aü sprijinit; Mateiü la suirea pe . 
tron avu de a învinge pe o seamă din 
boierii facţioşî, — Cuza a trebuit să se 
lupte neîncetat în timpul domniei con-

^ (
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tra unor pretinşi democraţi, cum şi 
contra boierilor cari văzendu’şi privi? 
legiurile lor şterse, cätaü se scape de 
nicest principe democrat, de acest spri
jinitor al ţăranilor; — unelte ati găsit 
chiar în armată şi în şirurile demago
gilor. Cuza cu intimii săi amici, Panu 
şi Cogălniceanu, aü desrobit ţările, aü 
smuls privilegiele întroducend egalita
tea în faţa legei.

«Nu capii partidului de astä-zi aü 
sfărîmat lanţurile robiei, aü nimicit 
privilegiele'de clase, aü înlăturat pe 
nesăţioşii călugări greci, etc.

«Este neadevărat de a spune : «am 
găsit un popor în robie, pe care Tam 
făcut liber, am găsit privilegii, le-am 
desfiinţat, am găsit pe ţăranul român 
•sclav al boerilor, Tam eliberat.».

«Vasile Lupu în întîia sa domnie, s’a 
silit necontenit să răstoarne pe Mateiü, 
să cuprinză Valahia şi se aşeze pe fi
ul säü, etc.»

Ar fi se înlătur drepturile autorului 
dacă ’mi-aşi permite să copiez mai mult 
•din cartea sa ce actualminte se află în 
vînzare pe la librării; pentru aceasta 
cred util de a mă opri aci, în speranţa 
că amatorii îşi vor satisface această do
rinţă prin citirea citatei cărţi.

Pentru moment însă aşi putea zice,
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că orï de câte orï un scriitor îşî va lăsa- 
în sbor condeiul, el va găsi ce se scrie 
când se va ocupa de bărbaţii străluciţi- 
ca Matei tt Basarab.

Acest biărbat precum era iscusit câr- 
muitor şi isteţ militar, tot aşa era 
şi mare legiuitor.

Pentru a’l vedea puternica Iul minte- 
de legiuitor, este de ajuns de a’î citi 
începutul legiuirilor sale.

«Cadese judecătorului, zice această 
legiuire, adecă Archiereuluî, să fie a- 
semenl judecătorului celui drept şi ma
relui Archierett Domnului nostru Iisus 
Hristos, să fie tuturor milosârd, nea
ducător aminte de rëtt, nefăţarnic, ne- 
luător de raită, drept, să nu crează 
lesne, fără de întrebare propunerile şi 
pârele şi biănuelile.

«Că de va asculta şi va crede, ade
că celor ce statt împrotiva celor bune,, 
nu este drept.

«Pentru că mulţi de multe ori se pe
depsesc fără dreptate, căci nu caută 
judecătorul vina.

«Grăeşte şi Dumnezeescul £lataust, na 
se cade să crezi pe nimeni fără de is
codire.

«Judecătorului i se cade să’şl aducă 
aminte de aceste 3 lucruri:

«1). Că este pe lege începëtor.
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«2). Că pe oameni oblădueşte.
«3). .Că în vecie nu este începător.: 

ci şi ' el ca om ce este are să moara.
«Dreptatea este un lucru mat ade

vărat de toate, .care,dă fieşte-cărut drep
tate. Adeverinţa dreptăţet este să locu- 
ească neştine frumos şi drept, ca sănu 
vinuească pe nimeni.

«înţelepciunea dreptăţet este, să vază 
lucrurile Dumuezeeştt şi omeneştt, a- 
decă dreptatea şi nedreptatea.

«Care . n’are dreptate căzătoare în- 
sufletul.lut, ci este stricat se ia galbeni, 
ort pentru vre-o prietenie, ort-pentru 
vrajbă, şi osândeşte pe cel ce este drept,, 
del dă omului ne drept, şi nu vede 
dreptatea, acela forte va* se fie muncit 

• de Dumnezeii.
«Dă 7 ţi este voia se judeci j udecăţile 

drept. Cadeţi-se se nu cunoşti pre nict- 
unul din ceea ce judeci, că se zice se 
nu făţăreştt, adecă se nu et mită de la 
•cine-va, nici să’ţf fie prieten, sad de 

. va fi şi. boer se nu’ţl fie ruşine de el, 
aceasta arată se nul.cunoşti.'

«Ci numai se cauţi dreptatea, şi cine 
-are dreptate,- aceluia săi o. dat.

«Care judecător face dreptate, acela 
este drept judecător, drept la Dumne-, 
zed, iară carele nu. face dreptate, acela ■ 
îndrăsneală la Damnezed n’are.
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«Când face judecătorul dreptate, fa- 
•ceise-va şi de dînsul milă, Dreptul şi 
adeveri tul judecător .Hs. Dumnezed. la 
groaznica zi a judecăţel. Că Dumnezeii 
de alt nu’! pare bine ca de dreptate, 
nicî de post, nici de purtări smerite, 
adecă se poarte neştine haine.proaste;
•ca de cela ce face dreptate, cum zice 
proorocul Isaia etc.»

In această pravilă, vorbind despre 
. lege, zice :

«Legea este .meşteşug lucrului ceiul 
bun şi poruncă tutulor pricepuţilor şi 
înţelepţilor şi oamenilor bagoslovî. Ce
lor ce vor şi celor ce nu vor înţelep.-. 
ţie şi cetăţilor este poruncă obşte şi 
socotinţă şi învăţătură.' Şi iară este şi 
Dumnezeiască, adecă aflare sfântăr Şi 
poruncă legeî este se petreacă neştine 
drept, iară pre alt' pre nimeni se nu 
■betejească. Iar lege se chia'mă pentru 
•căci se dă fie cui dreptate. •

«învăţaţivă judecătorilor cu dinadih; 
sul şi căutaţi de vedeţi legea să. nu se . 
•osândească nimenea de voi, că apoi 

. veţi lua plată munca de v.ecî, ca nişte 
' judecători nedrepţi de . la judecătorul • 

cel drept şi nefăţarnidul Christos Dum- 
nezeü. ...

«Dă’ţl voia să lepezi toată frica, stă 
.. mu-ţi fie frică de nimenilea, păzeşte, le* .

\ ■.
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gea, cum am zis când judecă judecăto
rul, cum zic pravilele, atunci de nirai- 
nea să nu’l fie frică.

«Cum sunt vracii izbăvire bolnavilor, 
aşa sunt şi pravilele celor osândiţi.

«Cela ce închipueşte şi judecă rëü, 
acela nici lege, nici vreme, nici obi- 
ceiti bun Întăreşte. Iar pentru cel fără 
de lege, şi pentru călcătorul de lege 
ce închipueşte, de aceasta alege Marele 
Vasilie la povestea care povestesc Pa- 
remiile Iul Solomon, fără de lege este 
zic, cela ce ştie şi nu face cum zice, 
ci o calcă, etc.»

Pentru respectul ce fiii datoresc pă
rinţilor lor, această pravilă în glava 
283, zice :

«Ascultaţi pre noi feciorii Tatălui 
vostru şi al Domnului Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru al Iul Iisus Chris
tos şi faceţi cum vë zicem de vô e voia 
să vë spăşiţi, pentru că Dumnezeii as
cultă pre tată şi pre mumă şi face voia 
şi cererea lor.

«Carele cinsteşte pe tată satt pe ma
mă acela se izbăveşte de pëcatele Iul 
şi adună comori de bunătăţi. Cela ce 
cinsteşte pre tată-sëti şi pre mumă-sa 
acela va trăi mulţi ani.

Cui îl este frică de Dumnezeti acela 
cinsteşte pre tată sëü şi pre mumă-sa,
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pentru, că ruga şi blagoslövenia tatălui 
şi a mumei' întăreşte casa feciorilor, iar' 

y . blestemele lor desrädäcineazä şi temeli
ei. Fie-.ţl milă de tată-të ti' şi demumă- 
-ta. la b'btrâneţele lor, ca să te izbăveşti 
cletotrëùl: şi în vreme de scârbă îţi va 
veni bucurie, şi cum se topeşte ghiaţa de. 
soare, aşa vor peri pëcatele tale.. Că 

' blestemat este de Domnul oarele va'ur- * 
gisi, şi urgişeşte pre tatâ-sëü şi • pre 
muvnă-sa, etc.» •
. In glava .365, - tratând despre . soim ' 
riabulî, zice : -, . ..

«A zecea vîiiă care îndeamnă preju-
* decăforl să mat micşoreze certarea vi- ' : 

•novatulut : este somnul,* de vreme ce
• mulţi s’atî găsit de' ati făcut multe şi 

minunate lucruri'în somn, iar dacă se 
deşteaptă atunci nu ţine minte, nimic

. ce ati făcut ; cum a fost.oclâtă unul de 
a mers dormind la biserica vSf.' Bene
dict, la ţara franţuzească, şi a fost eşit 
de la biserică adormit de a umblat* 2 .
mile de loc, şi acolo ati găsit pre un. 
copil .şi Ta ucis de a murit, .neavênd 

' nici un lucru cu clênsul, nici Ţa ştiut,
. • nici Ţa cunoscut, şi iarăşi- aşa adormit, 

s'a întors şi s.’a dus dè a intrat în bi
serică, eră dimineaţa n’a.. ştiut:nimic e- 

.- . şit-ati afară’aü n’ati eş'it.
«Altă dată iarăşi, a fost într'un.'-o.raş'

. . • -8 • • • :
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ce s’a chemat Piza, imul din aceia ca
rele de multe orî eşia noaptea din ca să- 
şi cu arme, şi înconjura tcrgul tot cân- 
tând, şi iarăşi dormind se întorcea de 
mergea acasă şi nu se mal deştepta şi 
de multe ori prietenii dacă’l găsia um
blând pe drum el îl deştepta şi îl în
torcea deştept la casa Iul de unde e- 
şise dormind ; saü cum a fost o muere, 
care se scula noaptea de’şl frămenta 
pâinea şi o punea de o învălea şi o 
gătea de tot numai se o bage în cuptor 
şi iarăşi adormită se ducea de se culca 
în pa tu’şl iar dimineaţă nu ştia cine 
i-a grijit aşa pâinea, şi aşa dcpururea 
îl părea că’l fac aceasta vecinile el, ca 
să rîză cu densa ; şi alţi mulţi s’a a- 
flat ca aceştia, deci pentru aceeti s’aii 
făcut aceste pravile.
. «Acest fel de oameni, dormind în 
somn, de vor bate s’aü vor răni, s’att 
vor ucide pre cine-va, aceea nu se vor 
certa după pravilă, ci după voia .jude
cătorului, de vreme ce şi somnul se 
încliipueşte cu moartea ; iar afară de 
aceasta se cade să aibă judecătorul milă 
la greşalele care sunt din fire etc.»

Multe şi înţelepte dispoziţii ce măr
turisesc darurile înalte cu care prove- 

. dinţa înzestrase pe acest mare bărbat, 
so artă în pravila sa tipărită la 1652.
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Pe lângă scoalele ce a înfiinţat acest 
Domnitor, el s’a maî distins şi prin 
clădirea maî multor mouastirî şi bise
rici ; precum şi prin maî multe hri
soave de înzestrare a oare-căror oraşe, 
precum de exemplu, putem privi între 
altele maî multe, hrisovul următor :

«Cu mila luî Dumnezeii creştin Ma
tei ü Basarab Voevod şi Domn a toată 
ţara românească, datam domnia mea 
această poruncă a domniei mele ora
şului domniei mele Câmpii lungului, luî 
Stan Judeţul cu 12 pârgarî şi preoţilor 
şi tuturor orăşenilor de la mare până 
la mic, însă câţi sunt moşteni în oraş 
şi cu feciorii lor câţi Dumnezeii le va 
dărui ca să fie în pace de găleată şi 
de lucru Domnesc să dea vamă pâr
călabilor de oraş, şi de vama jitarilor 
de la sborul Sf. Ilie Prorocul, ori ce 
ar avea să vîndă sait ce va vrea să 
cumpere, saü boii, satt cal, satt oae, 
satt pături, satt peşte, satt măcar ver 
ce, tot să nu aibă a lua de la dânşii 
vamă ; şi iar ca să n’aibă nimeni voe 
din cel din afară ca să aducă vin şi 
ca să vîndă acolo în oraş, nici boer 
mare, nici slujitor, nici ţttran, nici mă
car verl-cine din slugile Domneşti, ci 
numai însă’şl orăşenii se vîndă vin.

«Tar care dintre cel din afară ar vrea

i
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să aducă vin şi se vîndă acolo în orciş, 
sä aibă a rëmânea butea deşartă pe 
seama orăşenilor, şi iarăşi ca-să aibă 
a da jitarilor şi oniarilor şi dijmarilor • 
şi tuturor câţi umblă cu slujbă, aşijde- 

judeţulul Muscelului şi plaiului 
muntelui numai câte un pogon de bu
cate ; iar mal mult nici câtuşi de puţin 
să nu le mal dea lor, după obiceiul 
lor, şi cum ati fost ertaţl şi în zilele 

. acelor buni cinstiţi Domni. Şi iară cui 
. . i se va întêmpla vre unuia diii orăşeni 

moarte, şi-i-ar rëmânea aceluia niscâ- 
re-va moşii după moartea Iul, sati casă,

.. sati loc la oraş, sail vad de moară, sati 
deliiiţă‘ la câmp, ' sati vie, sati măcar 
orl-ce, cu acelea nici nn amesţec sati 

^ lucru să nu aibă, niol domnia mea, ' 
nici pârcălabii- de oraş, nici- nimeni din 
boerl, nici slugă *boerească, nici un om. . 
Şi iarăşi ca să nu fie volnic nici boer, 
nici unul din slugile domniei mele, .ca 
să cee dè la domniei mea' niscare lo- • • 
cur! sati moşii, din cele orăşeneşti, satt,

• casă, satt moşie, sati locuri In oraş, sati 
văd de moară, sati clelniţă în câmp, satt 
'vie, satt măcar .orl-ce. Ci însăşi orăşe- . 
nil să fie volnici ca. să facă ce ar fi 
voia lor cu acele moşii. Şi iar. de ar fi 
vr’un ofeişan dator vre-unul boer, sati la 

. alt om din ţară, şi s’ar întâmpla . ace-. •

rea
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lut om moarte, şi ar rămânea din tru
pul Iul fecior, ca să nu răuiâe moşia 
luî pustie şi de n’âr putea sä plătească 
acea datorie a tătâne-să tt, .iar datorni
cii luî să nu fie volnici să vî.ndă casa 
Iul, satt viei' lui, saü locuri într’altă • 
parte, ci tot să vînză orăşenilor. Şi 
pentru rîndul judeecţţiî oraşului ca .să 
n’aibă nimeni a se ispiti ca să le strice 
judecata lor, ci toată legea şi judecata 
lor ca să le fie stătătoare cum le-aü fost 
tocmeala lor şi mal dinainte vreme, 
după obiceiul cel .bătrânesc din zilele • 
altor răposaţi Domni mal înainte de. 
noi. Pentru că am vëzut Însumi Dom
nia mea mal multe cărţi bătrâne şi hri
soave vechi, toate făcute, pentru acea
stă tocmire, precum şi mal sus este 
zis : întâitt hrisovul strămoşului dom
niei mele, al răposatului Radului Ne
gru Voevod,când att fost cursul anilor 
6800, şi hrisovul Iul Mihail V. 6900, şi 
hrisovul Iul Vlad V. 6947, şi hrisovul. 
Iul Vladislav V. 6960., şi încă şi multe- 
hrisoave, şi multe cărţi ale tuturor 
Domnilor, şi iacă după aceea când 
Domnul Dumnezeii bine a vrut, de m’a 
diăruit cu domnia pre scaunul moşilor 
şi strămoşilor domniei mele,, dăruin- 
ciu’mï C. împărat steag de domnie a fi . 
biruitor ţărel Româneşti, văzutam dom- •
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nia mea biserica strămoşului domniei 
mele, creştinul Radu Negru V. risipită 
şi surpată, şi mkxm adus aminte către 
Dumnezeii ca să nu fie pomana dom- 

. nie! lut întru deşert, ci iară o ara în 
nălţat domnia mea, şi o am făcut a 
doua oara din temelia el, ca să fie dom
niet mele şi părinţilor domniei mele, 
şi moşilor şi strămoşilor pomană în 
veci, etc.»

Acest bărbat, prin măreţele sale fap
te, ne probează că ceea ce contribue 
la menţinerea ordine! şi a economiei 
este numai statornicia, adecă de a ţine 
neclintit fieşte-care. lucru în locul sëü.

înţelepciunea Iul se vădeşte după 
vederile sale, căci el nu se ostenea de 
a aduna bogăţii pe cari moartea le ră
peşte, ci numai de a face fapte cari 
să’l măriască în faţa posterităţel. Ma- 
teiù Basar ab,.t\x sufletul căruia Dum
nezeii sădise cele mal frumoase senti
mente de patrie, religiune şi dreptate, 
cât a stat pe troüul ţării, a luptat ne
contenit pentru binele şi fericirea a- 
cestel ţări, ast fel că, a îndreptat multe 
rele de care ţara era bântuită pe a- 
tuncl ; apoi pururea condus de lumina 
mîntuitoare a credinţei noastre, el a 
înălţat în onoarea şi mărirea A-tot-pu« 
terniculul Dumnezeii mal multe monu-
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mente religioase în această teară, a 
căror existenţă dupé doué veacurï şi 
jumëtate păstrându-se încă, mărturise
şte în destul, că acest mare Domn şi 
bun creştin, adorând pe Dumnezeii din 
tot sufletul lut, şi temcndu-se de den
sul, lucra la fapte bune, fapte de a- 
celea cart în adevăr, apropie pe om de 
Dumnezeii, şi fac epocă în viaţa uneî 
naţiuni.

Acesta este Domnuljjce a zidit şi Serin- 
darul, biserică ce era situată pe calea 
Victoriei, şi care dărîmându-se în anul 
1893, până acum, nu s’a clădit în lo- 
ou’l nici un monument religios.

Dar dacă monumentele clădite de 
densul dispar, marele Iul nume ca şi 
vitejia Iul, vecinie vor fi pomenite pe 
acest pâment. El va trăi în mijlocul 
nostru, ca şi toţi bărbaţii mari ale că
ror nume istoria le repetă.

Inspirat de numele acestui bărbat, 
un scriitor francez Alphonse Royer, în 
cartea sa intitulată : Un divan, vorbeşte 
despre logodna sa cu o tînără anume 
Luxândra, din Constantinopol.

Pentru a fi cunoscută şi în limba 
noastră, această scriere, am luat’o ca 
un isvod şi corn pledând’o cu mal mul
te date istorice şi descrierea oare-căror 
locuri, am tipărit1 o precum se vede.
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Ştiut este, că în cărţi .aflăm, 
priveşte pe om, încercările, bucuriile, 
suferinţele şi lucrările sale. Un mare 
scriitor, a zis : «Omul nu se poate gân
di dé cât numai la om, pe densul cau
tă în tot-d’auna de a’l înfăţişa.»

Evenimentele istorice ne interesează 
mat cu seamă, pentru că în ele aflăm 
pe acel ce nu mat sunt, însă ale căror 
fapte şi cuvinte sunt nemuritoare.

Spaciul acestei cărţi, împedicându-më 
de a.mê întinde mat cu amănuntul, â- 
supra resbelelor Domnului Matei tt eu 
Lupu ; void continua aceasta în volu
mul privitor la întâlnirea lut Matei tl cu. 
consoarta sa.

Pentru moment/ să luăm firul b toriel 
de unde Pain întrerupt, adecă de acolo 
când Pândele zicea Luxandrel :

«Ah ! Al să mă urăşti, dacă voi mer
ge mal departe ; dar nu’mt pasă, tre- 
bue să vorbesçj. Crezi oare. că izolarea 
mea, că suferinţele mele s’ar fi curmat . 
dacă a’şl fi aşteptat ajutorul puterilor 
cereşti? Nu, amica mea; aşi fi foarte 
departe de această intimă unire, în ca
re sufletul med se contopeşte într’al 
tăti şLîn care amêndouï aflăm o feri
cire. ce nu se poate mësura cu nici un 
lucru din această lume*.

«Pentru a te dobôndi a trebuit să fac

tot ce.
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o crimă. .
«Un protivnic îmî răpea cea din ur- ' 

mă speranţă a mea : iadul iar nu ra
iul uii-a pus la îndămână un trist mij
loc spre a’l depărta. ET bine! Ştiî ce 
ani făcut ? Am întrebuinţat sacrul meş
teşug al tămăduire! şi prin acest mijloc • 
ţi-am răpit acele frumuseţi ce încânta 
pe bărbatul ce’l iubiaî. Iată crima mea; 
judecă më acum !

Pe când Pândele îî vorbea, Luxan- , 
dra îngălbenea pe neaşteptate. Când el 
sfîrşi destăinuirea, pe. nesimţita încleş
tatele eî buze începură a tremura : a- 
poî întinzendu şî.braţele către densul îl 

.. apucă cu putere.
«Nenorocitule ! AT tot dreptul, căcî 

nu cerul ci infernul • te-a făcut să. te 
răzvrăteşti contra mea! Acum. simţ 

• că’mî cad legăturile ce’mï acopereaü'. 
vederile şi te privesc schilod aşa pre
cum eşti.

«O D zeul raeti, cum am putut şă më 
încred acestUT om,-şi să’T spun că e- 
ram fericită în urma relelor- ce mi a 
făcut ! • .......... . •

«De sigur, că nu puteam fi alt de cât 
nebună. • •

«Şi tu, tu aï putut crede vorbele 
mele.

«N’aî putut vedea că’ţi vorbea des--

.
-

..
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perarea !
«Aï putut crecle oare, că o femee, 

poate prefera alt-ceva de cât numai fru
museţea !

«Află dar, că sunt în stare să* ti datt 
sufletul precum mi-1 daü pe al meti nu
mai spre a dobândi această comoară 
perdută.

«Val ! Tu eşti care mi-aî răpit’o şi 
maî îndrăzneşti să’ml o spui şi încă 
drept scuză, să raö stropeşti în faţă cu 
amorul şi căinţa ta !

«AI crezut să îmblânzeşti pizma fe
rn eească?

«Fugi, nu mal te pot privi, te urăsc 
mal mult de cât infernul !

«Să nu te mal arăţi privirilor mele, 
de nu cumva vrei să mö vezi murind 
de spaimă !

«Dute să ceri iadului care te-a năs
cut, jertfe noul, ori mal bine întoarce- 
te la dracii cari te-att zemislit !

Sfîrşind aceste cuvinte, Luxandra se 
aruncă ca o leoaică furioasă asupra lui 
Pândele, care sta aplecat pe marginile 
craterului, şi îmbrâncinduT din toate 
puterile sale, îl răstogoli în abis.

In zadar nenorocitul .îşi întinse bra
ţele încercându se de a se agăţa de col
ţurile stâncel. Un moment isbuti a se 
încleşta de nişte mărăcini, strigând pe
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Luxandra eu un glas plângëtor şi înti
părit de spaimă ; însă acest slab spri
jin fu biruit de greutatea corpului sött, 
ce se învîrti de mal multe orî în acel 
loc, însemnând căderea prin petele de 
sânge; pâuă ce în line, dispăru în a- 

x dâncul abis al cărui ecoti lăsa să se 
audă numele Luxandrel.

Câte-va luni după aceasta, tênërâ co
pilă, intra într’o monastire de Carnal
ei ale, după ce îşi dărui averea pentru 
bine-facerl.

La plecarea el din Constantinopol cu 
Pândele, precum am vëzut mal sus, îşi 
alesese cel mal frumos loc al Italiei.

El se retrăsese în Neapol, oraş situ
at într’o poziţie magnifică, în dreapta 
rîuluî Sabeto şi în apropiere de Vezti
vul, în fundul golfului ce’I poartă nu
mele.

împrejurimile acestui oraş înfăţişea
ză un mare numër de părţi însemnate. 
In partea apusului, se priveşte renumi
tul munte Pausilip. In partea de răsărit 
se află : Porţiei, orăşel clădit la poalele- 
Vez uvuluî, cu un palat regal şi un fru
mos muzett.

La intrarea golfului de Neapol, se a- 
flă desmerdătoarele insule : Capri, Is
chia şi Procéda ; această din urmă renu
mită prin costumul femeilor sale, cari.
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aă păstrat aproape îmbrăcămintea ve- '
. ehe â grecoaicelor) prin marele număr 
al marinarilor şi prin atelierilê în cart . 
se construesc corăbiile de „comercitt. 
Ischia, renumită prin îmbielşugarea sa, . *

. prin numeroasa s‘a populaţie, prin apele 
sale minerale destul de vizitate şi prin 
tr’un palat de vară al regelui. Capri, 
prin frumuseţea, prin .salubritatea cli- 
meî sale, prin suvenirile sale istorice . 
şi prin antichităţile sale ; ac-ţ se mal 
zăreşte încă urmele palatului, apeduc
telor şi al băilor Iul August, care îşi 
petrecuse aci o parte a vieţel sale.

Acum se mal fac săpături în aceste 
locuri, în partea unde se află o vilă a 
imperatörulul TiberiÜ, ale cărui desfră- 
nărj att făcut renumită această insulă.

In apropiere de Neapol, se află şi 
. Pompeia, vechitt oraş acoperit de lave 

şi descoperit în 1755. Printre cele maî 
frumoase case descoperite, se distinge 
•aceea a iul Marius-Arrius Diomede,-com
pusă din 3 caturi. Această clădire se 

. află situată la intrarea oraşului, unde 
se zăreşte mal. multe morminte şi mo
numente funebre d’o mare frumuseţe.

Casa ce se distinge mal mult prin e- 
leganţa, bogăţia şi frumuseţea mozai
curilor salé, este aceea pe care se află 
inscripţia iul Cams Salhistius.

/

'
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Eclificiurile publice cele maï fïumoa- • 
se, sunt: Porticul mare, forum, Pahtlie- 
onul süü templul Iul August, templul ze- ■ 
iţei Isis, templul Iul Esculap, teatrul tra- 

• gic si teatrul comic, ce este maî bine 
conservat ; dar acela ce întrece toate 
aceste edificii prin magnificenţa sa, ale
sul gust, luxul deosebit şi prin puţinele 
stricăciuni ce a încercat, fără îndoială, 

y. că este numai «clădirea băilor».
In scrierea mea «Italia», • vorbind şi 

despre alte . locuri din .împrejurimile 
Neapoluluî, cred util a recomanda lec
torului şi această scriere.

La noi, multe din monumentele, vechi 
. ' att dispărut, din cauză* că puţină sîr 

guinţă punem, spre a cunoaşte pe acel 
carl lead ridicat•; trëbue să ne deprin
dem de a vedea, că numai prin con
servarea acestor relice putem transmite 
generaţiilor viitoare nobilele virtuţii a- 

. le acelor carl, a d ştiut să ne conserve 
limba şi religia, împreună cu roditorul ... 
păraînt al iubitei noastre ţCrl, şi acea
sta chiar în timpii în carl duşmanii 
neamului şi al religiei noastre èraü tari 

•şi puternici. ' ' :
Dureros lucru.este, câncl* nu faci tin 

pas fără-a suspina* privind denaturăn- 
. dû-se aceste rămăşiţe veriercxbile*.'Tim

pul a sosit pentru'a ne proba cât .pre- .
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ţuesc aceste semne, mărturii ale atâtor 
secole de glorie !

Câte inscripţii şi câte monumente, 
ale multor bărbaţi mari, născuţi pe a- 
cest pămînt, astăzi sunt perdu te cu 
desăvîrşire!

Dacă aceste monumente ne înfăţi
şează pe acel cari le-aü format, nu mal 
puţin ele inspiră savanţii, artiştii şi po
eţii ale căror .lucrări, se ştie cât contri
bue la binele obştesc.

Un măre academician al Franţei, 
Laya, iată cum se exprimă în această 
privinţă :

«Spre a ne înfăţişa nouă înşine a- 
ceastă privelişte, să ne încercăm de a 
deveni la rîndul nostru privitori, unin- 
du-ne prin cugetare cu învăţata adu
nare ce se înfăţişează privirilor noastre.

«Acelaşi simţimcnt este carele atrage 
şi îmbrânceşte spre paşii tânărului no
stru călător (face aluzie la Choiseul- 
Gouffier, autorul unei călătorii ce va 
rămânea ca un monument consacrat 
ţărilor uude artele aü înflorit) pe acel 
zeloşi apostoli al ştiinţei...

«Plecaţi pentru această cruciadă po
etică, renumiţilor artişti, iluştrilor sa
vanţi, nemuritorilor poeţi!

«Mergeţi de a afla pe acea Grecie 
tnmormântată unde dorm vitejii Iul
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Omer.
«Ca mormîntul întrebat sä vô rös 

pundă, şi palizii lor locuitori deştep- 
jaţl la sunetul glasului vostru, să măr
turisească că divinul- cântăreţ care a 
scăpat din uitare numele lor, n'a făcut
ile muritoare numai nişte întreprinderi 
închipuite.

«înzestraţi aceste ficţiuni cu trainica 
temelie a versurilor voastre.

«Probaţi prin căutările voastre, că pri
mul dintre poeţi, este în aceeaşi vreme 
şi primul dintre istorici; că, drept în 
simţim cutele sale, este diept şi în po
vestirile sale ; că a putut să’şl laude 
vitejii, dar nu şi a şi’l crea; a decorat 
numai teatrul mărire! lor, fără însă a 
fi clădi torul Iul.

«In tablourile voastre, siliţi vă de a 
face vil şi sorbitoare figurile mari ale 
depărtaţilor timpi.

«Nu zăresc oare în fruntea voastră 
inspiraţia bărbatului care poate naşte 
această minune?

« Dell iile, un alt Ampliion, merge ală
turi cu Choiseul.

«La cele d’ântêï sunete ale lyre! sale, 
acea Grecie acoperită sub ale el ruine, 
se va înălţa; trupul el cel mare, lipsit 
de viaţă, se va însufleţi ;. întocmai ca 
la glasul unul profet, veţi vedea, într’o
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minunată emblemei, deşteptându-se şi 
sculându se scheletul neamutul omenesc.

«La .privirea acestei Atene, astă-zl ne- . 
cunoscută, ce buchet de' triste simţi-, 
minte şi de mirare încleştară sufletul 

. vostru, o Choiseul/ o Dellille !.. . ' .
«Ascultaţi pe favoriţiii muzelor : când 

piciorul sëü atinse acea ţ0rână poetică *; 
formată din cenuşa EschiUlor, Sophocli- 
lor,. Euripizilovj Pinclavilor, el simţi cur- 

. gendu’I lacrămile «Plânsei !»
• «Cine putea fi uimit ?... .Era fiul sim: 

ţitor şi religios; care afla într’o străină 
singurătate, cenuşa str'0moşiler sëïi»

Netăgăduit esté că ruinele, privite 
sub rapoartele pitoreşti, prezintă mal 
mare farmec într’un tabloti de cât mo- . 
numentele noul- şi întregi.

In templele ne Giuruite de veacuri-, 
zidurile acopere .ö parte din peisagiti şi 
împedică, de a nu sè deosebi colona
dele şi boitele edificiului ; când-însă a- ' 
cestè temple încep a se dărâma, nu rë- 
mâu de eilt părţi despărţite, printre 

. - cari . ochiul descoperă sus şi în depăr
tare stelele, norii, pădurile, . rîurile, * • 
m un ţii : ' atunci pri n tr ’un fi r esc joc al 
opticei, orizonurile se .întind, şi galc-ri- 
ele, atârnate în aer, se croesc pe faţa' 
cerului, şi a pămîntulul.

In teama de a nii .plictisi lectorul,
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şi maï cu seamă că se ştie că atuncî 
când cine va vorbeşte despre lucrurile 
folositoare trebue să fie foarte scurt ; cu 
toate acestea, trebue să ne maï oprim 
puţin lângă umbra bărbatuluî care, în 
timpii aceia în care turcii înspăimân 
taü Europa, pe lângă luptele ce avea 
cu aceştî cuceritori, el se ocupa cu în 
fiinţare de tipografii, de scoale ; cu în- 
nălţare de edificii, pentru lauda creato
rului şi cu fondaţiunea de monastirî, 
spre a servi de azil bëtrênilor, printre 
care se numërâ pâuă acum şi frumoasa 
monastire Căldăruşanl, în privinţa că
reia, autorul cărţel : Monasiirile şi Bi- 

jsericele din România, zice :
«Căldăruşanil una din cele mal po

pulate monastirî ale ţgrel, este aşezată 
pe o limbă de pămînt intrată în lacul 
Căldăruşanl, ce se formează la întîlni- 
rea cu pădurea Vlăsiei, cale de vre o 
patru oie de Bucureşti.

«Ea era până în timpul lui Mateifi 
Basar ab, un loc de scliimnicie şi de scă
pare al românilor cari eraü în satele 
veeinate, pe atunci avea numai o mică 
bisericuţă şi câţî-va pusnicl.

«La anul 1638, Mateiü Basarab, dupé 
im rëzboiü ce a avut cu Vasile Lupu, 
din care a eşit triumfător., a fondat bi
serica şi cetatea.

9
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«Monastirea s’a populat şi a fost în 
rnaï multe rîndurt un loc de adăpost 
pentru populaţia Bucureştiulut şi s’a 
îmbogăţit încetul cu încetul mat mult 
prin munca părinţilor de cât prin da 

. nie.
«Inscripţia d’asupra bisericet este cea 

următoare :
«Cu strălucirea cel sfinte şi începă

toare de viaţă şi cet neîmpârţite şi ce- 
let pururerea cântatâ şi închinatei Tro
iţe, şi not cu aceasta puterede lumina 
umbrindu-ne şi luminându ne. Luat:am 
aminte la cele grăite cu dumnezeeştile' 
:scripturt. Când zice : ca înfricoşat este 
a. cădea în mâna lut Dumnezeü celui 
viü. Cine îşî ascunde în pămînt talan-'., 
tul bogaţieî lut, şi.iar grâeşte Domnul: 
Nu. vă. ascundeţî vot visteriele în pâr 
mint unde viermii, şi putreziciunile o 
putrezesc şi. furit o sapă, ci vë ascun-.

/ deţt visteriele la cer de unde nic:t una 
•. dintre acestea -.mi le poate ştrica. Şi iar 

. inë întristez de ce grăeşte Pavél,' vasul 
cel ales : De zice că nimic n’am a: 
dus în lumea aceasta cu aceea nici a- 
duce nu voin putea, şi iară' zice: 
celor bogaţi se.opreşte să nu se înalţe 
cu mintea înţelepciune! nict să năzu
iască spre bogăţia cea peritoare, ci spre 
D-zett cel. viă, celuî cè â dat nouă toate

/:
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din destul pentru îndulcire, a lucră cele 
bune şi sä se îmbogăţească întru lu
crurile cele bune şi să'şl ascundă evan
ghelie, zice şi teme buneveacul cela ce 
va să fie prorocirea.

«Drept aceasta şi eti întru Hristos 
Domnul, bun creştin, singur ţiitor, Io 
Matei à Basarab V.V. şi Domn a toată 
ţara Românească şi de cea parte de 
munte şi altele domnind, auzind aces
tea, repezitu-m’am cu pofta şi cu gân
dul cel Dumnezeesc, carele este către 
sfintele biserici a le zidi şi a le urzi şi 
a lè înfrumuseţa cu cheltuială din avu
ţia ce s’a dat nouô de la D-zeü, întoc
mind acestea, vrut’am şi aci înlocui 
acesta carele se chiamă Căldăruşanl à 
zidi casa Domnului, carele loc - singur 
domnia mea cu gândul Ta găsit- intru 
mărirea şi lauda sântului marelui mu
cenic Dimitrie, ca să ne fie. domniei .'

• mele şi părinţilor mei întru veclnică 
: pomană, etc» .

. Astfel cugeta marele bărbat, despre..: 
care un scriitor anonim, r osteşteînbro- 

- .şura ce a tipărit’o în anul .1888;'urmă
toarele :

«Reamintind aci ţărâna scumpă>-ciini 
şi faptele măreţe ale'îul . Matheii lîa- 
steib,v nii trebue să uităm că Domnit- 

• şi :boèrrr mari aï tèreï. ' din trecut, pe .
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lângă că eraü bunî patrioţi eraü şi buni 
creştini, ast-fel se explică atâtea mo- 
nastirl, biserici şi spital urî ce el aü zi
dit în ţară şi le-aü înzestrat cu averi 
atât pentru buna lor întreţinere cât şi 
pentru a veni în ajutorul omenire! su
ferinde

«Şi pe lângă acestea, mal este încă 
de remarcat că, atunci când armata 
română repurta o victorie contra ina
micului şi se întorcea triumfătoare de 
la câmpul de rözboiü, marii noştri 
Domni aveaţi ca o datorie sântă a mul
ţumi mal întûiü lui D-zeü pentru biru
inţă, apoi acea zi de glorie era însem
nată prin ridicarea unul altar religios 
Dumnezeire!.

«Ast fel eraü Domnii şi boeril mari 
din trecut.

«Insă timpul prin care trecem astă zi 
pare că lea schimbat pe toate.

«Sentimentul religios scade ;... monas
tic şi biserici nu se mal zidesc ca în 
trecut, ba încă multe din bisericele fon- 

• date de către foştii Domni şi boerl, 
trecând sub administraţia Statului şi 
ne fiind bine întreţinute, se lasă a că
dea în ruine !...

«Găsesc că este drept că, guvernul 
care ţine în mâna. sa soarta acestei ţ0rl, 
să caute a întreţine şi conserva mon ti-
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mentele religioase lăsate de străbunii 
noştri,—aceasta fiind chiar în interesul 
istoriei Patriei noastre, etc.»

Blândeţea, iubirea de omenire, pie
tatea, ca şi victoriele şi eroismul acea- 
tul mare domnitor, .veşnic vor fi lău
date de adevăraţii fii al patriei, de aceia 
cari văd mal presus de orl-ce bun pă- 
mînţese, fericirea patriei lor.

Istoria bine facerilor acestui bărbat, 
nu securraează cu viaţa sa, el murise 
de mult şi cu toate acestea, sultanii 
din Constantinopol, în amintirea Iul, 
se teraeatt de a mal năvăli cu oştirile . 
lor pe acest pâment.

Aceasta, pentru că inima sa era îm
podobită de toate virtuţile şi mintea 
Iul bogată de cunoştinţe,—ceea ce se 
vădeşte prin scrierile şi legiuirile întoc
mite în timpul domniei sale.

Pentru fericirea patriei sale, cariera 
acestui ilustru domnitor a ţinut 21 de 
ani, împliniţi în fapte nobile şi măreţe. 
Ferice că a putut să arăte tuturor că, 
mărinimia este una din virtuţile ori
cărei trepte sociale, că justiţia îşi are 
vitejii săi ca şi războinicii ; precum că, 
nici poate fi ceva mal puternic şi mal 
nebiruit, ca statornicia unul om al bi
nelui.

Iubirea ce avea acest bărbat pentru i
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triumful binelui şi al libertăţel, se vede 
în hrisoavele sale.

Acestea ne arată, că în spiritul söü, 
era in tipărită acea maximă fondamen- 
tală a republice! romane, ce era, de a 
privi libertatea ca un lucru nedespărţit 
de numele roman.

Aşa eraţi vederile sale, căci simţi- 
•mîntul Divinităţel era întipărit în spi
ritul şi în inima sa.

Cu acest sknţimînt totul este mare, 
nobil, nebiruit în cea mal slabă pozi
ţie; fără dînsul totul este slab, desgus- 
tător şi amar chiar în sînul măririlor.

Numai acest simţimînt împuternici 
poporul din Sparta şi din Roma, ară
tând locuitorilor lor virtuoşi şi seracl 
zeii, ca protectori şi concetăţeni.

Când aceste popoare nu mal văzură 
în lume alţi zel de cât aurul şi vo
luptăţile, atunci căzură bogaţi şi vici- 
oşl în robie.

Ori cât s'ar înconjura omul de bu
nurile avere!, îndată ce acest simţi - 
ment piere din inima sa, urîtul şi des- 
gustul îl cuprinde.

Fără acest simţim en t inima şi spiri
tul omului sunt lipsite de putere şi ele 
se vestejesc ca şi floarea nevizitată de 
rouă dimineţel.

In vîrsta cea mal fragedă, această co-
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moară se poate sădi şi odrăsli în inima 
omului ; căci aceasta este bogăţia cea 
maî nepreţuită, şi pe care ort ce părinte 
trebue să caute de a o lăsa moştenire 
urmaşilor sëï.

Pentru a ne convinge despre aceasta, 
să ascultăm următoarea istorie :

Un rege al Egiptului şi un impera- 
tore al Constantinopoluluî, de mult timp 
se aflaţi într’o luptă neîmptlcată.

In cele din urmă, sătuli de a’şl o- 
morî şi de a’şl jefui supuşii, îşi uitară 
certurile şi încheeară pace.

Pentru a întări şi mal bine împăca
rea lor, se hotărîră de a’şl căsători co
piii, şi fieşte care îşi logodi fiul cü fiica 
celui Pălit.

Din acel moment aceşti părinţi ajun
seră a fi cel mal intimi amici ; nici u- 
nul dintr’ânşil nu formaţi vr'o între
prindere însemnată, fără ca mal înteiti 
să se povăţuiască cu cel-Palt ; când li
nul găsea de cuviinţă să se plângă de 
cel-Palt, îl adresa plângerea cu cea mal 
amicală încredere.

Intr’una din zile, sultanul Egiptului, 
scrise imperatorulul din Constantinopol, 
următoarele :

«Ştiut este, că un părinte nu poate 
avea nimic mal scump în această lume 
de cât fericirea copiilor sëï în care tră-
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eşte dupé moartea sa.
«Toate celei*alte avert ce le are, cu- 

rênd pot peri ; dar o posteritate înflo
ritoare, veşnic este un arbore înverzit 
pe mormîntul sëü.

«Pătruns de acest adevër, më tru
desc de a strînge comori pentru fiul 
meti, căci ele sunt pentru un rege, u- 
neltele mărire! şi ale putere!.

«Më mir cum de nu urmez! şi tu e- 
xemplul meii şi cum de nu te îngrijeşti 
spre a pregăti fiilor tôï o domnie no
rocită.»

Imperatorele Constantinopoluluï, rës- 
punse în modul următor sultanului :

«înţeleptul nu pune nie! un temeiü 
pe bogăţiile pămînteştî, bogăţii ce ne- 
prevèderea saü mi! de alte întêmplârï, 
în puţine zile, poate să le risipească. EÜ 
më străduesc spre a aduna pentru fiul 
meü coraorî ce nu se pot răpi de vre-o 
putere omenească şi car! să fie pentru 
densul izvorul tuturor fericirilor. In a- 
cest scop, in’am silit de a face din i: 
nima sa locaşul virtuţi! şi de a'! îm
podobi mintea cu tot felul de cunoş
tinţe.»

Aşa precum acest imperatore se gân
dea de a’ş! face fericit copilul, nuraaî 
prin înv0ţătură, tot ast-fel şi Mateitt 
vedea fericirea supuşilor sëï, în bogă-
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ţia sufletului şi a inimeî ; ceea ce se 
probează prin scrierile şi clădirile ce 
le a lăsat urmaşilor.

împodobit cu ast fel de daruri, un 
monarh ştie a'şl cărmui poporul prin 
blăndeţă şi judecată ; el face din ţeara 
ce o stăpîneşte, locaşul bunului traitt.

Aşa era şi Enric IV, regele Franţei, 
care în anul 1610, zicea ministrului 
sëü Sully :

«In fine, Sully, mulţumită ţie, cre
dinciosul meü tovarăş, mulţumită săbi
ei mele şi valoare! bravei mele nobi- 
liml, sunt rege al Franţei ; nu mal sunt 
duşmani, nu mal sunt partide ; am su
pus pe unii, am convins pe alţii şi dacă 
va mal fi nevoe de a mal lua spada, 
ne vom lupta pentru gloria Franţei şi 
nici de cum pentru viaţa şi regalitatea 
noastră. Cu toate astea, ţitl mal mult 
la fericirea poporului meü de cât la re 
numele de viteaz ; am făcut destul su
puşi, acum vroesc a face şi fericiţi.

«Această fericire, numai pacea o poa
te da popoarelor ; şi această pace, tre- 
bue să fie durabilă.

«Tot-d'a-una cu durere am vëzut, că 
un singur cuceritor poate răpi vecini
lor sëï liniştea de care dênsul nu vo- 
eşte a se bucura, că poate lăsa moşte
nire poporului sëü şi protivnicilor Iul
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urî şi neînţelegeri'.
«De acolo rôsboae neîntrerupte şi ne- 

împedecate.
«Fieşte-care principe are teama de a 

fi surprins ; el atacă maï întâiü : unul 
vrea sä dobîndească ceea ce a perclut, 
cel-l’alt nu vrea sä înapoeze ceea ce a 
dobêndit. Puterea hotărăşte în totul ; 
dreptatea nu însemnează nimic şi a- 
ceasta din lipsa unei puteri mal mari, 
care sä întreţie echilibrul între regi, 
asa precum denşil îl menţin între su
puşi.

«Vecinul med din Ispania, mi-a ară
tat foarte bine în ce stă puterea unul 
rege rôü ; el m’a făcut să’ml plătesc 
foarte scump regatul med, pentru că 
m’a făcut să vărs sângele supuşilor 
mei.

«Iată Sully, ceea ce voesc să împie
dic, iată punctele asupra cărora am voit 
să te consult.

«Când eram micul rege al Na var iei, 
n’aveam altă avere de cât sabia mea, 
adevëratul meü drept şi inima amicilor 
mei ; trebuea să biruesc pe francezi mal 
înainte de a’l face fericiţi şi nu trebu
ea să më gândesc spre a împëca Eu
ropa, când mal toată se unise contra 
mea.

«De alt-fel, toate părerile acestea nu.

___
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ra’ar fi făcut de cât mult mal nenoro
cit. Astă-zl, putem face pe regele Fran
ţei.

«Francezii sunt fericiţi, cel puţin mi 
se poate îngădui de a crede ast-fel, căci 
am făcut totul spre a fi. El bine ! Acu
ma trebue să ne gândim şi la ceM'alţî 
oameni ; el fură inimicii noştri ; să le 
dăm fericirea, în schimbul relelor ce 
ne ad făcut şi de sigur că recunoştinţa 
va fi, fără îndoială, mal puternică de cât 
armele.

«Cred scumpul med Sully, că ar tre
bui, spre a întemeea această pace uni
versală, să întrunim toate Statele, sub 
,o singură putere, compusă din şefii lor 
cel mal însemnaţi.

«Fieşte-cărel naţiuni să i se păstreze 
legile sale, privilegiele şi cârmuirea sa ; 
ast-fel, din zece monarhii ce a’şl voi 
să înfiinţez, şase să fie ereditarii, iară 
celel’alte elective; 4 republici ar asi
gura libertatea popoarelor, ce s'ad bu
curat până acum.

«Cât pentru turci, s’ar putea face să 
treacă Bosforul.

«Căpeteniile acestor diferite State, 
formând un tribunal fără apel, va ju
deca interesele şi pretenţiunele popoa
relor. Intr’ast-fel de chip, în vechea 
Franţă, fieşte-carele se j udeca de pairii
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s ëï.
«Proectul este de laudă şi mult mal 

uşor precum s’ar crede. Popoarele îl vor 
lăuda... Sully, crezi că aceasta nu s’ar 
putea? Pe toţi sânţii, cine ar îndrăzni 
să se împotrivească ? Este o dorinţă ce 
n’o va avea popoarele învinse ; şi, dacă 
toată Europa nu este încă, ea trebue 
să fie foarte obosită, căci însu’ml ett 
sunt şi cu toate acestea, îî fac legea 
mal adesea de cât mi-a făcut’o.

«Ispania, nu ne poate suferi, o ştitt 
de ajuns ; însă ea nu era puternică de 
cât numai atunci când francezii eraţi
ispanioll : şi de alt fel, satana din mează- 
zi a murit; ea a perdut un tiran, însă 
un tiran atât de periculos pentru duş
manii sëï ca şi pentru supuşii sëï ; ea 
va fi supusă, ori va ajunge să fie.

«Cât despre domnişorii principi al 
Alemaniel, lor doresc să le fac rezbel ; 
voi oblădui pe unii, më voi lupta cu 
alţii ; îl voi face să jinduiască pacea, 
spre a nu o mal refuza, când li se va 
mal oferi.

«Olandezilor, se ştie ce bine le-am 
făcut.

«Englitera m’a ajutat să’ml dobendeäc 
tronul; bogată încă de iscusinţa şi de 
cugetările^Elisabetel, duşmană crâncenă 
al ^spaniolilor, de sigur că va fi cea
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mal credincioasă alieată a mea.
«Iată de ceea ce am a më teme şi a 

spera de afară ; însă Franţa este des
tul de puternică prin sine numai şi a- 
ceasta mulţumită noă, bravul meü Sul
ly, căci datoresc atât iscusinţei tale cât 
şi victoriilor mele.

«Patru-zecl de milioane adunate prin 
îngrijirile tale vor asigura cheltuelile 
oştire! mele, până ce le vom putea gă
si la inamici.
. «O pace falnică a înzestrat rëzboin ici! 
cu dorinţa de a’şl îngriji armele, aşa , 
că peste una sută mii de bărbaţi nu 
aşteaptă alt de cât porunca mea spre 
a se arunca asupra Germaniei.

* «Pentru a'l comanda, am pe regele 
Franţei şi pe acel cari m’aü ajutat spre 
a dobêndi acest frumos titlu, Lesdi- 
guieres, Cri lion, Bassompierre, şi mal 
mulţi alţii pe cari duşmănii noştri îl 
cunosc ca şi pe mine.

«Cât pentru tine, Sully, nu raë vel 
urma în lagăre; ştii destul de bine să 
faci fericirea popoarelor, pentru a te 
expune în mulţime,

«Şi de altfel ştii foarte bine, cum în
ţeleg spre a se cârmui francezii mei ; 
tu îl vei face să uite lipsa mea ; îţi în
credinţez, în acest scop, îngrijirea re
gatului meü.

I
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«Ou toate că aü cutezat duşmanii me" 
de a publica infamii despre mine, ett 
plec pentru cel mat dreptrôzboitt, pen
tru, a apăra un aliat, pentru a îngenun- 
chia pe Austria, pentru a rëzbuna Fran
ţa, d’ o îngân fată protivnică.

«Tu însă më cunoşti ; n’am nicî o ne- 
voe de a më apăra în faţa ta.

«Fie ca întâmplările rezbelului să si
lească pe duşmani pentru a më cunoaş
te tot aşa de bine !

«Da, acest rezbel vă fi cel din urmă, 
dacă më voi mal întoarce, satt dacă voi 
putea săT încep !

«Sunt trist şi gânditor; nu înţeleg 
tristele presimţiri ce më apasă şi nu më 

.părăsesc.
«Fără îndoială, grett îmi vine a më 

despărţi de poporul meii ; dar aceasta 
o fac pentru fericirea şa.

«Nici odată n'âm; avut aşa de triste 
/gânduri în ajunul unei victorii.

■ ' . «Când .D-zeti porunceşte trebuesăne .
■i • supûnem.. v • . • V -

•«Nii^nl este frică de armele austria-.
. . . Oilor şi • ispaniolilor •; ïnë tem numai de 

. mijloacele clé cari se ëlujésc sp'rè ''a se . 
scăpa, de d lişmanil lor.»
‘ Aşa cugeta şi âst-fei lucră acest regé, 
care eră aproape contimporan al "Iul 
MâţeiÜ; şi care ca şi. acesta,, nu se gâm

•V

.. i»«
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dea de cât numai la fericirea omenire!
• şi a .poporului în fruntea căruia Provi

denţa îl pusese.
Viaţa acestor buni voitor! a! omeni

re! este plină de lucrăr! folositoare, 
prin care se dovedeşte activitatea lor 
în scena lume! ; ea nu este ca aceea a 
egoiştilor şi a scepticilor, car! precum 
vedem şi precum ne probează faptele 
lor, n’aü altă grijă şi altă iubire de cât 
numaï pentru dănşi! ; aşa precum eraü 
Ghinea şi Pândele, unul mare logofăt 
a Iu! Mateiti şi ceM’alt intim diplomat 
al lu! Vasile Lupu ; amăndou! crescut! 
la şcoala din Fanar..

Ghinea, pe care cronicarul Grecea- 
nu îl numeşte olar, era fiul unu! olar 
din satul Brazî de lângă Ploşştî ; care . 
mergênd în Gonstanrinopol cu unul din

• boeriî ţări! în al păru! ser vi ci ti se. afia,
încântat de frumuseţea acesteî.capitale, .
îş! părăsi, stăpînul şi; intră. în serviciul... 
unu! fanariot bine ; văzut • pe lângă'îhaR 
ta Poartă. . .

Pe atunci, bătrâni! turc! neştiradah . 
tă limbă dé cât pe- a lor, căci; dog^.

; mele religie! lor, şi 'Coranu bpreşte pe 
. . orî-ce raahômetaù de a învăţă vrc-o. ...
. limbă dè a necrediiibioşil;0r ';.?,sublimta 

P’oartă, îşi- recruta interpreţi! pentrirje^ 
laţiunilă diplomatice, dintre ce! ma! în- .
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vgţaţî fiï aï comercianţilor din Constan
tin opol.

Onorurile şi câştigurile unor ast-fel 
de funcţionari, îndemnă ambiţiunea fa
narioţilor, aşa în cât cel maî bogaţî 
dintr’ânşiî, se grăbiră de a’şî instrui 
copiiî, spre a’I face demni de ast fel de 
funcţiuni.

Fanariotul, în serviciul căruia intrase 
Ghinea, fiind unul dintre aceştia, şi un 
bărbat foarte instruit pe atunci, căci 
pe lângă limba turcă, ştiea pe cea ita
liană şi franceză, ajunsese la demnita
tea de BayCapi- Chihaia.

Ghinea, pe lângă o deosebită frumu- 
seţă a feţei sale, fiind înzestrat şi de o 
rară deşteptăciune, în puçinï ani învë- 
ţă pe lângă limba turcă şi pe cea grea
că, italiană, franceză, iar priu ajutorul 
unul preot catolic, învăţă şi limba la
tină.

Vasilichiţa, frumoasa fiică a fanario
tului, copilă ca de vre-o 17 ani, fu a- 
tât de captivată de frumuseţea şi iscu
sinţa lui Ghinea, în cât prin lacrăraile 
el înduplecă pe tatăl sëü de a o căsă
tori, după Ghinea.

Prin ajutorul acestei căsătorii, el a* 
junsese la.demnitatea de dragoman, şi 
începu de a visa chiar pe aceea de gos* 
podar al Valahieï saü al Moldavie!.
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Trebue ca cine va sä fi trăit printre 
fanarioţi, pentru a putea să’şîfacă idee 
despre mijloacele ce eî întrebuinţează 
spre a’şl ajunge scopurile. In Statele ci
vilizate ale Europei, căderea unul mare 
personagiii, se datoreşte numai cauze
lor politice,—pe când în Statele neci
vilizate,acestea sunt urmările intrigelor.

In trecut, fără sprijinul fanarioţilor, 
nici o demnitate nu se dobêndia în Con- 
stantinopol.

Prin intrigelelor, se numiaü de multe 
ori chiar Domnitorii noştri; prin aces
te intrigii el numiaü chiar Viziri,—şi 
adese-orl prin ele, cädeaü capetele Dom
nitorilor ca şi ale Vizirilor.

Viclenia era arma favorită a fanari
oţilor, prin ea ticlueaü şi alegeatt per
soanele cu cari vroiaü a se sluji,—pre
cum un general destoinic studiază ce
tatea ce doreşte s’o înconjoare ; ast-fel 
şi fanarioţii studiază partea slabă a per
soanelor de cari aü nevoe.

Vede că celui mare îl plac lingu
şirile,—nu este vr’o linguşire înjositoa
re de care să nu se servească spre a 
i se face plăcut.

. Cutare Sultan saü Vizir, are în ha
remul söu vre o favorită pe care s’o a- 
dore,—în clipă soaţa saü copila fanari
otului, brodează cu mâinile lor vre o

10
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stofei de catifea sàd de atlaz, cea mat 
elegantă ţesătură ce’l o dărueşte ; şi, 
precum să ştie, că slăbăciunea fem'ee- 
lor stă în iubirea de a se găti, noul 
cadod încântă haremul, făcend ca Sul
tanul sad vizirul să fie veselt.

Veşnic fanarioţi! servindu-se de in
trigi, et trăia d numai prin intrigi.

Adesea se sfăşiead chiar între dânşii, 
fiind împărţiţi în partide, formate după 
interesele ambiţiei lor.

Ghinea, crescut la această scoală a 
Fanarului, înrudit prin legăturile căsă
toriei, cu unul din ce! mal însemnaţi 
fanarioţi şi care .avea o mare influenţă 
în Divan, lesni ar fi putut să’şl ajungă 
scopul de a se face gospodar într'unul 
din Principate, dacă pe.tronurile aces
tor ţdrl nu's'ar fi aflat atunci, un Ma
tei d Basarab şi un Vasile Lupu şi dacă 
nu ar fi întîlnit în calea sa pe Scar- 
lat măcelaru.

Neputênd dobândi o ast fel de dem 
nitate, el se mulţumi de a fi primul 
ministru al Iul Mateid.

Istoria ţârei noastre ne arată cum a- 
cest viclean şi lacom ministru, aduse 
poporul la desperare, punând în pe
ricol chiar tronul gloriosului Iul stă
pân.

Mateid, vezându-se bătrân şi infirm,
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crezcnd că patria nu maï avea nevoe 
de densul, se .pcupa numai cu datorie- 
le sufleteşti; iar cârmuirea o încredin
ţase luî Ghin ea, ale cărui cunoştinţe 
clobêndite în Fanar, le credea în de a- 
juns pentru a conduce poporul pe calea 
mărire! şi a gloriei înţeleasă de dân
sul.

El se amăgise amar îu privinţa aces
tei alegeri, şi. n’avusese fericirea ce 
o avu Ende al IV în alegerea lui 
Sully.

Şcoala din Fanar, întemèeatâ pe in
trigi, ea nu putea să dea bărbaţi cari 
să se menţină la putere .prin a respec
ta dreptul omului, drept prin care se 
naşte progresul neamului omenesc.

Ghinea, duşman al acestei libertăţi, 
ce nu poate suferi nici un fel de tira
nie, el nu cârmuia de cât numai prin 
viclenie şi apăsâre.

El nu’şî închipuia în orbirea sa, că 
românii îşi aü un trecut glorios, ale că
rui lecţiunî, îl rîdică când cad în 
mrejele robiei.

De şi Ghinea, se credea tare în meş
teşugul cârmuire!, numai pentru că în
văţase acest meşteşug în Fanar, el însă 
era lipsit cu totul de calităţile unul 

. bun administrator.
Acestea simt acelea ce derivă din cu-
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noştinţa spiritului omenesc, — născută 
din studiul legilor şi din lecţiunile is
toriei şi care totuşi, nu este de ajuns, 
de nu este ajutată prin educaţia inimel 
şi hrănită prin exemplul virtuţilor şi 
poveţile înţelepciune!.

Ast-fel de cunoştinţe nu se puteati aş
tepta de la bărbatul care îşi făcuse e- 
ducaţia lângă tronul Sultanului, acolo 
unde părinţii daü fiilor lor iecţiunl, aşa 
precum vedem în următoarea ci taţi une :

«Fiul raett, să nu uiţi nici odată că, 
pe acest pâmînt nu suntem alt de cât 
jucăriele nestatorniciei norocului, pen
tru aceasta trebue să te îngrijeşti de 
a înlătura loviturile ce s’ar îndrepta 
contra persoanei şi avere! tale ; şi, se 
ştii că, cel mal bun mijloc spre a is- 
buti în această privinţă, este de a te 
ţine de politica fanariotă, singura bu
solă ce ne poate îndrepta sub un gu
vern despotic.

«Aşa este politica urmată de moşii 
noştri, cari aü dobăndit renume şi bo
găţii.

«Fără această politică, nu vel întîlni 
alt de cât piedici şi nenorociri.

«Ea ţe va învăţa să’ţi răstorn! cu în
lesnire protivnicil ; ea nu te va lă9a 
să fii biruit de dânşii, înorl-ce împre
jurare.

—
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«Aclu’ţî aminte dt necontenit trebue 
sä te arăţi în faţa seniorilor turc!, su
pus, îndurat şi pişicher, că trebue chiar 
cu servitorii să fiî foarte delicat.

«Când intri în casa vre-unuia din 
ceï marï aï împărăţiei, maî 'întâitt să 
facî un compliment ; îndată ce ajungi 
în mijlocul caseî, să facî un al douilea 
cât se poate maî umilit şi să fiî cu 
sfială.

«îndată ce te apropiî de densul, se 
cazi în genunchi, să eî peşul ghiubeleî 
satt al antiriuluî, pe care dupăce’lveî 
du e la frunte, să'l săruţi cu respect. 
Dacă se arată complesent şi te împe- 
dică de a’î săruta haina, tu să’î săruţî 
ciucurii jeţului pe care şade, etc».

Pentru că în ast-fel de ţ0rî,fprin. în
josire se dobândesc demnităţile, . de a- 
ceea tîlliariî şi tîlhăriele se înmulţesc.

Acolo unde aristocrăţia naştere! şi a 
banului trece înainte de aceea a meri
tului,—omul harnic şi virtuos ajunge 
de a merge cu fruntea în jos şi umilit, 
iar cel trîndav şi vicios umblă semeţ 
şi cu fruntea în sus.

' In timpul lui Ghinea, ast-fel se pe
trecea tl lucrurile în cârmuirea, ţgrel 
noastre, aşa că te credea! trăind în 
Turcia.

Dacă am dori să ştim jafurile .ce se
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fäceaü, n’avem de cât se privim pe a- 
‘ cele ce se urma în Turcia, nu numai 
atunci, dar chiar mult mal în urmă.

Iată cum le descrie un călător care a 
voiajat prin statele supuse Turciei:

«In sprijinul ziselor mele, dacă do
riţi probe, vă voiü arăta ţările cârmui
te de turci; nu numai că nimic nu 
prosperă într’ensele, ci totul dispare.

«Tot ce se atinge de mâna lor, se 
vestejeşte ca şi când s’ar fi atins de 
mărul lupului.

«Naţiunile cucerite de dânşii sunt lo
vite de amorţire ; el aduc moartea prin 
înăbuşire.

«Ce aă făcut de când s’aü aşezat în 
Europa ?

«Ce aü întemeiat?
«Unde sunt lucrările lor de artă şi 

bărbaţii lor iluştri ?
«La naţiunile cari, erl abia eraţi săl

batice, chiar.. însuşi la negri, cu toate 
că-îl privim ca pe un neam de jos, 
vedem din vreme în vreme răsărind 
câte un autor, un istoric, un mate ma
tée, un inventator oare-care.

«Se găseşte cel puţin meşteşugari' 
harnici saü comercianţi destoinici.

«Dar la turci, unde sunt ?
«Aă scris vr’o carte vrednică de a fi 

numită ?

I
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«Aü făcut vre-o operă oare-care, un 
tabloü, o statue?

«Dacă se pomeneşte de câţi-va poeţî, 
s’a putut vedea vre un artist turc ?

„Nu se găseşte nicî chiar un om des
toinic ; în zadar aï căuta un bun lu
crător, un grădinar deştept, un mate
lot din care să pocî face un pilot, un 
zidar vrednic spre aţî zidi o casă.

«Ni se va răspunde că aü clădit mos
chee.

«Nu, nu este nicî una care să fi a- 
vut de arhitect vre-un turc, nicî chiar 
şandramalele de scăndurî clădite în lo
cul palatelor imperatorilor grecî.

«Ne fiind în stare de a inventa, nicî 
chiar de a imita, tot ce vedem s’a lu
crat de supuşiî lor, grecî, bulgari, ar
meni, iudeî; aceştia aü clădit toate e- 
dificiile lor, luând de model antica Sân- 
ta-Sofie, cucerită de turcî.

«Dacă la aceste lucrări a luat parte 
vr’un turc, dacă a pus umărul la ceva,

' el n’a luat altă parte de cât ca salaor 
saü hamal. '

«iJmpleţî un oraş numai de turci, un 
judeţ saü un regat, lăsaţii în voia lor 
fără a’l îngădui să fure de la vecini 
ori să trăiască din munca altuia, de nu 
vor ajunge să se mânînce între dănşil,
vă pot încredinţa că vor muri de föme.

' ■

. .*
!
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«Aşa dar, la ce poate servi acest 
neam şi ce greutate poate avea în cum
păna naţiunilor? 
iCe datorie împlineşte ?

«Care este, în asociaţia omenească, 
capitalul sad partea munceï sale, a meş
teşugurilor, saü a părerilor?

«Cum contribuesc e! la viaţa tutulor?
«Dacă nu contribue în nimic, trăesc 

dar din ostenelile noastre ; este o plan
tă părăsită ce mistuie solul fără a da 
fructe.

«Da, turcit, nu numa! că consumă 
fără a produce, ci şi împedică produc- 
ţiunea, în ast fel de proporţii că, dacă 
acest neam s’ar întinde pe suprafaţa 
pămîntuluî, ar aduce foametea şi pei- 
rea omenire!.

«Neamul acesta mistue sucul pămîn
tuluî, stîrpind locuitori! sëï.

«Oamenî şi lucruri, totul, acolo un
de stăpânesc, sunt jertfa trebuinţelor şi 
plăcerilor lor.

«lntrebaţ! pe grec!, bulgar!, armen!, 
indeï, se vë spună care dintre dânşii 
poate fi sigur, dacă este vecin cu vre
un turc, că va fi stăpînul case!, pun- 
geî, femeeî .sad fiice! sale ; vë vor rës- 
piinde cu siguranţă, că turcul le ră
peşte totul.

«Cum credeţî că, un popor poate să
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se : înmulţească sub o aşa regulă, pre
cum că ar putea să maî existe o ast
fel de cârmuire? .

«Condiţia feraeel aşa precum i s'a 
făcut în Turcia, ar fi de ajuns spre a 
aduce într’un oare-care timp, stingerea 
unuï neam.

«Poligamia a putut fi o mösurä poli
tică şi chiar religioasă în vremea pa
triarhilor, la o epocă şi într o ţară. în 
care numărul femeilor întrecea cu mult 
pe acela al bărbaţilor ; dar în Turcia, 
nu se maî potriveşte astă-zî aceasta : ' 
bărbatul bogat satt puternic care numai 
pentru densul singur îşî opreşte una 
sută satt maî multe femeî, ce nu pot 
fi pentru el de cât un object de lux şi 
de paradă, precum sunt caiî la cel bo- 
gaţî şi mari aî noştri, condamnă pe a- 
tâţî bărbaţi la celibat.

«Asemeni condamuă şi pe o parte 
din aceste femeî, puse afară din rîndul 
omenireî.

• Turcii attjintratjîn Europa ca nişte 
hoţî, el trăelc până acum tot într/a- 
ceastă s taré,^adecă în tr/o luptă neîm 
treruptă çu obiceiurile, cu moravurile, 
cu moralaj cu religia noastră.

«Este o învăţătură ce-judecata ne-o 
mărturiseşte : dacă toţi oamenii sunt 

•fraţi, toate naţiunile sunt solidare; nu ,
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este permis nici uneia de a eşi afară 
din legea comună etc. (Vezi Voyage a 
Constantinople par M. B. de Perthes, 
tom. II pag. 289.»

Când ne gândim însă că aï noştri pă
rinţi, în cursul maî multor veacurï, aü . 
fost victimele acestui neam ; cât trebue 
să ne mândrim astăzi, când jugul a- 
cesta s’a sfărîma,t şi câtă recunoştinţă 
urmează sâ avem pentru acel cari ne-aü 
dat concursul spre sfărîmarea acestui

, jug-. '
Ori ce bogat pe atunci, veşnic urma 

să fie cu moartea în sân. Nimeni nu 
■ştia ce soartă îl aşteaptă.

Din miele de exemple aflate în isto
ria ţărel noastre, pentru a ne forma 
părerea de lăcomia turcească, îl daü 
numai pe acesta : «Ati venit de la 

. Poartă un turc cu ferman să ia pe 
Lupu Aga ficiorul lui Anastasi Vorni- 

. cui de lemne; ferman scria la Constan
tin Vodă să caute să’1 trimită la Ţari- 
grad; şi să'I scrie toată averea după 
pîra turcilor şi a lipcanilor din Hotin, 
zicênd că i-ar fi jacuit Lupul Aga fiind 
Pârcălab la' ţinutul Hotinulul, şi cum 
că aă fost ajuns cu Muscalii şi este bo- 

• gat foarte. Deci măria Sa aă cercetat 
şi dovedindu-se că Lupul Aga nu este 
vinovat, prin mărturii din Moldova şi
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prietenii séï de la Ţarigrad, ad scos. pe 
Lupul Agă din aceastăprimejdie ; chel- 
tuit’ad atunci Lupul Aga 75 de pungi 
de bani ; iar măriea Sa şi cu boeril 25: 
de pungi .de bani. .Aşa este năpastea. 
turcească etc » (Vezi Letopisiţele de Mi
hail Kogälniceanu, tom. III' pag. 184.

Dacă turcii eraU aşa de lacomi, cau
za este, nu că denşif. prin firea loi: na-, \ 
turală se deosebesc de celT-alţC oameni, 
ci numai că a di fost cârmuiţi de guver
ne ce se sprijineaţi numai pe. putere, 
fără- a ţinea seamă de Învăţăturile le-, 
gilor naturale. .

Tot un popor de aceeaşi rjşligie. ca şi 
turcii, dar. care s’a adăpat laisvöarele 
ştiinţilor, a ajuns să cunoască firea Iu- : 
crurilor şi prin urmare sil’şl caute b.u: 
nul trai, nu în jaf, , ci’în sudoarea frun
te! lor. /, ••

Acesta, este . poporul pe' careT .cu- . 
noaştem sub numele de = Mauri şi ale 

. cărui întreprinderi; sunt descrise oii 
multă iscusinţă, în cartea intitulată :
L’Alhambra, operă a-renurnitului'scrii-,’ 
tor Vasliingtön Irving 

Intre altele, iată ce-.-găsim •în'aşenştă 
carie : . ,

«Legi severe, dar equiţăbile,, arte fo- • 
lositoare pentru că creead. mulţumirii^, . . 
agricultura încuragiată şi ajunsă la
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treapta cea mal înaltă ce înobileşte o- 
mul, legăturile comerciuluî întemeeate 
sat! întinse născură, cu ajutorul timpu
lui, o îmbelşugare ce făcea zimbre mal 
multor ţări creştine.

«Incongiurăndu-se ele tot luxul ori
ental, Maurii din Ispania contribuiră 
spre a desvolta în Europa, barbară pe 
atunci, gusturile vieţeî confortabile şi 
simţul fericire! materiale ce se poate 
naşte din îmbelşugare.

«Artiştii creştini veneatt să înveţe Iu 
crărî minunate în sînul populaţiunilor 
musulmane.

. «Şcolarii, alergat! din. toate ţările cu 
mulţimea în universităţile din Toleda, 
Cordova, Sevila şi Grenada, pentru a do- 
bëndl comorile, ştiinţei ce se aflatt în 
aceste oraşe renumite.

»■Poezia Orientală formase în Cordo
va, în Grenada, desfătătoare palate;şi 
rëzbçjiniciï Nordului se deprindeaiî noi 
în galanteria şi strălucitele' virtuţi ale • 
timpilor- cavalereşti etc.»

Aşa era'ü Maurii, pentru că . al lor 
cârmuitorî, se inspirat! din ştiinţa ce 
forraézâ' capete- şT braţe producătoare.

Mărirea maurilor, este fructul înţe- 
leppiunel califilor dor.: Aceşti califi erai! 
amici al artelor şi al ştiinţelor ; aşa 
precum vedem oă era şi Mateiü Basa-

1
1

i;
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rab, ale cărui întreprinderi, le-am pri
mit în cursul acestei scrieri.

Bărbaţi de felul acestora, plini de i- 
nimă şi geniü, inspiră curagiul, entu- 
siasmul şi devotamentul.

Inimele mari sunt bogate în puterea 
razelor ; nu numai că att puterea, dar 
ele comunică şi fac să se nască aceas
tă putere.

Intr’ast fel de chip Dante înălţă şi 
născu după densul o gloată de mari ge- 
niurï : Pétrarque) Boccacio, Tasso şi mal 
mulţi alţii.

Printr’ânsul Milton] se deprinse de a 
răbda săgeţile limbelor rele şi suferin
ţele zilelor nenorocite; şi, mult mal 
târziü, Byron gândindu-se la Dante, sub 
brazii din Ravena, născu din harpa sa 
cântece aşa de frumoâse precum nu 
s’aă mal auzit.

Dante, inspiră pe cel mal mari .pic
tori al Italiei : > Giotto, Orcagna, Michel 
Ange fi Raphael.

. 'Bărbaţii marl şi generoşi, atrag pe 
cel Bălţi în calea lor, îndemnându’t .la 
fapte strălucite.

Amintirea acelora cari s’aù făcut cu
noscuţi prin adânci cugetări, saü/prin 
fapte .mari, pare că formează îrnprej u- 
rul.-. nostru o atmosferă mal curată,, ce 
ea ce face ca pe nesimţite pornirile şi

I;
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vederile noastre sä ne înalţe mal pre 
sus de ceea ce suntem.

«Spunem! ce’ţi place», zicea un mare 
. bărbat, «şi îţi voiü spune ce eştî, cel 
puţin în ceea ce .priveşte talentul, gus
tul şi caracterul ce aï».

Iţi plac oamenii dè rând, te adunî cu 
acel cart în întrunirile lor nu fac alt . 
de cât să critice şi.sä insulte pe acel 
cart nu sunt de faţă,, eşţî în strînse le
gături cu acela ce n’are nicî conştiinţă 
nîcî credinţă ?—Dacă urmezi ast fel, e 
că şi tu nu eşti. de o natură mal dis- 
dinsă.;

Eşti. jinduit de bogăţie ?—Lesne poţi 
vedea că mintea ta, este pămîntească.

Te aduni cu oamenii oneşti, bravi şi 
energici ?—Este''că şi tu te asemeni na:

: tureî loi\
Âdmiraţiunea bărbaţilor mart fa

ce să se na,scă naturalmente în noi, în- 
tr’o treaptă mal mult saü mal puţin 
vie, dorinţa.de a’I imita.
-Là fleşte-eare pas întâlnim în istorie, 

exemplele caractcrilor mari, imitând 
alte caractere mari şiformându se după 
stilul,-' mànjbrïiè şi geniul bărbaţilor 
mari.,- :. ' ; - •

Războinicii, bărbaţii de stat, oratorii,, 
poeţii şi artiştii, toţi s’att format ade
sea fără a'şî da seamă, prin vieţile şi .
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faptele acelora ce li s’ati înfăţişat ca 
modele.

Intr’acest scop şi spre a face mal cu
noscute înaltele sentimente ale marelui 
bărbat pe care Providenţa, pentru a ne 
scăpa neamul, îl aşeză în tronul ţârei 
noastre, atuncî când în Constantinopol 
se afla sultanul Murat al IV-lea, stă- 
pînitor bizar şi capricios, care însuşia 
pe lângă înaltele calităţi ale spiritului 
sëü, viei urile cele mal ruşinoase, şi cea 
mal aspră cruzime,—am dat la lumină 
această cărticică..

Istoricii ne spun că Murat, îu cursul 
stăpînirel sale de 17 ani, aomorîtmal 
mult de 14,000 de oameni, afară de 
cel omorîţl în lupte.

Vitejia Iul în luptele cu perşii şi la 
înconjurarea Bagdatulul, făcu a i se da 

• numele de gâzi (viteaz).
El oprise, sub pedeapsa morţel, de 

• a se fuma şi de a se întrebuinţa afio- 
riul, aşa că în mal multe rîndurî, pe
depsi chiar cu mâna sa pe acel, sur
prinşi în călcarea poruncel sale.

. . • Unul dintre fumătorii, aceştia, îri sco
pul de a'şl satisface, fără nici un peri
col acest gust, îşi făcu .o groapă în.gră
dina sa. Această groapă o acoperi cu 

.. flori şi verdeţuri şi în această ascunză- 
tdre îşi făcea gustul în ciuda sultanului.
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Fiind trădat însă, de către servitorii 
sëï, însuşi Murat veni spre a’l desco
peri şi după ce'J dojeni, trase sabia din 
teacă spre a'î tăia capul.

Fumătorul, fără'a'şl perde cumpătul,
ÎI răspunse cu un aer despreţuitor :

«Pleacă d’ac-i, fiţi de roabă, porunca 
Ta pedepseşte numai pe acel ce fu- . 
mează pe pămînt, dar nu şi în groapă».

Murat, uimit de Îndrăzneala acestuia 
şi de iscusitul lui rëspuns, îl ertă, dân- 
du-I între alte daruri şi pe acela de a 
fuma când îl va plăcea.

Acest sultan, pe lângă cusururile lui 
avea o deosebită calitate, el iubea scri
erile şi ajuta pe scriitori; aşa precum 
am vëzut că făcea şi Mateitt, sub care 
s’a înfiinţat la noi tipografii, tipărin- 
du se şi mal multe cărţi.

Murat, numai pentru amorul ce avea 
în privinţa scrierilor, scuti Bagdatul de 
a fi distrus îndată ce i se prezintă re
numitul scriitor persian Schah-Koiili, 
ale cărui scrieri le citea cu o deosebi
tă plăcerş. De şi dăduse porunca de 
a se omorî toţi locuitorii acestui oraş, 
până la copilul din faşă; opri îndată 
această poruncă.

Dacă Murat s’a făcut renumit prin 
vitejia şi prin viciurile sale ; Mateitt 
şi-a înălţat numele nu numai prinvir-
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tuţile sale sociale, dar încă şi prin ta
lentele sale militare. Iubirea luî pentru 
adevër era atât de nemărginită, în cât 
nu numai că nu putea suferi pe acel 
cari înlăturai! adevărul, dar nici că a 
consimţit vre-o dată să’şl slujască inte
resele prin călcarea adevërulùï.

El îşi iubia foarte mult patria şi era 
convins, că acela care nu’şî servă pa
tria, satt care lucrează contra intere
selor el,. comite cel mal mare pëcat.

•Eruditul nostru scriitor D. A. D. Xe- 
mpol, vorbind despre ace3t Domnitor, 
în re marcabi la sa seri ere : Istoria Ro
mânilor clin Dacia Traiană, se exprimă 
ast fel :

«Pe atunci se plănuia o ligă mare în 
contra turcilor, provocată de Veneţia 
care să lupte? ctv eî de la posesiunea in
sulei Candi'a. La densa trebuia să ia 
parte toate popoarele creştine şi mal 
ales Transilvania, Moldova şi Valahia,— 
din cauza jafurilor-cărora sunt supuse 
aceste ţări, spre a mulţumi lăcomia 
turcilor, cum observă ambasadorul Ve
neţiei. i

1. «Cât de serioasă însă era această li
gă, se vede de pe aceea că nici una 
din puterile cele mari, ce trebuiatt să 
ia parte la ea, nu vroiră să'I primeas
că conducerea, care fu oferită în sf/r- 

* 11
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şit lui Mateiti Basarab.
«Sölul papal Pejacevich, ce umbla în 

această treabă, spune că «reîntineri de 
bucurie venerabilul bătren», la auzul 
propunèrel ce i se făcea. El se grăbi 
însă prea curênd a primi această o- 
noafe, de oare-ce liga rămânend pe 
hârtie, îl expuse la pericolele unei fal
şe poziţii; liga într’adevër nu se puse 
în lucrare, Germania şi Polonia refu- 

. zând a lua la ea parte făţişă.
«In curênd Mateiti Basarab simţi ur

mările purtărel sale nesocotite. Turcit 
anume spre a’şl rësbuna împotriva-lut 
pentru scopul ceT avuse, de şi et în
suşi- ştieatl că nu putea conduce la ni
micise preface a da ascultare altor 
pretendenţi şi anume acelui Alexandru 
pensionat de Vasile Lupu.
: «Un fost rob al acestui fost Domn, 
ajungênd al douiiea vizir prin una din 
aceje favoruri năprasnice, atât de obiş
nuite în viaţa. Orientului, şi devenind 
foarte bogat, propune fostului söü ştă- 
pîn aT împrumuta, cu sumele trebuin
cioase spre dobândirea domniei, bine 
înţeles cu procente ce întreceaü capi- 

. talul împrumutat.
«Pentru a trage şi pe marele vizir, 

în partea lor, el îl destăinuesc a fi des
coperit că averea actualului voevod

.'v;

\

VJ: '»'* • '
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. s ’ar urea la 1,500,000 de reali.

«Prietenii luï Mateiti Basarab îl în7 
ştiinţara însă de îndată despre primej
dia ce’l ameninţa şi’l şfătuesc să’şl re- 
înoiască învestitura. Sume însemnate 
vărsate la Constantinopol scăpă şi de 
astă dată poziţia lui Mateiă.

«Nu trecuse însă de cât'câte-ya lifnl, 
şi un noü pericol şi. ni aï mare vine 
asupra ambilor principi, anume el sunt • 
chemaţi la Constantinopol.

«Asemeni vizită în capitala imperiu
lui otoman, fiind tot d’auna însoţită de 
primejduirea vieţel, trebuia .înlăturată 
pe cât era cu putinţă;

«Mateiii Basarab şe scuzase că fiind 
bătrân, nu ar putea întreprinde o atare 

■ călătorie; şi dacă sultanul vrea.să’lîn
locuiască, s’o facă, însă nu cu.un prin
cipe domnitor,—se gândi a la Lupii,— 
când atunci s’ar opune.

«Mal la urmă chemarea era tot nü- 
. mal o manoperă pentru astoaice bani. 

Domnii scapă de ea,, dând fie care câte 
50,000 de reali. Agentul muntean este 
însă bătut de vizirul, pentru că nu a* 
provizionase serai ui cu carne de oae şi 
este. aruncat în închisoare.

«Pentru eliberarea Iul, vizirul, găsind 
mijlocul de a câştiga de iznoavâ, cere 
de la Ma tei îi Basarab 47,000 de reali/
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pe care Domnul de astă dată ne a vend 
de unde a'ï răspunde, fiind stors de 
Kanî prin neîncetatele jafuri repetate 
într'atâtea rîndurl, bietul capu-chehaia 
rêmAne încă mal mult timp la închi- * 
soare, până ce Mateitt adunând bani, 
piitu să’şl scape-boemi.

„ «Dacă însă până acum complicatele 
relaţiunl politice, ale Înî pârâţii lor ve
cine împedicase-reînceperea duşmănii
lor între dbmniï-românï, de aici înain
te alte piedici se "Măi opun încă vre-o 
câţi va ani reîmprospătărel lor, fără 
ca.acest răstimp de pace şi linişte în
tre ambele domnii să le aducă la con
ştiinţa intereselor lor comune; fără ca 
domnii să se convingă că sfîşierea lor 
nu folosia de cât străinilor.

«Atât de departe era pe atunci idea 
Unire! de mintea Kobiânilor, în cât de 
şi domnii lor apârart în acelaşi moment 

• pe tŞrîmul religios, jnterese comune, 
el se.luptaü între el cu cea mal mare 
înverşunare,, disţrugend corpurile a că
ror. suflşte le ocroteaţi, etc.» 1 

. Aşt-fej era bărbatul care muri la fi
nul. 1654, Aprilie 8, de o; rană "ce că
pătase "la un picior în' ultimul răz
biţi.. ,
, In 'tinda bisericel Curtea Domnească 
din. Târgovişte, unde el s’a înmormôn-
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tat, se citeşte pe o peatră următoarea 
inscripţiune :

«Aicea zac eîi Mateiă, în acest pămîntrece, 
Pentru că cu voi cu viii, nu pot petrece, 
Cela ce-am fost ore când de toţi prea lăudat, 
Acum zac fără süßet, de lut împresurat, 
Numai vë rog, greşit, tot să më ertaft, 
Acest mormânt întunecat pururea să’l cer-

(cetăţi.»

In urmă însă, ţărâna acestui mare 
Domnitor, a fost transportată la monas- 
tirea Arnota.

Găsim scris despre aceasta, în •citata 
carte «Monastirile şi Bisericile din Ro
mânia», următoarele:

«Arnota a fost fondată din temelie de 
Matei Vodă Basarab la 1606.

«Legenda acestei monastirl este cea 
următoare: Mateiü Vodă se zice .că ar 
ti căzut într’o crimă, pentru care tre
buia să fie dus să se judece ; la Con
sta ntinopol. El aflând despre soarta ce’l 
aştepta, a fugit. pe. sub; munţi, până ce 
a ajuns.în acest joc; aci pe atunolera 
un lac mare şi jichită multă. Mateiü 
s’a ascuns după, richiţă,: aşa. că turcii 
ce’LurmäriaÜ de .aproape nu l.’att rçaï 
putut gflsi. După aceea ei şi-a adus mar-
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tori şi Viv îndreptat lar 'Constanţi nopol 
de vină ce era asuprit. Iu semn de re
cunoştinţă Vodă a hotărît să facă o mă- • 
năstire pe! locul acesta ; a scurs lacul 
şi l’a umplut eu cărbuni, zidind alta
rul-chiar, pe locul unde scăpase; ast 
feldar, s’ar fi întemeiat această mă-. \ . 
năstire.

«Casele din prejurrl bisericeï s’aü re
clădit sub domnia lui Barbu Dimitrie. 
Ştirbei Voevod, care alesese acea mă
năstire că loc de închisoare pentru bo-’ « 
eriî cel nesupuşi şi haini Domniei., (In- ’ 
chisoare de detenţi). •

«Pe o peatră pusă în. zid la poarta 
M-tireî. şe . citeşte v

'«Fiind- că -M-ti rea Ar no ta se află în 
starea cea mal ruinată, măria Sa fos
tul Domn Barbu Ştirbei, a poruncit a 
se reclădi, care s’a început la 1852 şi 
s’a şăvîrşit şi predat în luna Septem
vrie. 1856. Proectul s’a făcut şi esecu- 
tat de arhitecţii Şlachter şi Beneş. E- 
giimenul părintele Chesarie de la Foc- - :
şanil Vàlahîeï»;

«Din odoare sfinte menţionăm :
L O căţiie de argint cu capul lucrat 

în a jour. IL Un disc cü inscripţie,
III. O cruce lucrată în filegran de ar
gint cù inscrip.ţiUnea pe bază^ din 1780.
IV. Altă cruce de argint frumoasă cura--

■
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përatâ de eromonahul Grigorie şi fere
cată din anul 1669. V. O cădelniţă de 
argint cu capul lucrată în a jour, fă
cută tot de Iromonahul .Grigorie, anul 
1669. VI. O cutie mare de argint, fă- 

. cută în anul 1816 de Banu Radu Go- 
lescu, avênd înăuntru sfinte moaşte ; 
pe legătura a doua din ele se citeşte 
câte o inscripţiune slavonă. Pe tocul 
cutiei se află sil pată inscripţiunea ur
mătoare : ;.j '

«Aci zace Matei ü Başarab, pre harul 
«Iul Dumnezeii odinioară, stăpân şi vo- 
«evod al ţârei Româneşti, bărbat prea 
«înţelept, prea viteaz şi milostiv-; al 
«multor biserici şi monastirî întemeetor 
«şi înoitor, nici odată biruit în biruin- 
«ţe, al. multor încălcări purtător, prea 
«vestit de biruinţe, vrăjmaşilor înfri- 
«coşător, prietenilor ocrotitor,., al ţârei 
«sale înavuţitor, carele cu mare avuţie 
«şi cu toată, îmbelşugarea în pace a 
«domnit 24 de ani: A adormit întru 
«Domnul în adêncimea anilor, în anul 
«Domnului 1654, în cinstite bătrâneţi.

«Aceasta cutie de argint cu sfinţitele 
«moaşte, în numër de 27 de bucăţi mari 
«şi mici, ale sfintei monastirî Arnota, 
«din districtul Vâlcea, de 41 de ani, fî- 
«ind dosite, acum găsindu se de părin
tele Chesarie egumenul, cu cuvenită
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«orînduială s’aü şi adus la locul lor, la 
«1858 öhenarie 30».

«Cutia a fost găsită la biserica Doam
ne* Bălaşa în Bucureşti, şi între alte 
moaşte figurează : O mână a sfintei 
mucenici Marina şi câte va oase din 
sfinţii Filip şi Mihail Sinadon. Mormin
tele din tinda bisericel sunt douë :

I. Mormîntul Iul Matei ti Vodă Basa- 
rab de marmoră albă, de o executiune 
admirabilă, opera unul arhitect grec. 
Se presintă în relief marca tëreï: Vul
turul cu cruce, soarele şi luna de doué 
laturi, sub ghiarele pasere! un coif, sus 
o coroană, a vend de amêndouë părţile 
trofee : zea, steagul cu cruce, tobă, 
trîmbeţă, bucium, tolbă cu săgeţi, arc, 
ciocan, halibardă, tun de bronz şi douë- 
butoae de praf de puşcă.

«Se ştie că Mateitt Vodă a fost mal în* 
tâiü înmormêntatla biserica Domnească 
din T0rgovişte, alăturea cu Doamna 
Elena, care murise cu un an mal îna-* 
inte. După un timp oare care însă sub» 
domnia Iul Mihnea Radu, a fost adus 
la Arnota, cum dorea densul fiind 
viaţă. Superiorul M-rel încredinţează» 
că acum 22 de ani, Episcopul de Râm- 
nie Calinic, fiind egumen Chesarie Ră- 
dulescu, a desgropat oasele Iul Matei şii 
dup^ cş ^ făcutj parastas, le-a pus ia-.-
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rit şt la loc.
II. Mormêntul lut Danciul Vornicul, 

tatăl lut MatheiÜ, este mat simplu, o sin
gură lespede cu inscripţiunea urmă
toare :

«Jupân Danciul tatăl lut Matheiă Ba- 
sarab, bolnăvindu-se în Alba Julia, 
Doamna Stanca, a lut Mihaitt Viteazul, 
îl îngriji acolo mat multe luni, şi după 
ce muri în anul 1600, ea îl înmormentă 
în biserica română din acei oraş, chel
tuind 20,000 de aspri. Soţia lut Danciu, 
Stana, drept recunoştinţă, dilrueşte Ddm- 
neî Stanca moşia Pisica, cu care densa 
milui pe Oprea Postelnicul, pentru sluj
ba lut cea credincioasă către Domn în 
ţară cât şi în străinătate.

«Dragomir Vornicul Creţuleseu, este 
fratele Doamnei Stanca, soţia lut Miliaiii 
Viteazul.

In tindă mat sunt două pietre mor- 
măntale cu inscripţiunt şterse.

La fântâna veche a Mret se află o 
piatră cu următoarea înscripţiune :

«Această fântână făcută de bunul şi 
«luminatul Domn strămoşul Domniet 
«mele... Mathet Basarab Voevod, ce a 
«fost oblădui torul ţăret româneşti, şi 
«câtă*va samă de ant încoace stând stri- 
«cată şi închisă, dintr’un bun gândul 
«inimel Domniet mele Constantin Ba-
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«sarab Voevod, am voit de am făcut 
«de isnoavä din temelie, ca sä fie de 
«mult ajutor locuitorilor în S ta M-re, 
«şi Domniei mele pomană în vecî, fiind 
«egumen Chir Yarhiam Ieromonahul, 
«leatul 1699 etc.»

Din cele menţionate până aci, orî-cine 
se poate convinge, că acest mare băr
bat, numai prin influenţa religioasă a 
înălţat ţara ce o cărmuia.

Ün alt bărbat mare al secolului mo
dern, Napoleon, ’1 a imitat în această 
privinţă.

Napoleon, cu a sa privire de vultur, 
a pătruns toată autoritatea ce religia 
putea întipări puterilor eşite din revo- . 
Iuţii.

Atunci ca şi acum, adevăraţii căr- 
muitorî, Bărbaţii de Stat, născuţi nu 
făuriţi, atl de normă aceasta :
Fără devotament naţionalitatea nu există 

fără credinţe nu poate fi devotament ; fără 
religie nu poate fi credinţe.

Istoria ne înfăţişează puţini principi., 
cari să se compare cu Antonin, căruia 
'l-a rămas numele de Cucernicul. Ma^ 
teiü, care în tot cursul domniei sale a 
fost mal mult un părinte decâtunstă- 
pânitor al poporului sătt, cu drept cu
vin t se poate compara cu acest Impe
rator Roman.

i
i
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.171I Iubirea poporului şi lauda urmaşilor, 
vecinie o vor avea principii cô’l vor 
imita.
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