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In plină exuberanţă a verii anului 1910, pe la mijlocul 
lunei Iunie, Alexandru Antemireanu (Alecu3 pentru prieteni), 
bătea la^ poarta sanatoriului de tuberculoşi din dealul Filare- 
tului. Căuta linişte viaţa lui sbuciumată ; avea nevoie de grab
nice îngrijiri sănătatea lui profund sdruncinată. In geaman
tanul ce-şi adusese, se găseau câteva tăeturi din ziare : „Note 
zilnice”, „Note din Paris”, mai multe foiletoane printre cari 
„Viaţa bucureşteană”, câteva articole de critică, colecţia „Floa- 
rei Albastre”, caetele cu însemnări făcute din lecturile la 
bibliotecile Naţională şi Sainte Généviève. Se refugiase acolo 
cu gândul de a lucra. Moartea însă l-a ajuns repede din urmă. 
Peste cincisprezece zile, familia, prietenii şi toţi cei cari îl 
admiraseră, se adunau laolaltă în jurul mormântului, deschis 
ca să primească în întunericul lui pe acel ce fusese Alecu. 
Toate ziarele, chiar şi cele adversare ideilor lui, i-au deplâns 
moartea. Se stingea în floarea vieţii şi a talentului, abia la 32 
de ani „căzut în goana aprinsă după ideal” cum scria Ilarie 
Chendi, în „Tribuna” din Arad, în aceea vreme. Dar toţi au 
scris despre sufletul lui tânăr şi curat, despre calităţile lui 
excepţionale, despre cultura lui aleasă. „Talent precoce, 
Antemireanu a visat frumosul de timpuriu. In versurile "lui, 
iscălite Elvira Santorino, este în adevăr o visare nesfârşită 
a unei lumi mai buhe. Din vremi legendare crea povestiri 
fantastice, pe care le iscălea Hialmar. Infinitul nedesluşit, 
stingerea eternă, amurgul vieţii şi neantul, formau pururea 
atmosfera vagă, în care îşi legăna iluziile cu preferinţă, spu
nea tot Chendi. Spirit ales de observare şi bine pregătit prin 
citirea lui Lemaître, Brunetière şi Faguet, Antemireanu a 
fost apărătorul cald al artei pentru artă. El a făcut literatură 
de dragul literaturii, critică numai de dragul criticei şi n’a 
urmărit scopuri sociale, sau, cum zice el însuş, „N'AM FĂCUT 
DIN ARTĂ O PREMISĂ PENTRU O CONCLUZ1UNE ECO
NOMICĂ”.

i

•:

'!?

■

i

V-

,

l

Înainte de a continua aş vrea să dau câteva lămuriri, cari 
ar fine mai mult de o spovedanie. Nu am decât o imagine 
foarte vagă, în amintirile mele, despre acest unchiu, fratele 
mamei mele, pentru care ea a păstrat un cuIFce mi-a fost
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transmis. El mi-a dat prima carte pentru copii, cu ilustraţiuni, 
şi primele basme. Pe atunci nu aveam noţiunea cuvântului 
„scriitor” sau „ziarist”. Pe urma „unchiul Alexandru” a murit. 
Ştiam doar că a avut o viaţă prea puţin fericită.

Prin 1924 mă dflam la Cluj. Revista „Gândirea” luase 
fiinţă. La rubrica „Idei, Oameni, Fapte”, cred, citesc câteva 
rânduri foarte frumoase, de aducere aminte, pentru Alexandru 
Antemireanu. Aflu apoi de un articol publicat de d. D. Kar- 
nabatt. in revista „Gheorghe Lazăr“ din Braşov, de sub condu
cerea d-lui Tissescu, articol ce purta semnificativul supra- 
titlu „Uitaţi şi nedreptăţiţi”, şi, în care, personalitatea şi ro
lul lui Antemireanu în ideologia şi scrisul românesc, erau înfă
ţişate cu o înţelegere cu nimic influenţată de sentimentul com
pătimirilor, pentru destinul tragic al tânărului scriitor, care 
„svârlit de toate stâncile vieţii, ridicat până la înălţimile pure 
ale ideii şi până la singurătăţile majestoase ale idealului, dar 
prăbuşit şi până în abisurile dezordinei, măcinat de bohemsim, 
muri la 30 şi câţiva de ani”.

Articolul acesta a reuşit să reaprindă amintirea lui, atât 
în rândurile câtorva foşti contimporani, cât şi printre cei din 
generaţia de după război. Căci peste mormântul lui Antemi
reanu apasă şi piatra de hotar a istoriei dintre două epoci : 
marele război. Mormântul lui Antemireanu! pentru cei care 
ar vrea să-i dăruiască o floare, nu l-ar mai putea afla. Fatali
tatea care i-a pecetluit întreaga viaţă , nu l-a iertat nici din
colo de ea. 7 ani delà moartea lui s’au împlinit tocmai în anii 
grei de către sfârşitul războiului. Rămăşiţele lui zac in ossariul 
comun de sub capela cimitirului Sf. Vineri.

In urma articolului din revista „Gheorghe Lazăr”, d. 
Pamfil Şeicaru, un entusiast admirator al lui Antemireanu, 
mă îndeamnă să cercetez coloanele ziarelor şi revistelor unde 
colaborase, penirucă, din ceeace a rămas îa urma lui, s’ar 
putea alege 3-4 volume. Am ascultat îndemnul. Dar cerceta
rea numai, nu este suficientă. Acum câţiva ani, scriitorul 
Demetrius îmi cere pentru „BIBLIOTECA PENTRU TOŢI” 
basmele publicate de Antemireanu în revista „Convorbiri 
Literare” prin anii 1897-1898, basme auzite în copilărie, la 

. ţară. După îndemnul d-lui Cezar Petrescu rog pe d. Pamfil 
Şeicaru să scrie o prefaţă la acest volum, ceiace a şi făcut cu 
nuire plăcere, numai decât. In această prefaţă, autorul ei pre
zintă pe Antemireanu, astfel : „Ca filiaţie de gândire şi atitu
dine, un continuator al lui Mihail Eminescu, tradiţionalist, cu 
tot cuprinsul de cugetare naţionalistă şi conservatoare”. Dea- 
semeni, mai găseşte în el „toate elementele unei anticipări a 
mişcării delà, „Semănătorul”.

Astfel figura, lui Al. Antemireanu se conturează ca pre
cursorul unei mişcări, ale cărei rădăcini, sunt adânc înfipte
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In pământul patriei. Al. Antemireanu este deasemenea privit ca 
„un gânditor şi un scriitor al idealismului şi creştinismului” 
întro epocă năpădită de curente potrivnice. Scrisul lui a avut 
însă totdeauna forma elegantă a intelectualului aristocrat. 
Ironia era cea mai tăioasă armă a lui. Ironia fină, care se exte
rioriza in zâmbet şi glumă. Nu veţi găsi niciodată, în articolele 
lui, accente de violenţă, chiar când era lovit pe nedrept. Când 
lovitura era prea cruntă şi venea delà oameni în care el îşi 
pusese nădejdi, se retrăgea cu discreţie în amărăciunea şi 
tristeţea lui.

Punea mare preţ pe prietenie, de care sufletul lui pa
sionat era însetat. Şi, ca oricare pasionat şi idealist, a avut 
şi multe desamăgiri.

In „Curentul” cu data de 25 Decembrie 1936, D. Kar+ 
nabatt, care a cunoscut de aproape pe Antemireanu, scria : 
„Intr’o zi vorbeam cu excelentul meu prieten şi camarad al 
scrisului, N. Davidescu, despre „cazul” Al. Antemireanu. — 
„A căzut vertical în uitare ! — spunea N. Davidescu”.. S’ar 
putea mai degrabă spune : a fost împins în uitare, fie de acei 
cărora nu le conveneau să pună din nou în circulaţie ideile lui 
(poate se temeau că vor prinde), fie de acei cari, cândva, i-au 
simţit tăişul criticilor. O spun aceasta cu o amară mustrare 
(să fiu înţeleasă şi iertată), pentru mulţi cari azi sunt „mari”. 
Tocmai pentru că sunt mari, pot să se ridice cu judecata dea
supra nemulţumirlor personale. Dar uneori ,.morţii sunt mai 
tari”, cum spunea el însuş, într’una din acele neuitate „Note 
zilnice” semnate cu simbolicul nume : „Lys”. Antemireanu nu 
s’a prăbuşit, fără a se mai putea vreodată ridica din uitare. 
Ideile lui sunt valabile şi azi. Cu cât entuziasm şi sur
priză, vorbea d. N. Davidescu despre „actualitatea” lui Ante
mireanu, despre stilul plin de vioiciune dl acestuia, după 
lectura destul de recentă a volumului „Junimea şi roadele ei”! 
Volumul da epuizat de mult, şi poate va apare într’o a doua 
ediţie, la care să se adaoge câteva din articolele de seamă. 
Desigur că într’o mare măsură a contribuit la această „uitare” 
şi faptul că Antemireanu nu a avut timp (a murit la 32 de aniI 
să-şi adune în volum scrierile. Scrisul lui însă nu s’a perimat, 
iar cei ce l-au apropiat în viaţă vorbesc despre el cu un cald 
entusrazm. Poetul Gh. Tutoveanu, în amintirile sale, promise 
să apară în volum, i-a rezervat câteva pagini înfiorate de o 
delicată poezie. Când d-nii R. Rosetti şi Cerbu au întocmit o 
antologie a poeţilor, nu au omis pe Antemireanu, cu una din 
poeziile semnate Elvira Santorino. In Enciclopedia editată de 
„Cartea Românească” şi întocmită de d-nii prof. Candrea şi 
Adamescu, îl găsim deasemenea; într’una din cărţile de muzică 
ale d-lui Breazu, este citat cu vreo douăzeci de rânduri 
din studiul despre : „Viersul românului”. Când s’au împlinit 20
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de ani delà moartea lui, „Epoca” i-a închinat o pagină; librăria 
„Alcaiay” i-a făcut o vitrină. Cu acest prilej s’au vândut ul
timele volume din „Junimea şi roadele ei” şi tot atunci d. T. 
Teodorescu-Branişte a vorbit la Radio despre Antemireanu. 
In afară de diferitele articole apărute prin ziare şi reviste, 
Ilarie Chendi scria la moartea lui : „Când se va scrie istoria 
vremii noastre şi se vor cerne toate frământările, întrebând pe 
fiecare de partea orignală cu care a contribuit la opera co
mună, nu se va putea trece peste numele lui Antemireanu, ci 
i se va rezerva o pagină de duioasă recunoştinţă”.

Alexandru Antemireanu s’a născut în luna August, 1877, 
în comuna Tomşani, judeţul Prahova; fecior de preot. Tom- 
şanii, „ un sătuc câmpenesc mic şi sărac” de care a fost legat 
printr’o profundă dragoste, făcută în mare parte dintr'o 
imensă milă pentru sătenii simpli şi nevoiaşi. Părinţii lui erau 
originari din judeţul Brăila. Mama, din neam de oameni înstă
riţi, cu funcţiuni în primăria satului. Un moş al ei „moş Cos- 
tache Lupu” făcuse parte din Divanul Domnitorului Cuza, ca 
rreprezentant al ţărănimii din acea regiune şi i se atribuia o 
românească reflecţie referitoare la relele orândueli ale acesiei 
bune ţări, reflecţie făcută cu glas tare, între cei de seama lui, 
chiar în timpul adunării. Mama avea o deosebită afecţiune 
pentru acest copil plăpând, născut după ce muriseră 7 băeţi, 
scurt timp după naştere. Femee fără ştiinţă de carte, dar iubită 
şi respectată pentru bunătatea de suflet, discreţie si bun simţ, 
şi-a crescut copilul în dragoste de familie şi respect pentru 
biserică.

Tatăl lui Antemireanu, preotul Antemir Damian, se tră
gea din oameni cu mai modestă stare materială, însă oameiu 
cu ştiinţă de buche. Mai multe generaţii fuseseră dascăli, dând 
răspunsurile în timpul liturghiei, citind cazania la biserică. 
Intre ceilalţi copii, Antemir dovedind o inteligenţă mai deose
bită şi dragoste de învăţătură, după şcoala primară în comuna 
natală, fu trimis la seminarul din Buzău. Tânăr preot, abia 
numit într’un sat din judeţul Brăila, îşi puse în gând să clă
dească o biserică nouă. (Menţionez acest fapt, simbolic, pentru 
acel cate mai târziu avea să fie apărătorul credinţei şi bisericii 
naţionale). Tânărul preot făcu o colectă şi izbuti să fie primit 
la palat, de Regina Elisabeta. Ii plăcea să-şi amintească de 
acest moment şi să povestească (avea un frumos dar de a 
povesti), cum mica principesă Maria, fără teamă se apropie 
de el, agăţându-se de anteriu, cercând a se ridica în picioare.

Tot cu prilejul acelei colecte, cunoscu câţiva bogaţi pro
prietari de moşii, cari, impresionaţi de sclipirile de inteligenţă 
ale tânărului preot, de prestanţa lui, stăruiră să vină ca preot 
la biserica moşiei. In cele din urmă, preotul Antemir Damian 
se stabili în comuna Tomşani, unde biserica nouă îşi înălţa
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destul de sus turlele, dintre copaci. înconjurată cu grilaj de 
fier, curtea bisericii adăpostea, în partea dreaptă a altarului, 
mormintele foştilor proprietari al moşiei. A slujit acolo preotul 
aproape 50 de ani, păstrând cele mai bune raporturi de prie- 
tenie cu proprietarul, respectat de credincioşi, câştigând câteva 
grade în ierarhia preoţească. A murit după război la vârsta de 
80 şi ceva de ani, servind până în ultimele zile ale vieţii, pe 
cei cari îl solicitau. A suportat durerea de a-şi pierde unicul 
băiat, tovarăşa devotată de viaţă şi şi-a văzut gospodăria de
vastată de duşmanii ţării, cari nu l-au cruţat, lovindu-l, când 
bătrânul preot se împotrivea. A fost un rar exemplu de desin- 
teresare şi nu a înţeles niciodată să pretindă cuiva plată, 
pentru servicii. Era înalt de statură, privirea ageră, replica 
totdeauna promptă şi uşor întoarsă spre glumă uneori. Ante- 
mireanu i-a semănat. Ştia să fie. şi sever cu copilul sburdalnic, 
care imagina cele mai năsdrăvane jocuri, în tovărăşia unei su
rori mai mici. De aceea, când băiatul cu mult înainte de a îm
plini vârsta de 7 ani, fu înscris la şcoala primară din cea mai 
apropiată comună urbană, Urlaţii. Aceasta poate şi pentrucă t 
se părea că la şcoala din sat nu se învaţă destul de bine. Preo
tul Antemir Damian îşi făurise visuri mari pentru viitorul 
acestui copil foarte inteligent ; presimţea că va ajunge să aibă 
o situaţie deosebită. „Va fi ministru în ţara asta” spunea el cu 
mândrie. Deaceea ki înscris la şcoală nu sub numele de Da
mian (nume ce i se părea prea comun pentru un copil puţin 
comun), ci sub acela de Antemireanu, adăogând la numele său: 
Antemir, terminaţia eanu.

Am institat asupra acestui lucru pentrucă mulţi au greşit 
scriind, Antimireanu, in loc de Antemireanu, crezându-se că 
este un „pseudomin, ales cu tâlc şi ajuns un nume liierar”, 
căutându-se în acest „pseudomin” o semnificaţie a „idealis- 
pnului şi spiritualismului său, întrupate în creştinismul bise
ricii noastre naţionale”.

Cursul primar absolvit, Alexandru Antemireanu, fu în
scris la liceul Sf. Petru şi Pavel din Ploeşti.

Copil de o sensibilitate deosebită, depărtat de mediul fa
milial, de peisajul satului natal, se simţea stingher printre 
colegii de liceu. Sufletul lui dorea puternic o „prietenie 
adevărată” pe care să se sprijine. Trece prin variate stări, 
pe cari nu ştia să şi le explice. Stări „literare” poate, influenţate 
în parte şi de lecturi. Vacanţele erau aşteptate cu nerăbdare 
— nu pentrucă aduceau o întrerupere a şcoalei, era un foarte 
bun elev, avea şi meditaţii, — dar pentrucă erau un prilej de 

întoarce „în liniştea satului şi în singurătatea lui dulce 
delà ţară” la care se gândea adesea. (Însemnări întrio agendă 
din anii 1893-1895). Vacanţele Crăciunlui aveau rezonanţe 
multiple şi adânci în sufletul lui. Iată ce găsim notat în a- 
gendă (Decembrie, 1893):
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„Ninge... Privesc prin geamul aburit fulgii ce pică încet 
din cerul fumuriu, şi, prin ceaţa lor, văd în depărtare casa 
părintească, la care mă gândesc. Sunt gata de plecare... nimic 
nu mă mai atrage aici ; un dor de satul meu mă stăpâneşte. 
Ce întristător e timpul când aştepţi !

Acasă. Am respirat lung şi în plin aerul rece de ţară. A- 
junul Crăciunului. Astănoapte au venit copiii cu bună-dimi- 
neaţa. Bătea un vânt puternic, un crivăţ, care pătrundea până 
la piele şi bieţii copii, învăliţi în mintenele rupte ale părin
ţilor, capul înfăşurat în glugi, sau în ştergare, strigau cu 
glas tremurând de frig ce te pătrundea de milă : „Bună dimi
neaţa la moş ajun !” Dimineaţa duc o traistă de bolindeţi în
gheţaţi şi uscaţi ca şi sărăcia.

De dimineaţă m’am dus la biserică. Nu se luminase bine 
de ziuă. Din toate părţile veneau bărbaţi şi femei; serioşi in 
hainele lor de dimie groasă. Se aşezau liniştit în biserică şi 
ascultau. Ninge. Aşa îmi place să privesc fulgii albi prin fe
reastră, în căldura molatecă Mi-adun impresii şi cuget. To
tul mă ajută”.

Aceste stări de fericire propice gândului şi visării, din 
dimineţile de sărbătoare, în biserica din altarul căreia oficia 
serviciul divin tatăl său, prevestesc pe acela care, nu prea 
târziu, avea să devină militantul apărător al credinţei. Lectura 
lui F. Brunetière avea să amplifice aceste ^predispoziţiuni.

In Iulie 1895 vine la Bucureşti pentru examenul de baca
laureat. Găsim notat în acelaş carnet : „...plictisit de huruiala 
o.raşului şi de potopul formulelor matematice. Bucuria tezelor 
delà istorie, latină şi franceză mi-a fost o clipă întunecată de 
desnădăjduirea ce mi-a cuprins sufletul, când eşind delà teza 
de matematici pe care am făcut-o slabă, mă gândeam cu o 
nesfârşită durere la prăpastia în care aş fi fost aruncat dacă 
nu aş fi dobândit nota cuvenită. îmi venea să-mi pun capăt 
zilelor şi nenorocului”.

îşi trece bacalaureatul cu succes şi în toamnă se înscrie 
la Litere şi Filosofie, unde urmează cu asiduitate printre alte 
cursuri şi prelegerile lui Titu Maiorescu, ceeace nu-l împie
dică mai târziu să scrie despre „Junimea şi roadele ei”, aşa 
cum a crezut.

Pentru a-şi câştiga existenţa începe să facă gazetărie. In
tră la „Ţara” unde rămâne până în primăvara lui 1896. Fiind 
remarcat de Nicolae Filipescu, acesta îl angajează la „Epoca”. 
Aici începe cea mai fecundă parte a activităţii lui. Odată cu 
prezenţa lui în redacţia Epocei, apare şi coloana 7-a, „Tribu~ 
na literară”, a cărei conducere i se încredinţează. începe prin 
Mai şi publică, la început, o serie de schiţe, semnate Alan. Prin 
Decembrie, acelaşi an, scrie faimoasele articole despre „Fali
mentul ştiinţei” şi seria „Credinţă şi ştiinţă”, unde comenta şi 
explica teoriile lui F. Brunetière. Este atacat. Răspunde... Se
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făcuse cunoscut. Era student în anul II, avea numai 19 ani. 
Asupra acestui lucru D. Kamabatt scrie în „Curentul” din 25 
Dec. 1936: „Un premergător”. „Punctul de plecare a fost 
cartea lui Brunetière} „Falimentul ştiinţei” care în acel mo
ment stârnise o vâlvă şi o polemică universală în lumea cu
rentă a gândirei.

îmbrăţişând teoriile lui Brunetière, AL Antemireanu le-a 
popularizat, le-a dat explicaţiile necesare, comentariile cuve
nite, într’o serie de articole publicate în „Epoca” lui N. Fili- 
pescu, care a scris, cam în aceeaşi vreme, o substanţială şi 
frumoasă carte, „Către un nou ideal”.

Simplu titlul e semnificativ, e o indicaţie, — e vorba de 
ideal, nu de materie”.

N. Filipescu începuse publicarea articolelor „Către un nou 
ideal” la rubrica „Tribuna literară”, unde mai găsim semnă
turile lui Caragiale, Gh. Coşbuc, C. Rădulescu-Motru, D. Ro- 
setti, C. G. Dissescu, Th. Speranţia, Anghel Demetrescu. R. 
Rosetti, D. Nanu, St. O. Iosif, Basarabescu, Gh. Tutoveanu, 
Gh. Mugur, D. Karnabatt.

Antemireanu îşi definise atitudinea, se urcase pe baricadă. 
Din articolele cu mai mare răsunet, in afară de comentariile la 
opera lui Brunetière, cităm : „Filosofia religiei”, — „Conrupă“ 
pătorii limbei româneşti”, — articolele unde ataca pe Gherea; 
„Iisus în literatura modernă”, — „Critică şi adevăr”, „Cauza 
răului”, — seria de articole despre „Necesitatea credinţei”t 
unde făcea un rechizitoriu asupra cauzelor cari au determinat 
decăderea credinţei la poporul român. Literatura „fraţilor de 
peste munţi”, în care el vedea reflectându-se un cald patrio
tism, desinieresars, porniri nobile, vii şi entuziaste, îi atrăgea 
în mod deosebit atenţia. „Un adevărat progres nu vom realiza 
poate, spunea el, până când Ardealul nu va fi al nostru, până 
nu se va face încrucişarea completă a vieţii Românilor de peste 
munţi cu a celor de dincoace... Şi cum realizarea idealului na
ţional devine tot mai apropiată, să sperăm că în curând vom 
înmormânta criza literară:..”

Aceste rânduri erau scrise în* Aprilie 1899.
Intro serie mai mare de articole scrie despre necesitatea 

unei „Istorii a literaturii române”, schiţând el însuşi una.
In afară de articolele de critică mai publica în „Tribuna 

*literară” fantezii, iscălite Hialmar ; începe acele neuitate şi 
mult gustate „Note zilnice” de el introduse, semnate 
Lys ; iar când Epoca îşi măreşte formatul şi introduce în pa
gina I-a foiletonul, lui i s’a încredinţat cel de Duminica, de cri
tică literară. Tot în acest loc publică şi acele savuroase foi
letoane despre „Viaţa bucureşteană". Intr’un timp, după ple
carea delà „Floare Albastra“, numărul de Dumineca «al Epo- 
pocei. aproape toată pag. l-a şi douâ-trei coloane din a Ii-a,
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Cuprindeau literatura. Mulţi din cei delà „Floarea” îl ur
maseră.

In robia lui gazetărească, Antemireanu a făcut şi multe tra
duceri. In afară de cele impuse de necesităţile redacţionale, ca 
de pildă romanul publicat în foileton „Taras Búiba”, el a dat 
şi „Strigoii” de Ibsen (editura librăriei „Fraţii Sar aga”, laşi) 
— îl preocupa „osânda“ eredităţii şi simţea o deosebită sim
patie pentru cazul O svaid Alving, — apoi celebrul poem al 
lui Leconte de Lisle : „Caîn”, publicat în Convorbiri Literare ; 
tot aici publică în versiune românească şi câteva sonete din 
José-Maria de Heredia.

Cam prin 1897 se leagă o strânsă prietenie între St. O. 
losif şi Al. Antemireanu, până într} atâta, încât împărţeau a- 
ceiaşi cameră. Dar această prietenie avea să însemne mai 
mult decât un smiplu aranjament domestic. Avea să însemne 
Hntemeerea revistei „Floare Albastră“, revistă la care An
temireanu avea să-şi cheltuească forţele cu o pasiune şi o 
desinteresare pe care numai febra celor 21 ani, plus talentul 
şi cultura lui, puteau să o dea. Pentru că în acelaş timp, nu 
trebue să uităm, era şi redactorul foarte activ al „Epocei“ şi 
colaboratorul „Convorbirilor Literare“ şi altor publicaţii. 
Ideea întemeerii cât şi numele revistei revenau lui losif, 
după cum povesteşte Antemireanu (Epoca, 21 Iunie, 1898): 
„Stăm la o masă de cafenea şi scriam. St. O. losif vine intr’un 
suflet şi spune că i-a venit o idee. Ideea cu pricina era fonda
rea unei reviste. „Tu scrii articole, Madan nuvele, eu şi Nanu 
poezii, mai cerem cutăruia ; să facem ceva. O săptămână gân
dul mi-a fost la revistă, losif i-a găsit titlul. Uitasem însă 
esenţialul... ríaveam fonduri“. Au găsit şi fonduri. Contagiat 
de entusiasmul lor, Constantinescu-Stans le dă „fondurile“ 
necesare şi, Duminică 11 Octombrie 1898, apare primul număr 
al revistei săptămânale „Floare Albastră”, titlu ales pentru în
ţelesul său idealist, ca simbol al celui mai curat ideal. In acest 
prim număr găsim în p. I. : o poezie semnată Elvira Santorino, 
un articol intitulat „Unde-i eminenta critică ?“ semnat Al. An- 
timireanu, în celelalte pagini o „fantezie” literară, cuprinzând o 
pagină, semnată Hialmar, un articol despre c mare poetă ger
mană, semnat Emir (Ant-Emir-eanu), revista cărţilor semnată 
Damian şi multe din „Ecourile literare şi artistice“ nesem- 
naie, dar al cărui autor poate fi uşor recunoscut după stil. 
Cam aceasta, şi aproape mereu, a fost contribuţia lui Antemi
reanu la ceasta revistă. losif şi-a publicat aici o parte din cele 
mai frumoase poezii. Dar după câteva luni delà apariţie, încep 
„lucrăturile” ; invidie, chestiuni personale•.. In vară (1899) în 
urma unei notiţe pe care o socoteşte jignitoare — strecurată 
nu se ştie cum — Antemireanu se retrage. Revista pornită cu 
at&t entusiazm, începe să agonizeze şi în toamna aceluiaş an

m
m ;
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î$i dă sfârşitul. Antemireanu insă este acela care a pus accen
tul, dându-i o directivă.

Anii 1896-97-98 sunt anii de studenţie pentru Antemi
reanu ; trece examene. Apoi, fireşte, începe să neglijeze, sau 
mai degrabă, este smuls de obligaţiile multiple ale scrisului. 
Insă încolţeşte în el dorinţa „de fiecare zi, de fiecare clipă“, 
de a pleca la Paris. Oraşul - Lumină il atrăgea puternic. 
Această dorinţă avea să devie realitate şi ca toate realităţile 
la Antemireanu, avea să devie tristă. In ziua de 2 Decern- 
zrie 1900, la „Note zilnice“ sub titlul „La revedere“ citim : 
„Nu voi mai auzi poate pentru mulţi ani limba ţării mele... 
Mă arunc într’un ocean imens, cine ştie de voi găsi mărgări
tarul pe care îl caut. In orice caz cititorii îl vor avea zilnic pe 
LYS... La revedere peste câţiva ani la Coperativa“...

Pentru a-şi putea permite această dorinţă „de fiecare zi, de 
fiecare clipă“ îşi luase angajamentul de a trimite regulat ma
terial la gazetă. Notele zilnice nu lipseau, Tribuna literară tre
buia alimentată. Parisul, cu tumultul lui de viaţă nu-i rămâne 
străin, însă după orele de lectură, mai ales la Bibliotecile St. 
Géneviève (seara) şi Naţională; muzeele de asemenea îl atrag ; 
asistă şi la cursurile delà Sorbona, după cum vedem din arti
cole şi din caetele cu metodice însemnări asupra lecturilor. 
Dar după ore-o trei luni Parisul devine „Ville-lumière, Villes- 
misère. Intr’o „fantezie“ intitulată „Plângerea Lunei“ îl ve
dem petrecându-şi noaptea pe o bancă de pe cheiul Senei, 
cuprins de desnădejde, gândindu-se la sinucidere. Dorinţa de 
viaţă însă învinge şi toiul se cristalizează întro fantezie literară. 
Se duce acasă odată cu zorile. Altă dată, la „Notele zilnice” în
chină multe rânduri „unui Napoleon de aur“, singurul dintr’o 
chenzină aşteptată mult. Lipsurile se fac tot mai crud simţite 
într’un oraş ca Parisul. Scrie părinţilor scrisori pline de 'trish 
teţe şi disperare. Dar aceştia nu-i puteau trimite decât foarte 
puţin. După zece luni se întoarce la Bucureşti.

In timpul acestei călătorii se opreşte o lună de zile şi la, 
München, de unde trimite şi dări de seamă asupra Expoziţiei 
internaţionale de artă, ce se ţinea atunci, acolo.

La întoarcere îşi reia lucrul în redacţia Epocei, unde ră
mâne cam până în anul 1903.

Anii cuprinşi între 1896—1903 sunt cei în care Antemi
reanu a produs mai mult. S’a dăruit total scrisului în tot acest 
timp, cu entusiasmul şi generozitatea de toţi recunoscută, cu 
sufletul şi privirile înălţate sus, sus, pe piscurile idealului, 
dornic de prietenii sincere, amăgindu-se de protectori, dăruind 
şi altora din talentul lui, încrezător în viaţă. S’a cheltuit cu 
nesocotinţă au spus unii. Dar ce isvor îşi drămueşte apele, 
când ţâşnesc din vâna pământului? S’a cheltuit cu graba unei 
presimţiri de moarte, a spus d. Pamfil Şeicaru în prefaţa vo
lumului de basme. Se poate. In fanteziile lui literare sau în

i
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notele zilnice găsim uneori plutind fiorul morţii al „infi
nitului nedesluşit, al stingerii eterne, al neantului“. 
astfel îl caracteriza : „Activitatea întreagă a lui Antemireanu 
a fost un scurt şi armonic acord de orchestră, care se între
rupe deodată brusc fără a se mai auzi. O preamărire scurtă şi 
zgomotoasă a vieţii ideale şi a tinereţii, un imn scris în ver
suri şi proză../''

„Retragerea lui tăcută“, tăcerea bruscă, a fost cauzată de 
mari şi profunde desamăgiri. A lucrat apoi, in mod mecanic, 
pentru existenţă, în redacţii mai neînsemnate, scriind anonim, 
de multe ori, pentru a suplini neglijenţele altora.

In ultimii ani ai vieţii îl aflăm la masa secretariatului, în 
redacţia „Conservatorului“, credincios principiilor al căror 
steag purtase, dar tăcut. Avea să fie desigur o criză trecătoare 
dacă moartea nu i-ar fi frânt firul zilelor. Se retrăsese în 
tăcerea caracteristică omului de superioară inteligenţă şi ca
racter. Niciodată n’a eşit un rând răsbunător din condeiul lui.

In redacţia Conservatorului, legase raporturi de mai apro
piată prietenie cu bătrânul Gr. Ventura, care, uneori îl vizita 
acasă, însoţit de câinele său mare, negru. Curtea casei în care 
a locuit Antemireanu în ultimii ani, era alături de ceia unde 
locuia Al. Macedonski, domnul slab, palid, cu mustăţi cănite, 
retezate, care purta o haină fostă neagră pe vremuri, dar în
verzită de timp şi perie. Nu erau în relaţii prieteneşti. Mace
donski, prin „Literatorul“, scrisese împotriva conducătorului 
„Tribunei literare“ delà Epoca, şi acesta răspunsese printr’un 
articol intitulat „Supărarea maestrului“. Vis-a-vis locuia bă
trânul mag B. P. Hajdeu, pentru care Antemireanu avea o 
consideraţie deosebită. Dar bătrânul îşi trăia ultimele zile ale 
vieţii, foarte retras, în casa cu aspect modest, neeşind decât 
pentru vizitele lui zilnice la cimitirul Bellu ; acolo cobora în 
cripta în care odihnea somnul de veci fiica lui, petrecând 
ceasuri întregi în convorbiri spiritiste cu ea.

Moment mai însemnat din activitatea lui Alexandru An
temireanu, după plecarea delà Epoca, este tipărirea volumului 
„Junimea şi roadele ei“, care trebuia să fie primul volum 
dintr’o serie de „încercări critice“. „Junimea şi roadele ei“ a 
apărut în anul 1905. Apoi alte împrejurări potrivnice, de viaţă, 
l-au făcut să întârzie urmarea. Una din aceste împrejurări, 
deosebit de semnificativă pentru fatalitatea care i-a pecetluit 
întreaga viaţă, a fost căsătoria lui. O tânără fată de 19 ani, 
de care îl lega o mare iubire, care îi răspundea cu aceleaşi 
simţiminte, care îl înţelgea. Dar după 6 luni ea cade bolnavă 
de tuberculoză ; el nu îşi separa camera de dormit, continuând 
să vieţuiască lângă ea „pentru a nu o lăsa să înţeleagă groză
via boalei ei, pentru a nu o jigni, separându-se de ea“. Desigur 
că pentru sănătatea lui şubrezită de existenţa de muncă, lip
suri şi nopţi pierdute, de până atunci, aceasta i-a fost fatal.

Chendi
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Când Antemireanu, în 1910, într’o zi de vară şi-a luat gea
mantanul cu reviste, tăeturi din ziare şi caete cu însemnări, 
internându-se in sanatoriu, şi-a'dat seama de boala nemiloasă 
care îl înlănţuise, dar desigur că nu bănuia cât de grav şi că 

‘peste 15 zile se va sfârşi. Plecase să se îngrijească, să lucreze 
şi, cu nădejdea că, poate, de se va îngriji cu ascultare de pres
cripţiile medicale, se va face bine. Antemireanu ştiuse să şi 
iubească viaţa. Şi aici iar vom cita din necrologul lui 1. 
Chendi : „Infinitul nedesluşit, stingerea eternă, amurgul vieţii 
şi neantul formau pururea atmosfera vagă, în care îşi legăna 
iluziile cu preferinţă. Şi când se cobora din înălţimile acestea 
şi vedea belşugul de viaţă din jurul său, ştia s’o guste şi pe 
aceasta din plin şi s’o cânte :

„De ce nu poţi să ’nmărmureşti pe veci,
„In ne’nflorita floare a vieţii,
„Şi niciodată fruntea să nu-ţi pleci 
„Sub recea sărutarea bătrâneţii ?
„Să fii în veci o stea a dimineţii !“ (3).

Cineva se întreba, scriind despre Antemireanu : „A fost 
vinovată societatea de dezastrul fizic .şi intelectual al acestui 
frumos talent ?“. Antemireanu nu a dat niciodată semne „de 
dezastru intelectual“. O criză firească de tăcere, reculegătoare 
care urmează epocilor de intensă cheltuire, dezamăgirilor şi 
încercărilor crude ale destinului, nu însemnează credem „de
zastru intelectual“. O lună înainte de a muri, vroia să se în
grijească, deci să trăiască, şi să lucreze, simţindu-se în depli
nătatea forţelor creatoare.

Iar mai departe, acelaş : „Temperamente excesive, lipsite 
de voinţe, în complexul calităţilor lor au un mic defect, care 
le dezorganizează întreaga viaţă, după cum un punct de nisip 
strică mecanismul celui mai bun ceasornic. Intru cât e vino
vată societatea, că Edgard Pöe, svârlit de peregrinările alcoo
lului şi-a găsit moartea într’o gălceavă cu derbedeii nopţei, 
sau că Alfred de Musset şi-a naufragiat talentul la 30 de ani 
în cupa cu absint? Luat de torentul existenţei Capitalei, svâr
lit de toate stâncile vieţii, ridicat până la înălţimile pure ale 
ideii şi până la singurătăţile majesoase ale idealului, dar pră
buşit şi până în abisurile dezordinei, măcinat de bohemism, al 
Antemireanu muri la 30 şi ceva de ani“.

Să fiu iertată.
Astfel de rânduri nu pot eşi dintr’o cunoaştere adân

cită a intimităţii caracterului lui Antemireanu. Al. An
temireanu nu a fost un vicios alcoolic, nu s’a lăsat zmuls delà

;

1) Din poezia: „Solinei“— publicată în „Floare Albastră“ şi în 
„Antologia“ d-lor Rosetti şi Cerbu.
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îndatoririle scrisului cotidian, de vârtejul dezordinei. Şi aşa 
numai poate fi, privind la anii tinereţii de uimitoare roade, de 
calitate şi cantitate, 1896—1903, la răspunderile ce primise 
să-şi ia. Nopţile lui nu erau pierdute în orgii care împing la 
acte şi gesturi ce degradează o fiinţă umană, şi, mai cu seamă 
un intelectual de calitatea judecăţilor lui. Febra acestor ani 
de intensă muncă şi luptă, la el nu se puteau întreţine în 
nopţi dormite burghezeşte într'o cameră conforta,bilă, ordo
nată. Cercul de prieteni îl aştepta la „Coperativa(t sau în altă 
cafenea ; în faţa paharelor cu vin, sau când jiu avea bani — 
ceeace se întâmpla des — în faţa schwartz-ului, aveau loc 
lungi discuţii, menite poate să aducă şi o destindere după o zi 
de muncă

In amintirile sale literare, d. Gh. Tutoveanu povesteşte, 
printre altele, o seară petrecută în tovărăşia lui Antemireanu 
care izbutise să facă rost de o lojă la Teatrul Naţional. Se 
cânta „Carmen“ cu Elena Teodorini. După spectacolul care 
stârnise un entusiazm de nedescris, lumea se adunase în faţa 
Teatrului. Primadona apare în balcon şi asvârle mulţimii o 
ploae de flori, din două coşuri mari.

Antemireanu prinde două, din sbor.
Apoi, povesteşte mai departe d. Tutoveanu :
„Ne-am îndreptat la vale, pe calea Victoriei... Era trist : 

„Ştii, îmi pare rău c’am fost la Operă... Din ce lume şi din ce 
vulcan de sentimente a răsărit Carmen,... şi noi ? !...

„Noi cârpim cerul cu stele, noi mânjim marea cu valuri...

„Iar în lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici, 
Facem pe pământul nostru muşuroae de furnici...

„Am ajuns pe cheiul Dămboviţei, îndreptându-ne spre 
Piaţa Ghica... Nici un trecător nu mai turbura trotoarele,... ar
borii delà Domniţa Balaş a adormiseră,... doar auitul întunecat 
al oraşului, mai luneca pe acoperişuri.

Luminile de pe maluri, fulgerau în coama turbure a valu
rilor... Şi Antemireanu începu, amestecând în gâlgâitul zugru- 
mat al apei, poezia dureroasă a lui Verlaine ::

„Roule, roule ton flot indolent, morne Seine,
Sous tes ponts qu’environne une vapeur malsaine.
Bien des corps ont passé, morts, horribles, pourris,
Dont les âmes avaient pour meurtrier Paris.

Ascultându-l mereu, ne-am trezit tocmai lângă biserica 
lui Bucur...

L-am adus pân'acasă, în strada Doamnei, lângă Creditul 
Urban... In „odaea" Iui, o dezordine cumplită : Pe masă, la

;
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capetele călimărilor, doi munţi de reviste, ziare şi scrisori;.... 
toată biblioteca răvăşită pe jos ;... patul nestrâns !...

Camera aceea, mi-a făcut întotdeauna impresia unei co
livii, în care se zbate-un vultur !..“

*) La începutul verii anului 1898, guvernul vrea să sărbăto
rească cu mare fast, împlinirea a 50 de ani delà revoluţia pen
tru „Libertate, Frăţie, Egalitate“, voind, totodată să arate 
prin aceasta, că meritul de a se fi câştigat aceste drepturi ale 
omului, i se cuvine pe de-a ’ntregul. Cu acest prilej, „Epoca” 
îşi propune să revizuiască acest proces, cercetând documentele 
timpului, şi, publicând, mai multe zile la şir, o serie de lămu
riri, şi, evident, şi mustrări. Printre altele, aceia de a fi lăsat 
să cadă în uitare, sau chiar de a fi trecut sub tăcere, meritele 
lui Eliad, în pregătirea tineretului delà 1848. Nu ştim ce vor 
mai fi scris alte ziare despre acea sărbătorire, reportagiile 
Epocei spun că s’ar fi organizat procesiuni de copii de şcoală 
şi societăţi evreeşti, care au defilat cu steagurile lor.

Cu documentaţia amănunţită asupra acestui moment is
toric, cine altul putea fi însărcinat, din redacţie, decât Ante- 
mireanu, care, în plin clocot al talentului şi tinereţii unui tem
perament > pasionat pentru idei şi idealuri, găseşte în această 
epocă a Bucureştiului delà 48, elementele necesare unui ro
man istoric. Imboldul de a scrie un roman, era, de altfel, în 
acel moment, puternic la Antemireanu. Avea 21 de ani şi o 
situaţie invidată în presă ; o cultură serioasă ce nu-l desrădă- 
cinase, rămânând cu aceeaşi dragoste în suflet pentru sat şi 
prietenii lui ţărani, plin de toate visurile şi idealurile ce se 
revărsau din abondenţa unei inimi şi unei minţi de structură 
românească. Proectul unui alt rotnan, ce îl desvălue în publi
carea unui fragment intitulat „Paştile fără prihană“ (8 Aprilie 
1898), este părăsit, consacrându-se cu pasiune cercetării ie- 
pocii revoluţiei delà 1848. Deci, axa în jurul căreia se învâr
teşte acţiunea romanului, este această revoluţie ; ea este mo~. 
torul ; forţa dinamică. Procesul acestei revoluţii trebue să fi 
fost desbătut cu foarte mare pasiune atunci la 98, de vreme ce 
Antemireanu spune, într’un articol ce a precedat publicarea 
romanului în foileton. „Am voit în acest roman să fac istori
cul Revoluţie delà 1848 ; m}am desbrăcat de orice idee precon
cepută ; am căutat în mărturiile vremii adevărata direcţie. 
Am pus ceeace mi s’a părut adevărat, fără nici o influenţă

I

1) Ţin să aduc aici mulţumirile mele poetului Al. Obedenaru, fost 
bibliotecar al Academiei Române, care mi-a dat preţioase relaţii în 
cercetarea ziarelor şi revistelor, cât şl d-lui prof. Gr. Avakian, care s’a 
ostenit cu fotografierea documentelor ilustrate, aflate în colecţia Aca
demiei Române. ;
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străină”. Iar mai departe : „Nu mam gândit de loc să măgu
lesc mândria naţională în paguba adevărului^. Să nu se creadă 
însă că romanul are caracterul uscat, didactic, al restaurări
lor, după cum nu susţine nici o teză cu scop politic. Ceeace 
l-a interesat şi a căutat să pătrundă cu deosebire, a fost : 
„viaţa intimă de atunci, relaţiile familiare, obiceiurile, starea 
Bucureştilor delà 1848. Ceeace remarca în cercetările lui era 
faptul că „evenimentele de ordin politic — prea puţin de or
din social — au absorbit pe toţi scriitorii de pe atunciŞi 
Antemireanu a izbutit într’adevăr să reînvie acea epocă, im
primând romanului atmosfera timpului,stilul. Nu pot să nu 
amintesc aici cât de mult plăcea, tocmai pentru această cali
tate, răposatului fost preşedinte al Academiei, loan Bianu, acest 
roman, şi găsea că trebue scos la lumină, publicat în volum. 
D. Gh. Baiculescu cred că poate confirma aceasta.

Unul din personagiile reuşit închegate este desigur acel 
lorgu Săculici, „bonjurist” de origini neromâneşti, cu idei socia
liste de import, profitor de situaţii turburi, linguşitor al popo
rului — tip de demagog —, în construirea căruia Antemireanu 
şi-a putut pune în evidenţă tot spiritul lui de ironie necru
ţătoare. lorgu Săculici regizorul unor mişcări de stradă, agen
tul propagator, oratorul în surdină, este ajutat de doi maha
lagii ciomăgaşi, fără căpătâi, cunoscuţi la Agie şi pentru alte 
fapte decât aceia de „propagandişti” ai revoluţiei pentru „Li
bertate, Frăţie şi Egalitate” numiţii, Piroşcă şi Basma. Sunt 
două tipuri episodice, dar foarte pitoreşti, şi, am putea zice, 
actuale încă.

In ceeace priveşte pe Căpitan Costache Chiorul, autorul 
ţine să spue că „a trebuit să alerge — pentru redarea lui — 
şi la ajutorul imaginaţiei” atunci când „mărturisirile orale, 
singurele isvoare pentru viaţa lui Căpitan Costache, acel om 
despre care Bucureştenii delà 1898 nu ştiau decât că era sbir 
al Agiei şi om fără Dumnezeu, nu erau suficiente. In tinereţea 
lui Antemireanu mai erau bătrâni cari trăiseră evenimentele 
delà 1848.

Căpitan Costache este personajul central al i omanului şi 
întruchiparea „răului” poate.

Antemireanu spune că a avut în vedere clarificarea e- 
pocei delà 48, a adevărului, preocupându-l însă cu deosebire 
starea socială, obiceiurile, limba, portul — îmbrăcămintea 
ilustra învălmăşagul de curente şi influenţe, şi la ce anumite 
straturi ale societăţii prinseseră — însă, mărturiseşte la sfâr- 

, şitul următorului pasagiu : „Deabia au trecut cincizeci de ani 
delà Revoluţia din 1848, şi patimile sunt încă vii, resentimen
tele încă puternice. Când am scris pe Căpitan Costache, eu 
tiu myam gândit însă câtuşi de puţin măcar, la aceste nimicuri 
efemere. Ara căutat, totodată, să subsumez întregul roman 
unei idei mai filosofice, mai înalte, pe care o las în seama

.
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cititorilor s:o afle”. Această idee filosofică, la Antemireanu 
ce altă marcă putea să aibă decât aceia a spiritualităţii cre
ştine ? Dar cu o umbră de pesimism. Cuvintele spuse de eroul 
de prim plan al romanului, Radu Creţeanu, devenit apoi călu
gărul Rafail, ne desvălue acerată intqbie a tânărului autor. 
„Binele e dincolo de viaţă. Pe lumea noastră pământească birue 
răul”. Iar în epilog, acelaş personaj spune : „Cred, şi mi se 
pare că e un fapt ce s’ar putea dovedi ştiinţificeşte, că ce a fost 
bun şi frumos în omenire merge către sfârşit”.

Acest Radu Creţescu, cu o participare destul de însemnată 
în acţiunea romanului, este un tânăr discipol al lui Eliade şi 
elev la Sf. Sava. Locueşte în gazdă la jwpân Tudósé, staroste 
de negustori, om respectabil, de fata căruia, Elencuţa, este 
îndrăgostit Radu. O dragoste nemărturisită, deci nerealizată. 
Intre aceştia intervine geniul rău al lui Căpitan Costache, că
ruia îi place fata, şi, într’o zi când1 părinţii lipseau de acasă, 
oameni lui o răpesc, ducând-o la una din casele tăinuite delà, 
mahala, ale acestuia. Mobilul pentru care intră în organizaţia) 
revoluţionară tânărul Radu este ura împotriva acelui om, urât 
şi rău ca un demon, spaima negustorilor, duşmanul înverşunat 
al tineretului insurect, sluga lui Villara, sfetnic linguşitor 
şi nesincer al lui Bibescu Vodă. Acest tineret insurect, al cărei 
idol era Eliade, se făcuse vinovat de călcarea unui articol din 
Regulamentul Organic, prin care se interziceau unele jocuri cu 
carcter tradiţional românesc. Jucaseră „Geamala” a doua zi 
die Paşte, pe când poporul petrecea adunat la iarbă verde, cu 
lăutari, cântece şi scrânciob, în Dealul Spirei. Aşa începe in
triga romanului.

Dintre personagiile istorice Vodă Bibescu ocupă un loc 
destul de important în roman, şi e zugrăvit în culori simpatice, 

Eliad, poate ceva cam nebulos înfăţişat, este prezentat ca 
elementul de pondere în dezordinea revoluţionară.

Dar atenţia lui Antemireanu se îndreaptă şi asupra 
massei, căutând să pătrundă în sufletul ei, cu prilejul acestor 
mişcări de caracter naţional. Este o preocupare statornică la el 
sentimentul colectiv al massei şi ne artă aceasta în „Notele 
din Paris” scrise cu prilejul serbărilor delà 14 Iulie ;

Ceea ce mi-a plăcut însă în deosebi şi m’a făcut 
să mă gândesc cu jale la ţara noastră, este modul cum 
simte francezul într’o zi ca 14 Iulie. Fizionomia zilei o dă 
sentimentul acesta, sentimentul patriotic, care pătrunde toată 
lumea, delà preşedintele Republicei la cel din urmă lucrător. 
Niciodată nu-ţi pare francezul mai mândru de a fi francez ca 
la 14 Iulie. Niciodată nu am auzit strigând : Vive la France ! 
cu mai multă inimă, cu mai multă pasiune• In strigătul acela 
se topea tot sufletul, toată fiinţa mulţimei acesteia care e 
apucată de delir când aude acordurile Marseillezei”.

Găsim pagini foarte frumoase în romanul „Căpitan' Cos-

;

«•••
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tache”j şi de o incisivă observaţie despre modul cum reac 
tronează massele populare în diferite împrejurări. Spi
ritul lui critic, lucid, îi da posibilitatea de a privi obiectiv des
făşurarea, cât şi mobilul (pentru unii profitori), a unor eveni
mente pe cari anumiţi cronicari ai timpului, influenţaţi poat» 
de curente puse în circulaţie de gaşca politică, le prezenta sub 
o lumină ce machiază adevărul. La acestea, Antemireanu a* 
daugă o conştiincioasă şi amănunţită documentaţie. In articolul 
ce precede apariţia foiletonului, el dă lista documentelor cer
cetate.

Mişcarea pornită din sentimente utât de generoase în Mol
dova, a fost, prin amestecul unor elemente dubioase, pusă in- 
tr’o lumină de neseriozitoXe, admirabil caracterizată printr'c 
zeflemisită zicătoare, foarte răspândită in popor : „ca la 
paşoptE ceeace uşor accentuează şi autorul.

Oricum ar privi şi judeca critica acest roman, trebue să 
se ia în seamă, că în ciuda unei tinereţi, ce se presupune di
buitoare, talentul a ieşit biruitor ; ceeace nu se refuză să i se 
recunoască chiar de către neprieteni.

Pentru frumuseţea idealurilor al căror curajos luptător a 
fost, se cade să-i înviăm memoria şi să fie pus la locul pe 
care îl merită, alături de cei cari au înobilai scrisul. Antemi- 
reanu a fost în timpul său şi un deschizător de zări, în cari tra
diţia îşi proecta razele pe cerul albastru al acestei ţări, pe care 
el a iubit-o cu toată ardoarea unei inimi curate şi româneşti.

APR1LIANA MEDIANÜ

' ' •
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DIN VREMEA LUI CĂPITAN COSTACHE

PROLOG

:untrea intra în largul apei, depărtându-se mereu 
de satul Dobroteştilor, care rămânea în urmă, 
strâns dinspre răsărit şi apus de laturile secur 
larei păduri a Vlăsiei. Razele apusului tiveau cu 
un roşu de sânge creţurile albăstrui ale valurilor, 
împurpurau galbenele stufuri, odată cu vârfurile 
pădurei care, din vremi ne mai ştiute, veghează 
In preajma acelui faimos lac al Snagovului. 

Gura părintelui Rafail nu mai tăcea.
Având grijă să conducă luntrea cu băgare de 

seamă, ocolind cociocurile cari se iveau în cale, 
bătrânul meu însoţitor începuse să-mi vorbească 
despre trecutul locurilor acelora, 

îmi povesti lucruri din vremile de „glorie” ale 
Vlăsiei, când lanţul acestei imense păduri se întindea peste trei 
judeţe, când numai numele ei făcea să tremure de groază ini
mile tuturor : îmi povesti apoi legenda mânăstirei, ale cărei 
ruine mai plâng şi astăzi în ostrovul din mijlocul lacului.

Mai rar mănăstire în lume care să aibă un trecut mai în
fiorător, ca acest locaş de rugăciune, ridicat spre slava lui 
Dumnezeu, de acel Vladislav Voevod pe care istoria zadarnic 
se încearcă să-l desluşească din noaptea vremilor.

— Câte dureri, cât amar şi câtă nedreptate, au întinat 
curăţenia acestui sfânt locaş ! Zise părintele Rafail, clătinând 
din cap cu tristeţe. Câte gemete dureroase nu s’au isbit de 
nesimţirea pietrelor acestora ! Şi, câte blesteme nu s’au a- 
mestecat acolo, înăuntru, cu zăngănitul de lanţuri, cu plânsete 
şi cu oftări pline de obidă ! Fiecare colţ de piatră din pardo
seala bisericii acesteia e stropit cu lacrămi fierbinţi, e bătătorit 
de frunţile smerite ale celor care se rugau cerului să se mi
los tivească de chinurile lor nedrepte !

t
■
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.— Vrei să vorbeşti de osândiţii trimişi aici să-şi iacă 
pedeapsa ? De vremea când şeaptezeci dintr’ânşii s’au prăbuşit 
in apă ?...

— Nu, dragul meu, mă întrerupse călugărul, nu vorbesc 
de criminali. Eu ţi-amintesc de sufletele mari şi curate cari 
s’au ofilit aici, de fiii vrednici ai ţării, de boerii surghiuniţi 
aici din porunca vr’unui domn rău sau bănuitor.

Mi-amintii atunci de vremurile triste şi nesigure prin 
care a trecut ţara noastră, de Domnii cruzi, de vremea când 
nu ştiai dacă a doua zi te vei scula în patul tău sau te vei 
pomeni la zece poşte depărtare, în vr’un beeiu, sau în chilia 
vr’unei mănăstiri singuratice.

Şi-mi reveni în minte chipul cuvios al nefericitului pos
telnic Constantin Cantacuzino, sugrumat între aceste ziduri, 
de oamenii lui Grigoraşcu Ghica, prin intrigile lui Stroe Leor- 
deanul, ale lui Radu Postelnicul şi ale altor suflete pizmaşe.

Să fi fost omul de şapte palme în frunte şi bogăţiile lui 
Iov să le fi avut, la un singur cuvânt Domnului, la un singur 
semn era aruncat în lanţuri şi trimis să putrezească în singu
rătatea vreunei mânăstiri sau în fundul vreunei temniţe u- 
mede şi murdare. Intre zidurile acestea, aţâţi fruntaşi ai ţării 
s’au mistuit de setea răzbunării, sau de dorul celor iubiţi, 
rămaşi acasă în chinurile spaimei, cu lacrimile în ochi, cu 
inima strânsă, bătând mătănii la icoana Maicii lui Dunezeu.

Dar părintele Rafail îmi curmă firul visărei mele.
— Aici s’a ofilit doui ani de zile marele boer Mitică Fili- 

pescu, zise el cu vocea-i tristă. Ce suflet mare şi cald !
— L-ai cunoscut părinte ?
— Da, pe vremea când am intrat la Sf. Sava.
L-a surghiunit Vodă Ghica, l-a trimis aici şi doui ani de 

zile a fost ţinut cu picioarele în apă... Câmpineanu, soţul lui 
de muncă, a fost dus la Mărgineni...

Urmară câteva clipe de tăcere, în care bătrânul călugăr 
continuând să vâslească, privea în apa limpede, uşor legănată 
de o adiere ce venea dinspre apus.

Când ne apropiarăm ca la două sute de paşi de Ostrov, 
părintele Rafail* cu o lovitură de lopată, cârmi luntrea spre 
dreapta, luând-o spre Coade, un sat aşezat pe marginea de 
Nord-Est a lacului. Acolo trebuia să facem nişte cumpărături 
de peşte pentru sărbătoarea Preobreajenului care era a doua zi.

Ruinele mânăstirii rămâneau în urma noastră, învăluite 
in tristeţea trecutului lor, tristeţe care părea şi mai pătrunză
toare în melancolia ultimelor raze ale apusului.

Umbrele mânăstirii, cari se întindeau peste luciul apei, 
păreau că urmăresc pe bătrânul meu însoţitor, căci, la o 
vreme, acesta ’şi întoarse capul, le privi câtva timp, oftând 
adânc şi greu, ca în prada unei amintiri dureroase.

Eram curios să cunosc ceea ce se petrecea în sufletul pă-
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rintelui Rafail; vedeam bine că nu numai trecutul istoric al 
acestor locuri îl făcea atât de trist. Doream să aduc iar vorba 
despre mănăstirea Snagovülui, când el îmi luă cuvântul, spu- 
nându-mi cu un glas de neînţeles regret.

— Vezi, între zidurile acelea vremuite, am stat şi eu în
temniţat şeapte luni de zile amare.

— Sfinţia ta ? Când, şi de ce ? îl întrebai eu încremenit 
de mirare, privind la barba şi la părul alb colilie al părintelui 
Rafail.

Sfinţia ta ?
— Da, eu, care-ţi vorbesc...
— Dar când ?
— La 48... după revoluţie.
— Şi de ce, părinte Rafail ?
— Păcatele tinereţilor î oftă monahul clătinindu-şi capul.
— Cum ? Ai luat parte la mişcarea delà 1848 şi nu mi-ai 

pomenit niciodată ?
Bătrânul călugăr tăcu o clipă, apoi răspunse cam în sită :
— Ar fi prea lung să-ţi povestesc toate, pe şartul lor, cum 

şi ce fel... Şi apoi sunt amintiri pe cari e mai bine să nu le 
mai răscoleşti niciodată.

Aerul şi tonul cu care-mi fură rostite aceste cuvinte, mă 
făcură să bănuesc că părintele Rafail, poartă în suflet o rană 
veche, adâncă şi tainică. Acest lucru făcu să-mi pară şi mai 
curioasă, şi mai enigmatică, fiinţa aceasta pe care o cunoşteam 
de patru ani, la care mă duceam în toate verile să stau câteva 
zile, dar despre care nu ştiam altceva decât că-1 cheamă Ra
fail, că e cel mai bătrân din mănăstirea Căldăruşanilor şi că e 
un om plin de carte şi de înţelepciune.

— Şi n’ai să-mi povesteşti şi mie amintirea aceasta, nici

!

odată 7
— Cine ştie!... Poate că într’o zi o să afli tot... E un adevărat 

roman ceea ce vei auzi. Dar acum... nu mai stărui. Aduii aminte 
de vorbele lui Aeneas: Infandum regina jubes renovare do
lorem...

Părintele Rafail cunoştea limbile clasice la perfecţie şi o 
parte din bogata lui bibliotecă o formau cei mai celebri

1
mare
autori latini şi greci.

Pentru mine cuvintele lui erau din ce în ce mai enigma
tice si în tăcerea serii, care începuse să-şi aştearnă umbrele, 
călugărul Rafail, cu barba lui patriarhală, cu rasa-i neagră, cu 
aeru-i trist, lua în ochii mei aprenţa unei fiinţe bizare, stranie, 
care venea să-'mi descopere o taină adâncă, vrednică de glo
rioasele vremi ale romantismului medieval.

Tăceam, .dar pe bătrân părea că-1 scormonea ceva în
:

inimă.
După câteva clipe, mă întrebă pe neaşteptate :
— Ai auzit vreodată de Căpitan Costache Chiorul ?

V.
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■■ — Spaima Bueureştenilor delà 48? Cum nu!
— Ei, el e pricina dacă mă vezi astăzi aşa cum sunt şi dacă 

toâtă viaţa mea a fost mai mohorîtă ca veşmântul acesta pe 
care-1 port acuma !

— Căpitan Costache ?
— Da, el !... Cu toate că adineaori te-am oprit să mai mă 

întrebi ceva despre viaţa mea, dar... nu ştiu cum... azi am chef 
de vorbă... Poate n’o să mai trăesc mult şi e mai bine să ştie 
şi altul, după tine, câte ai avut de îndurat.

Am să-ţi povestesc când vom fi pe drum... ba nu, acasă. 
Acolo o să fim mai liniştiţi... Fac, ce mă hotărâsem să nu fac 
niciodată. Dar acum să ne grăbim, că s’a înserat şi o să ră
mânem fără peşte.

După mai multe cercetări şi târgueli ne-am întors cu lun
trea la Dobroteşti. Aici ne aştepta trăsura mănăstirii.

Peste o jumătate de oră eram pe drum către Căldăruşani. 
In tot lungul acestui drum, care ţinu mai mult de două ore, 
parinţele Rafail mi-a vorbit mereu despre revoluţia delà 1848.

Şi cu toate că împărtăşeam multe din vederile sale, totuşi 
l-am privit uimit când mi-a spus de-odată, drept corolar al 
unor consideraţii pe care le făcea asupra spiritului public 
dinaintea Revoluţiei.

— ...M’am gândit mult la oamenii cu cari am trăit *pe 
atunci ; pe toţi i-am cunoscut bine şi trebue să mărturisesc că 
revoluţia s’ar fi putut amâna, sau chiar înlătura, foarte uşor, 
dacă din cei trei oameni cari ar fi putut să tacă aceasta, doui 
ar fi voit şi al treilea ar fi avut mai multă putere...

— Şi cari sunt acei trei oameni ?
— Unul e Vodă Bibescu, altul e Eliad şi al treilea...
— Al treilea ?
— E un om care avea prea puţină cultură şi puterea îi 

atârna de alţii.
— Şi cine era acela ?
— Poate o să zâmbeşti, când vei auzi, cum ar zâmbi ori

cine. Omul meu a jucat, ce e drept, un rol de a doua mână, 
dar era singurul om energic din partea cârmuirei ; era mâna 
de fier a guvernului, de care tremurau toate şi toată negusto- 
rimea Bucureştilor : era Căpitan Costache.

— Ei?
— Da, cu sălbăticia firei lui, cu faima grozavă de care se 

bucura, ar fi putut să facă mult, foarte mult ; ar fi împiedicat 
mişcarea noastră, dacă voie i se da de sus, mai din vreme şi, 
poate dacă...

— Dacă ? întrebaiu eu, intrigat • de modul brusc în care 
rupsese firul vorbei.

— Dâcă nu ar fi fost întâmplarea cu mine... răspunse pă
rintele Rafail, căzând pe gânduri.
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— Şi, ce întâmplare ?...
Dar, întrebarea mea nu primi ca răspuns decât o uşoară 

clătinire din cap, şi până ajunserăm la poarta Căldăruşa- 
nilor, bătrânul monah nu mai rosti niciun cuvânt.

Cum intri pe poarta „cetăţii”, în mânăstirea Căldăruşani, 
ţinând pe mâna dreaptă, aproape de Arhondărie, dai de o casă 
înaltă, curată, şindrilată şi a cărei faţadă e ascunsă de nişte 
frumoase bolţi de viţă.

Acolo stătea odată părintele Rafail.
Cunoscusem pe acest călugăr într’o vară, când mă du

sesem să stau câteva zile, ca de obiceiu, la Căldăruşani. Un 
alt călugăr, oarecare spiţă de rubedenie cu mine, mă duse 
la chilia acestui enigmatic monah, care era una din curiozi
tăţile mânăstirei.

Am stat atunci, întâia oară, la părintele Rafail, mai bine 
de patru ceasuri, atât de robitoare îi era vorba şi atât de plă
cut felul lui de a se exprima. Vorbea mai elegant şi mai 
curent decât un tânăr din zilele noastre ; şi-i' era cuvântul 
blând, cumpănit şi dulce ; avea cunoştinţe întinse şi sigure în 
domeniile literaturii.

Cât am stat în vara aceea la Căldăruşani şi apoi de câte 
ori m’am dus acolo, toată vremea md-am petrecut-o cu părin
tele Rafail. Mergeam amândoi să ne plimbăm prin Vlăsia, ori 
mă lua în luntre, pe lac şi pe când el vorbea sau pescuia, eu 
i-admiram chipul de bătrân frumos, cu barba-i albă, mare, 
luminat de doi ochi pătrunzători, dar trişti, trişti şi adânci... 
ca şi vorbele lui. Căci, oricare ar fi fost subiectul, părintele 
Rafail îl desfăşura întotdeauna cu aceeaşi adâncă tristeţe în 
cuvânt.

;i

Multe nopţi, am petrecut acolo, în biblioteca lui, ascul- 
tându-i cu nesaţ cuvintele-i pline de rost şi învăţăminte.

Din cele patru încăperi pe care le avea, cea mai largă 
şi mai frumoasă era camera rezervată bibliotecii, alcătuită din 
cărţi latineşti, greceşti, franţuzeşti şi româneşti, rânduite cu 
gust şi cea mai mare parte frumos legate şi etichetate.

Cele mai multe erau de literatură şi de filosofie ; veneau 
apoi cele istorice, dintre care foarte multe privitoare la epoca 
de la 1848 ; se aflau de asemenea numeroase cărţi teologice şi 
în genere de literatură bisericească, pură.

O fereastră a odăii acesteia dădea spre lacul care încinge 
aproape toată mânăstirea, iar o alta se deschidea pe o per
spectivă minunată ; de o parte pădurea Vlăsiei, de alta câm
pia neregulată, peste care se desemna fâşia albicioasă a şoselei 
care duce sPre Fund şi Balta Doamnei.

La fereastra care da peste lac era aşezată o masă birou,
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mare, plină de numeroase obiecte de lemn sau de piatră, 
sculptate de călugări ; câteva iconiţe prinse în rame înflorate; 
cărţi şi hârtii aruncate de-a-valma.

Lângă masa aceea, în noaptea de 5 August 189... părintele 
Rafail a început povestea întâmplărilor pe care cititorul le va 
vedea desfăşurându-se în paginile acestui roman.

...Bătrânul călugăr e mort de mai mulţi ani. Ceasul din 
urmă l-a apucat pe neaşteptate ; agonia a fost scurtă ; moartea 
s’a purtat cu el mai bine decât viaţa.

Frumoasa şi bogata lui bibliotecă a trecut în avutul mâ- 
năstirei, iar casele sunt locuite de un monah căruia părintele 
Rafail i le-a lăsat prin testament.

Prea mult încercatul bătrân se odihneşte acum, în cimi
tirul mânăstirei ; o cruce de lemn, strâmbă şi înegrită de 
ploi, plânge singură la căpătâiul mormântului acoperit de 
bălării şi de uitarea omenească.

;
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CAPITOLUL I

supra întregului oraş al Bucureştilor duhul vese
liei ’şi întinsese aripile binecuvântate.

Delà Vitán şi până la Obor, delà Mitropolie şi 
până la Tei, locuitorii cetăţii Iu Bucur sărbăto
reau învierea Domnului, cu inima mulţumită, cu 
gândul împăcat, sub cerul limpede al unei liniştite 
zi de April.

Era a doua zi de Paşte 1848.
Bucureştenii petreceau după gust şi după obi

ceiul rămas din strămoşi ; prin curţile lor şi mai 
ales prin ne’număratele grădini ale oraşului, în 
deosebi grădina lui Hagi Ilie din Calea Văcăreş- 
tilor, grădina lui Procopie de pe Podul de Pământ, 
frumoasa grădină a lui Stater, din dosul Cişmigi- 

ului apoi „La zece mese”, de pe Podul Târgului de afară, „La 
puţu cu apă rece” din Poteraşi, Gramon, Guşi, Brăslea şi mai 
cu seamă, spaţioasa grădină a Filaretului, erau nişte adevărate 
furnicare de lume, în care se împestriţau porturile cele mai 
felurite, chipurile cele mai variate, meseriile cele mai deosebite.

Scriitorul delà logofeţie, în costum nemţesc, zidarul cu 
pantaloni largi şi creţi, cu iiicul plin de găitanuri' încolăcite 
în chipurile cele mai măestrite, pe piept, pe poale şi pe mâneci, 
fierari, dulgheri, işlicari, pânzari, căldărari cari mai purtau 
încă tradiţionalele calpace şi scurteici cu blană, apoi numeroşi 
ţigani de prin curţile boereşti, fuduli şi ţanţoşi, toţi se plimbau 
vorbeau, râdeau, sau, stând roată împrejurul vre-unui miel 
fript, chefui au sub vre-un arbore mai retras, Pe când tara
furile de lăutari, în bătrâneştile lor antiriuri, şepci şi giubele, 
cântau cântecele de veselie ale poporulu românesc.

In grădini, prin curţi, pe poduri, împestriţarea bizară a 
costumelor, simboliza confuziunea, zăpăceala care începuse a 
bântui spiritele.

Costumele „nemţeşti” se 
orientale. Colea vedeai minteanul de citărie, fermeneaua de 
postav, calpacul, giubeaua şi căciula căzăcească şi rar, là câte

amestecau cu vechile porturi
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un negustor bătrân cu barba şi părul alb, mai vedeai işlicul 
de postav în patru colţuri, rămăşiţe dintr’o vreme foarte apro
piată, dar care începuse să pară mai depărtată decât vremea 
legendarului Ciubăr Vodă.

La cocoane şi jupânese aceeaşi amestecătură.
Aci vedeai vre’o jupâneasă mai cuprinsă, dar mai trecută, 

purtând rochie de gros de Berlin, cu faţa ca guşa porumbului, 
cu mâneca împodobită cu două sau trei rânduri de bolduri, cu 
pantofi coloraţi şi ascuţiţi, legată la cap cu calemcheriu în florif 
apoi, mai dincolo, imensul malacof şi pălăria cu fundul înalt, 
care năvăliseră din Apus şi cotropiseră aproape tot gustul bu- 
cureştencelor noastre. Haina nemţească la bărbaţi şi moda fran
ţuzească la femei, era elementul prin excelenţă dominător, la 
epoca în care se petrec evenimentele la care vom face pe citi
torul nostru să ia parte ca privitor. Marşandele de modă îşi 
făcuseră apariţia ; la ele alergau bucureştencele noastre să-şi 
cumpere pălării cu »,blonduri şi anvelur” : cu penele raiului 
şi cu dantele de Liège...

Toate acestea le putea vedea spectatorul curios şi mai bine 
dacă ar fi pornit bună oară delà Dâmboviţa, pe Podul Mogo- 
şoaiei, în sus spre dumbrava Bănesei.

Pe Podul Mogoşoaiei trecea lumea cea mai bună şi în spe
cial boerimea care se ducea să petreacă pe câmpiile delà Herăs
trău sau delà Băneasa. Pe acest Pod se putea vedea în deosebi 
puterea covârşitoare a spiritului occidental. .

Costumele boerilor noştri erau cu totul europene. Haina 
neagră a bărbaţilor, capela şi malacovul femeilor, defilau pe 
dinaintea privitorului pedestru, căci boerii treceau călări, în 
căleşti, sau în noile gabriolete, trase de cai ageri şi conduse de 
bicigaşi cărora începuse să li se dea numele modern de vizitii— 
îmbrăcaţi în uniforma timpului: dulamă încreţită, încinşi peste 
mijloc cu un brâu lat, de boccea, în care era înfipt un cuţit 
cu lungi prăsele de argint. In cap, vizitii purtau cădiuli înalte, 
de postav negru, cu fund alb de mătase.

La spatele trăsurii era ungureanul în venghercă, sau arnă- 
utul învăluit într’un veştmânt lung, la fel cu toga romană.

Mersul trăsurilor pe Podul Mogoşoaiei, era destul de greoi 
din cauza hurducăturilor şi mai ales din pricină că, cu două zile 
mai înainte, în Sâmbăta Paştilor, plouase mai toată ziua. Cu 
toate că Podul acesta era dintre puţinele uliţe pietruite după 
Vodă Ghica, însă această pietruire era făcută, în mod primitiv 
şi numeroasele lacuri cari se formau pe stradă, ascundeau col
ţurile ascuţite, sau prea mult scoase afară ale caldarâmului. 
Totuşi boerii noştri nu băgau de seamă acestea; ei mergeau să 
petreacă, cu o râvnă tot aşa de mare ca şi a poporului de jos.

Şi astfel, rând pe rând, caleaşcă după caleaşcă şi gabrio- 
letă după gabrioletă, se adunau de prin Dudeşti, de pe calea 
Văcăreştilor, din Isvor, din Stelea ; în sfârşit, în cele patru
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părţi ale Bucureştilor şi, fie pe la Dâmboviţa, fie pe la casa Dă- 
măroaiei, fie pe uliţa de lângă biserica Sărindarului, intrau 
toate pe podul Mogoşoaiei, care în timpul din urmă începuse 
să fie locuită în mare parte numai de boerimea ţării.

Pe Podul Mogoşoaiei, gabrioleta care o lua pe lângă Dâm- 
boviţa din capul uliţii, trecea până la Sărindar, lăsând în 
urmă de o parte şi de alta casa Văcăreştilor, casa familiei Belu, 
hanul fost odată casa familiei Filipescu, casa Castriş, casa 
Damaris, casa Grecenilor, apoi delà Sărindar înainte se înşirau 
pe dreapta şi pe stânga între cele mai mari şi mai frumoase 
clădiri ; casele Cocorăscului, hanul mitropolitului Filaret, casa 
Golescului, casa Slătineanului, unde era sala de bal mascat, 
iar în curte teatrul operei italiene, casa Lahovari, casa Ion 

, Ghica, casa familiei Árion, mănăstirea Creţuleştilor, casa fa
miliei Deşliu, a familiei Grigore şi Iordache Filipescu, vatra 
familiei lui Nicolăiţă FiliPescu, vatra vornicului Ştirbei, me- 
tohul Episcopiei Râmnicului, casa lui Iancu Filipescu, a familiei 
Grădiştenilor şi tot aşa, casă boerească, după casă boerească, 
ajungeau la marginea Podului Mogoşoaiei, de unde o luau spre 
Şoseaua, atunci nouă, a lui Kisselef şi care astăzi e locul favorit 
al plimbărilor noastre.

Mai toate casele acestea erau împrejmuite de curţi largi, 
şi erau zidte în acel stil vechiu, românesc, o amestecătură de 
stil bizantin şi gotic cu numeroase colonade făcute din trun
chiuri de arbori şi acoperite de humă văruită, cu felurite 
sculpturi în gips, cu pridvoare şi cu învelişuri de olane sau 
de şindrilă, scoase afară cu câte trei sau patru palme.

Dacă pe din afară casele prezentau o eleganţă indoelnică, 
în interiorul lor, însă, închideau bogăţii imense, un lux fără 
pereche, tot ceea ce Ţarigradul, Parisul şi Lipsea produceau 
mai fin şi mai costisitor.

Dar, să ne depărtăm de vechea şosea a serdarului Mogoş, 
să lăsăm echipajele luxoase ale boerilor şi, mergând pe lângă 
fântâna delà Zlătari, în susul Dâmboviţei, până la podul de 
la Mihai-Vodă, pe care îl vom trece, ÿo luăm pe uliţa Isvo- 
rului şi, tot mergând pe această uliţă, vom ajunge în Dealul 
Spirei, locul de predilecţie în care orăşenii mai obişnuiau încă 
pe acea vreme să petreacă sărbătorile Paştelui.

In drumul nostru, de o parte şi de alta vor rămâne mai-1 
dane mari, locuri virane, uliţi strâmte, case mici în curţi mari 
pline de pomi roditori.

Ar fi trebuit, însă, curiosului hotărât să meargă de la Zlă
tari şi până în Dealul Spirei, multă râvnă, multă deprindere 
şi mai ales multă tărie sufletească, spre a vedea toate aceste 
lucruri dimprejurul său. Băltoacele aproape eterne, de prin 
mijlocul uliţelor, făcea mersul afară din cale anevoios. Tre
buia să ai multă băgare de seamă şi multe zig-zag-uri trebuia 
să faci spre a le ocoli pe toate. Trecând însă peste toate aceste
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lucruri de mai puţină însemnătate, iată-ne ajunşi în dealul 
Spirei.

Maidanul gemea de lumea înghesuită împrejurul celor 
patru dulapuri mari, in care se învârteau flăcăii, fetele mari 
şi copiii.

De jur împrejurul acestor dulapuri pe pământul plin de 
coji de ouă roşii, stăteau turceşte oameni şi femei in vârstă, 
aşezaţi pe câte o velinţă vărgată şi priveau cu ochii înnecaţi 
de mulţumire la tinerele lor odrasle, care se roteau în văzduh, 
în policioarele de lemn ale dulapurilor.

împrejurul lor mişuna mulţimea celor cari nu-şi găsiseră 
sau nu aveau de gând să-şi găsească un locşor de stat jos. Mai 
încolo hore întinse alcătuite din tineri cu haine nemţeşti 
negre sau pestriţe, din femei şi fete mari, se mişcau vesele 
după viersul lin al cobzelor şi lăutelor. Iar pe sub umbrarele 
de lângă dulapuri, bătrâni şi tineri, femei şi copii în grupuri, 
se veseleau la glasul altor cobze, altor lăute şi altor voci ale 
acelor trubaduri naţionali.

Românul, pe atunci, ca şi acum, nu făcea nici un chef 
fără lăutari şi, de lăutari, n’aveai unde să te mişei in ziua 
aceea, pe maidanul din Dealul Spirei.

Ici, după gustul unui tânăr hamorarisit, un lăutar din 
Scaune cânta :

-

Arză-ţi rochiţa pe tine 
Cum arde inima’n mine !

Dincolo un altul zicea pe acelaşi gust •

Cine la amor nu crede, 
N’ar mai călca iarbă verde.

: Mai colo, unul striga, la un grup de chefuitori :

Raţa ici, raţa colea,
Raţă paşte papura.

Iar alţii cu toată duioşia plină de ahturi ale bătrâneţii lor, 
cântau de mama focului : „luna e lumina lumii” ; cuculeţ pe
niţă sură” ; „nu mă pedepsi stăpână”, în sfârşit, tot cântece 
la modă pe vremurile acelea. Rar, câte un negustor bătrân, 
îmbrăcat în anţiriu şi giubea mai poruncea, amintindu-şi din 
tinereţe, să-i zică lui pe coarda cea groasă, cele prea mult 
iubite odinioară : „psitri othlia mu” ori „feretri vali”. Soţiile 
şi fetele lor, care începuseră să „apresiasisească” din spusele 
altora, muzica străină — cereau : marşul lui Napoleon, valsu- 
rile lui Lanner şi ale lui Strauss...
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Prin mulţimea aceasta sgomotoasă, adăogându-şi strigă
tele lor ascuţite, umblau simigii cu table rotunde, bragagii, 
salepgii, alunari, vânzători de dulceţuri, tot atâtea costume 
deosebite câte meserii aveau şi câte naţionalităţi reprezentau 
fiecare.

■:

<
:De odată, la ora pe care o pomenirăm, dinspre cazarma 

pompierilor, se ridică o gălăgie imensă : chiote, râsete, cântece 
de lăutari, precedate de o mare înghesuială de lume. Cei de 
pe la mese se sculară în picioare, horele se întrerupseră, dula
purile încetară din învârtirea lor, odată cu cântecele de lău
tari : toţi se uitau în partea dincotro venea larma.

Atunci, din marginea maidanului, precedată de o lume 
imensă, se văzu venind o mămâe de femeie uriaşă, înaltă de 
vreo trei stânjeni, drept cap având o oglindă acoperită de 
numeroase coarde de şic, cu trupul gros ca o butié şi cu un 
costum foarte ciudat.

'

• ;
t

s
;

—Geamala ! Geamala ! strigară toţi întrun glas, plini de
bucurie.

— Geamala ? întrebă un scriitor de la logofeţie, care as
cultase până atunci viersul înfocat al unui cântec de amor. 
Geamala ? Dar e oprită de Regulament ? Iar niscaiva elevi delà 
Sf. Sava ! De-o auzi Căpitan Costache, e vai şi amar de pielea

ii
8

lor.
Cortegiul Geamalei trecea însă fără păsare, prin mijlocul 

gloatei, care o aplauda frenetic.
Ce era Geamala ? Un joc cu care bucureştenii noştrii 

până la Regulamentul Organic, se desfătau, văzându-1 pe uliţă 
sau prin curţile lor, de la Paşte şi până la Rusalii. Era un 
fel de simbolizare a puterilor Naturii, cari reînviază în pri
măvară şi consta din următoarele :

O momâie de femeie uriaşă, înaltă de trei..stânjeni, având 
două feţe, înlocuite cu câte o oglindă mare peste care atârnau 
panglici, cu trupul gros cât o butié, juca încet după cântecul 
lăutarilor, mişcată de un om, care era înlăuntrul ei.

Geamala era pe dinăuntru ţesută cu cercuri şi pe dinafară 
acoperită cu hârtii colorate ; purta cămaşă albă, la spate cu 
fote, în faţă cu pestelcă, roşii amândouă şi pline de cusături.

Avea patru mâini : împreunate două câte două pe piept şi 
la spate ; în cele din faţă ţinea un buchet de flori.

Geamala era uşoară şi astfel omul dinăuntrul ei o putea 
mişca lesne şi cu ajutorul belciugelor. Ea juca pe strade şi 
oamenii o chemau prin curţile lor, aşa cum în zilele noastre se 
chiamă steaua sau căluşarii.

După cum zisese, însă, scriitorul delà logofeţie, jocul a- 
cesta fusese oprit odată cu punerea în aplicare a Regulamen
tului Organic, printr’un afiş special.
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Dar, deşi toţi ştiau asprimea cu care se aplicau legile pe 
Jvremea Protectoratului, veselii privitori din Dealul Spirei, 
tîrîţi de bucuria ce le-o făcea acest joc atît de plăcut odinioară, 

înghesuiau cu mic cu mare împrejurul Geamalei, scoţândse

strigăte de bucurie şi de aprobare. Geamala era precedată de 
patru lăutari care ziceau cântecul obişnuit la acest joc şi era 
urmată de patru tineri, cu mustaţa abia mijindă, îmbrăcaţi în 
surtucuri negre, cari acompaniau din gură pe lăutari.

ţţ -
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Pe când jocul era în toiu şi veselia lui se împărtăşise în- 
tregei mulţimi care înconjura alaiul, din partea opusă cazăr- 
mei se produse o învălmăşeală neprevăzută.

Se auzeau ţipete şi răgnete, înjurături şi blesteme, — 
dintre cari se deslănţui un strigăt înspăimântător care zăpăci 
toată mulţimea adunată pe maidan.

— Căpitan Costache ! Vine Căpitan Costache !
Femeile şi copiii începură să ţipe, bărbaţii se îngălbeniră 

ca ceara, toată gloata începu să fugă, care încotro vedea cu 
ochii, înghesuindu-se, călcându-se unii pe alţii, îmbrâncind 
şi zgîriindu-se ca să se poată depărta mai repede. Trăsnetul 
căzut în mijlocul unei serbări, n’ar fi produs atâta spaimă..., 
n’ar fi sugrumat de groază atâtea inimi, ca numele acesta, 
aruncat în mijlocul acelei mulţimi.

Şi, în urma acestei turme îngrozite, cu gârbaciul lui cu 
douăsprezece varvarichiuri, Căpitan Costache Chiorul, în 
fruntea a şease dorobanţi călări, venea în goana calului, iz
bind în dreapta şi în stânga, glonţ spre locul unde se vedea 
încă Geamala trântită la pământ, cu oglinzile sparte, părăsită 
de toţi câţi o înconjuraseră până atunci.

Purtătorii se ascunseseră în lumea care făcuse un gol 
imens împrejurul ei.

In urma dorobanţilor rămâneau copii călcaţi, obrazuri 
tăiate de bice, urechi crăpate, spete învineţite, fără ca un sin
gur glas să îndrăznească a striga împotriva acelei cruzimi, 
care întinase cu sânge nevinovat sfânta sărbătoare a ispăşirei 
tuturor.

Când Căpitan Costache ajunse lângă momâia răsturnata, 
nevăzând pe nimeni împrejurul ei, turbat de furie, se repezi 
spre mulţimea înfricoşată şi înghesuită, şi răcni :

— Să-mi scoateţi pe smintiţii care au adus mascaraua 
asta pe stradă, ori vă duc pe toţi la Agie.

Nici un glas, nici un cuvânt nu se auzi în mulţimea care 
se da mereu îndărăt. Biciul se ridică din nou şi începu să 
lovească. Iar ţipete de durere, iar răcnete, iar blesteme... şi 
nici un suflet de bărbat.

Atunci, făcându-şi loc prin mulţime, eşi o figura 
tăţi rare şi ciupit de vărsat, care strigă către sbin :

— încoace Căpitane ! încoace, sunt patru elevi de la bf.

cu mus-

Sava.
Căpitan Costache, însoţit de dorobanţii săi, despică gloata 

cu lovituri de biciu şi o luă la fugă, călcând tot ce era în cale, 
spre partea pe care i-o arăta spionul Agiei, care se pierdu în 
mulţime.

Cei patru tineri, erau într’adevăr, în partea aceea.
Trei se ascunseră repede în câte o prăvălie şi de acolo 

dispărură prin curţi şi grădini, scăpând de ochii vultureşti ai 
oamenilor Agiei. Unul însă, ţinut în loc de lume, tăie maidanul
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spre cârciuma lui Matache Ciohodaru, o luă spre uliţa de ală
turi şi de acolo trecu într’alta, care se făcea la stânga numai 
decât. Căpitan Costache, deşi slab de ochiu, îl zări şi porni 
în goana calului după el. Dar, când ajunse în uliţa pe care dis
păruse junele, braţul de fier al Agiei trebui să se oprească 
nedumerit. Uliţa era lungă şi dreaptă, dar nu se zărea nici un 
picior de om. Unde şi cum să-l găsească ? Să caute prin toate 
curţile îi era uşor lui Căpitan Costache ; ştia că pe uliţa aceasta 
stau tot negustoraşi mici şi fricoşi, dar se făcea prea multă 
tevatură- Două curţi, însă, aşezate chiar la începutul uliţei, îi 
dădeau mai mult de bănuit.

Fără să stea mult la chibzuială, lăsă cinci dorobanţi la 
poartă, iar el, însoţit de un ţigan înalt şi spătos, intră în curte 
şi începu să caute.

Stăpânii erau duşi şi cercetarea lui Căpitan Costache fu 
zadarnică ; uşile erau încuiate şi zăplazul înalt. Junele nu 
putea să fie acolo.

Când eşi afară din curte, văzu mai pe toată uliţa lumea 
stând pâlcuri pe la porţi, uitându-se îngrozită la oamenii 
Agiei.

La a doua poartă, Căpitan Costache fu întâinpinat de 
toată casa, în frunte cu bătrânul negustor, Tudósé abagiul, 
fost pe vremuri staroste al isnafului său. Jupân Tudósé cuno
ştea pe omul Agiei, de mai mulţi ani, încă de pe când bătrâ
nului îi mergea bine negoţul.

— Hristos a înviat, jupâne Tudósé, zise Căpitan Costache. 
recunoscându-1.

— Adevărat a înviat Căpitane. Da’ ce vânt te aduce în
coace ?

In vremea asta ochii lui Căpitan Costache căzură asupra 
chipului frumos şi curat al Elencuţei, fiica bătrânului negus
tor. Descoperirea asta îi schimbă gândurile de până atunci. Se 
întoarse la dorobanţi şi le zise.

— Cinci din voi, să umble pe toată uliţa şi să bage bine 
de seamă dacă nu este vreo haimana. Tu să stai aci Gavrilă.

Descălecă, dete frânele calului în mâinile spătosului ţigan, 
numit Gavrilă, apoi şchiopătând ca în todeauna, intră pe poartă 

— Iacă nişte păcate jupân Tudósé ! Nici la o zi ca asta 
n’am linişte. Nişte păcătoşi de cărvunari s’au apucat să sco3tă 
pe uliţă o mascara, împotriva ofisului domnesc. A înebunit 
lumea şi pace ! N’aveau altă petrecere ? Nu’s lăutari destui ? 
N’aveâu hori, dulapuri ? Ce le mai trebuia să joace şi Geamala. 

— Au jucat Geamala ? Cine ? întrebă cu temere jupan
Tudósé.

Nişte stricaţi de la Sf. Sava. Băeţi fără minte...
— Ce-i drept ei nu-s de vină. Mintea lor e prea necoaptă... 

De vină-i Eliad, care le bagă în cap parascoveniile astea... Uf ! 
Cum am ostenit! Dacă nu vă supăraţi o să stau puţin pe prispă
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— Vai de mine, Căpitane, poftim în casă să bem un pahar 
de vin împreună.

Intrară cu toţii într’o odaie curată, largă şi bine îngrijită, 
unde se afla o masă acoprită cu pahare, ouă şi friptură.

In tindă stătea pitulat un taraf de lăutari.
— Aţi dat de bine, ciorilor, le zise Căpitan Costache tre

când pe lângă ei.
— Ce să-i faci, sărutăm mâinile, măria ta !... cu ce am a- 

pucat ! răspunse un ţigan mai bătrân, pe când ceilalţi tremurau 
galbeni de soaimă şi se uitau unul la altul.

In casă se aşezară la masă cu toţii. Căpitanul începu să 
povestească, fără ca să ridice ochii de pe Elencuţşt, care sta ca 
pe ghimpi.

— Păcate, taică, păcate !... să nu-mi tihnească nici ziua 
de azi ! După ce că toată săptămâna trebue să alerg pe unde 
a înţărcat dracu copiii (Elencuţa şi maică-sa îşi făcură cruce 
pe ferite) apoi acum şi-au făcut de cap ; hai să scoată si mas
caraua aia ! Ce-i Geamala ? Joc de copii fără minte. Da ei 
aprind capetele oamenilor cu verbele lor smintite ; spun că-i 
un joc al nostru, românesc şi dacă au scos Geamala, cum vă 
spui au scos-o numai ca să aţâţe lumea împotriva bunilor 
noştri apărători...

— Da’ las’ Căpitane, nu te mai necăji acuma ! Ia să bem 
un pahar în cinstea zilei de azi, îl întrerupse iupân Tudósé.

Ciocniră şi băură cu toţii.
— A dumitale este, jupân Tudósé ? întrebă Căpitan Co

stache, arătând la Elencuţa.
— Fata mea, Căpitane, atât mi-a dat şi mie D-zeu !
— Să-ti trăească si să te bucuri, că ai de ce ! adause omul 

Agiei, neslăbind din ochi fata.
— Apoi atâta bucurie am şi eu cu maică-sa, la bătrâ- 

neţele noastre, după câte am avut de suferit.
Căpitanul se sculă.
— Vă mulţumesc de cinste, şi să mă ertaţi că trebue să 

plec, ...N’aţi văzut p’aici pe vreo haimana d’alea ?
-— De unde Căpitane ! ? Noi ne vedem de petrecerea noa

stră cu nepoţii.
— Apoi rămâneţi cu bine ! zise Căpitan Costache, eşind 

pe uşă
— Să dea Dumnezeu noroc, Căpitane, răspunseră toţi, pe

trecând pe supărătorul musafir
Omul Agiei încălecă, îşi chemă dorobanţii şi plecă; la 

capul uliţii, însă se ópri şi după câteva minute de vorbă cu 
doi dintr’înşii, o luă înainte dispărând după colţ. Cei doi doro
banţi rămaseră locului, apoi o luară încet îndărăt, merseră la 
cârciuma lui Iordan, care era în mijlocul uliţei, descălecară 
şi aşezându-se la o masă afară, cerură de băutură. Acolo, cu
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ochii veşnic spre curtea lui jupân Tudósé stătură târziu din 
noapte.

In casa fostului staroste, după ce se asigurară că temutul 
plecat din partea locului, Moş Tudósé cu toţi musafirii 

săi, în număr de cinci, cu nevasta şi cu fiica sa, încuiară poarta 
şi intrară în casă pătrunşi de gânduri îngrijorătoare. Cheful era 
stricat. Bătrânii se aşezară cu toţii, tăcuţi, cu fruntea încreţită, 
cu inima învăluită într’un giulgiu rece.

Zadarnic gureşul Ilie Postovaru. nepot de soră a lui Jupân 
Tudósé, mai încerca să spună câte o glumă şi să readucă ve
selia.

om a

Odaia, care cu câteva clipe mai ’nainte, nu putea să în
capă de veselia mesenilor, acum părea că un duh întunecos a 
învăluit-o în aripile-i mohorîte.

— Să nu zic într’un ceas rău şi să ferească Sfântu Dumi
tru, dar n’o să ne fie a bună venirea lui Căpitan Costache in 
casa noastră, zise jupân Tudósé, făcându-şi cruce.

— Pe unde calcă el, paşte necazul ! oftă bătrâna Sma- 
randa. Să ne ferească Maica Domnului !

Tăcerea întreruptă o clipă se întinse din nou şi mai rece 
şi mai greoaie.

In mintea fiecăruia începu să se desfăşure tabloul în
grozitor al isprăvilor săvârşite de acel om fatal.

îşi aduceau aminte de casele necinstite, de femeile şi fe* 
tele batjocorite, de copii rămaşi orfani, pe drumuri, pe când 
părinţii lor îşi dădeau duhul in chinurile cele mai grozave, cu 
trupul vânăt de loviturile nemiloase ale dorobanţilor ; vedeau 
grozăviile care se svoniseră pe seama lui şi care făceau să tre
mure toate mahalalele la auzul numelui pe care-1 purta crun
tul om al Agiei.

— Da, nu vă mai faceţi spaimă de geaba, moşule, zise 
Ilie. Căpitan Costache nu-i aşa ; de negru cum îl face lumea. 
Nu ştiţi cum este gura lumii ? Dintr’un ou face un bivol Ia 
să ne căutăm de chef şi nu vă mai frământaţi cu grijile. Acum 
s’a dus, ducăs’ar pe pustii...

— Să dea Maica Domnului să fie aşa precum zici Iliuţă, 
dar mie, par’că mi s’a pus ceva pe inimă, de când ne-a păşit 
el pragul.

— Ei, ia un pahar de v;n să goneşti grija... Şi, ce focu ? 
prea vă speriaţi de fitece umbră...

Mesenii închinară câte un pahar, dar jupân Tudósé nu 
putu să-l bea nici jumătate, se uită la Smaranda şi fără voie 
ochii amândoura se îndreptară spre Elencuţa. care sta tristă 
la o parte şi oftară din adânc sărmanii bătrâni.

In momentul acela un tânăr înalt, îmbrăcat într’un surtuc 
negru, cu fular alb la gât, apăru în prag.

— Păzeşte-te, să nu te vadă p’aici, zise când îl zări, jupân 
Tudósé, galben de grijă.
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— S’a dus ? întrebă tânărul.
— S’a dus, dar a lăsat la cârciuma lui Iordache, doi do

robanţi să och iască, răspunse bătrâna Smaranda.
— Să nu ieşi d’aici, până n’or pleca, adaose jupân Tudósé, 

că şi de tine şi de noi o să fie rău !
— N’aveţi nici o grijă, ascunzătoarea mea e bună şi n’am 

cuvinte să vă mulţumesc jupân Tudósé.
— Mulţumeşte mai bine lui Dumnezeu, că am scăpat toţi 

teferi cu faţa curată. Elencuţo să mai eşi tu pe afară... adică 
nu, tu să nu eşi... Smarando, din când în când, mai trage cu 
ochiul dacă nu ne dă târcoale vreun copoiu d’al Agiei.

—Da’ ia spune musiu Radule, ce v’a venit să scoateţi pe 
uliţă mascaraua aia ? întrebă Ilie, în glumă.

— Cum mascara ? Mascara numeşti d-ta obiceiurile noa
stre româneşti ? Mascara e antiriul şi ilicul lui jupân Tudósé? 
răspunse iritat, tânărul numit Radu.

Ilie îngână câteva cuvinte de ertăciune.
— Trebue să respectăm obiceiurile pe care le-au avut pă

rinţii noştrii şi noi Românii trebue să ne mândrim cu tot ce 
este românesc.

— Aşa e, are dreptate, răspunse jupân Tudósé, da’ când 
ofisul cârmuirei nu îngădue, d-v...

— Da, noi am jucat Geamala împotriva celor rânduite 
de ofis. Dar întrucât este primejdios înaltului Protector, jocul 
Geamalei ? Să ne lase obiceiurile noastre, dacă au gând curat. 
Noi am jucat astăzi, dar n’am ţinut nici o cuvântare, nimic. 
Eliad ne-a spus că e un joc rămas de la strămoşii noştri Ro
manii care îl luase şi ei delà Egipteni... Ne-a plăcut, l-am 
jucat, dar nu facem răscoală...

— Să lăsăm astea, zise jupân Tudósé, da’ acu ’nainte să 
ştii, Radule, că nu vreau să mi se mai întâmple aşa ceva. Eu 
de !... sânt om bătrân... Căpitan Costache te-a cunoscut ?

— De unde să mă cunoască ! Nu mai m’a văzut poate 
niciodată. Acuma doar hainele să mi le fi zărit şi cum e el
chior...

— Chior, chior, da are ochiu de uliu, răspunse jupân Tu
dósé cam ţâfnos.

Apoi, după un moment de tăcere :
— Să nu-ţi fie cu supărare Radule, dar eu aşi zice ca de 

azi încolo să te muţi delà noi...'
— Să se mute ! ziseră într’un glas Elencuţa şi mama Sma

randa.
— Tăceţi din gură ! Da, să se mute... nu de altceva, dar 

vezi, Căpitan Costache are miros de copoi şi... noi suntem 
oameni bătrâni, şi...

-Şi?
— Să nu se întâmple ceva, ferească Dumnezeu !...
Ochii lui Radu se întâlniră cu privirea plină de lacrimi a ;•'!
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Elencuţei. îşi plecă în jos capul şi tăcu câteva clipe. Apoi cu 
glasul mişcat zise lui jupân Tudósé :

— Eu pot să zic că am crescut în casa dv., şi nu v’am 
adus nici o supărare până acum. Şi acum să mă despart^de 
Dv... (ochi-i căutară pe Elencuţa, care eşi repede afară, plân
gând) îmi vine greu, jiipân Tudósé, prea greu...

— Trebue Radule, nu de altceva, dar... suntem oameni bă
trâni, cum vezi şi ni-e frică să nu ni se întâmple ceva...

— Frică ! La toţi vă e frică !... răspunse Radu trist. Unde 
o fi şi vreun român cu inimă. Astăzi erau pe maidan ca la o 
mie de bărbaţi şi fugeau toţi. ca nişte şoareci, din ’naintea a 
şeapte păcătoşi de dorobanţi !...

După câteva momente de tăcere, în care lacrimile se 
urcau fără odihnă în ochii negri ai lui Radu, el adause :

— Dacă e voia d-tale aşa, jupân Tudósé, eu o sa mă mut... 
Mă doare însă inima când văd că nu te gândeşti mai departe... 
Şi când vrei să mă mut ?

— Mâine, că azi te înhaţă dorobanţii.
Radu eşi afară. In curte întâlni pe Elencuţa, galbenă şi 

tremurândă.
— Auzi Elencuţo, mâine plec delà voi !
Şi un plâns amarnic îi podidi fără de veste pe amândoi...
Fiindu-i ruşine de plânsul acesta, Radu se duse în camera 

lui din fundul curţii, se aşeză pe un scaun, îşi lăsă capul pe 
masă şi dete frâu liber lacrimilor, cari nu mai conteneau ; 
simţea că un gol, adânc şi dureros i-se deschidea în inimă.

Afară, Bucureştii vuiau de cântece şi de strigăte de veselie. 
Maidanul din Dealul Spirei se umpluse din nou de lume, che
furile reîcepuseră, dulapurile iar se învârteau, horele se încin
seră din nou, iar lăutarii trăgeau din arcuşuri mai vârtos şi 
mai cu inimă ca înainte.

Par’că nimic nu se întâmplase în mulţimea aceasta 
numărată, par’că nu primise ea loviturile de gârbaciu, par’că 
nu ea fusese gonită şi călcată în picioare de copitele celor 
şeapte oameni ai Agiei.

ne-
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CAPITOLUL II

treia zi de Paşte, cam pe sub seară, o elegantă 
caleaşcă, pe podul Mogoşoaia din spre Băneasa 
trecu pe uliţa Işlicarilor şi o luă spre dealul Mi
tropoliei, unde se afla Curtea Domnească.

Caleaşca, mare şi cu arcuri poleite, era urmată 
la distanţă de câţiva paşi, de doi dorobanţi călări.

Intr’însa stăteau doi oameni, unul bătrân şi 
altul tânăr, cu mustaţa şi barba neagră, cu frun
tea largă şi bombată, cu trăsături distinse, dar 
cu o expresie de o adâncă tristeţe, pe care o ac
centua şi mai mult paloarea fină a feţei.

In dreptul Sărindarului, o grupă de oameni, 
după ce-şi descoperiră capul, se uitară lung după 
caleaşca ce se depărta în trapul cailor, apoi în-

ü
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cepură să sporească :
— Bibescu şi Vilara !
— Se duc la plimbare !
— De ce o fi atât de trist ?
— N’o fi dormit astă noapte !
— O fi chefuit prea mult !
— Ba, zi mai bine că are prea multe pe cap, bietul şi prea 

e rea lumea cu el ! adaose unul mai în vârstă.
— Las’ că el face destule, răspunse un altul mai tânăr şi 

pe un ton mai agresiv.
Lacrimile poporului îi ard sufletul.
— Vorbă de clacă ! ripostă cu aprindere cel mai în 

vârstă. Vorbe de clacă... Ce-i de vină el ? Sunt lichelele 
dimprejurul lui şi mai cu seamă Vilara, care face şi desface 
totul. Pe urmă e tartom ăl mare : Consulu muscălesc, care-i 
ţine în strunea pe toţi... Dar mai bine, hai să ne mişcăm c’aiel 
mucezim. ^

Pe când grupul de oameni se despărţea, plecând care în
cotro avea să meargă, caleaşca lui Bibescu Vodă înainta în 
trapul mic al cailor spre Curtea Domnească.

In tot lungul drumului Bibescu stătuse tăcut.
Vedea lumea înveselindu-se împrejurul său, auzea de

:
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două zile cum petrecea Bucureştiul întreg, fără grijă, mul
ţumit şi .nepăsător de ziua de mâine, ca şi de cea de eri şi 
se gândea la svonurile care ajungeau până la urechile lui, se 
gândea la acel pumn de tineri veniţi din streinătate, anume 
ca să-i amărască zilele domniei lui.

Auzise de cuvântările lor în care se vorbea de „greaua 
robie a poporului”, de „plângerile şi nemulţumirile acestui po
por setos de libertate, setos de viaţa adevărată a popoarelor”.

Şi când în caleaşca lui, Vodă trecea pe lângă grădinile 
care gemeau şi vuiau de mulţimea chef ui lorilor, când vedea 
pe podul Mogoşoaiei, gloata trecând veselă, în bogate haine de 
sărbătoare, se întreba : Unde o fi jalea aceea de care vorbesc 
răsvrătitorii ? Unde o fi geamătul de durere ? Strigătul robului 
însetoşat de libertate, unde o fi răsunând ?

Unde or fi împilaţii cari se înăbuşe de porunca Domniei
Mele ?

Şi, apoi, trecând la un alt şir de gânduri, zise, adresându-se 
ministrului său :

— Ce lesne uitător mai este şi poporul Bucureştiului !
Ţir-aduci aminte ce plângere şi tânguire erau un an astăzi, 

în tot oraşul ? Ce jălanie şi ce blesteme ! Par că mă văd şi 
acum întorcându-mă acasă, călare, zdrobit de osteneală, cu 
durerea în suflet şi înconjurat de rugăciunile sfâşietoare ale 
celor rămaşi pe drumuri.

Binefacerile mele, ostenelile şi toate câte am făcut atunci 
s’au uitat. Binecuvântările de atunci s’au prefăcut în blesteme; 
în dragostea mea de ţară, ei văd ură şi duşmănie ? Ce le-am 
făcut. Cu ce m’am schimbat ? Nu sunt eu tot Bibescu de acum
un an, Bibescu cel binecuvântat de toată lumea ?

Şi în mintea lui reveneau scenele sfâşietoare din ziua în
tâi a Paştelui trecut, cumplita jale căzută asupra Bucureştiu
lui, strigătul de desnădejde care a răsunat în mijjlocul obşte- 
ştei veselii a oraşului.

In ziua de 21 Martie 1847, la 12 ore din zi, un uriaş ţipăt 
de durere covârşise chiotele de veselie ale Capitalei în săr
bătoare. Un copil din curtea Cluceresei Drăgăneasca, 
uliţa Işlicarilor, luând un pistol plin, al tatălui său, s’a dus 
să-l descarce în podina plină de fân a şopronului. Şopronul 
şi grajdul luară foc numai decât şi un vânt năprasnic 
bătea dinspre Apus, întinse flăcările mistuitoare peste toată 
partea de răsărit şi miază zi a oraşului.

Pustiitorul element a nimicit atunci treisprezece bise
rici, zeci de oameni şi o mie şeapte suţe nouăzeci şi opt de 
case şi a răsuflat tocmai pe barierile Iancului şi Vergului.

Vodă se ; vedea intrând în salonul său de primire, unde 
aştepta toată boerimea ţării, dând tradiţionalul „Christos a 
înviat” şi primind felicitările curtenilor, când de odată o

din
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larmă şi un vuet imens se auziră afară. Apoi înfiorătoarea 
veste :

— Arde Bucureştiul !
Spaima boerilor, învălmăşeala din salon, risipirea tuturor, 

le vedea încă şi acum. Se vedea pe el alergând într’un suflet 
la Doamnă, spre a-i da de veste şi apoi galben ca ceara încăle- 
când pe cal şi alergând la locul înfiorătorului dezastru.

Se vedea înconjurat, implorat de poporul care căzuse în 
genunchi şi cum în faţa mâniei lui Dumnezeu se simţea slab 
şi fără nici o putere.

Patrusprezece ore nu s’a dat jos de pe cal, ostenit, flă
mând, cu inima ruptă de durerea poporului său, cu lacrimile 
în ochi, cu vorba de îndemn şi încurajare pe buze.

...Şi apoi mulţimea celor loviţi de năpaste, cari l-au urmat 
până la palat ; ajutoarele băneşti din punga sa, măsurile luate 
din ordinul său spre a uşura durerile nefericiţilor ; şi lacri
mile de recunoştinţă ale celor ajutaţi ; şi binecuvântările ma
melor care căpătaseră pâine pentru copiii lor...

Şi acum ?
Un suspin adânc umplu inima Domnitorului.
...Caleaşca ajunse la Curte.
Aci Aga veni să-şi depună raportul verbal.
O groază de ştiri neplăcute. Sâmbătă noaptea se făcuse 

o mulţime de arestări. O sumedenie de oameni fără căpătâi 
vorbeau de libertate şi de egalitate, de dreptate şi de frăţie, 
înjurau pe Domn şi pe Consul, aţâţând lumea la răsvrătire. 
Cei mai mulţi fuseseră prinşi' prin cârciumile de pe la Do- 
broteasa, din împrejurimile sf. Elefterie şi al sf. Antim.

Asemenea se raporta să s’au ţinut patru întruniri secrete 
la care au luat parte şefii răsvrătirilor ; s’au ţinut discursuri 
şi s’au rostit cuvinte insultătoare la adresa Domnului şi a 
Doamnei. Eliade a început să ia un ton mai violent faţă de 
actuala stare de lucruri, se vorbeşte că ar fi intrat chiar în 
societatea secretă. Elevii lui au devenit agresivi.

Câţiva, eri, au avut îndrăsneala să joace Geamala pe 
maidanul din Dealul Spirei, ca o manifestare împotriva con
sulatului. Mahalalele mişună de o mulţime de haimanale care 
îndeamnă lumea la răscoală ; negustorii sunt veşnic aţâţaţi ; 
dar tot se împotrivesc ispitei...

S’a pus mâna pe mai multe manuscrise care circulau în 
taină printre tinerime ; toate anarhice ; unul mai cu seamă, 
care se crede că se datoreşte lui Gavaleti, tânărul nou venit 
delà Paris, care propagă răscoala masselor, moartea privile
giaţilor ; egalitatea averilor, republica universală ; într’altul 
se insultă în modul cel mai murdar Casa Domnească ; 
minteşte blestemul Doamnei Zoe, din Curtea Mitropoliei, se 
bârfeşte asupra averei lui Hagi Moscu, se numeşte casa Mă
riei Sale, „blestemata casă a lui Baltazar”.

I
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Vodă Bibescu, cu obrazul în palme, căzu pe un jeţ excla
mând :

— Ah ! nebunii ! nerecunoscătorii ! demagogii !...
Aga dete Domnitorului un pachet de hârtii manuscrise şi 

apoi urmă :
— Se vorbeşte că avea să izbucnească răscoala chiar a- 

latăeri, în ziua de Paşte, dar s’ar fi amânat.
. De asemenea s’au prins Sâmbătă mai mulţi inşi, care aveau 

un aer ce da de bănuit şi la care s’a găsit câte un bilet din 
acestea.

.

Şi Aga puse sub ochii lui Bibescu şi ai ministrului, câte

»

o hârtie pe care sta scris : „Daţi aducătorului un ghiudem şi 
doi câmaţi...“.

— Ce însemnează asta ? întrebă Vodă.
— Toate silinţele mele şi ale lui Căpitan Costache de a 

afla ceva din gura celor la care se găsea câte o hârtie d’astea, 
au rămas zadarnice. N’am putut descoperi nimic. Bănuim însă 
că e vorba de arme sau de niscaiva unelte trebuincioase tur
burătorilor.

Aga continuă apoi raportul său, pe aceeaşi temă şi-şi 
formulă astfel concluzia :

__Trebue surghiunit Eliad, care are prea multă înrâurire
asupra tinerimii şi negustorimii. Trebuesc arestaţi toţi şefii; 
trecuţi peste graniţă sau trimişi la vreo mânăstire depărtată.

vft-s.- r
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Altminteri pot să dea naştere la turburări dintr’o zi într’alta. 
Molima poate să se întinză. Negustorii încep să se mişce...

— Să nu ne pripim, zise Vodă, cu blândeţe. Dacă, acum 
pând n’am luat nici o măsură energică, unii spun că 
sunt vândut Ruşilor şi duşman al poporului, dar când i-aşi 
aresta ? Ar însemna să-mi aprind singur pae în cap. Să mai 
lăsăm ; poate cu blândeţe s’ar convinge chiar ei că nu sunt 
atât de rău.

Pe Eliad n’am să-l exilez ; am să-l chem la mine şi să-i 
vorbesc ; e singurul om de înţeles. D-ta, Agă, să cauţi să ţii 
liniştea, să nu îngădui adunări de lume, până la alt ordin. 

Aga se înclină şi vru să iasă, când Vodă îl opri între-
bându-1 :

— Dar, ce-i cu Căpitan Costache ? Am auzit că se plânge 
prea mult lumea de isprăvile lui... N’o fi vătămător pentru 
Hoi ?

— Nu, Măria Ta, răspunse Aga. Căpitan Costache e sin
gurul om delà Agie, care poate să ţie lumea la respectul le
gilor. II întrebuinţez pentru prinderea şi liniştirea haimana
lelor de prin mahala... Dacă uneori se întrece cu fapta, trebue 
să-i mai ertăm. Cât o fi Căpitan .Costache la Agie, n’avem să 
ne temem de-o mişcare a poporului... El ştie cu cine are d’a- 
face !

Vorbele lui Aga erau numai pe jumătate adevăr.
După ce eşi delà Vodă, Aga se coborî în cabinetul său 

din curte, unde îl aştepta Căpitan Costache Chiorul, căruia îi 
comunică ordinele primite.

— Să n’arestuesc pe Eliad ! Să nu puiu mâna pe nici 
unul dintre capi ? Să mai aşteptăm, mereu să tot aşteptăm ! 
Măria Sa ne spune de mult povestea asta, dar într’o bună zi 
o să se pomenească cu furtuna stârnită şi atunci o să fie prea 
târziu.

Sus, după ce isprăvi şi celelalte treburi la ordinea zilei, 
Vodă se despărţi de Vilara, care rămase să mai ia câteva dis
poziţii de ordin administrativ ; apoi urcându-se în caleaşcă, 
singur, o luă spre palatul său delà Băneasa.

După ce uruitul roţilor nu se mai auzi, Vilara sună clopo
ţelul depe masă. Dorobanţul de afară intră :

— Să vie Aga cu Căpitan Costache !
Peste câteva clipe şeful Agiei, urmat de omul său de 

încredere, erau singuri în faţa puternicului ministru.
— Ai auzit láncule, care e voinţa Măriei Sale.
I-ai spus şi lui Căpitan Costache ?
— Mi-a spus, coane Alecache, se grăbi să răspundă căpi

tan Costache, dar...
— Dar ce ?
— Mi se pare cam prea puţin...
— Ai dreptate Costache ! Măria Sa e cam slab ; nu-şi dă
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seama destul de bine de starea lucrurilor. Tu ai toată puterea 
de la mine şi de la Iancu.

Vezi, fii cu ochii în patru. Cine îţi dă de bănuit, înhaţă-1... 
Cu negustorii şi cu haimanalele, tot aşa. Să nu porţi degeaba 
biciul pe umeri...

— Cât despre asta, Coane Alecache ! las’ pe mine !...
Apoi adresându-se şefului Agiei, ministrul lui Bibescu,

adause :
— Supraveghează de aproape pe Eliad şi pe toţi ceilalţi, 

dar mai cu seamă pe Eliad. El are multă popularitate şi numai 
el ar putea să dea o lovitură. Fiţi cu ochii deschişi până voi 
putea eu să înduplec pe Vodă ca să-i măture de pe aci...

In vremea aceasta Vodă Bibescu, cu figura şi mai palidă, 
cu inima sfâşială de mâhnire, intrase pe Podul Mogoşoaiei, sa
lutând în dreapta şi în stânga lumea care se întorcea acasă.

Era spre sfârşitul zilei şi când trăsura eşi de pe pod, soa
rele trimetea cele din urmă raze ale lui. Arborii şoselei învă- 
luiau în umbra lor melancolică, echipajul domnesc, sporind şi 
mai mult tristeţea acelui suflet de Domn ponegrit.

In urmă-i Bucureştiul, poleit de lumina amurgului, se 
auzea cum vueşte de petrecerile poporului.

Vodă scoase din buzunar manuscrisele luate de la Aga 
şi începu să le citească. Unul, mai ales, îl făcu să-i sângereze 
inima şi să suspine cu amărăciune.

— Ah ! frigurile astea, frigurile astea de nebunie care au 
cuprins lumea, trebue oare să se întinză şi la poporul româ
nesc ? se întreba el. Toată Europa se frământă în delirul re
voluţiei, toate popoarele au sdrobit lanţurile asupritorilor. Să- 
se scoale şi al nostru.

Eliad ştie că eu nu sunt împotriva neamului meu, că îl 
iubesc şi că vreau să-l văd ridicat la înălţimea străbunilor
săi.

Dar eu ce pot să fac ? Şi cu ce am asuprit eu ţara ?
Ce rău i-am vrut, ori i-am făcut eu, de mă numesc asu

pritor şi cap al nenorocirilor ? De ce să mă înegrească pe mine 
care sunt tot aşa de român, ca şi oricare dintre gălăgioşii 
aceia ?...

Pătruns de gândurile acestea, Vodă Bibescu ajunse în 
curtea palatului său delà Băneasa. Doamna Maria îi aştepta 
în capul scării, cu zâmbetul pe buze. Dar când îi văzu figura 
atât de palidă şi atât de abătută şi văzu în ochii lui atâta 
mâhnire amară, o paloare mortală se aşternu pe chipul zâm
bitor şi de o clasică frumuseţe al Doamnei :

— Ce ţi-e Iorgule dragă ? Ce ai ? întrebă ea, cu glasul 
tremurând de frică.

Domnitorul scoase un suspin adânc, o sărută fierbinte 
pe frunte şi intrând în camera lui de lucru căzu pe un divan, 
zdrobit de atâta chin sufletesc :
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— Ah ! Mario, Mario, coroana domniei doare mai rău 
decât cununa de spini a lui Christos !

— Iar ticăloşii ! râvnitorii tronului ! Iar ei ?
— Nu s’au mulţămit să întoarcă mintea norodului, nu 

s’au mulţămit să ocărască pe protectorii ţării, acum s’au nă
pustit şi asupra mea, asupra vieţii mele intime, asupra fa
miliei, chiar şi asupra iubirei mele, Mario, adause amărîtul 
Domn. Uite, am aici în buzunar, câteva manuscrise pe cari 
le împrăştie ei în mulţime. Le-am citit pe drum ; uite ce 
spun.

I

Şi-i întinse o coală de hârtie albăstrue despre care po
menise Aga, la Curte. Era articolul lui Gavalleti. Doamna 
Maria luă cu mâna tremurândă hârtia şi când voi să-şi arunce 
ochii asupra ei :

— Citeşte de aci încolo, restul e fără însemnătate, zise 
Bibescu, arătând la jumătatea articolului.

Doamna Maria citi :
„...Pieirea ta prin tine, Israile ! a grăit Domnul prin gura 

proorocului său !
„Pieirea voastră prin voi, boeri şi Domnitori !
„Aţi supt sudoarea de sânge a poporului ; i-aţi sleit pu

terile ; i-aţi luat sumanul din spate şi cenuşa din vatră, ca să 
vă veseliţi în casele voastre aurite, ca să petreceţi zilele în 
desirânări blestemate. Norodul care se sfârşeşte în chinurile 
lui, vă blestemă, fii ai întunericului şi cu rugi fierbinţi cheamă 
asupra voastră urgia cerească şi judecata depe urmă”...

„Tu, nevrednic fiu al ţării, pe care o vinzi străinului, ca 
luda pe Domnul său, tu care stai pe tronul lui Mircea şi al 
lui Mihai, tu care ţi-ai bătut joc de legile ţării, tremură în 
faţa acestui popor, care se deşteaptă, tremură, făptură a Ia
dului, că îţi va veni ziua judecăţii de apoi !

Va veni ziua în care va trebui să dai seamă poporului 
tău, de aurul în care înnoţi, de desfrânările şi preacurviile în 
care îţi petreci zilele tale !

Să răspunzi atunci tu, ce din sceptrul care dărâmă tro
nurile împăraţilor şi făcea pulbere porţile Adrianopolului, ai 
făcut un biciu care dărâmă inimile poporului român...”

— Smintiţii !... I-auzi ? — întrerupse nervos Domnitorul, 
— cu asemenea nebunii fără de înţeles caută să turbure lu
mea... Dar continuă, că n’am ajuns încă la partea cea mai 
mişelească.

Doamna Maria citi înainte :
„...Răspunde tu, nemernică odraslă a acestui neam, ce ai 

făcut cu viaţa poporului român ?
Ce ai făcut şi ce faci tu acolo, în măreţul tău palat ? Ală

turi de o femeie necinstită...
Doamna scăpă hârtia din mână.
— Eu ? Eu sunt femeia necinstită ? Oh ! Doamne !

!
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Doamne ! exclamă nenorocita soţie ascunzându-şi capul în 
palme şi isbucni într’un hohot de plâns nervos. Dar ce le-am 
făcut eu ? Ce au ei cu mine ?

— Citeşte ! Citeşte ! stărui Domnitorul.
„Popul viteaz ! leu legat în lanţuri şi obezi ! deşteaptă-te 

din amorţirea ta ! alungă aceşti lilieci ai zilelor viitoare ! dă 
drum mâniei tale, fă-ţi singur dreptate !

„Nici boeri, nici Domnitori destrăbălaţi nu-ţi trebue ţie ; 
fiecare trebue să fie Domnul său, fiecare să fie liber şi ne
supus

„Pământul e al tuturor : împărţiţi-1 între voi ; 
boerilor sunt ale voastre ; luaţi-le şi vă bucuraţi de ele, că tu 
popul, eşti domnul şi stăpânul acestei lumi !...

„De ce să înduri tu jugul unor slugi nevrednice şi să 
hrăneşti cu sudoarea ta desfrânaţii de pe tron ?

Trezeşte-te ! sună ceasul !
— Iată cu ce împuie capul bietului popor, iată ce a făcut 

Franţa cu entusiasmul ei ! zise Vodă, după ce soţia sa a sfârşit 
de citit manuscrisul.

averile

— Ah ! Iorgule, Iorgule ! îngână Doamna Maria, lipin- 
du-se de pieptul lui. Lasă şi tron şi tot ! Hai să plecăm în altă 
parte.

— Nu, dragă, nu vreau să fug din ’naintea unor netreb- 

Simt că poporul acesta nu poate să le asculte nebuniile
nici.

lor.
Vreau şi eu propăşirea lui pe cale raţională. Dacă aşi fi 

fost duşman oricărei înnoiri, mi-era lesne să-i arestez pe toţi 
în taină şi să-i trimit peste graniţă. Dar nu vreau să fie mar
tiri fără s’o merite şi nici nu vreau să mă arăt cu inima streină 
de poporul din care mă trag şi care m’a ales...

Nu, poporul şi armata sunt cu noi !.
Urmară câteva clipe de tăcere.
— Nu,t,nu, adevărul tot ese la lumină odată! adause 

Bibescu, gânditor. Eu am încredere în priceperea poporului 
român ; el o să judece drept.

Apoi, după câteva minute, descurajarea îi reveni iar, 
mâhnirea îi cuprinse din nou sufletul, şi mai amară şi mai 
sfâşietoare.

— Câtă vreme voiu mai putea s’o duc astfel ? se în
trebă el. .

Pretutindeni intrigi, pretutindeni barfeli..., pe toate tre
bue să le dejoc, din toate trebue să ies cu faţa curată, cu gândul
îmP^at.^pre_ui^ nid un sprijin, nici unul care să-ţi întindă 

° mcăcHnaclosul acestor oameni smintiţi sau de rea credinţă,

"
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văd braţele care se întind lacome după coroană, văd ochii care 
ard de pofta măririi.

Se sculă depe divan, se plimbă prin odaie, agitat, şi apoi 
urmă iar, pe acelaşi ton de amărăciune adâncă :

— Au fost Domni răi şi cruzi, cari torturau şi jefuiau 
poporul ca tâlharii de drumul mare, şi n’au fost atât de po
negriţi cum sunt eu. Nu s’a mai pomenit în ţara asta să se 
lege toate secăturile de viaţa mea intimă, chiar de soţia mea, 
a Domnitorului.

— Hai să plecăm de aici, imploră Doamna Maria, hai să
plecăm !

—Nu ! Mai am o singură speranţă. Să vorbesc cu Eliad. 
Mi-a scris Kiseleff deunăzi şi Iancu mi-a repetat astăzi, că 
trebue să-l arestez, dar nu vreau.

El e singurul om cu cap, el luminează poporul ca un 
dascăl adevărat, aşa cum vreau şi eu.

El ştie că nu sunt împotriva unei mişcări patriotice. 
Vreau să mai vorbesc cu el odată. Nu l-am văzut de mult... 
Dacă şi el o fi intrat în mijlocul turburătorilor, atunci nu 
mai am nimic de nădăiduit.

7-
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CAPITOLUL III.

veste care băgă spaima în toate mahalalele Bu
cureştilor, se răspândise a treia zi de Paşte. O 
ceată de borfaşi jefuise noaptea pe un cârciumar 
bogat de la Mandricu ; îi furase banii, mai toate 
sculele ce avusese în casă, măcelărindu-1 totodată 
pe el cât şi pe nevastă-sa, iar pe un băiat din 
prăvălie, după ce îl legase de mâini şi de pi
cioare, îl aruncase în pivniţă.

Agia îşi desfăşurase toate forţele şi după trei 
zile de cercetări minuţioase, isbutise să prindă 
pe doi dintre criminali.

Căpitan Costache mai marele tiştilor Agiei, 
îndată ce pusese mâna pe aceşti doui, cari erau 
şi capii bandei, îi legă bine şi porni la Agie, spre

a le scoate mărturisirile.
Deasemenea borfaşi şi ucigaşi, erau bântuite pe acele 

vremuri toate mahalalele mai depărtate ale Bucureştilor.
In fiecare zi, aproape, veneau veşti că în Delea Veche, 

ori sf. Elefterie, ori la Vitán, se săvârşise o spargere, se furase 
scule şi bani, ba chiar se făcuse şi moarte de orii.

Borfaşii atacau chiar până şi în centrul oraşului.
Adesea, veneau la Agie negustori de frunte, cari se plân

geau că li s’a furat din prăvălie, ba un şal, ba giuvaericale, 
ba un covor scump, ba mai multe perechi de încălţăminte. 
Aşişderea, de pe la curţile celor mai mari boeri, cari aveau 
slujbaşi nenumăraţi, venea ştire că în cutare zi, se furase două 
sfeşnice de argint, ori ghiordane de pietre scumpe, ori alte scule 
de mare preţ.

Borfaşii mergeau uneori şi mai departe : profanau loca
şurile sfinte, furau candele de argint, desbrăcau icoane şi 
evanghelii, în sfârşit luau tot ce credincioşii adunaseră ca pri- 
noase mai de preţ, la altar. Intre acestea se numărau şi nume
roasele exvoturi, ale fetelor şi ale văduvelor care duceau do
rul măritişului.

Mai totdeauna, Căpitan Costache isbutea să pună mâna 
pe acei făcători de rele cari, în cea mai mare parte, mergeau

l
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să putrezească în ocne sau să înfunde puşcăria sfântului 
Anton, după cum era şi mărimea crimei sau delictului 
săvârşit

Un lucru, însă, era sigur pentru cea mai mare parte din 
jefuiţi, de şi cam neînţeles la întâia vedere. Cu toate că bor
faşii erau prinşi ; cu toate că lucrurile furate erau mai în
totdeauna găsite, toate aceste lucruri, când păgubaşul 
nu era vreun boer cu influenţă mare, dispăreau ca prin mi
nune, chiar din dulapurile Agiei. Astfel, mai întotdeauna, 
păgubaşii rămâneau păgubaşi până la sfârşit, fără speranţă că 
vor mai putea da vreodată cu ochii de avutul lor.

Se întâmpla încă un fapt foarte ciudat.
Cu toată iscusinţa Căpitanului Costache, scăpa adesea din 

mână pe cei mai mari şi mai vinovaţi dintre aceşti făcători 
de rele, cari continuau apoi să opereze fără multă păsare de 
beciurile Agiei.

Dacă, însă, ne vom coborî în beciul acesta, odată cu Că
pitan Costache şi cu ucigaşii cârciumarului delà Mandricu, 
cu toată întunecimea care domină această încăpere subpămân
teană, lucrurile se vor lumina mult. După ce a intrat însoţit 
de partu dorobanţi, Căpitan Costache, începu să bată cu gâr- 
baciul său pe unul din cei doi criminali, sbierându-i :

— Scoate, tâlharule, lucrurile furate ! Spune unde le-ai 
ascuns şi care ’ţi sunt tovarăşii ?

Cu toate acestea, hoţul, văicărindu-se cât îl lua gura, tă
gădui a cu încăpăţânare.

Căpitan Costache, ostenit, porunci unui dorobanţ să-l 
bată cu muchia săbiei, până o mărturisi, ori o rămâne mort

Când trupul tâlharului era numai o rană, şi dorobanţul 
părea că numai osteneşte, începea să se deslege gura schin
giuitului.

El mărturisea, că în adevăr, a luat parte la furt, dar nu 
şi la omor, cât despre lucruri le-a împărţit cu tovarăşii. O 
parte din ale lui sunt ascunse în podul unui grajd delà câr
ciuma lui Vasile Cimpoeru, la Teiu, iar altă parte a vândut-o 
Banii i-a cheltuit, că au fost puţini, iar tovarăşii...

Aici tâlharul şovăi. Căpitan Costache făcu semn doro
banţului să înceapă iar ; dar tâlharul începu să vorbească 
iarăşi ; rând pe rând denunţă pe toţi tovarăşii.

Atunci Căpitan Costache porunci să-i mai tragă vre’o 
două-zeci de lovituri, apoi îl trimese la Sf. Anton, chemând pe 
al doilea, care sta mai în fund, ţinut de doi dorobanţi.

Acesta era o veche cunoştinţă a Agiei şi făcuse multe 
treburi” cu Căpitan Costache. El se apropie, legat cu mâi- 

nile la spate cum era, dar nepăsător, aproape vesel. Când 
CăDitanul îl văzu lângă el, începu să-l apostrofeze

P__ ţar te_ai apucat de tâlhării, ticălosule ? Am să te omor

în bătăi !
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Sărut mâna, Coane Costache, zise tâharul, s’a
întâmplat...

— Las că’ţi dau eu întâmplare, răcni Căpitan Costache, 
poruncind la doi dorobanţi să-l apuce şi să-l aşeze în poziţia 
trebuincioasă.

Poziţia aceasta era paralelă cu pământul ; vinovatul, ri
dicat de picioare şi de cap, era ţinut cu faţa în jos de doi inşi 
pe când un al treilea îl „mângâia” cu biciul pe spinare

Aşa fusese bătut şi celdintâiu hoţ.
Auzind însă porunca lui Căpitan Costache, cel deal doilea 

tâlhar, făcu cu ochiul la omul Agiei, şi apoi zise cu un glas 
miorlăitor.

— Eu, Coane Costache, spuiu fără să mă baţi...
Spuiu tot ce vrei, dar numai Măriei tale !
Atunci şeful tiştilor porunci la toţi oamenii săi să iasă 

puţin afară, iar el rămase singur cu tâlharul.
Când nu mai fu nimeni în beciu afară de ei doi, acesta 

se apropie de Căpitan Costace şi zise aşa de încet că nici păreţii 
nu’l puteau auzi.

— Coane Costache, Simion n’a spus tot... şi nici n’are 
să spue mai mult.

Pe mine chiar dacă m’ai svânta în bătae şi m’ai trimite 
la ocnă, tot nu spui mai mult, cu sila, dar dacă vrei... ştii, ca 
altă dată, să ne înţelegem...

— Ce dai ? şi ce vrei ? întrebă Căpitanul de dorobanţi.
— Eu nu cer mai nimic, coane Costache,’ numai să nu 

mă baţi şi dacă vrei... ştii... ca atunci când cu jupân...
— Acuma’i greu, 11 întrerupse Căpitan Costache .
Nu prea ’mi stă în mână să te fac scăpat.
E moârte de om la mijloc. Dracu v’a împins la asemena

faptă ?
— De coane Costache, nevoia... Nu vrea păcătosul să spue 

unde are banii şi pe urmă la pus dracu să strige pe nume pe 
Simion. Ce era să facem ?

Ne da de gât !... Dar, dacă Măria Ta vrea...
— Să vedem, adause Căpitan Costache. Spune mai repede 

ce ai de spus.
— Eu pot să te duc la locul unde sunt ascunse lucrurile 

cele mai de preţ, cum şi ce a mai rămas din bani.
— Cam câţi bani sunt ?
— Ca la vre’o două sute de galbeni, parale mărunte.
Căpitan Costache se gândi un moment, apoi adause :
— E greu... Nu pot să te scap. Dar rfam să te bat.

Coane Costache, urmă rugător criminalul, mai am si

«
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— Cât?
— Vr’o cincizeci de galbeni, mai mult nici ö para. •’ f;
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— E prea puţin, zise Căpitan Costache.
~ Dar dacă mă îngădui vr’o două săptămâni, urmă iar cu 

stăruinţă vinovatul, mă leg să-ţi aduc încă vr’o două sute şi 
să fiu robul Măriei Tale, în toate... eu cunosc toate ascun
zătorii^ şi pot să-ţi fiu de mare folos

Căpitan Costache se mai răsgândi niţel, apoi zise :
— Bine o să încerc... Acum să mergem la scule.
Banii unde îi ai ?

— O parte sunt cu sculele, iar alta într’alt loc, răspunse 
vesel tâlharul.

— Da. vezi dacă te-oiu putea scăpa..*, să nu dea dracu să 
te dai afund, că nu scapi nici în gaură de şarpe.

— Vai de mine, coane Costache, răspunse tâlharul.
Ce nu mă ştii ?
Căpitanul îşi chemă dorobanţii şi le porunci să ia pe 

restât, care ’i va duce la ascunzătoarea sculelor. Apoi, eşind 
şi el, încălecă pe cal şi înainte de a porni, dete poruncă să se 
înhame caii la o trăsură a Agiei şi să vină după el, la Mandricu.

Acolo, în apropiere de câmpul Teiului, era o cârciumă 
cam ferită şi cu o înfăţişare sărăcăcioasă, ţinută de un om 
bătrân, posac şi morcănos. Bătrânul era ajutat de un băetan 
de vr’o şeaptesprezece ani, nepotul stăpânului, sprinten şi cu o 
figură plină de şiretenie.

In cârciumă muşterii nu prea se îmbulzeau niciodată ziua, 
noaptea însă, de cele mai multe ori, trecătorii puteau vedea 
prin obloanele închise, cârciuma luminată, pè când înlăuntru 
se auzea zgomot de glasuri multe şi animate.

Cârciuma avea la spatele ei, o curte în fundul căfeia se 
afla un fel de magazie veche, acoperită cu şovar, plină cu fân

a-



Din Vremea lui Căpitan Ccstache 53

şi tot felul de unelte. Alături era un grajd, în care se aflau 
doi cai mărunţi.

La cârciuma aceasta îl duse pe Căpitan Costache
tâlharul.

Când bătrânul îi văzu intrând odată, o sfecli deabinelea, 
aşteptând totuşi cu o nepăsare aparentă să vadă cum vor ieşi 
lucrurile.

Căpitan Costache, cum se opri, de te poruncă să lege pe 
cârciumar şi pe ajutorul lui, apoi, după arătările borfaşului, 
începu să scotocească prin pivniţă şi prin curte. In magazia 
dărăpănată, sub o mulţime de unelte prin care se aruncase 
fân, dorobanţii deteră peste o grămadă de chilimuri, de pân- 
zărie, de scule preţioase, în sfârşit toate câte se furase delà 
cârciumarul ucis, şi pe care n’avuseseră încă vreme să le 
desfacă. Apoi, scoborându-se în pivniţă, şi săpând într'un colţ, 
sub un butoiu gol şi dogit, deteră peste o oală mare, plină cu 
tot soiul de monete.

Căpitan Costache le numără : erau două sute cincizeci 
galbeni, în firfirici, icosari, galbeni şi sfanţi.

In vreme ce Căpitan Costache număra banii, dorobanţii 
făceau cercetări, în cârciumă, pe socoteala lor.

Doui inşi spărgând o ladă groasă din odaia cârciumarului 
au dat peste o pungă mare plină cu monete pe care jumătate 
o opriră ei, iar cea-altă jumătate, după obiceiu, o strecurară 
şefului

Ceilalţi, făceau de asemenea cercetări.
Se găseau la bătrân o sumedenie de lucruri de preţ pe • 

care oamenii Agiei şi le împărţeau fără sfială, dând partea 
cea mai de seamă lui Căpitan Costache.

Când toate lucrurile găsite în magzie fuseră scoase afară 
şi adunate la un loc, Căpitan Costache văzând în curtea câr
ciumii o căruţă, porunci să înhame caii din grajd la ea şi 
apoi. făcând o alegere dintre lucrurile furate, le aruncă în- 
tr’însa odată cu cele cuvenite lui, din „cercetările” doroban
ţilor. Când caii fură înhămaţi şi lucrurile puse cu îngrijire 
în căruţă, porunci la un dorobanţ să o ducă la el acasă, pe 
Podul de Pământ şi s’o lase acolo cu cai cu tot.

Restul lucrurilor găsite, ’l încărcară în trăsura care venise 
eu el şi pe care o porni înainte la Agie.

Trei dorobanţi legară cot la cot pe cârciumar şi pe aju
torul său, apoi plecară cu ei, pe când Căpitan Costache, cu 
hoţul şi cu un alt dorobnaţ, veneau în pasul calului, mai 
în urmă.

Peste câtăva vreme, cei trei dorobanţi care duceau pe 
cârciumar se pierdură după o cotitură de stradă.

Căpitan Costache, urmat de dorobanţ şi de hoţul legat 
cu mâinile la spate, mergea în silă şi cu un aer gânditor, 
până ce ajunse la o cârciumă din marginea oraşului, pe care
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o cunoştea ca pe un adăpost de borfaşi. Acolo se dete jos depe 
cal, poruncind şi omului său să descalece şi să vină înăuntru, 
lăsând pe tâlhar afară, legat de oblîncul şeii depe calul doro
banţului. înainte de a intra în cârciumă, Căpitan Costache 
cercetă el însuş mai bine sfoara delà mâinile borfaşului.

.Căpitan Costache intră fără grije în cârciumă, cu doro
banţul, şi porunci să i se aducă o oală cu vin. Deabia băuseră 
un bardac, şi zise dorobanţului să iasă afară şi să se mai uite 
la tâlhar...

Dorobanţul apucase numai să ajungă în prag, că se în
toarse, alergând speriat la şeful său.

A fugit ! A rupt legătura, spuse el tremurând.
— Cum se poate ? spuse Căpitan Costache, repezindu-sp 

să încalece. Chiar eu i-am strâns sfoara, ticălosul !
Frânghia, cu care fusese legat tâlharul, atârna de şeaua 

dorobanţului.
— Aşa e !... ticălosul ! scrişni Căpitanul după el !... 
Incălecă în grabă, dar nu uită să-i spue cârciumarului, la

plecare
— Jupân Stroe, mi-ar trebui vr’o sută de lei, vezi de’mi 

fă rost până poimâine, când o să trec p’aici.
Apoi, porni în goană, urmat de dorobanţ. Dar d’abia 

trecură strada, că trebuiră să se oprească, nedumiriţi : apu
caseră la o răspântie unde se făceau mai multe ulicioare, pe 
cari nu se vedea nici o suflare de om.

Hoţul îşi pierduse urma.
Furios, Căpitan Costache porni la Agie, jurându-se pe 

toţi sfinţii, că până a doua zi va pune mâna pe tâlhar şi-l va 
mânca de viu.

Ceilalţi fură osândiţi toţi la ocnă pe viaţă, dinpreună cu 
cârciumarul gazdă de hoţi.

Lăsând la o parte pe cei bănuiţi de a fi revoluţionari, 
Căpitan Costache era spaima micilor negustoraşi, măcelarilor 
brutarilor şi cârciumarilor.

In fiecare zi vizita pe câte unul : cântărea pâinea, cer
ceta carnea, examina băutura ca şi pe consumatori.

Şi, nici odată nu era mulţumit, întotdeauna bietul ne- 
gustoraş trebuia să scoată oftând, din fundul lăzii, un dar 
de împăcare

De altminteri nici negustorii nu erau tocmai curaţi la 
inimă. Lăcomia era însuşirea de căpetenie a celor mai mulţi. 
Căpitan Costache era omul care îi lăsa să-şi facă treburile 
după inima lor, cu singura condiţie ca osia să fie bine unsă. 
Şi cum lui Căpitan Costache nu-i putea intra în cap că pe 
lume poate un om să fie cu adevărat cinstit, el pusese daj dia 
sa personală pe capul fie-cărui negustor mai mic.

Unii dintr’înşii, de şi foarte puţini, căutând să lucreze
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după obiceiul moştenit, adică pe dreptate, mai întâiu refu
zase acest impozit, prevăzut numai de legea faimosului gâr- 
baciu al lui Căpitan Costache ; şi la ameninţările acestuia 
că îşi va aplica legea în toată asprima ei usturătoare, naivii 
negustoraşi plecaseră cu gloata să se plângă la mai marii lui 
Căpitan Costache.

Rezultatul acestui demers fusese atât de simţitor pentru 
spinarea şi punga lor, în cât după o înţeleaptă chibzuinţă se 
hotărîră mai bine a da de bună voie dajdia lui Căpitan Costache. 
Cu mijlocul acesta erau toţi mulţumiţi : pacea şi concordia 
erau depline, dar nu eterne.

Căpitan Costache fusese mai şiret decât ei. Acum ştiindu-i 
veşnic „cu ocaua mică”, se făcea din ce în ce mai dificil. Ba, 
în momentele când era mai necăjit, nu vrea să ştie de nimic. 
Chiar dacă negustorul şi-ar fi plătit „dajdia” în ajun, el o 
cerea din nou şi omul trebuea să dea şi să ofteze pe înfundate: 
altminteri gârbaciul intra în activitate.
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CAPITOLUL IV

eacul al nouăsprezecelea a fost veacul de viaţă 
al naţionalităţilor.

Anunţat printr’o formidabilă sguduire în 
apusul Europei, cu venirea lui a răsărit şi soa
rele unei epoci noui : epoca de trezire a nea
murilor, epoca de trezire a unui sentiment nou 
şi puternic, tot aşa de puternic ca şi acela care 
în evul mediu înpingea nenumăratele gloate de 
fanatici, să meargă la moarte pentru gloria Dum- 
nezeescului răstignit.

Răsări sentmientul naţional, noua pârghie 
a istoriei, noul înţeles al vieţei popoarelor 
europene.

La 1848 furtuna lui se deslănţui în acelaşi 
Apus premergător al tuturor mişcărilor nobile, cutremurând 
din temelie bătrânul nostru continent, croind noui răzoare între 
neamuri, schimbând întreaga faţă a Istoriei

Erau „frigurile revoltei” care bântuiau popoarele Europei, 
epidemia care se întindea cu iuţeală nemaipomenită. Fran
cia, Germania, Austria şi Italia, arboră stindardul sângeros 
al revoluţiei, stindard, pe care stau scrise cuvintele ne mai 
cunoscute „libertate naţională”.

Acest măreţ sentiment prefăcu, la un moment, dat pe toţi 
fii unei ţări in soldaţi entuziaşti, îi legă pe toţi laolaltă prin
tr’o obştească năzuinţă şi îi mână cu armele în mâini, către 
acelaş ţel măreţ.

Istoria nu va scrie până acum decât două pagini splendide 
în ananlele sale ; omenirea civilizată a făcut cele două mari 
mişcări de entuziasm nebun, fanatic şi spontan, mişcări cari, 
i-au dat marele titlu de glorie.

Cruciadele şi luptele naţionale, vor rămâne în cartea 
omenirii, ca amintiri neîntrecute în splendoare. Ele au con
sfinţit popoarelor cari le-au purtat, dreptul la viaţă şi 
mărturisi veacurilor viitoare nobleţă inimei umane.

In România, încă de pe la anul 1821, începu să adie 
flarea deşteptării naţionale , eroica încercare a nemuritorului
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fiu al Górj ului s’a continuat sub o altă formă, mai lentă, mai 
imperceptibilă, dar mai trainică, mai profundă şi mai sigură.

„Şcoala pe care modestul dascăl din Avrig” o deschisese 
în ruinatele încăperi delà Sf. Sava, sub conducerea urmaşului 
lui Gheorghe Lazăr, avea în curând să se prefacă în adevă
ratul focar de luminare al întregului neam românesc.

Pătruns de toată înălţimea misiunii lui, Eliade muncea 
în taină, cu răbdare de uriaş, la desăvârşirea acelei mari 
opere de regenerare, care avea mai târziu să dea poporului 
român dreptul şi tăria de a se înfăţişa Apusului civilizat.

Numeroasele lui broşuri, gazetele şi cuvântările lui con
curau toate către acel unic şi mare scop al deşteptării con- 
ştinţei naţionale.

Din fiecare elev al lui, el căuta să facă un apostol, în fie
care căuta să răsădească aceeaşi dragoste de neam, aceiaşi 
dor de înălţare a poporului său.

Sub înrâurirea lui, se pregăteau în sânul ţării, elementele 
care aveau să dea lovitura cea mare, se pregătea pe îndelete 
o revoluţie cu adevărat naţională, mare şi profundă.

La 1848 opera aceasta nu ajunsese încă nici la jumăta
tea ei

Alături de .Eliad lucra acea pleiadă de oameni generoşi, 
înfiinţători ai societăţii literare, întocmitori ai societăţii filar- 
morice : Câmpineanu, Golescu, Ruset şi atâţia alţii de eternă 
pomenire. Libertatea naţională era idealul depărtat asupra 
căruia toţi îşi aveau ochii veşnic aţintiţi ; trebuia sentimen
tul acesta trezit sau adânc înrădăcinat în inima poporului, 
trebuia mai înainte de a se fi dat lovitura cu el, să însufle
ţească orice român, fiecare să fie conştient de lupta pe care 
trebuia s’o întreprindă.

Şi când întreaga Europă clocotea de strigătele de liber
tate ale naţiunilor, poporul român era încă departe de a-şi 
da seama de înţelesul acelui strigăt uriaş. Kiseleff, într’o 
scrisoare pe care o adresa prinţului Bibescu, la 21 Martie 1848 
din St. Petersburg, cunoscând adevărata stare a lucrurilor din 
România, putea cu drept cuvânt să rostească : „acest troian 
care trece peste Europa şi care, mai târziu sau mai de 
îşi va avea reacţiunea sa, nu va atinge frumoasa 
ţară...”.

vreme
voastră

Nu, era' departe pentru poporul român ziua în care 
trebuia să-şi ceară dreptul la adevărata vieaţă ; la apropierea 
cât mai mult a acestei zile trebuia însă să conlucreze toată 
tinerimea română, cu toată vigoarea ei în floare”. .
* lată cuvintele pe care Eliad le spunea zilnic elevilor sai. 
La acestea se gândea Radu Creţescu, elevul favorit al ^au
strului, după ce se întoarse în odăiţă sa de lariga Sf. bpi- 
ridon, unde se mutase a treia zi de Paşte dupa cele ce am 
văzut că s’au petrecut în casa lui jupan Tudósé abagiul.
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!Fusese la biserică, unde în zadar a aşteptat să o vadă 
pe Elencuţa ; ca niciodată, jupâneasa Smaranda venise numai 
cu bătrânul său soţ. Ilencuţa rămăsese acasă. Mama Smaranda 
îi spuse la ieşire, că nu s’ar fi simţit bine, dar din tonul cu 
care spuse acestea şi mai ales după ochii lui Jupân Tudósé, 
simţea că altceva era la mijloc.

Văzuse cum jupân Tudósé se grăbea să meargă acasă, 
căutând să scurteze cât mai mult vorba cu el, care îi iubise 
ca pe părinţii lui, în casa cărora trăise cinci ani de zile şi 
cari întotdeauna îi arătaseră o dragoste părintească.

Când s'a despărţit de dânşii, în poarta bisericii. Radu 
era cu lacrimile în ochi. De cinci zile se simţea omul cel mai 
greu lovit de soartă.

Jupân Tudósé care se retrăsese de mult din negoţ, sta 
toată ziua acasă, fără ca să-i îngădue a mai trece pragul, por- 
ţei lui, fără ca să-l mai lase să dea măcar o singură dată ochii 
cu Elencuţa.

La toate stăruinţele, bătrânul răspundea cu aceleaşi şi 
aceleaşi cuvinte :

— Mi-e greu, că ţin mult la d-ta şi la părinţii d-tale, dar 
nu pot... nu de altceva, dar vezi... suntem bătrâni şi să nu 
te vadă Căpitan Costache pe aci, că d’atunci trece în toate 
zilele pe la poartea noastră.

Ceasuri întregi Radu şedea în pridvorul casei şi se uita 
cu ochii dornici spre uliţa în care cinci ani de zile se simţise 
mai fericit de cât în sânul familiei sale, din frumosul sat al 
Petrenilor. Vedea în fiecare zi, e drept, pe căpitanul de do
robanţi, trecând pe uliţă şi u\tându-se lung, lung, în curtea 
lui Jupân Tudósé. Omul acesta nefast care se pusese între el 
şi Elencuţa, devenise în ochii lui Radu un fel de fantomă a 
nenorocirii sale ‘

începuse să-l urască din ce în ce mai mult ca pe o fiară 
care-i ameninţa zilele, i se părea că-1 simte veşnic la spatele 
său ; că-1 spionează pretutindeni, că pretutindeni îi sta în 
cale.
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Căpitan Costache Chiorul, zis Chehaia, avea reputaţia 
cea mai tristă şi cea mai de temut pe vremea sa.

Sufletul cel mai crunt în trupul cel mai diform ; energia 
cea mai sălbatecă ; umilit cu şefii, îngrozitor de trufaş cu cei 
mici ; omul care nu ştia şi nici nu ştiuse vreodată ce în
seamnă un sentiment nobil, care cunoştea mila şi îndurarea 
numai din nume, care se desfăta la vederea sângelui cald şi se 
înviora la auzul unui geamăt de agonie.

Fusese omul favorit al lui Vodă Ghica, apoi în aceeaşi 
calitate se alipise de casa prea puternicului ministru al lui 
Gheorghe Bibescu, Alexandru. Villara.

Şi, acum, Căpitan Costache nu avea alt Dumnezeu pe 
lume, decât pe „conu Alecache”, de cuvântul lui asculta,

1
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voia lui făcea şi pentru el ar fi înfruntat şi porunca Domni
torului.

Era o mare apropiere sufletească între şef şi favorit. 
Villara era inima neagră a guvernului, gândul cel rău al Dom
nului, omul dibaciu care ştia să spulbere toate hotărîrile cele 
bune ale lui Vodă Bibescu şi care sub scutul acestei inimi 
nobile, săvârşea toate nedreptăţile şi împilările, pe care le 
exploatau răsvrătitorii.

Căpitan Costache avusese trei neveste până în vremea 
când îl vedem noi. De două se despărţise, pe una o băgase în 
mormânt, după ce îi născuse un copil.

Viaţa lui, un lanţ de ticăloşii, un şir nesfârşit de jafuri, 
de torturi şi de necinstire a caselor.

Radu înţelegea acum, înţelegea alungarea lui din casa lui 
jupân Tudósé, frica acestuia şi a bătrânei Smaranda.

Cele cinci zile, Radu le petrecuse singur. Pe Eliad nu~l 
văzuse decât o dată ; de prieteni se ferea, ziua umbla prin lo
curile mai retrase, pe la Sf. Elefterie pe la Cotroceni, sau se 
ducea tocmai prin apropiere de Băneasa. Rar putea să ci
tească ; de cele mai multe ori scria, mai cu seamă noaptea, 
când era cerul limpede şi luna plină, luminoasă şi tot atât 
de tristă ca şi el.

De câte ori nu-şi furişase luna razele ei printre ramurile 
sălciei din fundul grădinii, sub care stătuse Radu de atâtea 
ori în nopţile de vară, alături de mama Smaranda, aproape 
de Elencuţa. Câte poveşti nu spusese bătrâna acolo, şi câte 
visuri, câte planuri de viitor nu făurise el acolo in tăcerea 
nopţii, pe când oraşul dormea sub privegherea ochilor nea
dormiţi ai cerului.

Acum, singur, îşi punea tot dorul lui pe hârtie, în versuri 
de acelea cari plăcuseră atât de mult maestrului.

Era poet ca toată generaţia aceea plină de suflet, orbită 
de visuri gigantice, de iluzii neîntrecute.

Scrisese şi el după îndemnul lui Eliad, acel îndemn care 
zilnic şi tuturor îl formula în cuvintele : „scriţi copii, scriţi 
orice, numai scriţi !”

Maestrul ştia ce imensă forţă socială e literatura şi pri
cepea lipsa pe care o avea ţara pe acest tărâm.

Şi scriau toţi elevii lui iubiţi, scriau cum puteau, bine 
sau rău, dar întotdeauna din prisosul sufletului lor.

Era o emulaţie, o luptă de întrecere în toată tinerimea 
timpului, fără invidie, fără duşmănie, fără acel sentiment de 
egoism care covârşeşte astăzi.

Radu Creţescu, deşi scria mai bine decât cea mai mare 
parte dintre cei de vârsta lui, deşi primea cele mai calde elo
gii din partea profesorului său, nu căuta să-şi închine viaţa 
meseriei acesteia. Scrisese până atunci mai mult pentru a fi 
plăcut maestrului său. Cele mai multe şi mai bune dintre
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scrierile lui, erau poeziile patriotice; acum sub stăpânirea nou
lui şi puternicului sentiment al îubirei, scria pentru el, din 
nevoia de a-şi deschide inima.

Pe lângă darul înăscut, Radu poseda o cultură întinsă : 
în^ afara de cărţile pe care le avea el, biblioteca lui Eliad îi 
stătuse întotdeauna la dispoziţie.

Suflet entuziast, minte cumpănită, era însă întotdeauna 
stânjenit în hotăririle lui de lipsă de voinţă, sau mai bine zis 
de lipsă de stăruinţă şi continuitate în hotărîri. Apoi o de
săvârşită lipsă de iniţiativă. Era prea mult stăpânit de mo
ment.

Până în ziua plecării din casa lui jupân Tudósé, nu-şi . 
dăduse bine seama de sentimentul care-1 însufleţea faţă de 
Elencuţa.

In ziua aceea se făcuse lumină în sufletul lui, şi ar fi 
voit să-i destăinuiască fetei toată simţirea şi toate gândurile lui 
dar un fel de putere tainică îi sugrumase cuvântul, o sfială 
nelămurită îl amuţise.

In casa lui jupân Tudósé stătuse cinci ani de zile.
Tatăl său, Serdarul Gheorghe Creţescu, îl adusese din 

Petreni ca să intre în şcoala lui Eliad, la Sf. Sava.
Când Vodă Bibescu deschise colegiul francez, Radu se 

grăbi să urmeze cursurile acestuia, find tot odată nedespărţit 
de Eliad.

Când a venit întâi în casa lui Jupân Tudósé, Elencuţa 
era de unsprezece ani, el era de doisprezece ; au crescut împre
ună şi s’au iubit frăţeşte. Cu trecerea timpului însă, frumu
seţea Elencuţei, prefăcu încet, încet şi fără ca să ia în seamă 
vreunul, vechiul sentiment care le împreuna sufletele.

Totuşi, până la despărţire, Elencuţa nu. vedea în Radu 
decât un frate mai mare cu care mergea la biserică, şi de care 
îngrijea. Când însă auzi pe jupân Tudósé că Radu trebuia să 
plece, se păru că înţeleg amândoi legătura dintre inimile lor.

Acum se mistuiau fiecare în singurătate, pradă primei 
isbucniri a dragostei.

In ajunul primei Dumineci, după Paşte, Radu înţelegând 
că viaţa lui departe de Elencuţa este de netrăit, se hotărî să 
o ceară delà jupân Tudósé.

Nu se gândea câtuşi de puţin la o eventuală împotrivire 
a bătrânului serdar ; dacă Elencuţa era mai săracă decât el, 
Radu era singurul copil la părinţi.

Dar, a doua zi, când văzu pe jupân Tudósé atât de rece 
şi atât de grăbit ca să se scape de el, cuvintele cu care venise 
de acasă, îi apuseră pe buze şi se întoarse de la biserică, 
sdrobit, cu paşii şovăitori, fără nici o scântee de nădejde.

Intrând pe poarta curţii unde sta, văzu doi tineri, dintre 
cari unul înalt şi cu mustaţa îngrijită, vechiu prieten şi coleg
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de la Sf. Sava ; iar celălalt de statură mică, bălan, cu ochii 
vii şi iscoditori, cu totul necunoscut.

Când Radu fu lângă ei :
— Dă-mi voe, zise junele cel mai înalt, care se numea 

Dinu Zaman şi era impiegat la postelnicie, dă-mi voe să-ţi re- 
comănduesc pe un bun amic, de curând venit din Paris, lorgu 
Săculici şi care vrea să facă o proposiţiune însemnată.

După cuvintele de reciprocă recomandare şi mulţumire, 
obişnuite, Radu îi pofti în odaia sa.

^Era o odae modestă şi curată, cu păreţii văruiţi de curând; 
fără alte podoabe decât o icoană şi câteva poliţi pline de 
cărţi.

— îmi pare bine d-le Creţeanu ; de mult am auzit vor- 
bindu-se de d-ta ; şi acum dă-mi voe să-ţi zic Radu, mon cher 
ami, Radu...

— De ce nu ? cu plăcere, putem să ne socotim vechi prie
teni ! zise Radu oarecum surprins de marea expansiune a 
noului său cunoscut.

— Aşa dar, mon cher ami, sunt prea vesel că fac cuno
ştinţa unuia dintre junii români, cei mai distinşi...

— O ! prea !... întrerupse Radu.
— Prea-! prea, ce e drept ! zise şi Dinu cu obişnuitu-i 

ton glumeţ. Nu-1 lua repede că se fâstâceşte !
— Ce are d’aface, c’est vrai ! ştiu cât ţine Eliad la d-ta..., 

la tine.. Ştiu că eşti unul dintre Românii cari doresc grandeţea 
neamului lor.

— Şi care român n’ar dori-o ? întrebă Radu, oarecum 
plictisit de vorba lungă a convorbitorului său.

— O ! Sunt mulţi, prea mulţi aceia ! răspunse lorgu şter- 
gându-şi fruntea cu un gest teatral, sunt mulţi, da, foarte 
mulţi !... •

— Ai stat la Paris multă vreme ? întrebă Radu, voind
să schimbe vorba.

— Viu de acolo ! de o săptămână sunt aici !
Am stat opt luni de zile... Am auzit pe Michelet şi pe

M’am împrietenit cu Lamartine ;Mickievicz la Sorbona... 
ţinea foarte mult la mine ; în fiecare zi mă duceam să stau 
de vorba cu el ! Ce poet ! Geniu ! mon cher ! Inspirat !... A 
venit revoluţia, am luat parte, m’am luptat pe baricade ca un
cetăţean francez... ....

Ce zile ! Ce entusiazm mon cher Radu ! Tinen şi bătrânl* 
femei şi copii s’au luptat şi-au murit acolo, ca martiri ai sen- 
timenturilor lor, pentru liberarea lor, pentru liberarea între
gului popor. Ce eroism !

Quelle bravúré!... _ . ... ,
Acum am fost chemat aci. Mi-a spus Gavaletti despre

o societate secretă...
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Se opri deodată, se uită ín toate părţile, grăbit şi îngrijat, 
apoi întrebă pe Creţescu :

— Nu ne aude cineva ?
— Nimeni de care să te temi.
— Am venit să dau şi eu modestul meu tribut mişcărei 

care se pregăteşte.
— Ce mişcare întrebă Radu ?
— Curr, ce mişcare ? Ca june român, nu ştii ?
Stai încă departe de cei care muncesc pentru ea ? Dar ' 

nu vezi, nu auzi ce este în jurul ţării mon cher ?
— Ce este ? întrebă Radu, oarecum mirat.
— Ah ! Mon Dieu ! Ce este ! Dar n’auzi geamătul surd al 

poporului, strigătul de libertate ? Ce-a fost în Francia, în Ita
lia, în toată Europa, enfin, trebue să fie şi la noi ! Trebue să 
ne arătăm Europei, să fim la înălţimea ideilor şi sentimentu- 
rilor lor.

N’ai auzit de opera gigantică, la care muncesc toţi junii 
români plini de amorul patriei ?

N’ai auzit de Golescu, Tel, Câmpineanu şi atâţia alţii ? 
De viaţa pe care a căpătat-o acţiunea lor, de când au venit în 
ţară Gavaletti şi Răteanu amicii mei, cu cari m’am luptat 
pe baricadele Parisului ?

— Da, dar la noi e prea de vreme ! Suntem cam îndărăt, 
răspunse Radu.

— Cum, îndărăt ? Dacă suntem îndărăt cu un pas, să fa
cem doi ca să fim în rând cu mersul celorlalţi...

— Nu e poporul pregătit...
— Să-l pregătim ! Asta e chemarea noastră. Asta e che

marea tinerimei. Şi, apoi poporul e deja pregătit. Dintr’o zi 
într’alta poate să se mişce. Eu ştiu ; am văzut ; am lucrat, de 
când stau aici. Voi ce staţi ? Trebue să daţi concursul vostru 
la liberarea neamului. La ce alt ar putea să viseze junimea 
română ? La ce visezi tu, Radule ? La ce visezi tu, Dinule ?...

— Eu ? întrerupse Dinu, care stătuse mut şi privea dis
trat, pe fereastră ; eu visez acum, la un curcan pe varză um
plut cu castane !

Radu râse din inimă, dar Iorgu contrariat de răspunsul 
neaşteptat al lui Dinu, zise cu un ton cam supărat:

— Până nu spui tu o nerozie, nu te simţi bine.
Dinu se sculă în picioare şi începu să-l apostrofeze : 

— Cum nerozie, mă ? Curcan pe varză şi încă umplut cu cas
tane, e nerozie ?

— Ei, să lăsăm curcanul acum şi să revenim la lucruri 
mai de seamă, adause Săculici, muşcându-şi buzele-i subţiri.

— Auzi ! întrerupse din nou Dinu, dacă se poate să fie 
ceva mai de seamă ca un curcan pé varză, umplut cu castane !

— Dar lasă, Dinule, curcanul, te întreci cu gluma.
Vezi bine că am de vorbit lucruri iportante cu Radu, că
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d’aia am venit aici... Şi ca să te împac, iacă.am să vă poftesc 
mâine la mine, la masă şi am să gătesc pentru tine un curcan 
întreg...

— Ei, aşa mai merge, răspunse Dinu, dar spune-i omului 
odată ce ai de spus, că de atâta vorbă îmi trece şi pofta de 
curcan...

— Isprăveşte mon cher odată, adause Săculici dezolat, ça 
m’embête !

— Ei, iacă, am isprăvit. Numai să te ţii de vorbă, 
întreruperile lui Dinu, cam răcise entuziasmul lui Săcu

lici şi ca să sfârşească mai repede, trecu de-a-dreptul la în- 
cheere.

— Iacă, mon cher Radu, de. ce am venit să-ţi fac cuno
ştinţă. Vreau să intri şi tu în societatea noastră : să ne dai 
şi tu concursul tău.

Dacă vrei, chiar astă seară te duc. Avem reuniune... şi 
apoi dintr’o zi într’alta Eliad poate să intre in societate..

— Eliad ?
— Da, a şi propus lui Ghica, prin fratele nostru Alecu

Dedu...
— E adevărat ?
— Ma parole d’honneur !
— Atunci mai lasă-mă câtva timp să mă gândesc.
E un pas însemnat acesta şi vreau să-l fac cu chibzuire, 

ca să nu-mi pară rău mai târziu.
— Auzi, dacă poate să-i pară cuiva rău, când intră îr« 

lupta pentru desrobirea poporului său ! Dar poate să fie 
ceva mai nobil, mai frumos ? Viu mâine de dimineaţă la tine... 
Eu stau peste drum de Dinu ; când vrei, vino... Acu trebue să 
plec. Ah ! mon cher ami, am o mulţime de lucruri de făcut... 
Au revoir, dă-mi voe să te sărut.

Radu conduse pe amândoi până la poartă şi se întoarse 
în camera sa, unde stătu multă vreme cufundat în gânduri.

In această stare îl aflăm o jumătate de ceas după venirea 
lui de 3 a biserică.

Convorbirea cu noul şi vorbăreţul său prieten îl făcea să 
se gândească la starea poporului, la mişcarea ce se pregătea 
şi la cuvintele lui Eliad.

Ştia bine părerea maestrului în această privinţă ; totuşi 
avea de gând să se ducă a doua zi, să-I mai cerceteze despre 
cele ce-i spusese Săculici.

O fi adevărat că Eliad şi-a schimbat hotărîrea de mai 
înainte ! Trebuia să se asigure. Ii venea însă mereu în minte, 
scena din ziua Paştelui când s’a arătat pe maidan Căpitan 
Costache. O lume întreagă, o oaste întreagă de bărbaţi, fu
gind dinaintea biciului unui netrebnic, primindu-i fără să 
crâcnească usturătoarele-i lovituri, insultele şi mai umilitoare, 
sub stăpânirea aceluiaşi sentiment de frică laşă...
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Şi, se gândea la jupîn Tudósé, la omul bătrân şi încercat, 
care’l iubise ca pe fiul său şi care pătruns de aceiaşi frică, de 
aceiaşi lipsă de bărbăţie şi de demnitate, îl alungase, îndată 
ce omul Agiei i-a călcat pragul.

Radu’şi plecă fruntea, întristat, şi se întrebă :
— Poate oare să săvârşească vre’o faptă mare, acest po

por al Bucureştilor care tremură înaintea unui singur gâr- 
baciu ? Care fuge din faţa unui singur barţ şi care alungă pe 
cel bun şi iubit de teama unui ticălos ?... El n’a căpătat nici 
sentimentul demnităţii lui individuale, cum ai putea să-l faci 
să înţeleagă idealul libertăţii naţionale ?...

Ştia bine Radu că, de cât-va timp, se lucra în taină, se 
pregătea o mişcare ; auzise de tinerii cari veniseră din Paris 
şi voiau să facă într’o lună ceia ce Eliad credea că abia poate 
să se facă într’un secol.

Nu putea să creadă însă că silinţele lor vor putea să a- 
jungă la rezultatul dorit ; nu vedea elementele pe cari tre
buiau să lovească.

De odată, Radu fu deşteptat din gândurile lui de sgomotul 
unor paşi grăbiţi cari se apropiau de uşă, în pragul căreia 
apăru bătrâna femee la care se mutase de câte-va zile.

— Coconaşule, zise ea într’un suflet, d-ta stai aici închis 
şi nu ştii ce foc e afară !

— Foc ? întrebă Radu, speriat.
— Focul cel mai groaznic, coconaşule, în curte la Jupîn 

Tudósé unde ai stat d-ta...
— La Jupîn Tudósé, zise el sculându-se îngrijat, când 

s’a aprins ? Ce ?
— Foc pe sufletul lor, coconaşule... Ştii că s’au dus la 

biserică, numai bătrânii; lăsaseră fata casă şi când s’au în
tors au găsit poarta dată de perete şi fata nicăeri.

— Elencuţa? gemu el, căzând pe scaun, galben ca un mort.
— Da, coconaşule, fata lor... Un copil care era pe uliţă, 

spune că a văzut, când lumea era toată la biserică, o trăsură 
închisă şi trei dorobanţi ai Agiei...

Fără să mai asculte, Radu îşi luă pălăria şi plecă in fugă 
spre casa lui Jupân Tudósé.

Aci era adunată toată uliţa. Curtea plină.
— Doamne ! Doamne ! spuse o femee, punându-şi mâna 

la gură. Ziua în namiaza mare !
—Nu mai au nici o ruşine, nici o teamă de Dumnezeu !

— Da, jupân Tudósé şi-^ ve*Ut în fire ? Mama Smaranda
ce face ?

__ Plânge la capul lui Jupân Tudósé. Ii ţine lumânarea:
— Vai de bătrâneţele lor sărmanii î
Cu multă greutate Radu putu să străbată în casă. Aci 

o scenă sfâşietoare i se înfăţişă ochilor.
Pe pat îmbrăcat cu antiriul şi giubeaua cu cari fusese la
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biserică, Jupân Tudósé stetea întins fără suflare, cu ochii în
chişi, cu faţa de mort ; alături bătrâna plângea.

O vecină freca pe leşinat, la tâmple şi obraz, cu oţet de 
vin. Alte femei stăteau prinprejur ţinând pe mama Smaranda. 
sau privind cu ochii plini de jale, dureroasa privelişte.

Când bătrâna văzu pe Radu începu să plângă şi mai tare, 
articulând printre sughiţuri :

— Ne-au luat-o !... Câinii !... Ne-au luat-o !
Femeea care uda cu oţet pe moş Tudósé făcu semn sâ 

tacă toţi.
— „Dă-te mai la o parte Răducule, zise mama Smaranda 

ne mai continuând din plâns. Să nu te vază deodată !
Radu se dete mai la spatele bătrânei Smaranda mecanic, 

cu ochii mari deschişi, aiurit de câte vedea.
Bătrânul scoase un oftat lung, deschise ochii sfios, şi cu 

glas slab, perdut şi plângător strigă :
— Elencuţo ! Elencuţo !
Mama Smaranda începu să plângă cu hohot, apiecându-se 

pe patul bolnavului, lăsând pe Radu în faţa nenorocitului tată 
care îşi pironi ochii asupra lui, lung, ca şi cum l-ar fi cunoscut 
cu greutate, apoi puţin câte puţin, revenindu-şi în fire, încercă 
să se scoale, dar căzu din nou pe pat, oftând din adâncul 
inimei sale sdrobite :

— Unde-i Elencuţa ? ... Radule.... aleargă..., tu ai...
Şi fără să sfârşească îşi pierdu iarăşi simţirile.
La vorbele muribundului, Radu îşi veni în fire din aiureala 

care îl cuprinsese ; întâia oară, începu să-şi dea seama de 
grozăvia loviturei pe care o primise.

Şi cu ochii ieşiţi din orbite, scrâşnind de durere, se repezi 
afară, îşi făcu drum prin mulţime şi începu să alerge pe uliţă 
ca un eşit din minţi, cu lacrimile şiroaie pe obraz.

Alergă într’un suflet la Agie şi ceru să vorbească numai 
decît lui. Aga.

Acesta îl privi mirat, i-ascultă plângerea, clătinând din 
cap, şi-i răspunse supărat, când auzi numele omului pe care 
îl învinuia :

— Nu se poate... Căpitan Costache e om în vârstă., dă-mi 
dovezi !... vino mai târziu, o să’l chem şi-o să’l întreb.

Şi cum Radu stăruia ca să se ia măsuri imediat să se tri- 
meată dorobanţi la casa sbirului, Aga se înfurie.

— Lasă-mă omule în pace, nu ne învăţa dumneata 
seria. Avem belele mari pe cap... Vino mai târziu.

Cu desnădejdea în suflet, Radu scoborâ scara Agiei,
murmurând : . ,

„Mizerabilii !... Nemernicii!
Un tânăr, pe care-1 văzuse scriind la o masă, la cabinetul

A*a aiungându-1 din urmă după ce coborî scara, îi şopti : lui sâ gcapi leafăr> nu mai veni să dai ocy cu
Costache. Au mai păţit-o şi alţii !

me-

Căpitan
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Radu înţelese nevoia în care se găsea Aga, de a trece cu 
vederea faptele ticălosului său subaltern ; însemnătatea sbi- 
rului într’o situaţie atât de grea : jertfirea intereselor parti
culare pentru interesul cel mare al Statului, ameninţat de 
revoluţionari.

Se simţea sdrobit cu desăvârşire, slab, fără sprijin, fără 
nici o scânteie de nădejdie

Şi din toată durerea inimei, într’un fulger de lumină care’i 
trecu prin creerul sbuciumat, nefericitul tânăr, plecându-şi 
fruntea, şopti plin de descurajare *.

Pierdută ! Pierdută pentru tot-d’auna !... 
începu din nou să plângă, mergând în neştire, înainte.

Puţin câte puţin nădejdea-i reveni iar.
O va căuta singur : va da piept cu ucigaşul iubirei sale, 

îl va pedepsi...
Şi-şi grăbi pasul, îndreptându-se către Podul de Pământ, 

unde era casa lui Căpitan Costache.
N’avea nici-o armă la el. Se ducea înarmat numai de ura 

care’i clocotea în piept.
Când ajunse la poartă, văzu peste uluci în curte, o femee 

bătrână şi un copil, stând sub un soc din faţa casei. Uşile 
toate vraişte.

La poartă, un lipcan care sta pe o laviţă, îl întrebă pri- 
vindu-1 ponciş.

— Pe cine cauţi ?
— Căpitan Costache nu e_ aici ?
încruntând din sprincene lipcanul răspunse :
— Conu Costache nu vine acasă decât noaptea târziu, 

când isprăveşte slujba..
Uneori nu vine câte două trei zile Acum n’a mai dat 

p’aici de eri noapte. Caută’1 la Agie.
Radu, plecă.
In adevăr, nu se putea s-o fi adus aici.
Trebuia să aibă pe undeva vr’o ascunzătoare a lui, unde 

să ţie pe Elencuţa
Dar cum s’o afle ? Cum s’o caute ? Unde ?
Simţea bine zădărnicia ostenelilor sale.
Ar fi fost o nebunie să se pună singur împotriva acelei 

fiare atât de puternice. S’ar fi pierdut şi pe el, iar Elencuţa 
•n’ar mai fi avut nici un mijloc de scăpare, căci dacă cineva ar 
fi putut s’o scape, acela numai Radu ar fi fost.

Ajunsese la grădina lui Şlater. Intrô şi se aşeză pe o pia
tră, cu capul în palme, lăsând să-i curgă lacrimile.

— Ce să fac ? Ce să fac ? Unde să mă duc ?
Sdrobit, fără nie iun fel de gând, neputând să ia o hotărîre 

limpede, se sculă depe piatră şi porni încet către locuinţa 
prietenului său, Dinu.
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CAPITOLUL V

inu Zairian stătea la Udricani, la o mătuşă, care, 
de când văduvise de răposatul pitar Stroe Gră- 
dinaru, îşi petrecea zilele îndeletnicindu-se cu 
facerea dulceţilor, în care trecea de foarte iscusită.

Pe lângă faimoasele peltele de gutui şi de 
lămâie, pe lângă dulceţurile de nuci, trandafiri, 
smeură şi vişini, mai învăţase, delà o bătrână 
greacă, să facă dulceaţă de micşunele, din rădă
cină de cicoare şi din pluta bălţilor.

Pe lângă dulceaţă, pităreas3' Zinca mai se în
deletnicea mult cu îngrijirea feţei sale.

Se credea încă tânără şi în casa ei apa de 
HMgffŞyg trandafiri, cu toate specialităţile franţuzeşti, 

introduse pentru înfrumuseţarea pielei, umpleau

?
E

a

aerul cu mirosul lor.
Cu toate că bărbatul ei murise de şeapte ani şi acum era 

în vârstă de cinci zeci şi opt de ani, pităreasa Zinca ţinea mult 
la chipul său smead, care începuse să se veştejească binişor, 
dar care mai păstra urmele unei rare frumuseţi. Ce e drept 
răposatul întru fericire, fusese mult mai bătrân decât ea, când 
s’a căsătorit, şi o luase mai mult pentru obrazul ei curat şi 
pentru sprinceneie-i negre îmbinate, decât pentru zestre ; 
căci Zinca era fată de părinţi scăpătaţi şi nici măcar de treaptă 
boerească.

Tatăl ei fusese, înaintea zaverii, unul din işlicarii cei mai 
de frunte în isnaful său, dar, mavroforii şi arvaţii lui Ipsilant, 
apoi arnăuţii lui Bimbaşa-Sava, manafii, beşldi şi japorojenii 
lui Gingir Efendi Cheia Bey, marele paşă al Silistrei, prin 
jafurile lor aduseră în sapă d« lemn pe bietul negustor şi mt 
cât p’aci să-i răpue şi viaţa.

Amintirea aceasta grozavă, îi plăcea pităresei Zinca să o 
povestească foarte des şi cu mare risipă de oftări şi clătinăn 
din cap.

Dinu rămăsese orfan încă din cea mai fragedă vârstă şt 
pităreasa îl luase să-l crească, după îndemnul răposatului ei 
soţ, cu care n’avusese nici un copil
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In ziua de Duminica Tomii, pităreasa începu iar să-şi spu« 
povestea la câteva cunoştinţe venite în vizită.

Dinu, care se învârtea prin casă, când auzi că începe iar 
povestea, trecu intr’o odaie alături, socotită ca a lui, şi în care 
îşi ţinea tot micul său avut. Cu toate că închisese uşa, glasul 
ascuţit al mătuşii tot se auzea :

— „Eram codănacă p’atunci, tot să fi fost de vr‘o zece ori 
unsprezece ani,... dar nu eram (pităreasa dosise numai cinci). 
Când văd pe răposatul bietu taica, venind speriat şi spunând 
mămiţii să strângă cât mai de grabă ce-o putea, că trebue să 
fugim din Bucureşti. *■ • •

Cu două zile mai înainte venise Tudor şi tăbărâse la 
Cotroceni cu toată ostăşimea lui ; cu câteva zile şi mai nainte 
de venirea lui, fusese împănat de za vergii lui Ipsilant, care 
.trăseseră în casele de lângă Cişmeaua Mavroghenilor. Era 
spaimă mare în Bucureşti. Fugise mai toată boerimea şi o 
mare parte din negustori. Tăicuţu nu vrusese să plece. „In 
noaptea zilei când a venit Tudor s’a întâmplat o bătae pe dea
lul Mitropoliei. între olteni şi arnăuţi. Era groază în oraş ca 
nu cum-va vr’un păgân să pue foc Sfintei Mitropolii.

Atunci bietul taica a vorbit cu fruntaşii isnafului, şi s’a dat 
sfoară în toată negustorimea, ca să meargă să ia racla sfân
tului şi s’o ducă în altă parte. Şi, s’au dus toţi negustorii câţi 
mai rămăseseră în Bucureşti, au luat racla pe umerii lor şi cu 
toată preoţimea, au dus-o între felinare la Sf. Dumitru, din 
Işlicari, şi-au dat-o în paza lui Hagi Matache, starostele 
isnafului.

Pe seară s’a svonit că vin turcii spre Bucureşti şi numai 
când a auzit una ca asta s’a hotărât tăicuţu să plece şi el.

A închis bine prăvălia, am încărcat calabalâcul într’o 
căruţă mocănească şi am plecat în zori la Mănăstirea Cernica.

Acolo, ţi-era mai mare mila să vezi ce de lume era in
şi cum ne întrebau fiteş-care de casele şi de pră-chisă, 

văliile lor.
Până am plecat noi nu se făcuseră prădăciuni mari ; dar 

tot în ziua aia a plecat şi Ipsilant din Bucureşti, şi a doua zi 
a venit un biet negustoraş care ne-a spus că zavergii înainte 
de plecare, au făcut jafuri ne mai auzite, că au spart case şi 
prăvălii, că au tăiat multă lume şi că Turcii, cu adevărat, au 
intrat în ţară şi vin spre Bucureşti.

Peste trei zile am auzit că turcii au şi sosit cu paşa 
Efendi delà Silistra şi că au poposit la Pantelimon. Am stat 
aşa încă vr’o câte-va zile, când într’o Vineri, cam pe seară, 
vedem că se apropie de Mănăstire o gloată de turci călăii şi că 
aşează împrejurul mânăstirei patru tunuri grozave !

Doamne, jupâneasă Mitrano, să fi văzut cum a început 
lumea să se bocească şi să-şi smulgă părul de groază, ţi se 
rupea carnea de spiamă ! Femeile au dat năvală în biserică şi
j
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au început să dea în genunchi, cu rugăciuni către Prea-Curata ; 
iar părintele Calinic, Stareţul, a ieşit cu călugărimea, cu crucea 
în mână, la poartă, să întrebe ce au cu sfântul locaş.

Toţi credeau că o să facă pulbere mănăstirea.
— Şi-au tras cu tunurile ? întrebă jupâneasa Mitrana, 

care, se vede, că era ce curând cunoscută cu pităreasa, odată ce 
nu-i mai auzise povestirea.

— „Să vezi ! răspunse pităreasa Zinca. Stariţul a trimes 
la paşă pe cinci călugări, cei mai bătrâni, să-l întrebe dece 
a venit-

Paşa le-a spus că aflase delà un armean al lui, cum că în 
mânăstire stau ascunşi greci d'ai lui Ipsilant şi că dacă nu s;oi 
da prinşi, are să’i prăpădească cu mânăstire cu tot.

Atunci unul dintre călugări care cunoştea limba turcească, 
l-a rugat pe paşa să meargă înăuntru şi să vază că nu se po 
meneşte nici măcar urmă de picior grecesc, prin Sfânta 
Mânăstire, şi că sunt numai băjenari, fugiţi din Bucureşti.

Paşa întâi n’a vrut să creadă; dar pe urmă a luat pe cei 
mai voinici dintr’ai lui şi a venit în mânăstire, unde l-a primii 
stareţul chiar la el, în casă.

Paşa a rămas foarte mulţumit de primirea ce i s’u făcut 
şi fiindcă mănăstirea era tare strimtorată, când s’a întors el la 
conac, s’a dus la paşa Efendi ăl mare şi spunându-i toată tamja 
l-a rugat să trimită douăzeci de care de merinde, iar pe ar
meanul mincinos l-a prins şi i-a tăiat capul. A doua zi am 
primit merinde, mulţumind lui ' Dumnezeu că am scăpat atât 
de bine

Când ne-am întors în oraş, după plecarea lui paşa Efendi, 
am găsit casa şi prăvălia jefuite de tot ce era mai de preţ. 
Bietul tăicuţu, de inimă rea, a zăcut două luni de zile pierzând 
tot ce bruma agonisise”.

Pităreasa îşi isprăvise povestea şi scoase un oftat lung, 
clătinând din cap ca după obiceiu.

Atunci se auzi un glas piţigăiat şi miorlăitor, pe care Dinu 
îl cunosc u bine, rostind :

— E adevărat că Efendi Chehaia a fost om cum se cade,

i
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cu toate că era păgân.
— Of ! exclamă Dinu enervat, căminăreasa o să-şi spună 

şi ea povestea ei ! Nici nu se putea altfel !
Şi ca să nu mai audă vorba lungă a căminăresei Mar- 

gheoala, după ce se uită la un pachet ascuns sub un şervet cu 
dungi roşii, e?i la poartă şi începu să se uite lung pe u- 
liţă. Necazul lui era îndreptăţit. .Căminăreasa Margheoala îşi . 
avea şi ea povestea pe care o spunea tot atat de des ca pită
reasa Zinca şi, când se întâmplau amândouă la un loc, nu se 
putea să înceapă una fără ca cealaltă să nu continue.

Şi într’adevăr, căminăreasa începu :
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— Ce frică am mai tras eu, pe vremea Zaverii, Doamne, 
Doamne !

Eram luaţi numai de cinci ani, când au venit za vergii...

^In vremea aceasta Dinu plictisindu-se să tot privească pe 
uliţă, se plimba prin curte, când spre marea lui bucurie văzu 
pe Eadu oprindu-se în faţa porţii.

Se repezi la el cu braţele întinse, fără să aibă timp să ob
serve durerea de pe faţa celui venit.

— Tu, Radule, aici ? Dar ce-ai păţit ? N’ai dat de patru 
luni, pe la mine ! Bravo, bine ai venit !

Hai în casă, dar să intrăm pe dindos, că pe aici trebue să 
trecem prin odaia mătuşichii şi acolo sunt o droaie de vrăji
toare...

Au început să spue din..
Dar se opri deodată, încremenit de aerul abătut al lui

Radu :
— Ce ai ? Ţi-e rău !
— Hai în casă să-ţi spun !
In casă, Radu, zdrobit de oboseală căzu pe un scaun şi 

vru să »înceapă să-şi spue păsul, dar un plâns violent îi înneca 
vorbele.

— Radule ! strigă Dinu alergând la el. Ce ai ?
Ce plângi ? Eşti copil ?
Radu îi spuse cumplita lovitură ce primise.
Vorbele prietenului său aprinse de mânie pe Dinu.
— Ticăloşii ! Auzi ! In puterea zilei ! Ca’n codrii Vlăsiei ! 

Să-şi bată joc de casele oamenilor, fără nici un pic de ruşine !
Şi clin Radu se tânguia că nu ştie cum să se răzbune, 

Dinu îl întrerupse cu violentă
— Nu ştii ce să faci ? Nu ştii cum să te răzbuni ?
E un mijloc mare şi frumos. Să te răzbuni pe fiara aia 

blestemată ca şi pe toţi care-1 îngădue.
Să intri în mişcarea secretă. Să pui umărul, să răstorni 

întreaga scară pe care stau cocoţaţi atâţia netrebnici !
Vorbele lui Dinu aruncară un val de lumină în mintea 

nefericitului îndrăgostit. Acesta era singurul mijloc, singura 
cale de urmat.

Dinu continuă înfierbântat.
— Trebue să intri şi tu în mişcare, să intri în societatea 

secretă, cum bine te-a îndrumat azi Săculici. Eu am intrat şi...
—TU?
— Da, eu care-ţi vorbesc. Am intrat, cu toate că nu-mi 

plac, tocmai-tocmai, cele ce fac şi spun ei, dar ştiu că tot 
o. să iasă ceva bun. Trebue să iasă ceva folositor, chiar fără 
să bage ei de seamă.

Cel puţin să se desfiinţeze robia, mă ! Eu d’asta am intrat, 
numai pentru asta... Ce, ţiganii nu sunt oameni ca noi? Ba
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poate sunt şi mai deştepţi. Să ştii, ai să intri. Să mergem 
chiar acum la Săculici, stă peste drum de mine... Haide !

Şi, Dinu, târâ după el pe Radu, până la poartă, când se 
opri deodată, lovindu-se cu palma peste frunte.

— Tii ! Ce prost sunt ! Săculici nu-i acasă. A plecat de 
vre-o două ceasuri, dar trebue să vie...

Adică, mai bine stai, să întreb.
Şi se repezi, singur, peste drum, unde bătu la poarta 

unei case mari.
O slugă veni şi-i spuse câteva cuvinte.
— N’a venit ! zise Dinu, când se întoarse. Hai în casă ; o 

să-l aşteptăm acolo, fereastra odăii mele dă spre uliţă.
Intraţi în casă, Dinu începu din nou să îndemne pe Radu 

a lua calea pe care o credea bună, pentru starea în care se 
afla. Radu şovăia ; îşi cerceta sufletul şi i se părea că s’ar 
înjosi intrând într’o mişcare pe care o credea mare şi gene
roasă, împins de un motiv aşa de personal.

Şi, apoi nu înţelegea deloc rostul unei asemenea mişcări, 
în vremea şi în împrejurările în care se afla poporul român 
atunci. z

— Să intru în mişcare ? Dar împotriva cui să se facă miş
carea aceasta ? E o nebunie să crezi că ne putem ridica îm
potriva Turciei şi a Rusiei ? Şi dacă nu ne putem ridica împo
triva lor, ce rost are mişcarea ? Eu am trăit la ţara, n’am vă
zut nicăeri acea grozavă împilare şi acea sfâşietoare tânguire 
de care vorbesc revoluţionarii...

— Cum ? Dar tu n’ai auzit cântecul acela duios, care um
ple câmpiile, codrii noştri şi pe care-1 cântă toţi partizanii 
mişcării ? N’ai auzit ?

„Foae verde de trifoiu 
,,Bate-i Doamne pe ciocoi 
„Cum ne bat şi ei pe noi...”

;
(

Ce vrei mai tânguios decât aşa ?
Radu clătină din cap.
— Nu, nu... Asta e altceva cu totul altceva !
Cântecele astea sunt vechi, de pe vremea fanarioţilor şi 

a ciocoilor... Dacă s’au mai păstrat, e că tot mai avem pe alo- 
curea ciocoi, la sate. Boerii pământeni nu sunt cruzi, cu ţăranii 
de treabă... Şi apoi, Românului îi plac cântecele triste, şi-i 
place să mărească lucrurile. Aşa e firea lui...

— Jafurile şi nevoile l-au făcut astfel !
__ Aşa e firea lui dintru început, continuă cu încăpăţâ

nare Radu...
Dacă nu l-or fi scornit lăutarii, apoi negreşit că vre-un 

haiduc de codru ; dar tot pe vremea fanarioţilor... Vr’unul că- 
ruia îi plăcea mai mult viaţa slobodă, ori îndurase prea multe.

.
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Ţăranul de azi nu e nemulţumit, ori dacă este, e aşa cum 
va fi in toate timpurile şi sub orice formă de cârmuire. Şi, 
apoi ţăranul nostru are o fire ciudată, niciodată nu e mul
ţumit cu cât are.

— Dar claca ?
—Claca ? Să dea Dumnezeu să fie vreodată mai bine, dai 

când unui ţăran care are patru boi şi o vacă i se dă după Re
gulament, nouă pogoane de pământ, ca în schimb să muncească 
proprietarului 12 zile cu carul, o zi de arătură şi să dea dijrns 
din zece una, mi se pare că numai de plâns nu este.

; Apoi, în oraş, după cât am putut vedea, cea mai mare 
parte din negustorime, nici habar n’avea de revoluţie.

Iar împărţirea averilor şi acel obştesc drept de alegere, 
îmi par nişte lucruri cu totul în afară de cele ce sunt cu pu
tinţă în ţara românească, acum. îmi par chiar nebunii curate.

Şi mai ales de ce atacă pe Domn, aşa cum am văzut şi eu 
într’un articol manuscris, dat de prietenul Voinea cu care am 
jucat Geamala ; e nevrednic mijlocul acesta ; e ruşinos.

Cum o să intru cu asemenea gânduri în mişcare ?
Eu am ură numai pe Căpitan Costache ; pe el vreau să-l 

răstorn, să-l zdrobesc.
— Se vede, Radule, că nu eşti deloc în curent cu mişcarea, 

altfel n’ai vorbi aşa, îl întrerupse Dinu. Eu ştiu, că am fost 
la-întruniri, am văzut şi am auzit.

Noi tot avem un ţel : eu desfiinţarea robiei, tu răzbu
narea pe un om al cârmuirii ; dar sunt mulţi, cei mai mulţi 
cari au intrat fără să ştie dece, cari spun vorbe şi gânduri au
zite delà alţii şi cari nu pricep nici măcar o boabă.

— Bine, dar cu astfel de oameni se poate face o mişcare 
cu adevărat generoasă ? întrebă Radu, uimit de vorbele prie
tenului său.

Dinu dete din umeri adăogând :
— Se vede că aşa s’or fi făcând mişcările populare !
Apoi, după un moment de tăcere, aruncându-şi ochii pe 

fereastră, se sculă de pe pat, unde sta şi luându-şi pălăria în 
grabă, zise i

— Uite-1 ! A sosit ! Hai mai repede. La uşă se opri şi, 
întorcându-se spre Radu, spuse :

— Eu aşi fi de părere să nu-i spui necazul tău. El e cam 
gură spartă... Spune-i că te-ai hotărît, aşa... Să vezi, are să fie 
mai bine !

— Te ascult, răspunse Radu.
Şi eşiră.
Ajunseră la Săculici tocmai când acesta intra pe poartă. 

Când îi văzu pe amândoi, deschise din nou repede şi le strânse 
mâna cu efuziune :

__Aşa-i frumos, mon cher ! Foarte frumos ! Nici nu mă
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aşteptam la altceva din partea ta, Radule. Poftiţi în casă. 
îmi închipui de ce aţi venit... Poftiţi i

Odaia în care îi introdusese Săculici, era un fel de salon 
mare, cu o bibliotecă, cu zugrăveli frumoase pe pereţi, foarte 
elegantă : cărţile erau toate etichetate şi puse în rânduială ; 
pe masă, care avea mai multe cutii de o parte şi de alta. era : 
„Curierul Românesc”, al lui Eliad şi „Vestitorul” lui Carca- 
lechi : apoi o mulţime de broşuri, cărţi şi reviste străine, între 
cari „Revue des deux mondes”, numărul de pe Ianuarie cu 
articolul lui H. Desprez despre „Moldo-Valahia şi mişcarea 
română”

Mobilele erau toate luxoase şi alese după moda franceză.
Săculici era moştenitorul unei frumoase averi. Tatăl său, 

bulgar de origină, se ţinuse departe. de trebile ţării, îngri- 
jindu-se numai să sporească averea, destul de mare de altfel, 
adunată de părinţii lui aşa cum putuseră mai bine ; cu mij
loacele timpului lor.

Când cei doi prieteni se aşezară fiecare pe câte un jilţ, 
Săculici deschise vorba, adresându-se lui Radu :

— Aşa dar, te-ai gândit şi te-ai hotărît. Intri, nu-i aşa ?
— Da, răspunse Radu aproape maşinal, vreau să intru.
— Prea frumos, mon cher ami ! Prea frumos ! După câte 

am auzit vorbindu-se de tine, nici nu mă îndoiam că n'ai să 
primeşti propoziţia mea. Ne trebuesc juni cu inimă românea
scă, ne trebuesc braţe de luptă, că lupta e apropiată şi o să 
fie măreaţă, sans doute ! Dinu este dintr’ai noştri, acum pot 
să ţi-o spun...

— I-am spus-o şi eu îl întrerupse Dinu.
— Tant mieux !... Acum trebue să-ţi dau câteva lămuriri 

privitoare la Societatea noastră.
Ea e întitulată : „Dreptate, Frăţie” şi în cuvintele acestea 

se cuprinde tot planul revoluţionarilor, care e de prisos să ţi-1 
mai înşir. Tu ştii, simţi ce vrea poporul românesc : libertatea 
lui, libertatea patriei sale...

— Dar... vru să întrerupă Radu
Dinu îl trase de mânecă. Săculici urmă :
— Celelalte lucruri o să le afli de la fraţi, că diseară a- 

vem întrunire mare. Noi suntem împărţiţi pe câte zece, fie
care îşi cunoaşte numai pe şeful său.

AÍ tău sunt eu... Adică pardonnez, iniţiatorul tău, dar 
tu vei lua parte şi la reuniunile comitetului...

Va trebui să lucrezi mult, mult, cum lucrez şi eu, cum 
lucrează toţi : să scrii, poate să mergi prin mahalale, să 
beşti pe ascuns cu negustorimea... Dar iacă, uitasem ! zise el 
sărind deodată după scaun.

Şi, ducându-se la sobă, luă după colţul ei o cruce mică 
de argint, pe care o întinse lui Radu, spunându-i :

— Uitasem că n’ai jurat.

1-
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— Trebue să jur ? întrebă Radu mirat.
— Da, da, pe sfânta cruce, că-ţi vei jertfi viaţa pentru 

mântuirea patriei ! Aşa e hotărît.
Radu avu un moment de cel mai greu sbucium. Să jure ?
Dar ceeace îl împingea pe el în mijlocul revoluţionarilor 

era un imbold mult mai mic, mai egoist. N’ar fi jurat mincinos, 
când el voia numai să se răzbune pe ucigaşul fericirii lui ? Dar, 
de odată, îi veni în gând că luptând împotriva unei şlehte 
întregi de asemenea oameni, risipiţi prin deosebitele părţi ale 
ţării, lupta pentru un întreg popor batjocorit de semenii lui 
Căpitan Costache. Şi, numele acesta revenindu-i pe buze, 
i-aprinse sufletul şi din adâncul inimii :

— Jur, zise el tremurând de emoţie, jur în faţa lui D-zeu, 
că din toate puterile şi din tot sufletul, voiu lupta şi-mi voiu 
jertfi viaţa, ca să scap această ţară de nemernicii cari o bat
jocoresc...

— Şi că te vei supune în totul capilor tăi ! completă Să-
culici.

*— Şi că mă voiu supune la tot ce capii mei vor rândui 
spre acest scop, sfârşi iniţiatul.

— Bine, bine şi aşa ! zise Săculici entusiazmat. Acum 
să ne îmbrăţişăm mon cher frère, căci suntem fraţi cu toţii, 
fraţi ai aceleaşi mame : patria.

— Dar tată cine e ? întrebă Dinu.
— Dumnezeu, răspunse cu solemnitate Săculici
Radu îi îmbrăţişa din toată inima pe amândoi
— Acum vom mai vorbi câte ceva, îţi voi mai da câteva 

lămuriri şi diseară mergem la reuniunea comitetului ca să te 
recomănduesc. Te rog să stai să mănânci la mine, ca să putem 
pleca odată.

Voi să mulţumească şi să spună că nu poate primi, când 
Dinu, văzând că soarele a apus, sări de pe scaun, îşi luă pălăria 
şi gata de plecare zise :

— Eu nu mai pot să mai stau... Trebue să ştiţi că am să 
mă duc undeva, la o întâlnire foarte importantă.

— „In Templul Venerei, craidonule î zise Săculici, făcând 
cu ochiul.

— Dar nu la Mitropolie, răspunse Dinu.
Să ne vedem sănătoşi, dar, aoleu ! Radule trebue să vii 

niţel până la mine, că vrea să te întrebe ceva tuşica, mi-a 
spus azi de vre-o sută de ori. Lasă’l Iorgule, niţeluş, şi ţi—l 
aduc eu până la poartă, numai decât, că ăsta e în stare să 
fugă... II laşi ?

' — Bine* de ce nu ! Te aştept cu masa gata, să ştii ! zise 
Săculici, conducându-i. Nu întârzia, mon cher Radu.

— Las, pe mine, răspunse Dinu.
Radu nu putu să spue nici o vorbă şi se văzu silit să pri

mească invitaţia lui Săculici.
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Dinu îl duse de-a dreptul în camera sa ; odată intrat, se 
apropie de el şi’i zise.

— Tuşica n’are nimic, să’ţi spue, am născocit-o eu, ca să 
vorbesc cu tine ceva, fără ca să ne auză Săculici. Acum după 
ce ai intrat în societate, spune-mi ce ai să faci ?

Radu nu ştiu ce să-i răspunză pentru un moment.
j— Voi face cât mai multă agitaţie, împotriva lui, zise 

după o clipă de gândire, şi tot de odată voi umbla prin toate 
colţurile Bucureştilor, voi spiona, ca doar să dau de urma 
Elencuţii.

— Nu-i: de ajuns atât, urmă Dinu. Odată intrat în socie
tate vei umbla prin multe locuri, şi vei face cunoştinţă cu 
multe soiuri de oameni, de prin toate părţile oraşului şi mai 
cu seamă de pe la margine. Ii vom întreba pe toţi, spunând că 
nenorocirea s’a întâmplat altui prieten. Unii dintre ei au fost 
chiar spioni ai Agiei.

— Dintre revoluţionari ? întrebă Radu mirat.
— Da, dintre oamenii noştri, nu te speria răspunse Dinu. 

Ai să vezi pe alţii şi mai şi ! Dar să venim la partea cealaltă.
Tu să umbli ziua ; noaptea vom merge amândoi, pentru 

propagandă. Caută de zăreşte pe Căpitan Costache şi ia-te pe 
urma lui, dar de departe şi ferit, că de te-o băga de seamă ii 
vai de spinarea ta ! Vom începe chiar de astăzi. După ce vei 
merge la reuniune, să vii la mine şi vom pleca împreună, te 
duc eu. Ne-am înţeles ?

— Da î
— Acum să-ţi spun alt ceva, reluă Dinu, cu tonul vesel 

şi frecându-şi mâinile. Ştii tu unde mă duc eu acuma ?
— Unde ?
— La „demozela" Mariuţa. Ştii tu cine-i demozela Ma- 

riuţa ?
Nu ştii ! Să-ţi spun eu. E femeea care mi-a săgetat 

inima de două săptămâni... O Venus oacheşă, născută dacă nu 
din spuma mării, atunci din spuma Bucureştilor, ori picată 
din regiunile cereşti...

De două săptămâni oftez şi mă topesc pe picioare de do
rul ei ; de două săptămâni o tratarisesc numai cu ce vezi aici.

Şi Dinu se duse la pat şi ridică şervetul cu dungi roşii.
— Tot ce are Efrim mai de seamă : deavolinuri, corăbiele 

turceşti, anasoane, pişcoturi, pastă de halviţă albă cu migdale 
şi lămâie, toate bunătăţile, mă rog ! Ba într’o zi am şterpelit 
de la tuşica un borcan cu dulceaţă de micşunele, numai ca să’i 
pot îndulci sufletul Mariuţii, că până acum e mai amar ca pe
linul. Dar de geaba, oftă bietul Dinu. Până acum ea m’a t.ra- 
tarisit numai cu refuz... w w

întotdeauna mi-a spus că mă simpatizează, dar. nici 
odată nu mi-a dovedit-o. Azi m’am întâlnit cu ea şi mi s a

r
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aprins inima mai mult ca ori când... Mă duc s’o întâlnesc şi 
să’mi spue, ori da, ori nu !

Dar tu trebue să te duci la Săculici. Nu uita ; după reuni
une te aştept.

Cei doi prieteni se despărţiră la poartă ; Radu intră ia 
Săculici, iar Dinu o luă în jos, cu pachetul în mână, fredonând.

E locul, credem, să spunem câteva cuvinte despre repedea 
schimbare ce se făcuse în modul de „curtare“ al tinerilor ro
mâni, precum şi câteva cuvinte despre „demoazela“ Mariuţa 
care înfierbântase atât de mult sufletul junelui Dinu.

Cu cincisprezece ani mai înainte, somnul locuitorilor de 
prin mahalale era torturat de necontenitele tarafuri de lău
tari, cari exprimau sentimentul amorezatului, fie prin cân
tec, fie prin oftări pasionate, efectuate după persoană şi după 
costul comenzii.

De când cu intrarea Ruşilor, şi, mai ales, odată cu intro
ducerea modei franceze, obiceiurile bucureştenilor se schim
baseră mult. Limba se franţuzea ; se franţuziseră costu
mele, trebuia să se franţuzească şi dragostea. Severitatea mo
ravurilor de prin familii începuse să slăbească, fetele erau 
crescute în spiritul francez, doreau iubireâ după moda franţu
zească, peroraţiile pasionate, declaraţiile înflorite.

începuse să li se dea libertatea de a vedea pe tineri mai 
de aproape, de a conversa cu ei şi multe chiar şi corespon
dau cu cei preferiţi.

Numărul femeilor uşoare crescuse enorm ; cea mai mare 
parte o formau nemţoaicele şi grecoiacele.

Cu încetul, meseria aceasta începuse să fie îmbrăţişată şi 
de românce.

Mariuţa era fată delà ţară, crescută în casa unui mare 
boer... Un fiu al acestuia şi-a aruncat ochii asupra ei şi când 
legăturile începuseră a fi prea mult observate în casă, junele 
coconaş îi închirie o căsuţă frumoasă în mahalaua Stelii.

După trei luni de trai împreună, tânărul plecă la Paris si 
în locul lui veni un frumos şi bogat parucic, care stătea pe a- 
ceeaşi uliţă cu „demoazela“ Mariuţa. Parucicul a părăsit-o 
lesne,- căci s’a însurat, recomandând-o la un amic al său, care 
era numai praporcic. Cine i-a urmat acestuia, imediat, n’am 
putea spune precis, fiindcă există divergenţă de opiniuni. In 
ziua Floriilor, o văzuse Dinu şi începuse a-i face curte.

V
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— Eu totdeauna am urît pe Ruşi ca şi pe Turci zise lup
tătorul de pe baricadele Parisului :

Sub Vodă Ghica intrasem în miliţie, eram. juncăr şi fă
ceam în continuu propagandă pentru libertatea patriei. Şefii 
au început să se îngrijească şi-a trebuit să... demisionez.

1
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După ce am eşit din miliţie, am făcut o satiră împotriva, 
lui Daşchof.

— Satiră ? In stihuri ? întrebă Radu.
— Da, mă îndeletniceam cu ele odată, când patria n’avea 

atâta nevoie de luptă... Pentru rimada aceea am fost închis, 
judecat şi surghiunit la Snagov. Acolo am stat patru luni de 
zile, până ce am scăpat prin mijlocirea moşului meu Tache G., 
care avea multă trecere la curte. După ce am scăpat, am ple
cat în Franţa ; m’am dus să studiez ; am vrut să mă stabilesc 
chiar acolo, dar dorul de patrie, suferinţele ei, nu m’au lăsat 
şi iată-mă acum, mon cher frère, alături de tine şi de toţi ro
mânii cu inimă, luptând pentru liberarea Patriei.

Ah ! nu, nu, Rusia nu va face cu scumpa noastră Patrie 
ceeace au făcut cu sărmana Polonie... Nici odată !... Dar, a 
propos, îţi vorbii de stihuri adineauri, iată, zise el trăgând un 
saltar al mesei.

Aici e o poesie în care descriu viaţa mea delà Snagov şi 
aici un „Adio la Snagov“ ; citeşte-le... Ştiu că tu eşti foarte is
cusit în stihuri, eu sunt mai slab ; am uneori şi eu momente, 
d’astea ; vezi mai ales cum îţi pare „Adio la Snagov“ 1).

Radu începu să citească, iar Săulici neavând răbdare^ să. 
aştepte până ce amicul său va isprăvi, se uita peste umărul 
lui la hârtie, ori îi spiona privirea, semnalândun punctuaţia.

Radu citi :
„Insulă iubită,
Unde a rămas
Inima-mi zdrobită.
Adio ! te las !

'•

i'

!

Adio plătică, 
Dulce peştişor 
Cu guriţa mică 
Cu carne d’Amor !

Şi tu copiliţă 
Delà Ţigăneşti,
Cu dulce guriţă 
Şi cu ochi şerpeşti!...

Şi tu, pădurice,
Şi tu, pletos nuc, 
Unde-am fost ferice, 
Adio ! mă duc!

Adio şi vouă.
Săteni, fraţii mei, 
Care*mi dădea-ţi ouă, 
Găini şi pxircei.

Şi tu. lebejoară 
Care mă distrai 
In fiece seară 
In luna lui Mai!

Locuri mult dorite, 
Unde am gustat 
Zile liniştite 
Adio ! am plecat!... z

1) Versurile acestea întitulate chiar „Adio la Snagov le vor găsi 
cititorii în „Procesul şi exilul meu la Snagov de C. Ancescu. Buc. 1859. 
Ele au o dată posterioară.

.
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Cu toată oboseala şi cu toată durerea cărei doborau pe 
Radu şi-i încreţeau fruntea, totuşi cu greu putu să reziste 
unui râs nebun care era să isbucnească şi pe care d’abia isbuti 
săi înăbuşe întrun zâmbet.

— Ei, cum ţi se pare ? întrebă Săculici nerăbdător.
— Va să zică ai petrecut minunat în închisoare ? întrebă 

Radu, ocolind răspunsul pe care trebuia să’l dea.
— Ba nu, din potrivă...
— Dar atunci ? întrebă Radu arătând stihurile.
— Ei, mon cher ami, asta e o rimadă.
O servitoare tânără şi cu nişte ochi albaştri şi râzători, 

intră pe uşă :
— E masa gata, coconaşule !
Săculici iuă de braţ pe Radu şil conduse în sala de mân

care. Se aşezară la masă. Servitoarea- cu ochii albaştri schimbă 
tacâmurile.

Săculici mâncă repede, cu poftă, şi bău şi mai cu poftă,
. aşa în cât când ajunse la friptură, junele nostru cu dorul de 

vorbă sporit, atinse cu cotul pe Radu, care d’abia putuse să ia 
de câteva ori din mâncare, şi arătându-i pe frumoasa servi
toare, îi şopti :

— Ce zici ? Ştiu să-mi aleg ?
.— De unde e ? întrebă Radu.
— Din Vâlcea, coconaşule, răspunse repede şi vesel ser

vitoarea, care era acolo şi auzise întrebarea lui Radu.
Apoi dispăru pe uşă să aducă un taler.
— De mult o ai ? întrebă iar Radu.
— A rămas fără părinţi de mică, şi a crescut în casa

!

Í

noastră.
Când a murit maica, am păstrat-o eu, cu toate că ea ţinea 

cu ori ce preţ să se ducă la o rudă în satul ei. Am ţinut-o că 
era frumuşică, pricepi, zise Săculici făcând cu ochiul. Şi să 
crezi că nu mi-a trebuit puţin până s’o obişnuesc cu mine.

M’am luptat mult, dar tot s’a supus ! Acum s’a deprins şl 
nici nu seamănă cu cea dinainte.

Dacă’ţi place adaose el, bând încă un pahar, poţi să dormi 
aici la noapte...

— O, nu ! nu ! răspunse cu scârbă Radu.
—- Să nu crezi că te stânjenesc, eu am unde să dorm. Cât 

despre ea...
— Nu, nu ! să nu mai vorbim de asta, întrerupse iar Cre- 

ţescu enervat.
— Bine, dacă nu vrei... dar eu vream să-ţi fac o îndatorire 

de amic, mon cher... Dar ce ai tu ? continuă Săculici, după câ
teva clipe de tăcere.

Văz că aproape n’ai mâncat nimic nici nu bei, şi de când 
ai venit mi-ai părut tot fără chef ; acuma îmi pari şi mai ur
suz ; ce ai ?

1



Din Vremea lui Căpitan Costache 81

— Mi s’a întâmplat azi o năpaste !
— Ce năpaste ?
—- Ţi-oi spune altă dată.
— Nu, nu, te rog, spune-mi acum, poate să-ţi fiu şi eu

de folos.

După mai multe stăruinţe, Radu, cu toată făgăduiala pe 
care i-o făcuse lui Dinu, îşi povesti durerea.

Atunci Săculici se înfurie, trânti paharul pe masă, bles-
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temă pe nemernicii delà cârmă care necinstesc ficele nevino
vate ale poporului, afurisi pe Domn şi chemă urgia cerului a- 
supra tuturor celor care batjocoresc şi asupresc norodul.

— „Ticăloşii ! încă o jertfă a poftelor lor sălbatece ! încă 
un miel înjunghiat!... Siro, strânge masa că noi*ne ducem.

Haide mon cher ami, mon malheureux ami Radu, haide 
mai repede la reuniune.

Eşiră. Afară era întuneric. Cei doi tineri mergeau tăcând.
Radu se gândea la vorbele lui Săculici, şi la indignarea 

care îl cuprinsese când auzi despre răpirea Elencuţei.
Şi, luî Radu i se păru că în adevăr amicul său cu care 

mergea în taina nopţii, era un suflet ales, şi numai în aparenţă 
uşuratic. Dar de odată îi apăru în minte imaginea tinerei 
servitoare, cu faţa ovală şi râzătoare, cu ochii albaştri frumoşi 
pervertiţi... Atunci un sentiment de adâncă scârbă îl cuprinse; 
simţi că o prăpastie adâncă e deschisă între el şi „iniţiatorul“ 
său... Şi o bănuială descurajătoare îi strângea inima : dacă 
toţi aceia în mijlocul cărora avea să intre el, ar fi toţi de o 
seamă cu Săculici ?

In vremea aceasta iniţiatorul lui Radu înainta cu inima 
bucuroasă, cu ochii lui mici scânteind, gândindu-se la efectele 
oratorice pe care le-ar putea scoate din nefericrea lui Radu

încă o ticăloşie a regimului !... Un copil în ghiarele unei 
aspide !... un înger sugrumat de braţele murdare ale unui de
mon spurcat... Simbolul poporului român înăbuşit de o vi
tregă cârmuire...

Ce efect teribil !... Lacrămi în ochii auditorilor. Apoi îm
brăţişări... felicitări... laurii triumfului visat !.

...Deodată, însă, glasul lui Radu, rupse firul luminoaselor 
sale închipuiri :

— Iubite amice zise .el, vrei să’mi faci o nemărginită
plăcere ?

— Tot, absolument tot, mon cher frère...
— Să nu spui nimănui şi nici odată ceva despre ceea ce’ţi 

destăinuii adineauri.
— Cum? De ce? Mon cher Radu, trebue... E de neapă

rată trebuinţă !
— Nu, nu, nici un cuvânt, nicăeri şi nici odată !
— Dacă ţii tu atât de mult la aceasta, ţi-o făgăduesc, 

murmură Săculici dezolat.
Radu mulţumi, strângându-i cu căldură mâna.
Apoi, tăcuţi şi gânditori, se afundară în noaptea cea în

tunecoasă care învăluia uliţele strâmte şi întortochiate ale 
Capitalei.



CAPITOLUL VI

u două zile mai înainte de cele povestite, în 
ziua de Isvorul Tămăduirii, după amiază, găsim 
pe Vodă Bibescu. plimbându-se nerăbdător prin 
cabinetul său de lucru, în palatul de lângă Mi
tropolie.

In picioare lângă masa încărcată de hârtii, Aga 
îi comunica ultimele cercetări făcute în oraş.

Ceata nemulţumiţilor sporea zilnic; revoluţio
narii lucrau pe capete ; o mişcare era iminentă ; 
cei mai primejdioşi strigau împotriva Domnului, 
şi în contra Rusiei ; în ziua de Paşti era cu ade
vărat să isbucnească răscoala ; se cumpărase 
arme şi muniţii ; se trimesese agenţi în Prahova 
şi în Vâlcea ; hârtiile pe care le găsise la nişte 

bănuiţi şi pe care erau scrise vorbele „daţi aducătorului un 
ghiuden şi doi cârnaţi“ însemnau : „daţi aducătorului bani 
pentru cumpărarea unei puşti şi a unei perechi de pistoale. .

Aceasta a aflat-o Aga, delà un arestat, fost odinioaia 
spion al Agiei, pe care l-a luat iar în slujbă, spre a-i da niai 
amănunţite informaţii din tabăra revoluţionarilor, unde spio
nul era încă socotit ca partizan.

De ce s’a amânat răscoala, n’a putut încă afla.
Cei mai activi propagandişti sunt: Bălcescu, fraţii Goleşti, 

Marin Naţionalul, Voinescu IL, Căpitanul Teologu, Gavaleţti 
şi Răteanu. Aceşti doi din urmă mai ales, ţin discursuri incen
diare, propagă anarhia şi ar trebui cât mai repede arestaţi.

— Dar Eliad ? întrebă Vodă pe credinciosul său slujbaş.
— Eliad, înclină mereu spre dânşii ; trebue să intre în 

mijlocul lor dintr’o zi într’alta ; satirele lui în potriva Ruşii 
lor au devenit de o violenţă extremă : poate chiar să fi intrat,

— N’a intrat ! răspunse Bibescu.
— Se poate să nu fi intrat încă, Măria Ta, dar eu sunt si

gur că dintr’o zi într’alta va. trece de partea lor. Ce crede Mă-, 
ria Voastră, că e de făcut? Tot să nu începem arestările ? E 
de neapărată nevoe să le spargem cuibul. Casele lui Gävaletti,

!
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ale Goleştilor şi mai ales librăria Winterhalter, sunt veşnic 
pline de răsculaţi ; în aceste locuri se ţin cuvântări, şi seara 
se fac adunări numeroase.

— „Să iei măsuri ca seara să nu se mai facă. ,
înconjoară casele cu oameni şi pe cei care vor voi cu ori 

ce preţ să intre, arestează-i.
Dar pe nici unul din capi.
— Tocmai pe capi să nu-i arestez ? întrebă Aga mirat şi 

nemulţumit.
— Aşa e socotinţa mea !... Acum vezi că trebue să vie 

Eliad aici.
— Eliad ? articulă Aga ne mai înţelegând.
— Da, Eliad. Caută să’l introduci pe scara cea mică să 

nu fie văzut de nimeni.
— Am înţeles, Măria Ta, se va face întocmai.
Aga eşi. Vodă rămas singur, începu să se plimbe din 

nou prin cameră, gânditor, cu fruntea încreţită, cu paşii mari. 
Eliade, pe care îl aştepta, fusese mai ales pe vremea Domniei 
lui Ghica, bun prieten cu Gheorghe Bibescu.

De când însă se urcase pe tron, legăturile lor se mai ră
ciseră ; Eliad era un neîmpăcat duşman al Rusiei şi'i se părea 
că Vodă Bibescu înclină prea mult în partea aceea. In deosebi, 
când se concesionase lui Trandafirof exploatarea minelor de 
sare ale ţării, satira lui Eliad, „Măceşul şi florile” în care 
bietul „Trandafir cu of în coadă” era amarnic batjocorit, 
supărase mult pe Vodă şi de atunci relaţiile lor se răciseră 
cu desăvârşire.

Asemenea, pe vremea când generalul Duhamel era în 
Bucureşti, orăşenii au făcut mare haz într’o zi, când un ursar 
nespălat, a început să-şi joace ursul în faţa caselor unde 
îocuia generalul rus. Ursarul îşi juca animalul, cântându-i 
un cântec caraghios, care se sfârşea cu refrenul :

Duhai, Duhai mă !
Cântecul era făcut de Eliad, care plătise ţiganului să-l 

cânte înadins.
Cu toate aceste necazuri cari i le pricinuia Eliad, Dom

nitorul nu încetase să preţuească după adevărata lor valoare, 
marile merite ale marelui dascăl.

Cu trei zile mai înnainte, Bibescu îi trimesese vorbă să 
vie la dânsul ; Eliad, întâiu nu voise, apoi se decisese, fixán- 
dú-i ziua aceasta.

Vodă îl aştepta cu nerăbdare ; aştepta de la el singurul 
sfat mântuitor, singura soluţie a situaţiei, care se agrava din 
ce în ce mai mult.

După vre’o jumătate de oră de neastâmpăr, Vodă văzu 
deschizându-se uşa şi Eliad intră însoţit de Agă.

— lancule zise Vodă, după ce strânse mâna marelui
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dascăl, să aştepţi că am să-ţi mai spun câte-va cuvinte. Aga 
se închină şi se retrase.

— M’ai chemat Măria Ta, zise Eliad după ce rămaseră 
singuri. ,

— Da, îi luă vorba, Vodă. Am fost odată buni amici şi 
dacă împrejurările din urmă au făcut să ne vedem mai rar, 
eu n’am încetat de a preţui însuşirile vechiului meu amic. „

— Măria Sa e prea bună ! zise Eliad, privindu-1 cu o 
curiozitate amestecată cu neîncredere

— Spun ceea ce cuget, ceea ce simt, urmă Bibescu.
Vreau să vezi în mine nu pe Domnitor, ci pe amicul de 

odinioară ; să-mi spui toate greşelile şi să ’mi dai povaţa tre
buincioasă în situaţia în care mă aflu

Cunosc pe degete toate mişcările nemulţumiţilor ; ştiu că 
poporul a început să cârtească, după îndemnul lor.

— E adevărat Măria Ta, că nemulţumirile sporesc, dar 
poporul, până acum nu e în stare să facă o mişcare delà sine; 
tinerii cari agitau până mai acum câtăva vreme nu erau pri
me jdioşi, dar de când au venit din străinătate alţii doi...

— Ii ştiu, îl întrerupse Bibescu. Gavaletti şi Răteanu. 
Nişte smintiţi ori nişte însetoşaţi de mărire.

— Sunt oameni de lucru, Măria Ta, răspunse Eliad, şl, 
de când au venit ei, mişcarea a căpătat multă, foarte multă 
viaţă.

*

— Ei mă ocărăsc mai tare, adaose Vodă. Numai ei fac 
gură împotriva tronului şi’l ponegresc în ochii' lumei, fără să 
cruţe nici un mijloc.

Mi-au atacat şi viaţa mea privată, familia mea, pe 
Doamna... Deunăzi am citit un articol manuscris şi nu’mi 
aduc aminte să fi auzit vre’o dată nişte ocări mai murdare, 
vorbe mai seci şi mai smintite, ca acelea cari le^asvârleau în 
faţa mea.

— Aşa e, Măria ta, poporul Bucureştilor e încă neformat, 
moraliceşte. El nu se poate încă pasiona după o idee mai ab
stractă ; lui trebue să-i arăţi un scop mai apropiat, mai ma
terial. Nemulţumiţii au înţeles şi de aceea, cred eu, te lovesc...

— Dar sínt eu atât de rău cum mă fac ei ? Pînă acum 
n’am dorit, n’am făcut eu nici un bine pentru ţară şi pentru 
oraşul acesta ? Care Domn a făcut atît de multe lucruri în 
aşa de scurt timp ? îndată ce am venit pe tron m’am grăbit 
să regularisesc incidentul privitor la locurile sfinte, cerînd 
Curtei protectoare de a nu admite pretenţiunile călugărilor 
cari ar fi creat un stat în stat.

Ştii de asemena, că am mijlocit pe lângă marele vizir. 
Rişid-Paşa, ca să ne mărească drepturile vamale şi să respecte 
tratatele încheiate cu strămoşii noştrii ; m’am interesat, în 

. deosebi de învăţământ, creînd şi un colegiu francez pentru 
ca tinerii noştri să nu se mai înstrăineze pe la şcolile altor
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ţări. Astă-zi, mulţumită lui Dumnezeu, urmă Bibescu, luînd 
o hîrtie de pe birou, avem în ţară : 2309 şcoli comunale ; 178 
particulare şi 18 normale, plus şcoala centrală din Craiova 
şi colegiul naţional de la St, Sava ; un număr de 573.350 de 
şcolari frecuentează aceste şcoli...

Ce aş fi putut să fac mai mult pentru şcoală ?
Am pus să se facă şosele în ţară, am căutat să înfrumu

seţez Bucureştiul, pietruind noui străzi, curăţind balta Ciş- 
migiului, făcând cele patru cişmele pe care le ştii şi D-ta, 
şi toată lumea. Ce s’a putut face şi n’am vrut eu ? Eliad ascul
tase vorbele lui Bibescu, tăcut aprobând din cap la fie-care 
nouă faptă.

— Şi cu toate acestea, continuă Vodă, tot îmi pun la în
doială patriotismul, criticându-mi fie-care osteneală, fie-care

vorbă zisă şi ocărân- 
du-mă în chipul cel 
mai neruşinat. Şi, toţi 
m’au părăsit, toţi, până 
şi d-ta...

— E adevărat, răs
punse Eliad. Cei mai 
mulţi te-au părăsit fie 
din interes, fie orbiţi 
de alţii. Eu însă nu 
pot să aprob politica 
d-tale care e prea ru
sofilă.

— Dar, scumpe das
căl,/ ce vrei să fac ca 
Domn ?

Să mă pun în capul 
partidului naţional? Să 
agit în contra Rusiei? 
Pe lângă că aş pierde 
tronul numai decât şi 
fără vre’nu folos, oştile 
împărăteşti ar năvăli 
din nou în ţară. Şi-a- 
poi, m’ai învinovăţi 

d-ta dacă nu s’ar părea bună protecţia rusească ? Aş fi un 
trădător de neam dacă a-şi socoti că, acum, numai pe calea 
asta aş putea să aduc ţării foloase adevărate ?

— Nu, de sigur, dacă aceasta este pornită din dragostea 
de neam, zise Eliad.

— Dar, crezi că dacă eu n’aş dori progresarea acestui 
neam, n’aş fi suprimat de mult posibilitatea unei mişcări ? 
Eu am pe toţi capii în mână şi’i pot svârli când voiu voi peste

.
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graniţă. Dar doresc şi eu o schimbare, doresc şi eu o apropiere 
între interesele poporului şi ale boerimei...

. Vedeţi că nici o măsură serioasă n’am luat împotrivă 
până acum. Să se facă o mişcare, dar să se facă potrivit cu 
nevoile ţării, cumpătată şi fără ca să mă înfăţişeze pe mine 
ca pe adevăratul cap al răutăţilor...

Eliad rămase gânditor câte-va minute, asemenea şi Vodă.
— Ce e drept, adause marele dascăl, după puţin timp, 

mişcarea in vremea din urmă se face numai pe tema asta. Eu 
am fost întotdeauna ,de părere că ideile Franţei sínt prea 
coapte pentru poporul nostru care trebuia întâi bine şi în
delung pregătit, înainte de a se vorbi de o mişcare. Astăzi 
însă, trebue să-ţi mărturisesc, Măria Ta, că o revoluţie nu se 
poate înlătura. Activitatea pe care tinerii au desfăşurat-o în 
ultimele două luni este extraordinară şi, cu toate că adevăratul 
popor nu se va mişca, o revoluţie „populară” trebue să 
isbucnească...

— Şi în curând vei intra şi d-ta în mijlocul lor ! între
rupse Vodă Bibescu, mîhnit.

— Nu mi-e teamă să ţi-o spun : Da, sínt cîţi-va oameni 
cu cap şi alăturându-mi şi mica mea influenţă, poate că vom 
împiedica pe cei prea svânturaţi să facă răul, dând mişcării 
o formă mai paşnică.

— Dar nu te gândeşti, scumpe dascăl, că nu e vremea, 
că prea e de timpuriu ?

— Cam de vreme ce e drept, dar puhoiul nu se mai poate

— Şi nu vă gândiţi că puterile învecinate nu vor da nici 
o învoială schimbărilor făcute fără ştirea lor , nu vă gândiţi 
că oştile împărăteşti şi ale Porţii, nu aşteaptă decît un prilej 
spre a intra în ţară ?...

Ne mai trebue ocupaţiuni acum ? Vărsări de sânge ?
— Nu ne vom despărţi de Poartă ; ne vom pune sub 

ocrotirea ei, cu condiţia ca să respecte vechile tratate ale 
Voievozilor noştri de demult.

— Dar Rusia ? Credeţi că o să îngădue Rusia o faptă ca 
aceasta ? Şi, apoi, răsvrătitorii vorbesc altfel ; ei vor neatâr
narea desăvârşită a ţării, aşa am auzit şi am citit chiar în 
manuscripturile lor.

— Da, sunt câţi-va, cei mai porniţi, cei mai gălăgioşi, care 
vorbesc de Republica Română, nădăjduesc să capete sprijinul 
puterilor şi la nevoie să se lupte cu Ruşii ca şi cu Turcii, ba 
chiar cred ei că vor putea să cuprindă şi Viena... Dar astea’s 
capetele bolnave, sínt visuri copilăreşti

Tăcură din nou cîte-va momente, apoi sculîndu-se, 
Eliad zise :

— Ce s’a făcut nu se poate desface ; acum trebue să 
căutăm să nu iasă prea rău. De asta vreau să intru şi eu, o

stăvili.
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spun verde, fără temere, căci mă gândesc numai la propăşirea 
ţării mele.

— Nici n’ai de ce să te temi, răspunse Bibescu abătut. 
Ţi-o repet, şi eu vreau binele ţării, şi eu vreau poporul ro
mânesc fericit... Dar, cum vor ei să facă..-

Dacă ai isbuti cel puţin să se facă lucrurile cu binişorul, 
tot ar fi ceva, şi eu ţi-aş fi recunoscător...

— Mă voi gândi, Măria Ta, întotdeauna, să nu fac decît ce 
e folostior ţării şi pe cît mă vor ierta slabele mele puteri, voi 
lupta să se facă toate cu bună înţelegere.

Apoi se înclină şi vru să iasă, dar Bibescu îl opri o clipă. 
Sună clopoţelul de argint. Un aprod intră

— Să conduci pe d-lui pe scara din dos zise el, şi apoi 
să chemi pe Aga.

Rămas singur, Domnitorul căzu într’o adîncă descura
jare. In inimă îl rodea o presimţire amară, presimţirea că 
steaua lui se apropie de apus, că sceptrul ii va cădea curând 
din mână.

Simţea că Eliad, cu toata popularitatea lui, nu va putea 
să împiedice o mişcare de stradă, şi că el, Domnitorul, nu va 
avea putere să înăbuşe mişcarea aceasta, care îi va aduce per- 
derea neînlă tur abilă. Rusia nu va vroi în ruptul capului să 
admită o schimbare a regulamentului, şi încă o schimbare 
impusă de ţară.

Inima lui de Român bun îl apropia de această mişcare, 
dar gândurile mai mature şi poziţia de Domn chezăşuit de 
puteri, îi făceau cu neputinţă realizarea acestei fireşti năzuinţe 
a sufletului.

Veneau momente, când dragostea de tron îl covârşea, far
mecul puterii îl robea, şi atunci îl năpădea părerea de rău că 
nu a luat măsuri mai energice spre a sugruma în faşă, ca 
Vodă Sturza, mişcarea aceasta, către care îl trăgea inima atât 
de mult.

Se simţea părăsit de toţi, delà Vlădică până la opincă, de 
mai toţi boerii, de armată ca şi de popor.

In prada unei torturi arzătoare se sculă depe divanul pe 
care căzuse, şi voi să sune clopoţelul.

Va da ordine severe şi sîngeroase, va aresta pe Eliad ca 
şi pe toţi ceilalţi, va face apel la oşitle străine.

Dar se gîndi că sub cnutul muscălesc, blestemul întregei 
ţări va fi aruncat asupra capului său, că ura va geme ca o 
vijelie in inima întregului popor... Nu. Aceasta n’o voia...

Mai bine va asculta pe Doamnă, va abdica, şi va pribegi 
aiurea. Până atunci trebue să ia măsuri mai energice, ca lu
crurile să nu ajungă prea departe şi viaţa să nu-i fie pri
mejduită.

Aga intră.
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Bibescu care se plimba cu paşi mari prin cameră, se opri 
în faţa slujbaşului şi-i zise.

— Ţi-am spus adineaori să nu arestezi pe nimeni dintre 
capi. Acum m’am mai răsgândit. Să arestezi numai decît pe cei 
care vor vorbi împotriva Domniei, ori vor ataca prea violent 
pe vreuna din Curţile Protectoare.

— Dar pe Eliad ? întrebă Aga.
Domnul stătu un moment la îndoială, apoi răspunse :
— Pe Eliad să-l supraveghezi de aproape, dar să nu i se 

facă nici un rău. Aga se închină. Vodă Bibescu, luându-şi 
mantaua, plecă, dar când să iasă pe uşă se întoarse o clipă 
şi spuse credinciosului Aga.

— Dacă vine Vilara, să-i spui că îl rog să vie pela mine la
Băneasa.

Apoi, scoborî încet scările, şi se urcă în caleaşca-i poleită, 
care plecă numai decît.

Iată pentruce în seara de Dumineca Tomei, când Săculici 
şi cu Radu, se apropiară de casa lui Gavaletti, unde trebuia 
să se ţină reuniunea, se întâlniră cu un „frate” care, 
noscând pe Săculici, îl opri de a mai înainta.

Necunoscutul îi spuse câteva cuvinte la ureche şi apoi se 
despărţi în grabă.

— Reuniunea nu se mai ţine, zise Săculici, lui Radu, când 
rămaseră singuri.

Casa e înconjurată de oameni ai Agiei. Hai s’o ştergem 
mai repede, să nu ne zărească.

Şi cei doi tineri măriră pasul, umblînd pe ferite şi cu o 
vagă temere în inimă.

Pe drum Săculici zise :
— Eu astă-seară n’o să pot merge prin mahalale.
Am ceva de lucru acasă- Mâine să vii tot spre seară la 

mine, ca să vedem ce e de făcut şi unde trebue să ne adunăm. 
Trebue să ni se comunice de cu zi. Acum, tu ce faci ?

— Mă duc la Dinu, am ceva de vorbit cu el şi pe urmă 
acasă.

La poarta lui Săculici, se despărţiră.
Radu văzu lumină în odaia lui Zaman. Deschise poarta, 

intră în curte şi bătu în uşă.
Găsi pe Dinu într’o stare afară din cale jalnică.
— Ah ! Radule, Radule ! isbucni acesta când văzu pe a- 

micul său. Sunt cel mai nenorocit om de pe lume. Inchipue- 
şte-ţi că ticăloasa mă trădariseşte în modul cel mai ruşinos 
din lume.

Radu aproape uitase despre ce e vorba. Comica disperare 
a lui Dinu îl făcu să zâmbească.

— Da, dragă Radule, demozela Mariuţa mă trădează... 
Am văzut-o cu ochii mei, pe fereastră, cum săruta pe un • 
mustăcios, pe care îl ţinea în braţe.

reçu-
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Sunt mort, sunt. prăpădit ! Nu mai merg nicăeri... Mă culc 
ca să mă uşurez... Vom merge mâine seară.

. Radu simţindu-se şi el sfârşit de osteneală şi de atâtea e- 
moţii care-i sdruncinează sufletul, în acea zi, primi hotărirea 
lui Dinu ca foarte potrivită

— Ah ! demoazelă Mariuţo ! ofta trădaţul. Cum te-a lăsat 
inima să alegi pe altul în locul meu !...

Radu se gândi că e târziu şi că dacă mai stă pe uliţele 
Bucureştilor, putea foarte bine, văzându-1 singur, să-l prindă 
vr’un om al Agiei. Se despărţi deci de amicul care se tânguia 
şi plecă casă.

Gazda se culcase de mult. Intră binişor în casă, aprinse 
lumânarea şi cu capul în mâini, rezemat de masă, se afundă 
în gândurile cele mai chinuitoare.

Ce să facă ? Unde o fi Elencuţa ? Ce-a făcut el până a- 
cum ?

Ii venea să plece aşa noaptea pe uliţă s’o caute prin maha
lale, să meargă chiar la Vodă să se plângă. Dar ce dovadă 
aduce el, învinuindu-1 pe puternicul tist ? Nimic. Mărturia u- 
nui copil ?... Dar ce temeiu se putea pune pe vorba lui... Şi, 
pe când el o căuta zadarnic, fiara se va bucura în tihnă de 
rodul nemerniciei sale... Trebue prins omul acesta odată şi 
silit să mărturisească unde o ţinea ascunsă ; ori, urmărit până 
ce-i va fi descoperit ascunzătoarea şi când nefericitul tânăr ar 
fi dat ochi cu Elencuţa, atunci putea să se plângă lui 
Vodă...Până atunci, toate sforţările vor fi zadarnice. Dar 
urmărirea era primejdiosă şi putea să fie zadarnică. Va încerca 
totuşi să urmeze sfaturile lui Dinu... mijlocul cel mai bun ar 
fi fost să-l silească, să-l aibe în mână. Dar cum să se răsbune 
pe Căpitan Costache ? câtă vreme el va fi tot Costache Che- 
haia, tistul Agiei. Trebue deci să ajute şi el din toate puterile, 
să activeze mişcarea de răsturnare.

. După revoluţie, oricare ar fi fost cârmuirea cea nouă, 
Căpitan Costache nu va putea să mai rămână unde este... Dar 
până atunci ? Iată gândul cel mai chinuitor pentru Radu. Până 
atunci fiara îşi va chinui prada, în linişte, iar el va trebui 
să-şi hrănească sufletul numai cu sălbatecul şi mistuitorul 
gând al răzbunărei.

Lumânarea se isprăvise, în cameră se făcu întuneric şi, 
numai atunci, Radu se hotărî să se culce.

A doua zi de dimineaţă, bătrâna gazdă veni şi-i spuse că, 
noaptea, jupân Tudósé îşi dăduse suflarea cu numele Eien- 
cuţii pe buze
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CAPiTOLUL 1

!enise luna Mai.
Cu toate că Bucureştii numărau mai pe fiecare 

uliţă şi mai pe fiecare maidan câte o adevărată 
baltă de noroi, care-şi exala miresmele înă
buşitoare, totuşi, în atmosferă domina îmbătă
torul miros al florilor.

:
■

r

Pe atunci fiecare casă boerească, negustorească 
şi chiar casa văduvei sărmane, era împrejmuită 
de o grădină mai mare sau mai mică, plină de 
feluriţi pomi roditori. Curţile boerilor mari, 
ocupau pe vremuri loc de o mahala întreagă şi, 
din această vastă întindere de pământ, cel puţin 
două părţi le ocupau grădinile cu pomi.

Luna Mai începu cu nişte zile senine şi con
tinuă, fără multe schimburi, să învălue oraşul în aceleaşi raze 
căldicele, în acelaşi cer albastru curat.

Cu înflorirea pomilor Bucureştii începeau o viaţă nouă, 
mai vie, mai aGtivă şi mai veselă.

Atunci piaţa Sf. Gheorghe Nou, piaţa Sf. Anton, piaţa 
Amzii, piaţa Şuţu, Sf. Vineri şi Dobroteasa, se umpleau de 
sătenii cari veneau să vândă produsele manufacturii româ
neşti : papure, coşuri, rogojini, doniţe, hârdae, scaune de lemn, 
scări, olării, funii de teiu, etc., ori să cumpere lucruri de fie
rărie sau de curelărie, ştreanguri, pături şi lăzi, aduse de la 
Braşov.

î

Şi toate prăvăliile, toate uliţele comerciale vuiau de lume, 
spre marea bucurie a negustorilor, cari îşi frecau mâinile cu 
bucurie văzând cum merge de bine alişverişul.

Din când în când, prin mijlocul acestei mulţimi de târ- 
guitori, vedeai semeţ câte un dorobanţ al Agiei, însărcinat cu 
păstrarea ordinei.

In tot cuprinsul oraşului era aceeaşi îndoită formă de 
viaţă: sus, la lumină, o întreagă lume de negustori, veselă, 
lipsită de orice griji în afară de acelea ale negoţului şi, dede~ 
subt, în ascuns, o mână de oameni agitând, complotând, pu-' 
nând la cale răsturnarea întregei ordine sociale de atunci.

î
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Cea mai mare parte dintre locuitorii Bucureştiului nici 
nu ştiau, nici nu auziseră de ceea ce se pregăteşte ; venea 
uneori câte un svon vag, câte o vorbă aruncată la întâmplare 
în vreo prăvălie, de vreun cumpărător, vorbă care apoi umbla 
din gură în gură fără a fi pricepută în rostul ei ; se vedea 
prin cafenele câte un individ, a cărui aparenţă lăsa mult de 
dorit, intrând, nitam-nisam, în vorbă cu vreun consumator, 
vorbind împotriva stării lucrurilor, ocărând domnia şi pe con
sul, propovăduind libertatea şi egalitatea, dreptatea şi frăţia.

Aceştia, însă, erau priviţi cu neîncredere şi cei mai mulţi 
erau luaţi drept spioni ai Agiei, pentru care lucru nimeni nu 
le asculta cuvintele

Centrul nu ştia nimic de ceeace se pregătea ; locurile pe 
unde revoluţionarii îşi exersau „misiunea” lor, erau marginile, 
mahalalele depărtate, cârciumile suspecte, pline de oameni şi 
mai ^suspecţi.

Intr’o mahala de acestea, depărtată, tocmai pe la Sf. 
Pantelimon, găsim într’o noapte pe Radu, pe Săculici şi pe 
Dinu, în tovărăşia a vreo cincisprezece indivizi împrejurul 
unei mese încărcate cu oale şi cu bărdace pline cu vin, din 
cârciuma lui Neagu Limbă Lată.

De două săptămâni de zile Radu se aruncase în mişcare 
cu toată vigoarea tinereţii, cu însufleţirea omului care nu 
mai are nimic de nădăjduit pe lume

Era imul din membrii cei mai activi, cei mai neobosiţi ai 
Comitetului. Ziua lupta cu condeiul pentru o trezire a spiri- 
telor, iar noaptea cutreera mahalalele, locurile bănuite, gră
dinile şi cârciumile de pe la margini, vorbind tuturor 
vingere şi entuziasm comunicativ. La început fusese adânc 
scârbit de soţii săi de lucru. La o şedinţă a Comitetului, Ră- 
teanu se ridicase şi cu gesturi teatrale, cu vorbe răsunătoare 
şi patetice, propuse asasinarea lui Vodă Bibescu. A trebuit e- 
nergia cuvântării lui Eliad şi a altor câtorva mai cumpăniţi, 
spre a respinge această propunere nebunească.

Şefii răsvrătitorilor şi mai ales Gavaletti şi Răteanu, e- 
rau de o specie cu Săculici, palavragii şi revoluţionari „à ou
trance”, necunoscători de starea spiritelor, de mijloacele tre
buincioase şi de cerinţele poporului.

Eliad intrase chiar în acea zi de Dumineca Tomii şi de a 
tunci mişcarea căpătase o îndoită viaţă.

El aduse cu sine prestigiul meritelor sale, elevii săi nu
meroşi şi mai ales întinsa-i popularitate printre negustorime.

Cu toate că Radu nu se unea în multe privinţi şi combă- 
tea mai întotdeauna cele mai multe păreri ale şefilor, se hotă- 
rîse totuşi să lucreze din toate puterile pentru grăbirea şi 
triumful mişcării. Socotea că în orice caz, trebue să iasă ceva 
bun pentru popor din această mişcare; cel puţin se va pune 
capăt nefastei puteri a Căpitanului Costache.

cu con-

îV:. . ;
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Fiara aceasta cu chip de om îi sta veşnic pe suflet. II 
vedea întotdeauna înainte, cu chipul lui respingător, cu mus- 
tăţile-i roşii şi sbârlite, semeţ şi ameninţător

Toată puterea pe care Radu o punea în vorbe, era revăr
sarea acelui nesecat dor de răzbunare care-i umplea sufletul; 
Şi, în cea mai mare parte, propaganda sa îşi găsea temeiul în 
repetita invocare a numelui acestuia şi a faptelor săvârşite 
de el.

Printre mici negustori, mai cu seamă, cari se arătau ne
încrezători sau îndărătnici faţă de cuvintele lui Radu, evoca
rea tuturor ticăloşiilor asupritorilor şi jafurile lui Căpitan 
Costache, era cel mai puternic cuvânt de convingere.

Odată cu activtatea pe care o consacra mişcării, Radu îşi 
continua zadarnicele-i cercetări.

Ziua, mai cu seamă după amiază, căci dimineaţa era ocu
pat cu lucrările date de Comitet — pornea cu Dinu prin locu
rile cele mai îndepărtate şi mai suspecte, spionau, întrebau. 
Dar toate ostenelele lor erau zadarnice.

Mama Smaranda, la care se ducea adesea după moartea 
lui Jupân Tudósé, plângea întruna neştiind nimic de urma 
copilei sale.

Oamenii din mişcare fiind întrebaţi, aşişderea, nu ştiau 
nimic ; unul dintr’înşii fost dorobanţ la Agie, i-a indicat un 
loc, pe la Sf. Elefterie, unde însă nu putu afla nimic ; casa era 
locuită de o femeie bătrână, care-i mărturisi că odată Că
pitan Costache a ţinut o cameră cu chirie, la ea, dar e mult 
de atunci.

Urmărirea căpitanulu, de asemenea nu dăduse nici un 
rezultat mulţumitor.

O singură dată lui Radu îi scăpărase scânteia nădejde!. 
După ce-1 urmărise vreo trei ceasuri pe mai multe uliţe, Radu 
văzu pe Căpitan însoţit de trei dorobanţi, osteniţi cu toţii, cum 
o ia încet pe podul târgului de afară, până la Biserica cu 
Sfinţi, apoi pe o ulicioară în dreapta şi, tot înnainte cotind 
de mai multe ori se îndreptau spre bariera Tancului. Era pe 
înserate şi cei doi tineri care îl urmăreau, începuseră să spere, 
când, la o răspântie, trebuind să meargă mai iute spre a-1 
vedea încotro apucă, s’a întâmplat că unuia dintre dorobanţi 
să i se deslege chinga delà şea, şi dându-se jos, zări pe Radu 
pitulându-se după nişte uluci.

Bănuind ceva, dete de ştire căpitanului care porunci la 
doi dorobanţi să se ia după ei.

A început atunci o goană nebună ; cei doi tineri săriră 
un zăplaz, intrară într’o grădipă şi de acolo într’alta şi apoi 
într’alta urmăriţi mereu de dorobanţii care descălicaseră şi se 
luaseră după ei.

Radu şi cu Dinu au avut noroc. Sărind dintr’o curte în 
uliţă, au intrat în gangul unei case mari de peste drum şi, de

I
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acolo eşind în cealaltă parte, fără să fie văzuţi de cineva, au 
dat de o răspântie unde dorobanţii le peirdură urma. De atunci 
Căpitan Costache, lăsă în urmă ca la două sute de paşi, un 
dorobaţ sau doi, când apuca în partea aceea. Cei doi tineri 
erau încredinţaţi că pe acolo trebue să fie cuibul, şi-şi petre
ceau jumătatea de zi cutreerând uliţele mărginaşe.

Pe acolo erau locuri potrivite pentru o ascunzătoare : uli
ţele erau mai întotdeauna pustii ; casele mici, în fundul curţi
lor şi cele mai multe locuite de văduve şi oameni sărmani. Cu 
toate acestea, ca şi mai înainte, ostenelile lui Radu au fost 
nerodnice.

Intr’o seară, când se întorceau acasă, osteniţi de nefolosi
toarele lor cercetări, Dinu zise :

— Mâine seară, să mergem la cârciuma lui Limbă-Lată ; 
acolo ştiu eu că vin mulţi de-ai noştri. Vom face propagandă 
şi vom cerceta, totodată şi despre ce vrem să aflăm.

*—Ai mai fost pe acolo, cândva ? întrebă Radu.
— Da pe unde n’am fost eu ? răspunse Dinu cu ifos. Mai 

ales când stătea pe acolo şi demoazela Marta.
Iată cum îi întâlnim în seara de 18 Mai, pe tinerii noştri 

în acel local.
Cârciuma lui Limbă-Lată, era un fel de magazie mare, 

cu păreţii de nuele, lipiţi cu pământ, acoperită cu stuf şi pe 
lângă cişmigeaua care era în fund, lângă gura beciului, n’avea 
altă mobilă decât o masă mare de scânduri şi câteva scaune 
lungi, tot de scânduri.

Când au intrat cei doi prieteni, în cârciumă erau adunaţi 
cincisprezece consumatori, de profesiune necunoscută, cu pri
virile mai mult decât suspecte, cari-i priviră chiorâş, bănuitori 
şi aruncând dese priviri spre uşă.

Trei dintre ei însă, recunoscură pe Dinu şi se sculară, să-l 
primească, şoptindu-le celor dimprejur :

— Fiţi fără grijă, sunt boeri de-ai noştri.
Limbă-Lată, om cărunt, gros şi burtos, fost in tinereţe bun 

client al Agiei, îi privea curios delà tejghea.
Mare fu mirarea lui Radu însă, când între cei trei recu

noscu pe Săculici.
— Bravo ! fraţilor, zise el îmbrăţişânu-i. Bine aţi făcut, 

de-aţi venit şi voi.
Cum vedeţi, eu lucrez mereu. Avem aci câţiva cetăţeni 

de inimă, pe care poţi pune temeiu.
Unul din ceilalţi doi era fiul unui cavaf, care, la moarte, îi 

lăsase mai multe mii de galbeni.
Cum însă fiului îi plăceau mai mult zaiafeturile, în vreo 

doi ani ajunse la fundul pungii. Vânduse şi nişte căscioare 
şi acum trăia' cum putea, duşmănind de moarte pe oamenii şi 
măsurile Agiei.

El se numea Ştefan Piroşcă, era înalt, sprâncenat şi voi-
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nie : avea n oarecare învăţătură, pe care, dealtminteri o urîse 
tot aşa de mult ca şi pe dorobanţii Agiei.

Celălalt, Take Basma cu numele, mai mărunt, cu câteva 
fire de mustaţă galbenă, fusese impiegat la Caravasara şi dat 
afară fiindcă „vămuia” prea mult lumea ce-i cădea în mână.

O parte din ceilalţi erau de aceaşi teapă. Erau apoi câţiva 
mahalagii aduşi de Piroşcă şi Basma, spre a fi iniţiaţi în taina 
mişcării.

— Iacă, fraţilor, zise Săculici, întorcându-se către con
sumatorii cari se sculaseră în picioare, după îndemnul lui 
Basma, iacă încă doi fraţi de-ai noştri, doi români, fii de 
boeri ca şi mine, care vin în mijlocul vostru spre a vă arăta 
drepturile voastre de cetăţeni.

— Să le dea Dumnezeu sănătate, zise unui cam ameţit de
băutură.

— Şi acum, de bună venire să cinstim un bărdac de vin, 
adause altul, trântind pe masă o oală de mult golită.

— Da, da ! urmă Săculici. să mai vie şease oale de vin, 
jupan Neagule.

— Numai decât, boerilor ! răspunse patronul.
Vinul fu adus, cât ai clipi din ochi şi pe când Piroşcă îl 

turna în bărdace Săculici se aplecă la urechea lui Radu :
— Vezi, mon cher, cu ăştia o să facem ce-om face. Tu 

bine faci de mai vii şi pe aici. Cu negustorimea merge greu, 
o ştiu, sunt încăpăţânaţi. Ţi-o spun, franchement ! Mahalajm 
e totul !

0 ImCIAŢIUW'
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Apoi ridicându-se, cu paharul în mână (boerilor le dăduse 
pahare) zise, adresându-se adunării:

— Beau fraţilor, pentru fericirea populului român şi pen
tru isbânda luptelor noastre.

— Ura ! Să te-auză Dumnezeu ! răspunseră toţi laolaltă.
După ce băură adause :
— După cum v’am spus, câţiva juni români de inimă, 

văzând asupririle boerilor şi nevoile Ţării, şi-au pus viaţa ’n 
joc ca să îndrepteze lucrurile. Nu mai ne trebue boeri asu
pritori şi nu mai vrem ca poporul să nu aibă nici un drept 
la viaţă. Trebue să fim egali înaintea legilor ; să plătească şi 
boerii bir, să fim toţi fraţi...

— Ura ! Să te-auză Dumnezeu, zise gloata.
— Bine vorbeşte ! zise Piroşcă la urechea unui vecin.
— Suntem toţi Români, zise Săculici, toţi fii ai aceleaşi 

Patrii. Să luptăm cu toţi pentru întărirea şi neatârnarea ei ! 
Nu vedeţi cum ne-au făcut de râs, boerii ? Ne-au inchinat ţara 
la toate naţiile străine, numai ca să trăiască ei în abondansă şi 
nesupăraţi de nimeni.

— Tiii ! Da bine mai vorbeşte conu Săculici ! şopti iar
Piroşcă.

— Trebue să fiţi gata cu toţii, după cum zice scriptura, 
urmă oratorul, căci nu ştie nimeni când va veni ceasul.

Vi se va da arme sau bani.
— Şi bani ? întrebă doi inşi deodată.
— Sau bani, da, ca să vă cumpăraţi arme
Sunteţi toţi cetăţeni..
— Ce zice că sântem ? întrebă unul.
— Adie, pe radicală, români ! răspunse vecinul.
— Să vă arătaţi că ştiţi să vă apăraţi drepturile voastre 

şi la nevoe să le luaţi cu arma în mână, aşa cum cetăţenii Pa
risului au ştiut să le ia.

— Ce spui ! zise un altul şi ăi din Paris au făcut aşa ce-
vaşilea ?

— Şi toată Franţa...
— Şi Franţia şi Parisul ?
— Şi Franţa şi Italia şi Germania ! Toţi popolii conştii de 

ei, s’au trezit la glasul sfânt şi dulce al libertăţii şi egalităţii !
— Trăiască liberteaua şi egaliteaua ! 

strigară mahalagii noştri, golind ultimile picături din oale.
Săculici îşi şterse sudoarea de pe faţă şi se întoarse la cei 

doi amici, zicând în franţuzeşte :
— Aşa muncesc întotdeauna ! E greu, dar, patria înainte 

de toate ! Noroc că sunt toţi buni patrioţi...
Odată oalele golite porunci şi Radu încă şase, în uralele 

întregei cete.
— Acum, zise unul din cei cincisprezece, noi avem să 

facem ce ne va porunci 'luminarea voastră...

>•
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— „Nu „luminarea, voastră” ci „fraţilor”, zise Săculici. 
Şi noi nu poruncim, ci îndemnăm ca buni patrioţi.

— Tiii ! da bine mai vorbeşte !... şopti iar Piroşcă plin de 
admiraţie. Miere, nu altceva !

— E... fraţilor, atunci, continuă cetaşul vorbitor, noi 
facem tot ce ne veţi spune.

Dar vorba e, nouă ce-o să ne iasă ?
— Aşa e ! aşa ! repetă toată ceata, în cor. Ce-o să ne vie

nouă ?
— Aveţi să fiţi toţi chivernisiţi ! zise Săculici, solemn. Pe 

răspunderea mea, toţi, până la unul, vor căpăta slujba pe 
care o va dori ! Şi apoi, averile vor fi împărţite d’o potrivă...

— Bravo ! Să trăiţi ! zise gloata.
— Să trăiască Patria ! zise Săculici.
— Nu făgăduişi cam mult ? şopti Radu, în franţuzeşte.
— Altminteri ce să fac ? numai aşa poţi face treabă cu 

ei, şi, pe urmă, adică, de ce nu ? răspunse Săculici.
Oalele se goleau şi ceata patrioţilor se făcea din ce în ce 

mai sgomotoasă. La o vreme, Săculici zise celor doi prieteni:
— Spuneţi-le şi voi ceva că eu am ostenit !
— încă şease oale de vin ! spuse Dinu.
— Zi-le tu, Radule, ceva.
Radu sta gânditor, privind şi ascultând vorbele celor din 

prejur. Cu toate că fusese nevoit şi el să vorbească de mai 
multe ori înaintea unui astfel de public, totuşi o scârbă, un 
sentiment de desgust, îl cuprinse, văzând cu cine trebuea să 
lucreze.

In primele zile ale uceniciei lui de revoluţionar, colindase 
prin multe localuri de-astea, dar în urmă le părăsise, văzând 
că e cu neputinţă să se adapteze situaţiei. Din acest motiv, de 
câtva timp îşi îndreptase ochii asupra negustorimei, în mijlo
cul căreia căuta să semene ideile revoluţionarilor. Simţea bine 
că momentul isbucnirei era aproape, şi că elementele cele mai 
numeroase şi mai hotărîte, pârghia acţiunei, avea să fie pleava 
aceasta a mahalalelor, şi se lupta din răsputeri să dea o faţă 
mai curată mişcării, atrăgând de partea ei, măcar o parte din
tre negustori.

...Radu voi să se scoale ca să spună câteva cuvinte, dar 
tocmai atunci se auzi glasul gros al lui Piroşcă strigând să se 
facă tăcere, fiindcă vrea să spună ceva ce i s’a întâmplat-

Tăcerea se făcu greu, căci cei mai mulţi, după atâta bău
tură, erau aşa de entusiaşti, în cât începuseră să strige în po
triva Agii, a boerilor şi a Domnitorilor, cu atâta furie, în cât 
ar fi făcut praf pe ori care dintre aceştia- le-ar fi eşit atunci 
înainte.

Piroşcă începu cu glasul său gros şi răguşit de băutură :
__Să vedeţi, fraţilor, ce mi s’a întâmplat mai deunăzi! Cât

p’aci era să dau ortu popii...
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— Când te-a înhăţat, la cafenea ? întreabă unul.
— Da, atunci. Lăsaţi-mă să spun. Eram în cafeneaua delà 

hanu Roşu, cu văru Ilie, care n’a putut să vie astă seară... Are 
o hamorează ! şopti el la urechea lui .Radu. începusem să fa
cem niţică prapagandă, când unu care sta într’un colţ, vine 
la mine şi mă ia de mânică să mă ducă la Agie. Văru Ilie 
sare, şi’i dă un pumn în nas de-1 podideşte p’ăla sângele, şi 
fuge.

Când să fug şi eu, sare lumea şi mă dă pe mâna copoiu
lui, care chemase un dorobanţ..

M’a dus la Agie şi m’a trântit in beciu, după ce mi-a dat 
şi vre-o doi ghionţi. Acolo mai erau vre-o câţiva d’ai noştri şi 
alţii streini, aduşi de nimica toată... Am stat aşa cam până 
sub seară, când văzurăm pe Căpitan Costache că intră cu patru 
dorobanţi şi după ce-i dete p’ăilalţi, unul câte unul, să-i ducă 
în altă parte, vine la mine şi mă întreabă : „Da tu ce te-ai 
apucat, haimana ? ” că mă cunoştea mai dinnainte.

Eu de colo mă fac nisnai şi-i răspund :
— „Mă mir .şi eu coane Costache, că n’am făcut nimic !“.
Da tocmai iacă vine şi blestematul ăla din cafenea, care 

mă înhăţase, şi-i spune tot ce auzise din gura mea.
Atunci căpitanul se repede şi mă arde de vre-o două trei 

ori cu gârbaciul, pe urmă porunci la doui dorobanţi să mă 
desbrace... să iertaţi... de pantaloni... Şi dă-i ! Mi-a tras cu o 
vergea de fier; până am leşinat.

A doua zi mi-a dat drumul ! Vai de mine cum am venit 
până acasă ! M’a oblojit baba Dina cu foi de ştevie unse cu 
alifii, vre-rO trei zile, până am putut să merg. Acuma, slavă 
Domnului, m’am pus iar pe treabă...

Gălăgia începu iar, până ce, la un moment dat, Săculici, 
întorcându-se către Piroşcă şi Basma, le zise :

— Spuneţi-le să tacă niţel că vreau să le vorbesc !
Şi apoi, către Radu şi Dinu : Trebue să-i punem să jure.
Piroşcă răcni la băutori să facă tăcere şi când se făcu, în 

sfârşit, cu condiţie să se mai aducă un rând, pe care’l po
runci tot Săculici, acesta le zise :

— Crez, fraţilor, că aţi înţeles cu toţii scopul nobil pe 
care’l urmărim şi că, după cele ce v’am spus atât eu cât şi 
fraţii Piroşcă şi Basma, sînteţi destul de hotărîţi şi luminaţi!...

— Da, da ! sîntem, îhî ! — grohăi gloata ameţită.
__De aceea urmă Săculici, trebue să fim toţi siguri că

vre unul din noi nu se va abate delà datoria lui, trebue să 
juraţi cu toţii credinţă şi supunere, pe tot ce aveţi mai scump 
în luihe !..

__ £U jur pe capul Măndichii mele! strigă unul ridican-
du-se cu greutate-

__Şi eu p’al... voi să urmeze altul.
7
ifeSi -... Ifcfe- •
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— Nu fraţilor, curmă vorba Săculici. Veţi jura pe Sf. 
cruce. Jupân Neagule, n’ai o cruce ?

— Ba mi se pare că am una, zise întrebatul, deşteptân- 
du-se de pe scaunul pe care moţăia. Să v’o aduc ?

— Da, da ! răspunseră mai multe voci.
Crucea fu adusă şi Săculici, ridicând-o în sus, striga:
Ridicaţi mâna dreaptă în sus şi ziceţi după mine : In faţa 

lui Dumnezeu care ne vede, jurăm că ne vom jerfi viaţa pen
tru mântuirea Patriei, supunându-ne la toate câte vor porunci 
şefii noştri.

Ceata mormăi la o laltă aceste cuvinte, pe când Limbăm 
Lată, care văzuse multe în viaţa lui, se uita cu aerul cel mai 
nepăsător din lume.

— Vă mulţumesc, fraţilor, în numele Patriei ! zise Săcu
lici, punând crucea pe masă. Cu oameni de inimă ca voi, cu 
patrioţi ca voi, strigoii de boeri nu vor putea nici odată- să su
grume popului.

— Tii ! da bine mai vorbeşte, Doamne, se extaziă Pi-
roşcă.

Săculici luă în mână un pahar plin şi: contniuă.
— Beau acest pahar în sănătatea voastră, fraţi români, în 

sănătatea poporului român şi pentru triumful ideilor noastre.
— Ura ! La mulţi ani S urlă ceata, golind bardacele.
După ce bău, Săculici urmă din nou :
— Căutaţi fie care să vă faceţi datoria. Strigaţi în potriva 

nedreptăţilor, faceţi propagandă şi D-zeu va fi cu noi !
Piroşcă ne mai putând să’şi înăbuşe admiraţia,îl apucă 

de gât şi’l sărută. Atunci îi cuprinse pe toţi furia pupării.
Răsturnând scaune, bardace, oale, ghiontindu-se, năvăliră 

cu toţii asupra lui Săculici ca şi asupra lui Radu şi a lui Dinu, 
strângându-i în braţe şi pupându-i până ce’i făcu tot una de 
vin, pe faţă şi pe haine.

Se pupară apoi între ei, pupară pe Limbă-Lată, pe băia
tul din prăvălie şi ne mai având pe cine să pupe, începură să 
sugă iarăşi bardacele cu vin.

Tocmai atunci se auzi afră un zdrăngănit de coarde şi un 
ţigan băgă capul printre obloane.

— Bravo ! Stănică ! Vino încoa ! strigară câţiva din ceată.
Un lăutar bătrân cu vioara, şi altul ceva mai tânăr c.u 

cobza, intrară în năuntru.
— Să jucăm o horă cu toţii ! strigă Piroşcă.
— Să joace şi boerii ! răcni unul.
— Cu toţii, fraţilor, cu toţii zise Săculici care se ameţise 

şi el d’abinelea ! Haide Dinule, haide Radule !
Atunci se începu o horă disperată, cu ţipete şi cu stri

găte, răsturnând tot ce isbea în cale. Unii, ne mai putându-se 
ţine pe picioare, se loveau de masă, de păreţi, cădeau peste

i:
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vecinii lor, care, ţinându-se mai bine, jucau de duduia pă
mântul.

Nici unuia nu-i era teamă ca nu cumva vr’un copoi d’al 
Agiei să-şi facă apariţia. Ştiau că Limbă-Lată nu mai e de 
mult vizitat, noaptea, de asemenea mosafiri neplăcuţi ; bă
trânul unsese osia la vreme, şi acum îşi privea consumatorii 
liniştit, aşteptând să se mai comande „un rând“.

Cu toate că băuse fiecare cât şeapte, cei mai mulţi se ţi
neau bine.

Numai doi căzuseră din horă şi, ne mai putându-se scula, 
se hotărâseră să doarmă acolo, jos, pe pământul gol.

Când hora se sparse, Săculici, entusiasmat, strigă lăuta
rilor :

— Zi cântecu meu ! Stănică !
Stănică, fostul staroste al lăutarilor din Craiova, pribegit 

în Bucureşti de câţiva ani, începu să zică acel cântec atât de 
favorit junimei de pe atunci :

Foaie verde de trifoi 
Bate-i doamne pe ciocoi.

Săculici îl acompania, întrerupându-se din când în când, 
spre a striga entusiasmat lui Radu, care de altfel stetea ală
turi :

— Iacă, mon cher, popului român ! Asta e popului român! 
Şi arăta spre cei din prejurul său, adăogând cu mulţu

mire :
— Ah ! de-ai şti ce fericit mă simţ în sânul populului !
Spre a face şi mai generală această fericire, comandă încă 

un rând de oale cu vin.
Dinu, atingând cu cotu pe Radu, îi zise arătând pe pa

trioţii cari cu ochi de lup aşteptau să iasă Limbă Lată din 
beciu :

— N’o să putem face nimic astă-seară. Nu ne-am putea 
înţelege cu nici unul ! In vremea asta oalele veniră şi bărda- 

% cele se umplură rând pe rând.
Băură toţi, băură şi lăutarii ; trebui să bea şi Radu, care 

simţea că începe să i se turbure mintea. Spuse lui Dinu că 
vrea să plece, dar Săculici, care era în culmea chefului, cum 
auzi aceasta, îl apusă pe Radu în braţe şi nu voi cu nici un 
preţ să-l lase să plece de lângă el.

— A ! tu nu l’ai auzit, mon cher, pe Stănică, zise el.
Apoi întorcându-se către lăutar :
— Zi, Stănică, ce ştii tu mai frumos, ce ţi-a fost ţie drag 

în tinereţe !
Atunci începu bătrânul lăutar să-şi deşerte comoara cân- 

tecilor sale bătrâneşti.
Cântă vitejia lui Corbea, curajul lui Baba Novak, luptele 

lui Cătănuţă ; durerea meşterului Manole ; pe Iorgovan şi pe
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Gruia ; pe toţi câţi în amintirea lui ocupau locuri de uriaşi. 
După fiecare cântec se oprea ca să bea bardacul pe care i-1 
întindea Săculici.

Ceilalţi rând pe rând adormiseră, unii cu capul pe masă, 
iar alţii dormeau pe jos, mormăind din când în când cuvinte 
neînţelese ; numai Piroşcă şi Basma steteau încă pe picioare, 
luptându-se de istov cu somnul.

Radu era robit de cele ce auzea ; uitsae tot, uitase pentru 
ce venise, unde se afla, ascultând numai glasul lăutarului care 
se înfierbânta din ce în ce mai mult.

— Acum cântă şi pe cel mai frumos, zise Săculici, că tot 
nu l’ai cântat.

— II ţineam la urmă, coconaşule, răspunse Stănică.
Şi după ce mai răsuflă puţin, mai îşi încordă vioara, şi 

mai bău un bărdac de vin, începu să cânte cu un glas plin de 
sentiment şi în care căuta să pună toată vigoarea tinereţei de 
mult apusă. Era cântecul Jianului, cântecul care cu două zeci 
de ani mai înainte răsuna în toate câmpiile, în toate văile şi 
în toţi munţii României.

Săculici părea scos din fire. Bătea din picior, striga bravo! 
iar când lăutarul ajunse la :

!
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îancule Jianule
Ţi’este murgul cam nebun
Trece Oltul ca pe drum...

Şi mai ales la :
Da-r-ar bunul Dumnezeu 
Să umble şi plugul meu,
Din baltag să-mi fac un plug 
Pistoalele să-mi înjug 
Să trag brazda dracului 
In calea bogatului...

Săculici îl acompanie cu vocea, gata să-i sărute de plă-

Lău tarul cântase cu atâta inimă în cât lui Radu îi veni
seră lacrămi în ochi ; băgă mâna în buzunar, scoase trei sfanţi 
şi-i băgă în vioara lăutarului.

— Să nu mai mori, Stănică ! strigă Săculici.
Nu de geaba ai fost tu starostele lăutarilor din Craiova.
— Ei coconaşule, oftă bătrânul lăutar, să mă fi auzit pe 

mine când eram mai tânăr ! când ain cântat odată chiar lui 
Iancu Jianu...

— Lui Jianu ? întrebă Radu, curios.
—- Da, coconaşule, chiar lui Iancu Jianu, şi nu aşa ele

— Când şi unde ? întrebă Săculici.

cere i
»

mult.
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— Mai acu vre-o patrusprezece ani, în Caracal. Era masă 
mare la conu Iancu Bibescu, ispravnicul, şi veniseră o sume
denie de cucoane şi de boeri.

Pe Jianu eu nu’l cunoşteam. Auzisem că e zapciu şi că 
are o moşie la Grozibod, da nu’l văzusem nici odată. La 
Caracal mă adusese cu poşta delà Craiova, ca să le cânt. Şi, . 
numa, după masă, iacă se scoală cocoana Elenca a Herăscului, 
şi-mi spune să zic cântecul Jianului. Eu încep, îl zic, şi nici 
nu apucasem bine să sfârşesc, când se scoală un boer, — de 
stat mijlociu, dar bine legat şi cu mustaţă neagră — ia un 
pahar de vin, puse douăzeci de galbeni în el, şi mi-1 dă zicân- 
du-mi :

— Bea mă, delà Iancu Jianu, în sănătatea cocoanelor !
Eu am băut paharul şi am sărutat mâna, încremenit. 

Spunea că nu mai auzise nici o dată cântecul lui aşa de bine 
cântat. Eh ! eram şi eu tânăr p’atunci ! încheie Stănică, oftând 
din adâncul inimei

Afară începuse să se crape de ziuă.
Cei. trei tineri se sculară, şi cerură cârciumarului să le 

facă plata. Limbă lată veni în fugă, şi după vr’un sfert de 
ceas de socoteli făcute cu tibişurui pe masa de lemn, spuse :

— Trei zeci şi opt de lei şi două zeci de parale.
Săculici plăti singur, tot, cu toate protestările celor doi

prieteni.
Ce e drept, socoteala era cam prea încărcată ; jupân 

Năstase se pricepea bine să-şi facă treburile.
După ce Săculici mai dete un icosar lui Stănică, eşi, între 

cei doi prieteni.
Piroşcă şi Basma îi însoţiră, dătinându-se, pănâ la uşă, 

unde Săculici le zise .
— Să veniţi mâine după prânz, la mine, ca să vă mai 

spun câte-ceva. Ţineţi băeţii gata la ori ce !
— Las' pe noi, coane Iorgule, răspunseră în cor cei doi.
Tinerii noştrii porniră spre casă, mergând cam la o de

părtare de o sută de paşi, unul de altul, spre a fi mai la adă
post de bănuelile străjerilor.

Spre răsărit cerul începea să se aurească.

%



CAPITOLUL II ï
căsuţă mică dar curată, tocmai aproape de ba
riera Iancului, împrejmuită de o livadă de pomi 
şi cu un zăplaz înalt la uliţă, era locuinţa în care 
de o săptămână şi mai bine, plângea inima zdro
bită a Elencuţei.

In Dumineca aceea a Tomei, după ce părinţii 
săi plecaseră la biserică, auzind un sgomot la 
poartă, şi voind să iasă să vază ce este, se pome
nise apucată de doi dorobanţi, legata la ochi şi 
cu gura astupată tîrîtă la o trăsură închisă, care 
aştepta la porată.

In trăsură leşinase, şi când îşi veni în fire, 
se văzu în căsuţa aceasta, întinsă pe pat iar pe 
dorobanţul care o legase la ochi, dîridu-i să mi-

;•
:
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roase oţet.

încă de dimineaţă de tot, un om de încredere-al tistului 
spionase delà cârciuma lui Iordan plecarea părinţilor Elencu
ţei; mai departe, la o răspântie, alţi trei dorobnaţi stăteau pe 
lângă o trăsură închisă, în care aştepta Căpitan Costache.

Cînd părinţii Elencuţei ajunseră la biserică, dorobanţul 
alergă de vesti pe cei delà răspântie, cari veniră cu trăsura 
până la poarta lui Jupîn Tudósé. Unul sări peste uluci, deschise 
poarta şi intrară cu toţii, afară de Căpitan Costache. Tocmai 
atunci eşea şi Elencuţa.

Răpirea se săvârşise fără sgomot, fără nici un ţipăt, nevă
zută de nimeni.

Când s'a deşteptat din leşin, sărmana fată, cu ochii spe
riaţi, întrebă pe păzitorul ei :

— Unde sínt ? Cine m’a adus aici ?
— Eşti la Căpitan Costache, răspunse scurt şi răspicat 

dorobanţul.
Plînse, se rugă în genunchi s‘o lase să plece, făgăduind 

tot ce-i putea trece prin sbuciumata ei minte. ^
Drept orice răspuns, dorobanţul eşi, încuind uşa pe 

din afară.
In casă nu mai era nimeni’; nici o şoaptă nu se auzea.
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Odaia în care se afla Elencuţa era mică, şi ca mobilier 
avea un pat de lemn, acoperit cu un macat de lână, cadrilat ; 
câteva scaune şi spătare tot de lemn ; o masă pe care stătea 
un sfeşnic şi sticla cu oţet ; în părete o icoană a Maicii Dom
nului, încolo nimic.

Când se văzu atât de singură şi fără nici un ajutor, Elen
cuţa căzu din nou pe pat şi ascunzându-şi între perne capul, 
începu să plângă cu hohot, blestemându-şi soarta, smuleân- 
du-şi părul de desnădejde. înţelegea bine ce o aşteaptă.

Ii veni în gând să se omoare, decât să fie pradă poftelor 
acelui monstru. Dar cum ? Cu ce ? In casă nu era nici o armă, 
nimic.

Aruncându-şi ochii împrejur, văzu în părete icoana Maicii 
Domnului.

Căzu în genuchi şi cu lacrimi fierbinţi începu să se roage.
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După amiază, dorobanţul intră şi-i aduse o tavă mare cu 
mâncări, pe care o puse pe masă, unde rămase neatinsă.

Seara târziu de tot, când în tot oraşul nu se mai auzea 
nici uiî sgomot, cineva bătu cu tărie în poartă ; se auzi un 
tropot de cal, întrebări şi răspunsuri, apoi nişte paşi greoi 
răsunară în tindă.

Căpitan Costache intră şchiopătând, încuind uşa după el.
Când Elencuţa îl văzu, dete un ţipăt, apoi îi căzu în ge

nunchi, rugându-1 să aibă milă de ea şi să-i dea drumul.
Căpitan Costache o ridică de jos, rânjind batjocoritor, o 

aşeză cu sila pe pat, voind să o sărute. Sărmana fată, se smuci 
cu putere din mâinile lui şi fugi spre uşă, ţipând.

— Strigi degeaba ! spuse monstrul.
Elencuţa ridică spre el ochii negri plini de obidă şi de 

desnădejde. Căpitan Costache o privi, apoi îi zise :
— Nu vreau să te silesc, fii fată cu minte şi nu te mai 

împotrivi. Eşti în mâinile mele. Dar dacă- nu vrei s’asculţi...
— Nu ! Nu ! Nu ! Dă-mi drumul : plângea Elencuţa, fe- 

rindu-se de braţele lui cari voiau s’o apuce din nou.
— O să asculţi de silă ! strigă Căpitanul înfierbântat, re- 

pezindu-se după ea ; o prinse şi o asvârli cu putere spre pat.
Atunci se începu o luptă disperată. Sărmana fată se sbă- 

tea, muşca şi într’o smucitură fericită, îi scăpă din braţe ; sări 
jos şi apucând din părete icoana Maicii Domnului o strânse 
la sân. căzând în genunchi înnaintea fiarei care se apropia. 
Deodată, ca oprit de o puternică vrajă, Căpitan Costache se 
dete îndărăt, privind cu ochii mari tabloul care i se înfăţişa 
ochilor.

>

O amintire veche, de mult uitată, se trezi atunci în mintea 
sălbatecului om. O povestire a maicii sale, din vremea copi
lăriei* lui.

întâia oară poate în viaţa lui, Căpitanul îşi asculta stri
gătul inimei : dete înapoi ca înaintea unei vedenii, zicând :

— Nu te speria, n’am să-ţi fac nimic cu sila ! Niciodată ! 
Dacă vrei, plec.

Şi eşi. •
Elencuţei nu-i venea să-şi creadă ochilor şi auzului. Se 

sculă, sărută icoana Maicii Domnului, o atârnă în cuiu şi apoi 
ascultă câtva timp, cu inima bătând.

Aceiaşi icoană apărase, într’o seară de niult, pe 
căpitanului Costache, când aceasta era fată tanara,^ de bat- 
jocora unui ofiţer cazac. Icoana păstrată şi legtaă în argint 
îi fusese dată lui, fiind singurul copil.

Cu câteva zile mai înainte de cele ce se petrecura în uliţa 
de la bariera Iancului, Căpitan Costache, închiriind casa 
céasta şi mobilând-o, aduse fără să bage de seamă şi acest 
sfânt obiect.

mama
i

î
ţ

1
a-

1

-.

d



108 Alexandru Antemireanu

...Iată de ce paşii lui şovăiseră.
El văzuse acolo, umilită, înfricoşată şi rugătoare, pe mama 

lui, îngenunchind desnădăjduită înaintea cazacului beat; şi

glasul inimii de mult amuţit, îi strigase atunci, ca niciodată, 
grozăvia faptei pe care vrea s’o săvârşească.

Zile după zile trecură şi Căpitan Costache, spre nemărgi
nita mirare a Elencuţii, se făcuse omul cel mai blajin din 
lume.

Adusese o femee bătrână să îngrijească de casă, fără ca
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să depărteze insă pe dorobanţ ; iar eî venea în fiecare zi, odată 
sau de două ori şi întotdeauna blând, căutând să-i îndepli
nească orice dorinţă, în afară de aceea de a-i da drumul. Mult 
blestematul om părea schimbat cu totul. Să fi fost iubirea 
care încolţea în sufletul lui ?

Nimeni din cei care au cunoscut pe fiorosul om al Agiei, 
n’ar fi crezut-o vreodată. Iar el nici nu lăsa să-i încolţească 
asemenea bănuială. El care îşi bătuse joc de cinstea atâtor 
fete... =

Plecase atunci, furios împotriva slăbiciunii lui, alergase 
mult pe uliţele Bucureştiului ; se hotărîse de mai multe ori 
să se reîntoarcă, dar imaginea Elencuţei, strângând cu des- 
nădejde icoana la piept, îi revenea fără ’ncetare. Chinul ei 
se îmbina ciudat cu ai maicei lui... Să fi fost iubire?

Elencuţa era mlădioasă, avea sânul tremurător, părul 
negru bogat, faţa albă luminată de ochi mari adumbriţi de 
gene mătăsoase. In inima monstrului începuse să ardă o fla
cără sfioasă şi mică, mică de tot la început, căreia el, om de 
patruzeci şi trei de ani nu-i putea pricepe rostul.

Căpitan Costache nu voise niciodată s’auză de iubire ; i se 
părea o înjosire pentru Un bărbat şi ar fi bătut de moarte pe 
cel care i-ar fi.spus cândva că el ar fi în stare să iubească o 
j'emee... Femeea ! Fiinţa cea mai înduşmănită şi mai prigonită 
de tistul Agiei.

Cu toate acestea, din seara când răpise pe Elencuţa, Că
pitan Costache se simţea sub stăpânirea unei puteri neînţelese, 
care ameninţa să-i prefacă firea cu desăvârşire. Şi nu voia să 
se lase ; lupta cu el însuş, căuta să-şi recapete vechile-i por
niri... Dar, când văzu că trec zile după zile şi cerbicia lui se în- 
covoaie ; că de atâta vreme de când ţinea pe Elencuţa lângă el, 
nu putuse să se atingă de ea, un gând neaşteptat îi veni în 
minte : s’o ia de soţie !

Era om bătrân aproape, şi şchiop şi urît, dar avea o avere 
bunicică şi trecere mare. Credea că prin aceasta va convinge 
pe Elencuţa, căci voia cu tot dinadinsul ca ea să-l ia de bună 
voe.
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In sfârşit, într’o zi îi spuse tot.
— Nu vreau să-mi răspunzi acum, continuă el, văzând 

groaza pe chipul ei. Să,té mai gândeşti, o zi ,două, trei... o 
săptămână şi când te vei hotărî, chem un popă, ne cununăm 
şi apoi mergem la părinţii tăi. Dar, să te gândeşti bine !

Tocmai frumos n’oi fi eu, dar n’ai să trăeşti cu nimeni 
mai bine. Tot ce ţi-o pofti inima ţi-aduc, numai să te văd mul
ţumită... N’am spus niciodată vorbe d’astea unei femei, dar, 
cu tine... altfel !

Cuvintele acestea, «Căpitan Costache le spuse anevoios, 
răspicat, par’că s’ar fi luptat cu cineva.

Oare se trezise pentru totdeauna, în inima lui, sentimentul

!
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umanităţii, sau era numai o uşoară pâlpâire pe care viitorul 
avea s’o stingă din nou ?

Ori cum ar fi fost, bucureştenilor deocamdată nu putea 
să le pară decât bine. Vedeau mai rar pe Căpitan Cos tache, 
mai rar îl auzeau înjurând şi numai la mare nevoe lovind cu 
gârbaciul.

In vremea aceasta pregătitorii mişcărei respirau mai liber, 
lucrau mai în voe, agitaţia lor se făcea tot mai de temut. Slă
biciunea lui Căpitan Costache era slăbiciunea întregei autori
tăţi a Statului şi întărirea propovăduitorilor mişcărei.

...Eleneuţa, de. când auzise din gura răpitorului ei acele 
neaşteptate cuvinte, nu mai plângea nu se mai ruga atât de 
des, se gândea fără încetare la vorbele lui, se gândea la tatăl 
său, la maică-sa, la Radu şi la lume.

La început luase cele spuse de Căpitan Costache drept o 
cumplită batjocură.

Pentru ce să-i ceară voinţa ei, odată ce se afla în mana 
lui ? Nu putea el să facă ce vrea ?

Dar, când în urmă, îl văzu atât de hotărît şi atât de pre
venitor, înconjurând-o cu atâta bunătate, un sentiment de 
simpatie amestecată cu »recunoştinţă îi cuprinse sufletul şi 
începu să privească pe tist cu totul altfel ca mai înainte.

Dar, totuşi, nu putea lua încă nici o hotărîre. Se gândea 
Ce va zice Radu ? Poate că lui o să-i pară rău. Dar de ce să-i 
pară rău dacă ea ar fi fericită. Ea îl iubea pe Radu ca pe un 
frate ; tot aşa i se păruse că o iubeşte şi el. Mai mult nu-şi 
spusese unul altuia, nici odată. Poate că Radu nu s’o fi gân
dind la ea. Căci altminteri, de ce până la Dumineca Tomei n’a 
mai venit pe la ei nici odată, după ce se mutase ? (Elencuţa 
nu ştia că tatăl său era cel care-1 oprise pe Radu de a mai 
veni pe la ei).

Apoi, dacă n’ar primi propunerea lui Căpitan Costache, 
acesta o să-i dea drumul ?

Şi chiar dacă i-ar da drumul, ce-ar zice lumea ?
Cine ar credea-o, când ar spune cum se purtase cu ea prea 

bine cunoscutul om al Agiei ? Toţi i-ar râde în obraz.
In ajunul sfinţilor împăraţi, pe la chindii, cineva bătuse în

poartă.
Dorobanţul însărcinat cu paza zări, peste zăplaz, doi tineri 

care se opriseră şi căutau să se uite în curte.
Radu şi Dinu observaseră mai de mult aerul misterios al 

acestei curţi, întotdeauna tăcută şi acum voiau să afle cine 
sta acolo.

Bătură de mai multe ori, până ce auziră pe cineva des
cuind poarta ; o femee bătrână scoase capul :

— Pe cine căutaţi Dv. ? întrebă ea.
— N'ai putea să-mi spui dacă stă aicea verişoara mea
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Elenca, a lui Jupân Tudose abagiu, din Dealul Spini ? zise 
Radu. Am venit din Vâlcea chiar astăzi şi mi s’a spus că ar 
fi stând p’aci.

In vremea aceasta Dinu observa tot interiorul curţii, dar 
nu văzu nimic ; n’auzi nici un sgomot ; curtea părea pustie.

— Nu şade, maică, nimeni afară de mine şi de nepotul 
meu, răspunse bătrâna voind să închidă poarta.

— Nepotu dumitale e acasă ? întrebă iar Radu.
— Nu, maică, e dus de două zile la Vărăşti.
— încă două vorbe, numai, zise Radu ţinând poarta cu o 

mână pe când cu cealaltă strecura bătrânei doi sfanţi. Nu ştii 
dacă a adus Căpitan Gostache chiorul, o fată prin apropiere ? 
Spune-mi te rog, dacă ştii... poate ai avut şi d-ta copii odată !...

Baba stătu un moment pe gânduri, şovăi şi după ce mai 
primi doi sfanţi delà Radu, se hotărî să-l întrebe :

— D-ta, ce eşti cu fata ?
— Sunt logodnicul ei ! spuse Radu cu lacrimile în ochi, 

şi o caut de două săptămâni, zadarnic, pe toate uliţele.
Baba mai gândi puţin, apoi zise cu ipocrizie !
— Atunci să-ţi spun, măiculiţă, adevărul lui D-zeu. Dar 

mă mir cum spui D-ta că eşti logodnicul ei...
— Ţi-o jur... vru să adaoge Radu.
— Căpitan Costache stă aici, îl întrerupse repede baba. 

Dar mâine, ori Duminecă, se cunună cu fata.
— Se cunună ? gemu Radu.
— Da, acum s'au dus amândoi ca să-şi târguiască 

nuntă.
— Amândoi ? Va să zică e şi cu voia ei ? întrebă repede 

Radu, îngheţând de durere.
— Se ’nţelege ! Coconiţa Elenca îl iubeşte.
— II iubeşte ? strigă Radu desnădăjduit. Nu se poate !
— Ba e chiar aşa, coconaşule ; sfântul adevăr ! Conu Cos

tache nu s’a atins de ea şi fata îl iubeşte. Nunta o fac chiar 
la părinţii ei...

— La părinţii ei?... Dar maică-sa nu ştie nimic'!
— Atunci s’or fi dus acolo... Da’ să nu dea peste Dv. aici 

că nu e bine !...
Şi baba închise poarta.
Radu rămăsese buimăcit, se sprijinea de prietenul său, ca 

să nu cadă. Nu mai vedea, nu mai auzea nimic.
Dinu mormăi înfuriat :
—-Aşa sunt toate femeile ! ca demoazela Manuţa.
Si, luând de braţ pe prietenul său, care se clătina ca un 

fir de iarbă, porni înainte.
In vremea aceasta, bătrâna şi dorobanţul radeau de se 

prăpădeau, în cuinea casei.
Elencuţa nu ştia nimic
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— D-altminteri, zicea dorobanţul, n’ai spus adevărul decât 
pe jumătate. Auzi, să nu se atingă de ea până acum ! Cum 
dracu ţi-a venit să spui o minciună atât de gogoneaţă ?

Şi isbucni într’un hohot de râs, neghiob, prelung şi sgo-
motos.

Baba se uită la el mirată.
— Aşa e, Dobre, asta nu-i minciună.
Dorobanţul holbă ochii la ea :
— Ce tot spui ? Căpitanul nu s’a atins de păsărică ? Fugi, 

bre, d’acolo ! Ce-a înnebunit ? Nu-1 ştiu eu ? Hei !...
— Zău, Dobre, nu s’a atins ! I-a intrat în cap s’o ia de 

nevastă şi pace. Se vede că dracu de fată l-a legat cu vr’un 
farmec.

Şi-i dete lămuriri mai amănunţite, despre cele ce ştia de 
la Elencuţa şi de la Căpitan Costa ehe şi despre care Dobre 
nici nu visa.

Dorobanţul rămase pe gânduri ; o flacără diavolească 
i-aprinse ochii. După câtva timp întrebă pe babă :

— Mâine seară nu vine Căpitanul ?
— Nu, aşa mi se pare. E sărbătoare mare... Da de ce mă 

întrebi ?
Dobre tăcu o clipă apoi răspunse :
— Atunci trebue să înştiinţăm pe Căpitan, astăseară. Să 

nu se întâmple ceva p’aici.
— Bine zici ! adaose baba. Se cade să-l vestim.

Vorbele lui Căpitan Costache începeau să prinză din ce 
în ce mai mult încrederea Elencuţei.

O singură stavilă rămăsese încă nedoborîtă : gândul că 
Radu putea să sufere de pe urma acestei hotărîri.

Dar, fără de veste, Elencuţei îi veni în minte bănuiala, câ 
poate, niciodată Radu nu s’o fi gândit s’o ia de soţie şi, apoi 
dhiar dacă ar fi avut gândul acesta odată, mai putea acum să 
se ţină de el, când ea stătuse atâta vreme alături de un Că
pitan Costache ?

Toată lumea îi cunoştea trecutul acoperit de blesteme, 
faptele-i nemernice.

Elencuţa se vedea, deci, silită să primească, chiar de a- 
ceastă lume care o înconjura şi în care trebuia să trăiască. Si, 
totuşi, de câte ori voia să se hotărască, simţea pe inimă ceva 
neînţeles, care o apăsa greu, greu şi dureros.

Seara, Căpitanul veni mai târziu ca altădată ; dar tot 
încărcat cu daruri pentru Elencuţa.

Era mai îngrijat ca de obiceiu ; revoluţionarii îi dădeau 
mult de lucru ; negustorimea începea să se agite ; mahalalele 
fierbeau. Intrarea lui Eliad sporise mult tabăra propagatorilor 
mişcărei. Vodă, însă, şovăia mereu ; dacă nu se luau măsuri
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energice, isbucnirea trebuia să se întâmple de azi pe mâine. 
Trebuia să alerge în toate părţile, să spioneze pe şefi, să ţie 
în frâu mahalalele, să liniştească pe negustori. Câţiva din boeri 
au început să se dea cu răsvrătitorii şi mulţi ajutau pe sub as
cuns mişcarea, cu vorba şi cu punga. Chiar în acea zi aflase 
că doi boeri de frunte, primiseră vizita lui Eilad.

— Şi toţi stau cu mâinele în sân, sfârşi necăjit tistul. Mă 
lasă pe mine singur să alerg... A început să mi se urască şi 
mai că-mi vine să las şi slujbă şi tot... Am strâns ceva şi aşi 
vrea să trăesc mai liniştit. Numai un lucru aşi mai dori...

Şi se uita la Elencuţa care sta pe colţul patului, jumătate 
ascultându-1 jumătate cu gândul aiurea.

Apoi, când cu un glas sfios şi trist, Căpitan Costache o în-

(

trebă :
— Tot nu te-ai hotărît Elencuţo ?
Intr’o pornire aproapte inconştientă, ea răspunse repede, 

fără şovăire :
— M’am hotărît ! Vreau, numai să văd pe mama.
Căpitan Costache zăpăcit de bucuria acestui neaşteptat 

răspuns, sări de pe scaunul pe care sta, şi luând-o în braţe, o 
sărută de mai multe ori plin de voioşie.

Apoi începu să facă planuri.
Se vor cununa la sf. Constantin, pe Podul de Pământ şi ea 

va merge acasă la el. Vor chema aici, pe părinţii ei, să le dea 
binecuvântarea. Nu vor face alaiu mare, căci o să-i cunune 
conu Alecache Villara, şi vor grăbi cât mai mult, dacă se va 
putea chiar Dumineca viitoare.

Elencuţa îl asculta tăcută, cu gândul aiurea ; o lacrimă îi 
alunecă încet, încet, pe obraz.

Căpitan Costache eşi afară să dea ordine şi când bătrâna 
îi spuse că doi flăcăiandri cercetaseră ziua despre fată, el răs
punse nepăsător :

— Acuma pot s’o caute... Nu mai e primejdie... S’a ho- !
tărît !

Totuşi Căpitanul se răsgândi : dădu ordine dorobanţului să 
fie totdeuna cu ochii deschişi ; poate chiar «că va mai trimite 
unul a doua zi...

— Da’ nu e nevoe, coane Costache, adaose repede Dobre 
dorobanţul. Poate să vie tot oraşul şi cât oi fi eu viu nu face 
nimeni nimic.

— Bine, Dobre, bine, zise Căpitan Costache mulţumit. 
Dar poarta să n’o mai deschideţi la nimeni. Eu, mâine seară 
nu viu, am treabă multă... Fii deştept !
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CAPITOLUL III.

iua Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena se în
cepu cu o vreme senină şi liniştită. Pe deasupra 
oraşului în sărbătoare, pe nesfârşitul ocean al ce
rului, se rostogolea soarele în toată splendoarea 
lui! primăvăratică, făcând să [sclipească crucile 
de pe clopotniţe şi dând nuanţe argintii florilor 
pline de parfum, ale pomilor de prin grădini.

Ziua aceasta era de multă vreme aşteptată de 
locuitorii Bucureştilor. Era hramul sfintei Mitro
polii a ţării şi obiceiul rămăsese din bătrâni ca 
Domnitorul să meargă cu mare alaiu, să asculte 

ffSSţ y I sfânta slujbă, dimpreună cu toată curtea lui. 
BÜP ţB} Afară de intrarea lui Vodă în capitală, la 

suirea lui pe tron, patru erau în fiecare an alaiu
rile mai de seamă, pe care le apucaseră bucu- 

reştenii, din vremea veche. Aceste patru alaiuri aveau loc 
în patru zile deosebite ale anului şi erau prilejuite de mer
gerea Domnului şi curţii sale la Pantelimon, la sf. Treime — 
când era hramul mânăstirii Radu-Vodă — apoi la sf. Constan
tin şi Elena, hramul Mitropoliei şi. in Joia dinaintea Rusa
liilor, când mergeau la câmpul unde se făcea şi se face şi 
acum târgul moşilor.

In vremea care ne pare „vreme de demult” dar de care 
nu ne desparte decât abia trei sferturi de veac, alaiurile a- 
cestea străluceau prin măreţia şi varietatea porturilor, prin 
dragostea cu care poporul însoţea alaiul, precum şi prin mân- 
dreţea uniformelor în care era îmbrăcată mica oştire a Ca
pitalei.

*

:

.
La aceste serbări, şi în deosebi la alaiul sf. Constantin şi 

Elena, Domnul mergea cu gabeniţă albă, pelerină de samur 
cu ceaprazuri de aur şi pe cap gugiuman de samur, cu fundul . 
alb. Iar boerii halea (în slujbe) aveau giubele roşii cu agrafe 
de aur, la brâu cu un hangiar şi cu o călimară suflată cu ar
gint — semn că erau „la putere” — în cap purtau gugiuman, 
tot de samur, dar cu fundul roşu ; boerii haia (cei care erau
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din „opoziţie”) purtau giubele măslinii, gugiuman cu fundul 
verde şi la brâu numai hangiar. Atât Domnitorul cât şi boerii 
toţi, mergeau călări. Cu alaiul mergea pe atunci meterhaneaua, 
sub conducerea lui Meterhagi-başa ; apoi surlarii cari mergeau 
pe vremuri în fruntea trupei de seimeni şi cu ei toată oştimea 
şi tot poporul Bucureştilor.

Calul Domnului se distingea prin strălucirea harnaşamen- 
telor, cari erau de catifea vişinie cusută cu flori de aur. Calul 
era ţinut de doi ciohodari domneşti, îmbrăcaţi în dulămi căp
tuşite cu mătase albă şi cu pulpanele înfipte în cordonul de 
fir care le încingea milocul.

După Domn venea întâiul spătărachi care ţinea însemnele 
domniei : Topuzul şi sabia ; pe urmă al doilea spătărachi, care 
ţinea cuca domnească, cu coiful de pâslă căptuşit cu mătase.

Veneau apoi beisadelele, tot călări, steagurile domneşti, 
apoi marele hatman şi la urmă într’un nesfârşit fir împestriţat, 
veneau toate breslele negustoreşti, rânduite după însemnă
tatea lor.

Aşa era alaiul care pornea odinioară, de la palat, în dea
lul Mitropoliei în. ziua sfinţilor împăraţi.

Acele timpuri trecuseră însă, şi de ele bătrânii delà 1843, 
îşi aduceau aminte ca de un vis frumos, pe care nu-1 mai no- 
vesteau nici copiilor, căci aceştia, crescuţi în ţările apusului, 
îl găseau prea barbar.

La 1848, lucrurile se schimbaseră mult, totuşi păstrau 
încă o slabă nuanţă care le lega cu trecutul. Şi această nuanţă 
era mai mult în firea lucrurilor, decât în aparenţa lor. Obiceiul 
se păstra încă viu şi era păstrat cu drag, forma lui însă se 
schimbase adânc.

încă de dimineaţă, lumea se strânsese în curtea palatului 
domnesc. Rând pe rând începuseră să vie miniştrii, boërii 
fruntaşi, oştirea şi toţi dregătorii statului.

Pe la orele 10 dimineaţa, cortegiul porni :
In fruntea tuturor mergea Aga, călare, urmat de toţi am

ploiaţii săi, de dorobanţii şi de lipcanii Agiei, de miliţia călare 
şi 6 parte din infanterie, apoi boerii de frunte şi Domnitorul.

Porturile boerilor erau europeneşti în mare majoritate. 
Bibescu purta uniforma militară, cu o mare decoraţie 
pe piept, cu sabie, epoleţi şi eşarfă, peste care cădea o manta 
mare, căptuşită cu samur şi având ca încheetori, la gât, două 
lănţişoare care se împreunau într’o agrafă ; nasturii erau de 
găetan şi lucraţi cu fir de aur ; căciula de samur, înaltă, avea 
sus, la dreapta, trei pene albe, prinse cu o agrafă de forma 
unei semi-lune.

Atât boerii, cât şi Domnitorul mergeau în butci şi în 
leşci deschise, cu. capră înaltă şi cu arnăut la spate. Caleaşca 
Domnitorului avea arcuri poleite şi era trasă de patru cai, cu

ca-
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harnaşamente. Vodă Bibescu avea la stânga pe ministrul său 
favorit, Alecache Vilara.

Intr’altă caleaşcă venea Doamna, strălucitoarele frumu
seţe, învăluită într’o mantilă de catifea roşie şi în cap cu o 
căci uliţă mică de samur, cu fundul tot de catifea.

Atât Domnul cât şi Doamna, zâmbeau poporului adunat 
pe delături, dar cu un zâmbet silit, care accentua şi mai mult 
tristeţea feţelor lpr.

Poporul care însoţea alaiul, deşi nu era atât de numeros ca 
altă dată, era tot în haine de sărbătoare. Multe exclamaţii, 
multe comentarii şi multe ocări se auzeau, totuşi, în mijlocul 
acestui popor

Tot aparatul de propagandă al revoluţionarilor era pus 
în mişcare, numai şefii nu se zăreau.

Căpitan Costache călare, în uniformă de paradă, alerga 
când în stânga, când în dreapta cortegiului, făcând loc şi o- 
prind lumea de a se îngrămădi, prea multă, în vreun loc ; tră
gând cu ureche la tot ce se şoptea, observând întreaga mulţime 
care însoţea sau privea cortegiul.

Când alaiul ajunse la Mitropolie, în sunetul clopotelor, 
mitropolitul cu mai mulţi preoţi primi pe Domn în amvon, îi 
dete să sărute crucea şi evanghelia, apoi intrară în biserică în 
cântecele slavoslaviei.

Domnul şi Doamna se aşezară în jeţurile rezervate lor, 
împodobite cu marca ţării.

Atât poporul cât şi curtea Domnească, ascultară sf. slujbă 
cu cea mai mare smerenie şi se miruiră cu evlavie.

După sfârşitul slujbei, Domnul, cu toată curtea sa, se în
toarse acasă, iar o parte din popor şi mai mulţi boeri merseră 
în câmpia Filaretului, unde, după datină, era întinsă o mare 
masă populară, dată de Mitropolit. Acolo, pe patru cişmele, 
era un salon, pe atunci aproape în ruină, ridicat încă din vea
cul al XVlI-a de Mitropolitul Dosofteiu.

In acest salon se servea odinioară masa dată de Mitro
polit. Frumoase sculpturi în marmoră împodobeau cişmelele 
şi scara acestui salon, iar dedesubtul lui, se aflau sculptate cu 
multă măestrie, în marmoră de Păros, cele douăsprezece zodii 
ale anului.

In acest câmp, poporul se deda toată ziua la chefuri şi ve
selii ; toată ziua se auzea glasul lăutarilor şi sbâmâitul cob
zelor lor.

numai acolo, ceaPoporul Capitalei nu petrecea însă 
mai mare parte se întorcea acasă, ori mergea pe la vreuna 
din numeroasele grădini, ducând cu ei cheful şi veselia ser- 
bărei.

:

HPetrecerile acestea erau cele mai bune prilejuri pentru 
propagandiştii răsvrătirei. Ici, vedeai un tânăr elev delà Sf. 
Sava, potrivind câte o vorbă împotriva cârmuirii, atunci când
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lăutarii se mai odihneau din cântec ; dincolo un negustor mai 
guraliv şi deja iniţiat, în termeni moderaţi şi pe ferite, căuta, 
în răstimpuri, să arate trebuinţa unei mişcări ; mai dincolo 
un preot şoptea cuvinte tainice la vreunul dintre cunoscuţii săi. 
Şi nu numai odată, glasul din ferit şi înăbuşit cum era la 
început, sub înrâurirea băuturii se ridica, devenea violent şi 
atunci dacă întâmplarea făcea să treacă un tist cu câţiva do
robanţi, ori mai ales Căpitan Costache, se strica şi chef şi tot.

In acea zi Căpitanul avu de lucru mai mult ca nici odată ; 
în fiecare moment un nou arestat lua drumul beciului Agiei. 
Când la Agie nu mai avură loc, fură trimişi la Sf. Anton, 
apoi la Cazarma Pompierilor din Dealul Spirei.

Prin mulţimea aceasta rătăcea, de asemenea, o mulţime 
de oameni, destul de bine îmbrăcaţi, cari se plimbau cu un aer 
nepăsător, dar erau întotdeauna cu urechea aţintită la ceea 
ce se vorbea împrejur. Unii dintr’înşii, când vedeau lume mai 
multă adunată la un loc şi auzeau rostindu-se vorbe aţâţă
toare împotriva Domniei şi consulului, se amestecau în gloată, 
se băgau în vorbă, până întărâtau şi mai mult spiritele şi apoi 
se furişau binişor, alergau la comisia cea mai apropiată, ori în
semnau ceva pe câte un petec de hârtie, pe care-1 băga cu 
îngrijire în buzunar şi pe urmă continuau să meargă mai de
parte.

Aceştia erau spionii Agiei, sau spionii ruşi cari furnicau 
pe atunci în toate păturile societăţii.

Vorbele revoluţionarilor întâmpinau însă pretutindeni a- 
ceeaşi neîncredere din partea oamenilor mai serioşi.

Iată ce exasperase pe Săculici, care, în grădina Guşi, din 
uliţa Văcăreştilor, cerca să explice la câţi va negustori, adunaţi 
împrejurul unei plosci cu vin, grabnica nevoe a unor reforme 
sociale.

Erau cu dânsul doi cavafi, un şelar, starostele cismarilor, 
Piroşcă, un işlicar şi vreo doi pânzari mai tineri.

La toate vorbele şi îndemnurile lui Săculici, starostele 
care era cel mai bătrân dintre toţi, clătina din cap cu în
doială. Dar oratorul nu se da bătut.

— Cum, d-ta n’ai vrea ca feciorii şi nepoţii d-tale să o- 
cupe slujbe mari, să fie dascăli şi chiar miniştri ? întrebă el.

— Să fie doar cum sunt eu şi li-e destul ! răspundea bătrâ
nul. Pentru slujbele alea sunt alţii şi apoi cine s’ar mai îndelet
nici atunci cu negoţul ?

— Dar nu socoteşti că se face poporului o nedreptate, 
punându-1 să plătească numai el bir, iar boerii să trăiască din 
sudoarea lui ? întrebă iar Săculici.

— Aşa e, jupân Ifrime, adaose şi unul din pânzari. De ce 
să plătim numai noi şi ei de loc?

— Aşa a rânduit D-zeu ! răspunse bătrânul staroste.

V
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— Dar n’ar fi mai bine să nu mai fie aşa ? adaose Să-
culici.

— Nu putem noi să schimbăm rânduiala lui D-zeu, replică 
jupân Ifrim.

— Dar n’ai vrea şi d-ta să vezi Patria aceasta a lui Mir- 
cea şi Mihai, liberă, neatâmtă, mergând spre progres, fără ca 
să mai fim robi ruşilor şi turcilor.

— Dacă vrea D-zeu aşa, n’avem ce face !
— N’ar fi însă mai bine să fie altfel, întrebă necăjit, ju

nele revoluţionar.
— Poate să fie şi mai rău ! răspunse neclintit bătrânul.
Săculici continuă să vorbească despre o egalitate a averi

lor, despre o egalitate desăvârşită înaintea legilor. Starostele 
şi cei doi cavafi, cari erau mai în vârstă, răspundeau când unul 
f'ând altul aceleaşi şi aceleaşi cuvinte.

— Aşa a rânduit D-zeu ! Cum o vrea D-zeu !...
Cei doi pânzari mai tineri, însă, ascultau pe Săculici, cu 

cea mai mare luare aminte, făcând semne de aprobare lui Pi- 
roşcă, ce se grăbea să le şoptească la ureche lămuriri şi a- 
daosuri.

:
;

í

Iar, când Săculici începu să declame împotriva conrup- 
ţiei şi jafurilor boerimii, împotriva Domniei şi administraţiei 
lui Vodă Bibescu, starostele de cismari îi replică :

— E o vorbă veche că „schimbarea Domnilor e bucuria 
nebunilor”. Se scoală unii ca să şează alţii, se duce unul cu bu
zunarele pline, ca să vie altul flămând şi cu punga pustie. Sínt 
şi buni şi răi, că nu-i pădure fără uscătură. Aşa a fost până 
acum, aşa o să fie şi d’acum înainte, cât o fi lumea !...

Şi fiindcă Săculici aducea pilde, vorbea despre lăcomia şi 
nedreptăţile boerilor, unul din cavafi răspunse :

— Ce să faci, coane Iorgule, aşa e lumea, că nu-i pădure 
fără uscătură, cum a zis Ifrim. Nu sunt toţi boerii răi, ia nu 

. mai departe, mai acum câtăva vreme când cu pitarii...
— Şi ce-au făcut pitarii, întrebă Săculici fierbând de ciudă
— Se cam scumpise niţel făina, şi ei, de, cum e omul, la

com după câştig, voiau să tragă folos din asta mai mult de 
cât ar fi fost pe drept. Atunci s’au dus cei mai fruntaşi din 
isnaf, cu starostele în cap, la vornicul Furtună, ca să le îngă- 
due să vânză pâinea fără să li se mai facă cişniu. Luară cu ei 
şi o pungă cu galbeni, ca s’o facă plocon Vornicului. Vornicu 
după ce le-a ascultat rugăciunea, le-a zis cu bunătate :

— Nu se poate, oameni buni, că nu e drept şi se mânie

;

D-zeu.
Dar când a văzut că starostele scoate punga cu galbeni şi 

o pune pe masă, atunci, cum era vornicu iute de fire, s’a ne
căjit, a luat punga şi a început să-i bată cu ea, pe unde nime
rea, strigându-le :
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— Eşiţi afară tâlharilor, că vă omor !
Pitarii o luară toţi la fugă şi în capul scării se pomeniră 

cu punga aruncată în cap.
Iar a doua zi, Aga a început să meargă din brutărie în 

brutărie, ca să drămuiască pâinea şi un pristav striga pe uliţi 
că e poruncă de sus ca să nu dea nimeni mai mult pe pâine, 
de cât se orânduise mai înainte.

— Asta e o excepţie, zise Săculici. Asemenea oameni au 
fost odată, acuma nu mai sunt.

— Sunt, sunt, cocoane Iorgule, dar nu vreţi dv. să’i ve
deţi, răspunseră la olaltă cavafii şi starostele de cismari.

Apoi când Săculici aduse vorba de starea ţăranului ro
mân, starostele, sculându-se să plece, zise zâmbind :

— Umblaţi de geaba dv., că nu se prinde. Crezi că noi 
n’am auzit ce-au făcut oamenii de pe moşiile Golescului ? Nu 
se prinde...

— I-a silit cârmuirea să se întoarcă îndărăt ! ripostă Să
culici furios.

— Astea le-aţi scornit dv., adaose bătrânul staroste. Cum 
era să silească stăpânirea două trei sute de oameni ? Vorbe ! 
s’au gândit oamenii mai bine şi au văzut că o să le fie mai 
rău, asta-i !

— Da ce-au făcut ţăranii Colescului ? întrebă unu din
pânzari !

— Iacă, s’au dus boerii la Paşte şi le-a spus sătenilor că 
îi desleagă de clacă şi’i lasă slobozi, să se ducă unde le-o plă
cea. Oamenii dintru’ntâi au primit cu bucurie, dar după ce 
s’au chibzuit mai bine, s’au întors la curte şi au spus boeri- 
lor că nu primesc... De geaba ! Umblaţi de geaba ! sfârşi sta
rostele luându-şi rămas bun şi plecând.

Odată cu el plecară şi cei doi cavafi, cu şelarul, rămânând 
numai pânzarii, işlicarul, Piroşcă şi Săculici, care repeta 
mereu.

— I-a silit stăpânirea ! Intrigi administrative.
Apoi când se depărtase de nu-1 mai puteau auzi :
— Ce oameni îndărătnici,' frate ! zise el. Le arăţi că e alb 

şi ei tot nu vor să crează.
— Ce să’i faci, coane Iorgule ! adaose Piroşcă. Nu vor să 

se lase de ce-au apucat. Ochii noştri trebue aţintiţi asupra u- 
nora ca dumnealor...

— Da, da, urmă Săculici. Patria îşi are ochii aţintiţi a~ 
supra dv., a acelora tineri, în care inima e verde şi bate de 
milă pentru nevoile poporului.

Şi continuă să le predice ideile noului curent.
Când se despărţiră erau în totul de acord, iar soarele se 

apropia cu repeziciune de capătul drumului său.
Cu toată neîncrederea şi cu toate piedicile, revoluţionarii

r
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câştigară foarte mult teren în ziua aceasta. Cei care aveau 
mai multă trecere în faţa negustoiimii mai înţelepte, erau 
eliadiştii.

Negustorul, după ce asculta în tăcere cuvintele înflăcărate 
ale propagandistului, îl întrebă, privindu-1 în albul ochilor : 

— La ce şcoală ai învăţat, d-ta ? La Eliad ?
Ori :
— Eşti elev al lui Eliad ?
Şi dacă întrebatul răspundea afirmativ, negustorul con

tinua să’l asculte, făgăduindu-i tot sprijinul. Convingerea lui, 
însă, se rezema numai pe aceste cuvinte :

— Dacă Eliad zice tot aşa, atunci trebue să fie bine.
Din acel rhoment putea fi socotit ca un om cu totul devo

tat mişcării.
In adevăr, de când Eliad intrase în mişcare, aproape toată 

activitatea revoluţionarilor era dirijată de el. Avea cea mai 
întinsă popularitate, dintre toţi membrii Comitetului secret, 
era singurul care se putea înfăţişa poporului cu fruntea ridi
cată de propriile-i merite.

Şi cu toate acestea, de când intrase în mişcare, începu
seră în sânul Comitetului să încolţească sentimente de invi
die, de ură şi de gelozie, cari ardeau încet, dar cari mai târ
ziu aveau să isbucnească în toată violenţa lor. Faptele şi paşii 
lui erau spionaţi, propunerile lui discutate în delung, şi cu 
multă greutate acceptate. Era un comitet de entusiaşti^ dar 
alcătuit în cea mai puternică parte a lui de elemente svântu- 
rate, utopişti şi însetoşaţi de glorie.

Dintre toţi care hrăneau în suflet mai multă nemulţu
mire împotriva lui Eliad, erau Gavalleti şi Hăteanu, cei maj 
svânturaţi, cei mai flămânzi de glorie, cei mai însetoşaţi după 
laurii strălucitori ai triumfului.

Totuşi, sentimentele acestei discordii care începuse să clo
cotească, erau încă în germen, tăinuite de ochii tuturor, cu 
îngrijire înăbuşită de aceiaşi făţarnică deviză, sub care lucra 
Comitetul. Şi astfel propaganda sporea forţele revoluţionari
lor, cari ajungeau din ce în ce mai de temut. Cazanul trebuia 
să se spargă..

Aceasta o vedea bine Căpitan Costache şi la aceasta se 
gândea, când a doua zi, după sărbătoarea sf. Împăraţi, se în
drepta spre locuinţa Elencuţei, târziu din noapte, în pasul 
calului.

!

Era sdrobit de oboseală. In noaptea trecută nu putuse 
dormi de loc. Revoluţionarii ţinuseră trei întruniri secrete 
Trebuia să spioneze de aproape, şi tot .deodată, să calce mai 
multe localuri bănuite, pe unde făcuse numeroase arestări.

Nu putea cu nici un chip să-şi lămurească pentru ce Vodă 
Bibescu nu lua o hotărîre energică. De ce nu aresta pe Eliad?

■-

•mr' -■<
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De ce nu aresta pe Bălcescu, pe Goleşti şi mai ales pe Ga- 
valeti şi Răteanu ?

Cum ar fi avut el poftă să-i lovească cu faimosul său gâr- 
baciu, ori să-i înhaţe de guler, să-i ducă în beciul Agiei, şi a- 
colo să le tragă vre-o câteva duzini ca să le treacă pofta d’a 
mai întărită lumea.

Era în sângele lui un instinct barbar de chinuire, un im
bold de a lovi fără cruţare, de a rupe carnea vie, de a auzi ge
mete, de a vedea lacrime şi sânge curgând sub loviturile lui. 
Pornirea aceasta era ereditară în familie.

Tatăl său, pe când era strângător de dăjdii în Slam-Râm- 
nic, oferise ochilor lui de copil» multe scene analoge. Văzuse 
pe mulţi ţărani bătuţi până la sânge, pe mulţi puşi cu ochii pe 
fum de ardei, pe mulţi gemând de durere, când li se punea 
ouă coapte la subţiori...

Şi şcenele acelea îl desfătau de pe atunci.
Căpitan Costache nu-şi da seama de aceasta, nici nu le 

practica spre a parveni la vre-o treaptă de mărire. El îşi as
culta şefii, îndeplinindu-le poruncile după firea lui sălbatecă.

Şi, totuşi, în aceste ultime două zile, gârbaciul lucrase 
mai puţin ca ori când, loviturile fuseseră mai slabe şi mai 
rari ca întotdeauna ; nici o ureche ruptă, nici un obraz cră
pat, nici un ochi scos de plumbii varvarichiurilor.

El nu-şi dădea osteneală să se gândească la schimbarea 
din el, dar o bucurie ascunsă, un sentiment nou şi bizar îi ţi
nea în cătuşe vechile-i porniri.

La Elencuţa însă nu se gândea, decât atunci, când slujba 
odată isprăvită, pornea spre uliţa din spre bariera Iancului. 
Câte odată numai, ziua, când slujba îi da puţin răgaz, se a- 
şeza la vre-o masă, ori se ducea pe la casa lui de pe Podul 
de Pământ, şi se gândea la fata aceasta care îi schimbase atât 
de repede unele din apucături. Se vedea om aproape bătrân, 
urît şi blestemat de toată lumea şi se gândea, voind să-şi a- 
măgească firea, că n’ar fi rău să simţă alături şi o inimă care 
să-l iubească sau cel puţin să ţie mai mult la ei. N’avea altă 
rudă mai de aproape, decât mamă-sa ; tatăl său era mort de 
aproape optsprezece ani, şi mai mult de necaz, văzând firea 
aplecată spre haimanalâc a fiului său. La douăzeci şi cinci de 
ani, cu multe şi mari stăruinţi, putuse să capete o slujbă la 
Agie şi ajunsese, treptat, până la gradul de căpitan de doro
banţi, sub Vodă Ghica.

Către sfârşitul Domniei acestuia, din cauza jafurilor, tor
turilor şi samavolniciilor lui, fusese dat afară din slujbă. A- 
tunci se alipise pe lângă puternicul boer Villara şi când acesta 
ajunse ministru de interne sub Vodă Bibescu, reintegră şi pe 
Căpitan Costache în postul de tist al Agiei, post care omului 
nostru ii convenea de minune.
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La trei zeci de ani, după ce îngropase pe prima lui ne
vastă şi necinstise pe mai multe ale altora, venind odată a- 
casă, ameţit, căzuse de pe cal şi’şi frânsese piciorul stâng ; de 
atunci rămăsese şchiop, ceeace nu-1 împiedica să călărească 
cu dibăcie. Era roşcovan la faţă, mustaţa cam rară, ochii 
verzi spălăciţi, dintre care unul mai slab de vedere, ceea ce-i 
atrăsese din partea lumii o schimbare a numelui său Căpitan 
Costache Chehaya, în Căpitan Costache Chiorul. Avea sprân
cene groase, castanii, figură respingătoare, iar în momente de 
furie devenea înfricoşător. Când, cu biciul ridicat, năvălea 
asupra mulţimii, avea aparenţa unui cap de huni, care se re
pede în luptă.

In momentele lui de linişte, era însă unul din cei mai 
buni chefuitori. Zaiafeturile lui erau memorabile, cu toate 
că în totdeauna se sfârşeau cu vre-o necinste adusă la câte o 
casă de oameni.

Pentru epoca de frământare şi de nesiguranţă în care se 
găsea cârmuirea lui Bibescu, Căpitan Costache, cu toate pă
catele lui, era omul trebuincios. Energia lui, cruzimea chiar, 
erau singure în stare să înfrâneze o lume inconştientă, lip
sită încă de noţiunea demnităţii personale.

— Ah ! că nu mi se lasă mie mână slobodă ! murmura

r

el, mergând agale pe uliţă. Cum aş strânge de beregată pe 
toate haimanalele neastâmpărate ! Cum le-aş seca eu pofta 
d’a mai lătra împotriva stăpânirii ! Să-mi facă ce-or vrea, 
dacă în trei zile ar mai crâcni vre-unul.

Căpitan Costache îşi cunoştea oamenii în mijlocul cărora 
trăia. Ştia că numai cu o lovitură de biciu, putea să risipească 
sute de oameni, şi să astupe gura la toate mahalalele Bucu
reştilor. Era destul să răcnească odată, pentru ca să tremure 
până şi copilul din faşă.

Dar Căpitan Costache nu ştia că sunt şi momente în care 
mulţimea poate să răstoarne stavila cea mai puternică, să do
boare pe cel mai temut şi să calce în picioare pe cel mai a- 
dorat.

Căpitanul ajunsese la Bărăţie, coti la stânga spre Sfânta 
Vineri, tăie uliţa Călăraşilor, dete în Lucaci şi tot cotind me
reu pe ulicioare, se apropie de bariera Iancului, întrebând 
câte ceva pe străjerii întâlniţi în cale. D’asupra Bucureştilor 
adormiţi, veghea luna, mare, plină şi strălucitoare, ca un ochi 
fericit.

Lumina ei scotea la iveală toate casele mari şi mici, toate 
ruinele şi toate ulicioarele lipsite de felinare.

La vremea în care se petreceau evenimentele acestea, 
Bucureştiul număra numai vre-o şeapte sute şi cinci zeci de 
felinare, cu lumânări înnăuntru şi care erau sămănate mai 
mult în partea centrului, pe podul Mogoşoaei, pe uliţa Işli-
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carilor, pe podul Beilicului, pe podul Târgului de afară şi pe 
pieţe.

Cele mai multe din felinarele acestea aveau geamurile 
sparte, şi o suflare de vânt era destul ca să stingă lumina din 
lăuntru, şi altfel slabă şi pipernicită.

Partea aceasta a Bucureştilor, pe unde mergea Căpitan 
Costache, era pe vremea aceea una din cele mai triste din 
tot oraşul. Urmele cumplitului foc, întâmplat cu un an mai 
înainte, se păstrau încă în mare parte şi tot mai numeroase 
către margine. Către centru, uliţele arse erau aproape cu to
tul refăcute. Case noi, şi după un stil mai modern, se înălţa- 
seră în locul clădirilor albe, cu straşini eşite în afară, cari fu
seseră mai înainte. Iuţeala cu care se ridicaseră aceste noi 
clădiri, era conformă cu spiritul timpului, spirit prin exce
lenţă dornic de înnoiri, de imitaţie a modernismului euro
pean.

Cu cât mergeai, însă, mai mult spre marginea oraşului, 
uliţele se făceau tot mai sumbre, tot mai pustii. Alături de o 
căsuţă nouă şi frumuşică, se înnălţau în bătaia lunii ruini a- 
fumate, păreţi pe jumătate năruiţi, sobe rămase singure, în 
mijlocul unui maidan de cenuşe, pomi cu crăci negre, pârlite 
de foc ; clădiri arse numai pe jumătate, cu dâre mari roşii, 
făcute de ploae pe ziduri, împresurate de bălării mari, cres
cute în curţile părăginite.

In nopţile mai posomorite, ruinele acestea păreau că fu
megă încă şi că din mijlocul lor, din cenuşa bătătorită de 
ploae şi acoperită de bălării, răsărea încă un tânguit de jale, 
bocetul copiilor rămaşi fără adăpost, vaerul văduvelor arun
cate pe drumuri, în lacrimi, fără pâine şi fără nici o nădejde.

Noaptea, locurile acestea păreau rămăşiţele fumegăţoare 
ale unui mare oraş, nimicit de o hoardă sălbatecă de năvălitori. 
Pe acolo, prin ruinele părăginite, odată cu venirea primăverei 
îşi găseau adăpost oameni fără căpătâi, vânători de pungi, 
păsările de pradă ale nopţii, toţi clienţi ordinari âi Agiei şi ai 
sfântului Anton.

Căpitan Costache mergea prin ruinele acestea, urmat de 
doi dorobanţi, cu un pachet mic în mână, fără să arunce măcar 
o privire tabloului ce se desfăşura împrejurul lui, sub lu
mina lunei.

Deodată tresări.
Din mijlocul unei curţi părăsite, pline de ruini şi de 

pomi, răsună un ţipăt lugubru, tânguios, şi pătrunzător ca un 
junghiu.

Şi după el numai decât răsună un altul şi mai ascuţit, din 
altă curte, şi apoi un altul şi altul, făcu pe cei doi dorobanţi 
să se înfioare ca de o prevestire rea.

— Ei, lighoanele dracului, erau să mă sperie ! zise Căpi-
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tanul Gostache dînd • pinteni calului, care o luă în trapul cel 
mare.

Şi, fără să-şi dea seama, superstiţia care stăpânea pe 
atunci atât de puternic poporul, îi insuflă şi lui o temere neîn
ţeleasă, pe care zadarnic căuta s’o alunge.

— Numai de nu s’ar fi întâmplat ceva acasă, adause el, 
dând pinteni calului.

Tropotele celor trei cai, răsunară înfundat pe pământul 
bătătorit al uliţelor, dând locurilor o culoare şi mai sumbră
şi mai misterioasă.

Când ajunse la câţi-va paşi de poartă, Căpitan Costache 
dete drumul dorobanţilor, cari întoarseră caii şi se depărtară 
în galop. Dar când se apropie mai tare de curte, se opri în
cremenit.
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Poarta era dată de părete, în curte nimeni şi în toată 
casa nici o lumină.

— Dobre ! strigă el. Tiţo !
Nimeni nu răspunse.
Descălecă repede, intră in casă şi aprinse o lumină ; uşile 

toate deschise şi înnăuntru nimeni.
Un răsunet de fiară înfuriată izbucni din pieptul Căpi

tanului, apoi cu sfeşnicul într’o mână, cu sabia în cealaltă 
începu să alerge şi să strige prin toate odăile, prin curte, ca 
un ieşit din minţi.

Când intră în cuine, văzu o ploscă mare aproape golită, 
şi două bărdace de vin pe o masă. — Dobre ! strigă el din 
nou. Tiţo !

Un gemăt înăbuşit, un gemăt ce părea că ese din pă
mânt, se auzi atunci în odae. Căpitanul se plecă, se uită sub 
pat şi văzu pe baba Tiţa ghemuită, cu gura astupată, cu picioa
rele şi mâinile legate.

— Ce e asta ? Cine te-a legat ? Unde-i Dobre ?
Unde-i Elenca ? întrebă el, turbat de furie, tăind cu 

sabia legăturile babei.
— Cine te-a legat ? spune mai repede ? Ce va să zică

asta ?...
— Dobre îngînă ea cu glasul slab. Niţică apă, că... spun...

Dobre...
Căpitanul se duse de-i aduse un bărdac de apă, căci baba 

nu putuse nici să se scoale de jos.
După ce bău, mai întremându-se puţin, baba se ridică şi 

şi începu să spue cu glasul curmat.
— Eri, mai pe seară... după ce am venit acasă... că fusesem 

la biserică şi... pe la mine niţel... Dobre a luat o ploscă de vin 
şi... după ce s’a înserat bine... şi coconiţa mâncase... ne-am pus 
şi noi să mâncăm. Dobre mi-a dat să beau mereu... până a is
prăvit plosca. Pe urmă s’a dus de a mai adus una... am băut 
şi din aia...

îmi da cu sila... spunea că-i în cinstea nunţii dumneavoa
stră... şi de ziua cuconiţei...

Baba se opri puţin ca să se tângue, ţinându-se cu mâinile 
de picioare, pe unde fusese legată.

— Spune odată şi nu te mai văicări ! îi strigă Căpitanul.
Baba continuă tremurând.
— Acuma, de... cocoane Costache, să mă erţi... că nu-s de 

vină.Sunt bătrână şi nu pot să duc la băutură... A doua ploscă 
era pe sfârşite când n’am mai putut să beau... Dobre bea mai 
puţin... Zicea că trebue să fie treaz ca să nu paţă ceva... da’ 
tot se îmbătase şi el...

— Ai să sfârşeşti odată ori te spintec ! sbieră Căpitan 
Costache, văzând-o că iar se vaită.
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— Numa, mă pomenesc d’odată... că-mi spune nu ştiu ce... 
am uitat, despre cuconiţa... Da’ eu nu mai puteam să-i înţe
leg ce zicea... mi-aduc aminte numai că te-a înjurat pe d-ta...

— Pe mine ? întrebă Căpitan Costache, neînţelegând 
nimic.

— Da, pe d-ta. D’atâta vin cât îmi dăduse el... să mă 
iertaţi, sunt bătrână, eu nu pot să duc la băutură... şi de unde 
ştiam eu ce vrea să facă.

— Hai sfârşeşte odată. Pe urmă ?
— Eu am adormit... se vede... că nu mai ştiu nimic. Când 

m'am deşteptat m’am văzut sub pat, legată cum m’ai văzut, 
c’un şervet în gură... Încolo nu mai ştiu nimic...

Dacă mai zăboveai niţel, acolo muream...
— A ! bufniţa dracului, răcni Căpitanul, eu te-am pus 

aici ca să te îmbeţi ? ŞH dădu câteva cu latul săbiei, apoi eşi 
afară, începând din nou să caute.

Dar nu trecu mult. şi Căpitan Costache intră ca o vijelie, 
gemând şi înjurând ; căzu pe patul de sub icoană.

— A fugit ticăloasa... neruşinata... După câteva clipe baba 
începu cu glasul miorlăitor:

— Dacă nu te-ai #supăra, coane Costache, eu ţi-aşi spune 
o vorbă...

— Ce vorbă ?
— Mi se părea de la un timp, că lui Dobre i se cam scurgea 

ochii după coconiţa Elenca.
— Ticălosul!... întrerupse cu furie.tistul.
— Şi par’că, de... cum să zic? urmă baba, cu ipocrizie... 

da’ parcă nici coconiţa nu se uita rău la el...
— Taci, şarpe, răcni Căpitanul scos din fire. Nu se poate !...
Baba continuă însă cu încăpăţânare :
— Să n’am parte de bătrânelele mele, coane Costache, 

dacă-ţi mint.
I-am văzut eu de multe ori stând de vorbă... Poate că s’au 

înţeles amândoi...
—Nu se poate ! Nu se poate ! strigă Căpitanul isbind cu

sabia în pământ. . . w
Dar pe nesimţite, o bănuială i-se înrădăcina in mima.
Dacă ar fi aşa ? Dobre nu era urât, era tânăr... Cum putuse 

el să nu se gândească la una ca asta ?
...Dar ea? să fugă cu el ! Nu se poate !... Poate o fi aju- 

tat-o să fugă acasă...
Se sculă repede, alergă la cal, încălecă şi porni în goana 

spre Dealul Spirii, scrâşnind de furie şi murmurând:
— Oh ! muerile, muerile !
Ajuns în Dealul Spirii, la poarta lui jupân Tudósé, bătu 

mult şi tare ; nu răspunse nimeni. Atunci scoase poarta din 
ţâţâni, intră în curte, bătu la uşă, bătu la ferestre... nimeni.
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împinse uşa cu putere şi intră înăuntru. Casa goală... nimic... 
numai câteva trenţe şi lucruri netrebuincioase.

Neştiind ce să mai facă, eşi afară, încălecă şi porni în ne
ştire pe uliţi, frământat de cele mai felurite gânduri.

Căpitanul ştia de moartea lui Jupân Tudósé, dar o tăi- 
nuise Elencuţei. Unde s’o fi dus ? Unde o fi maică-sa ?

Şi încet, încet, bănuiala delà început, sădită de vorbele 
babii crescu şi se întări în sufletul lui : plecaseră cu Dobre...

Prin mijlocirea lui, o fi trimes acasă vorbă ca să încarce 
şi să plece... S’au folosit de faptul că el lipsea două zile şi au 
plecat...

— Ah ! de mi-ar cădea în mână ! murmură Căpitan Cos- 
tache scrâşnind din dinţi, de turbare. L-aş jupui de viu.

Se întoarse din nou acasă. Toate erau la locul lor.
Darurile făcute în ajun erau pe masă. Lipseau numai giu- 

vaericalele : un inel, o broşă şi o pereche de cercei,. tcate de 
aur...

— A fugit ! gemu Căpitanul, căzând zdrobit pe patul
părăsit.

i



CAPITOLUL IV

ouă săptămâni de zile încheiate, Radu a trebuit 
să stea în casă, bolnav.

Doctorul Orsoni, unul din cei mai însemnaţi 
medici ai vremii, îl vizita în fiecare zi.

Ceea ce-1 răpunea mai mult pe Radu, era gân
durile şi amintirile pe care în zadar căuta să le 
alunge. Cum a putut Elencuţa să-l uite atât de 
repede ?

Ii apărea atunci ca o fiinţă nedemnă de o dra
goste ca a lui şi cu toate acestea, simţea că o 
iubeşte cu toată ardoarea unui suflet de două
zeci şi unu de ani.

Intr’o zi, Dinu, ascultându-i tânguirile, îl 
întrebă :

— Ţi-a jurat ea că te iubeşte şi că te va iubi numai 
pe tine ?

La această întrebare, Radu se opri isbit ca de o lumină 
prea vie care i-se arătase înaintea ochilor.

— Nu, nu mi-a jurat niciodată, răspunse el. Poate nici 
nu ştia că eu o iubesc.

— Cum, nu ştia ? întrebă iar Dinu, din ce în ce mai mirat.
— Nu i-am mărturisit-o nici odată, răspunse Radu. N’am 

vorbit niciodată despre asta.
— Dar atunci, nenorocitule, adaose Dinu, de ce blestemi 

degeaba ? de unde vreai să ştie ea că tu o iubeşti ? De ce să 
nu ia pe Căpitan Costache, dacă el o fi îndrăgit-o, poate, după 
ce şi-a bătut joc de ea ?

Aşa este, se gândi Radu.
El nu-i spusese nici odată c’o iubeşte.
Nici odată Dar ea nu putea să vază fără să i-o spue? Nu 

vedea cu ce ochi se uita la ea, cu ce glas îi vorbea, cu ce tre
mur o strângea de mână şi mai ales cu câtă durere şi cu câte 
lacrămi şi-a luat rămas bun de la ea, când s’a mutat ?

Deodată Dinu i-aruncă altă idee, care nu-i trecuse până 
atunci niciodată prin minte.

— Dar dacă baba o fi minţit?
9
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Era foarte cu putinţă. Poate că baba şi-a bătut joc de ei.
Nădejdea licări iar în gândul lui Radu.
Prietenul său îi mai zise:
— Dacă vrei mă duc eu la mamă-sa, s’o întreb. Că dacă cu 

adevărat Elencuţa ia de bună voe pe Căpitan Costache, 
maică-sa trebue să fi aflat până acum. Baba a spus că au să 
se cunune în ziua de Sfinţii împăraţi, ori Duminecă, şi de Du
minecă şi până acum au trecut opt zile.

Radu, care începuse puţin să umble prin casă, voi^ să 
meargă şi el. Dar Dinu se împotrivi. Afară era vreme urâtă, 
putea să răcească.

— Nu zăbovi mult ! zise Radu.
Rămas singur, Radu se mira de el însuş cum să nu-i vie 

în gând niciodată să trimeată la mama Smaranda s’o cheme, 
să-i spue tot şi s’o roage cu lacrămile în ochi ca să schimbe . 
hotărîrea Elencuţii. Nu putea să înţeleagă şi nici nu voia să 
crează că Elencuţa putea să iubească pe acel monstru.

Pe când se tot gândea astfel, văzu pe amicul său întor- 
cându-se. Cu inima strânsă de o teamă nelămurită, Radu 
întrebă :

— Ei, ce-ai făcut ? ce-a zis ?
Dinu intră tăcut în casă ; dând din umeri, închise uşa.
— Dumnezeu să le înţeleagă, zise el, eu nu mai pricep 

nimic. M’am dus acolo am bătut la poartă, n’a eşit nimeni. O 
vecină care tocmai trecea p’acolo, mi-a spus că nu e nimeni 
acasă. Jupâneasa Smaranda a venit la ea a doua zi de Sf. 
Constantin şi Elena şi rugat-o să mai îngrijească şi de casa 
ei, fiindcă ea trebuia să plece ; şi plângea, plângea, spunea, de 
uda pământul.

— Dar nu i-a spus unde se duce ? întrebă Radu, uimit 
de cele ce auzea.

— Nici unde se duce, nici dacă se mai întoarce, răspunse 
Dinu. I-a spus că o să vie, dar mai încolo, târziu. Mai pe 
seară au venit doui chirigii de-au încărcat tot calabalâcut şi, 
după ce s’a înserat bine, au plecat...

— N’ai întrebat, întrerupse Radu, dacă vecina aceea cu
noaşte pe chirigii şi dacă mama Smaranda a plecat singură ?

Ba am întrebat. Pe chirigii nu-i cunoştea şi apoi, nici nu-i 
putuse băga bine de seamă.

Jupâneasa Smaranda a plecat cu o altă căruţă cu coviltir. 
Vecinei i s’a părut că ar mai fi fost cineva înăuntru, dar n’a 
putut să desluşească nimic că era întuneric.

— Si d’atunci a mai venit vr’o dată ? întrebă Radu.
— Nici odată. Până acuma nu se ştie nimic despre ea.
Urmă câteva clipe de tăcere
— Poate s’o fi mutat cu fiică-sa la Căpitan Costache ? zise 

Radu după un timp.
— Dar atunci de ce plângea cu aşa foc ? răspunse Dinu.

.
«
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Şi de ce să plece atât de repede şi noaptea, ca să nu-i ştie 
nimeni ?

— O fi fost şi Căpitanul şi n’o fi vrut să-i vază lumea.
— Poate şi aşa, zise Dinu, dând din umeri. Dar de ce să

plângă ?
— Nu i-o fi plăcut de alegerea fiie-si.
— Bine, să zicem că ar fi aşa, urmă Dinu. Dar atunci 

de ce să plece din Bucureşti ?
— Poate nici n’o fi plecând, s’o fi mintát la odoru de 

gineri-său, răspunse Radu cu amărăciune.
După o clipă de tăcere, Dinu propuse :
— Am să mă duc eu pe unde am fost amândoi şi să cer

cetez. Poate c’or fi stând cu toţii acolo...
Radu strânse cu căldură mâinile bunului său prieten, mul- 

ţumindu-i din adâncul inimei.
Afară începuse să plouă.
In odăiţa lui, rămas singur, Radu se frământa să poată

pricepe ceva
Unde o fi mama Smaranda ? Unde o fi Elencuţa ? 
Trebuia să fie, însă, credea el, o legătură între plecarea 

jupânesii Smaranda şi căsătoria fiicei sale. Dar pentru ce taina 
aceasta ?

Se preumbla prin casă, plin de nelinişte, neştiind ce să 
mai crează şi ce să mai gândească.

Timpul trecea şi Dinu nu se mai arăta, când deodată se 
auzi deschizându-se poarta. Radu nerăbdător, deschise repede 
uşa-

Intră Săculici, spre marea nemulţumire a convalescentului. 
De când căzuse bolnav, Săculici venise de mai multe ori la el; 
sta ceasuri întregi, depănându-i la vorbe, dându-i noutăţi 
despre mersul mişcării, completându-i pe acelea aduse de Dinu, 
care de la îmbolnăvirea amicului său lucra foarte puţin pen- 
Comitetul secret.

Acum avea un sac întreg de ştiri proaspete şi plăcute, cari 
îl făceau să strălucească de bucurie. După ce, în câteva cu
vinte se informă de starea lui Radu şi-şi exprimă bucuria de 
progresul ce făcea însănătoşirea, Săculici adause, bătându-1 
uşurel pe umăr :

- Grăbeşte grăbeşte, mon cher ! Ceasul se apropie... 
Peste câteva zile întreaga ţară va fi în mişcare.

Avem nevoe de tine, mare nevoe. Eliad mă întreabă mereu 
ce faci. Asemenea toţi fraţii noştri. Dar nu ştii poate noutatea 
cea mai frumoasă şi care ne face să fim cu totul siguri pe is- 
bândă ?

— Ce noutate ? întrebă Radu, uitându-se pe fereastră cu 
gândul la Dinu, care nu mai venea.

— Mon cher Radu, de acuma poţi să salţi de bucurie. Pa-
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tria va fi mântuită : isbânda noastră e mai presus de orice 
îndoială.

Acum n’avem numai forţă moralicească, avem şi putere
armată.

— Cum şi putere armată ? adause întrebător Radu, ne- 
pricepând despre ce este vorba.

— Eh bien ! află mon cher ami, că Magheru a fost câş
tigat cauzei noastre, mulţumită unei românce de inimă, vred
nică de străbuna sa Doamna Despina.

— Dar care româncă ?
— Fiica lui, mon très cher ami, fiica lui Magheru, răs

punse Săculici. Ah ! ce inimă nobilă şi plină de patriotsm ! 
Ce amoare înflăcărată după neamul său ! Da, mon cher, fiica 
a convins pe tată ; l-a rugat, i-a căzut în genunchi, la conjurat 
cu lacrimi, să mântue ţara de piei re..

Şi astăzi, mon cher malade, Magheru face parte din Co
mitetul nostru. Cu el ne-a venit toată puterea armată a Olte
niei şi acum am hotărît să dăm lovitura. Popului român va fi 
desrobit, ţara mântuită !

— Şi când s’a hotărît să isbucnească răscoala ? mai în
trebă Radu.

— Mâine seară se întruneşte Comitetul ca să stabilească 
ziua. Se vorbeşte că la 5 sau la 9 Iunie.

Mai probabil că la 5 fiindcă poporul e prea nerăbdător şl 
boerii prea şi-au făcut de cap. A propos mon cher, ştii că de 
câtva timp încoace Căpitan Costache par’că a înnebunit de iot 
parol d’honneur !

— Dar ce a mai făcut? zise Radu, simţind cum î se a- 
prinde sângele, la auzul numelui acestuia.

— Ma parole d’honneur ! a ’nnebunit de tot, răspunse Să
culici. înainte nu era nici pe sfert aşa de îndrăcit. Vai de 
bietul popor, mon cher, vai de el ! Cum o vedea doi trei inşi 
la un loc, dă năvală peste ei ; de i s’o părea că un pitar a fă
cut pâinea mai uşurică, mi’l bate la tălpi până îl ologeşte. Oa
menii noştri au început să fie vânaţi mai rău ca urşii- Inchipu- 
eşte-ţi că a pus mâna pe acel şarmant şi devotat Ştefan Pi- 

’roşcă şi F a spetit în bătăi. A spus că l-a prins furând un şal 
delà jupân Petraçhe. Auzi, Piroşcă să fure ! Omul cel mai 
plin de inimă, românul cel mai bun. întrunirile trebue să le 
ţinem în cea mai mare taină, cu cele mai multe precauţiuni, 
că altminteri ne arestueşte. Inchipueţi că într’o zi, ticălosul, 
a îndrăznit să pue mâna pe mine, fiu de boer şi să-mi spue 
că dacă nu mă voi lăsa de „lătrat“ are să mă ducă la Agie. 
Auzi neruşinare ! Eu să „latru“ ! Mi-a venit să-i cârpesc câ- 
te-va palme să mă pomenească, dar m’am stăpânit ! C’est pni, 
nu mai merge, mon cher, nu mai merge !

Săculici se opri să mai respire. Radu îl asculta, plin de
;
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neastâmpăr, aruncând mereu privirea spre fereastră. Dece 
mai venea Dinu ? Trecuse vreme cam multă şi lui Radu i se 
părea un vac.

Nu cum-va l’o fi înhăţat vr’un copoiu al Agiei 7 se 
gândea el.

Săculici îi întrerupse însă firul reflecţiilor, continuînd cu 
aceiaşi repeziciune : — Trebue să ne mişcăm odată, că nu mai 
e de răbdat ! Te pomeneşti într’o zi că ne trânteşte pe toţi la 
închisoare. Sîntem toţi spionaţi, toţi. Eu simt întotdeauna pe 
urmele mele vr’o mutră de spion, ma foi ! nu mai e de răbdat. 
Bibescu îşi ia nasu la purtare, a devenit insuportabil ! Nu-1 
înţeleg pe Eliad, de ce ţine una că Bibescu nu-i împotriva 
mişcării. Asta-i nebunie, dă-mi voe să ţi-o spun, cum zicea 
şi Gavaletti. Auzi Bibescu să ne aprobe, Vodă alături de po
por, jammais ! Ce, poate să trăiască vr’o dată lupul cu mielul ? 
E nebunie, parol d’honneur, nebunie goală.

Ar trebui lovitura mai întâi acolo, la palat...
Da... Foarte bine a propus Răteanu... Vodă suprimat ! Nu 

înţeleg deloc, mon cher, cum a putut consiliul să se ia după 
Eliad şi să respingă propoziţiunea lui Răteanu. Se poate să 
aperi pe Vodă tu, un revoluţionar ? Pe un om nefast ca Bi
bescu, vîndut ruşilor şi duşman al poporului ? Asta-i de neîn
ţeles, ma foi, ţi-o spun verde.

Apoi întrerupându-se din nou ca să respire, întrebă brusc

nu

pe Radu.
— Dar tu când poţi eşi din casă, mon cher ami ?
— Doctorul Orsoni mi-a spus că peste patru zile.
— Doctorul Orsoni te caută ? întrebă Săculici. .
— Da, el.
— Am fost şi eu câteva zile, urmă Săculici, cam rău dai 

am adus pe Iatropolu. E mai bun, dar mai scump. Totuşi dacă 
mă vesteai puteam să-l rog, sínt bun prieten cu el.

— Mulţumesc, răspunse Radu. Orsoni m’a vindecat.
— Dar, mon cher, cum de-ai răcit tu aşa de rău ? întrebă 

iar Săculici, căruia nu i se destăinuise întâmplarea delà bari” 
era Tancului.

— Ai umblat mult noaptea.
Radu voi să spună ceva, dar înflăcăratul patriot, nu-i

dete pas.
— Ce să faci, mon cher, trebue să îndun toate pentru 

ţară ! Uite şi eu de multe ori mă simt ostenit, bolnav chiai, 
dar nu mă dau ! Trebue să ne facem datoria, înainte de toate. 
Patria mai presus de orice. Oh ! mon cher ami, când mă 
gândesc ce îndură acest popor, nici să pui capul jos nu-mi vinei 
Până nu-1 vom scăpa de strigoii care-i sug sângele, nu trebue 
să ne gândim la noi... Trebue să îndurăm tot, să jertfim tot 
pentru Patrie !...
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Radu devenea din ce în ce mai nervos.
Se uita în fiecare clipă pe fereastră şi Săculici vorbea

mereu :
— Care va să zică peste patru zile, mon cher.
Tocmai la timp. Dacă o fi să isbucnească mâine seară la 5, 

ai o zi liberă în care vei fi pus în curent şi vei putea să lucrezi 
ceva. Eu trebue să plec ; au revoir, am de lucru mult...

Nici nu mai ştiu unde ’mi stă capul...
Radu ’l însoţi până ’n prag, când îl văzu că se întoarce 

şi-i spune zâmbind cu un aer machiavelic.
— A propos ! Nu ştii ce mi s’a întâmplat ! Ai văzut pe 

Şira, nu-i aşa ?
— Da, răspunse Radu, amintindu-şi frumoşii ochi albaştri

• «

ai fetei.
— Ei, imagine toi mon cher, că ia venit potfă să-mi trîn- 

tească un petit Sacoulitsch !... I-ani închiriat repede o odaie 
în Dobroteasa şi am trimis-o acolo, să nu-mi facă ruşine în 
casă. Ce vrei ? Ca la Paris mon cher ! N’ai ce face ! Au revoir.

Radu rămase din nou singur, Săculici îl ameţise. Se plimbă 
câtva timp, gândindu-se la câte auzise, la apropiata isbucnire 
a revoluţiei şi la convertirea lui Magheru. Se gândea la situ
aţia lui, la rolul pe care trebuea să-l joace. I se părea, după lo
vitura pe care inima lui o primise, că nu va putea să mai ia 
parte la mişcare, că e incapabil de vre-o acţiune de bărbăţie- 
Dar, ce ar fi zis amicul lui ? Ce-ar fi zis Eliad ? Şi mai ales, 
să stea cu mâinile în sân când alţii, mai puţin prigoniţi de cât 
el, mai puţin izbiţi, vor trânti jos pe acel monstru care-i sdro- 
bise fericirea ?

Numai omul acela fusese pricina tuturor nenorocirilor lui ; 
el îi întinase visul lui de viaţă, şi numai el, trebuea să-l 
zdrobească.

Simţea cum i se urcă sângele în cap, cum îi svâcnesc tâm
plele, cum toată fiinţa lui se încălzea la dogoritoarea văpae 
a dorului de răsbunare.

Dragostea de Elencuţa se părea că nu mai este atât de 
vie ca înainte de a se îmbolnăvi, o simţea cum se ascunde 
tot mai adânc, şi tot mai tainic, într’un colţ al inimei, cum 
peste întreaga lui fiinţă începe să domnească sentimentul de 
răsbunare, sentimentul greu al insultei pe care o primise iu
birea lui.

Dacă va fi minţit baba sau nu, dacă Elencuţa îl va fi luat 
cu bună voie pe Căpitan Costache, sau fusese siluită, lucrul 
era de o potrivă pentru Radu. Isvorul unic al tuturor suferin
ţelor lui era Căpitan Costache.

Pe când îşi frământa mintea cu astfel de gânduri, Dinu 
intră repede, gâfâind de oboseală, ud de ploaie.

— S’a isprăvit ! zise el. Nu mai pot să înţeleg nimic.
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— Ce s:a mai întâmplat ? întreabă Radu nerăbdător.
— M’am dus şi am găsit acolo, unde vorbisem cu baba, 

o casă de oameni cumsecade, mutaţi de vr’o câteva zile. îna
inte de ei, Căpitan Costache stătuse, cu adevărat, acolo. De 
baba cu care am vorbit atunci n’am mai putut să dau...

— V’a să zică s’au mutat şi d’acolo ? Murmură Radu
dezolat.

— Măi, Radule, eu crez că Elencuţa ta n’a luat pe Că
pitan Costache şi nici el nu mai trăeşte cu ea, urmă Dinu.

— Cum ? Nu te înţeleg, replică amicul său.
— Nu ţi s’a părut că am întârziat prea mult ?
— Ba da, credeam că a pus mâna pe tine vr’unul d’ai A-

:
:
tgiei... -— Ei, ştii de ce am întârziat ? Nici nu poţi să’ţi închipui, 

Radule, ai să te încruceşti când vei auzi, adause Dinu.
— Şi spune odată ! grăbi Radu nerăbdător.
— Mai întâi, m’am repezit pela Podul de Pământ, unde 

stă Căpitan Costache...
Nimeni ! Pe urmă m’am dus acolo unde am vorbit 

cu baba şi când mă întorceam îndărăt, căutând să pricep ceva 
din încurcătura asta, ce crezi că văz într’o curte ?

— Pe Elencuţa ? Zise repede Radu cu inima palpitând.
— Nu, nu, alt-ceva care m’a făcut să crez că „omul tău” 

e sau nebun, sau o fiară nesăturată... Intr’o curte, urmă Dinu, 
văz lume adunată ca la urs. Intru, întreb, şi ce crezi că am 
aflat ? Căpitan Costache răpise încă o fată...

— încă una ! strigă Radu, zăpăcit de cele ce auzea.
— Da, pe nepoata unei femei bătrâne...
O răpise cu câteva ceasuri mai înainte...
— Doamne, Doamne ! murmură Radu, cum l’o fi răbdat

■

cerul.
Dinu dete din umeri.
— Acum ce poţi să mai crezi V adause^ el.^
— Şi poporul acesta, zise Radu frângându-şi mâinile, 

poporul acesta care rabdă, care îşi pleacă grumazul la loviturile 
lui şi se lasă să fie batjocorit, intr’un chip atât de nemernic 
şi de mârşav !... E laş ! laş !...

— Dar ce vrei să facă ? ’1 întrerupse Dinu. La cine sa se 
plângă. Uite, mai acum câteva zile s’au dus câţiva negustori 
să -se plângă la Curte, ministrului ? Vilara nici n’a vrut să-i 
primească, i-a trimis la Aga şi Aga i-a dat pe mâna lui Căpitan 
Costache care i-a gonit afară cu biciul.

— Să nu se plângă la nimeni, zise Radu furios, să-şi facă 
singur dreptate.

Ei sínt o oştire întreagă şi el e singur !
Să-l rupă în bucăţi, mişelul ...
Dinu dete din umeri.



136 Alexdndru Antemirennu

— Ce să-i faci, dacă lumea e fricoasă !
Numai ce’l văd şi s’au şi ascuns ca în gaură de şarpe ; 

dar să se mai repează la el ! Şi zice că acuma în urmă s’a 
făcut şi mai grozav... Bate şi schingiue pe ori care îi cade în 
mână... Vai de bieţii negustori !. Nu mai ştiu ce să facă-

— Trebue, adause Radu, să grăbim revoluţia. Eu mă simt 
bine acum.

— Ba, nu, nu ! se împotrivi Dinu. N’ai să eşi decât peste 
patru zile, cum a zis doftorul. Măcar de m’aş certa cu tine 
dar nu te las. O să ai destulă vreme... După câte am auzit eu, 
semnalul revoluţiei se va da la 9 Iunie... Mai ai o săptămână 
şi ceva până atunci. Patru cinci zile ţi-e de ajuns ca să lucrezi. 
Poate sínt gata. Se aşteaptă numai ziua.

Cele patru zile Radu le petrecu într’un neastâmpăr con
tinuu. Dinu în toate zilele îi aducea ştiri din oraş. Revoluţia 
în adevăr era gata şi aceea ce grăbea mai ales fierberea în 
popor erau faptele lui Căpitan Costache, care de vr’o doua 
săptămâni săvârşea sălbăticii ne mai auzite, monstruozităţi 
mai înfricoşătoare ca ori cînd.

Toate ştirile acestea aprindeau şi mai mult sufletul lui 
Radu, şi’i sporeau tot mai mult setea de răsbunare. El îşi 
închipuia că răsbunându-se pe sine, serveşte şi Patria, că in
teresul său se contopeşte cu al întregului popor, că răsbunarea 
semenilor săi, mai înainte e răsbunarea sa. Dar desamăgirea 
nu avea să zăbovească prea mult pentru el.

Ştirile pe care Dinu i le aducea delà Comitet îl cam ne
mulţumeau însă. Toţi erau dornici şi uniţi în ideea de a nimici 
actuala stare de lucruri. Nu era însă înţelegere desăvârşita 
asupra celor ce vor trebui să facă, după lovitură. O parte din 
Comitet, în care se numărau în primul rând Gavalleti şi Ră- 
teanu, era pentru „Republica română independentă şi socială” 
altă parte era pentru monarhie, dar sub protectoratul Turciei; 
şeful acestei părţi era Eliad. Iar alţii nu erau pentru nimic, 
cum erau şi penţru ori ce, numai revoluţie să se facă.

Erau toţi de comun acord asupra reformelor pe care tre
buiau să le facă, reforme stabilite într’o proclamaţie redactată 
de Bălcescu şi mai târziu, puţin modificată de Eliad.

Radu se gândea că această divergenţă de păreri va dis
pare în momentul cel mare al faptei ; acum erau toţi cu gân
dul la izbânda loviturei, la triumful imediat al reformelor lor, 
preocupându-se prea puţin de cum aveau să fie puse în apli
care şi de cine avea să le ducă la desăvârşita izbândă, care 
avea să urmeze mult mai târziu şi mult mai greu..

De altminteri comitetul era expresia tuturor nemulţu
mirilor, a tuturor celor ce aveau să facă mişcarea, şi pe care 
oratorii îi îndemnau cu destulă pompă : „adevăratul popul”.

-
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Fiind-că chiar şi în popor, după vederea agitatorilor, erau 
două tabere : una a „adevăratului popul” iar alta a potriv
nicilor mişcărei, şi cari, fireşte, puteau să fie ori-ce numai 
„popul” nu.

Intre elementele care formau „adevăratul popul” „popului 
cu inimă românească”, era o parte care dorea schimbarea 
cârmuirii ; alta, generalizarea dăjdiilor ; alta, uşurarea şi 
chiar suprimarea lor şi alta, care forma gloata cea mai puter
nică, grosul cetăţenilor revoluţionari, nu ştiau nici ei ce doresc, 
după cum zicea Dinu : cari mergeau în foc fiind că n’aveau 
altceva mai bun de făcut şi doreau să pescuiască în apă 
turbure- Prea puţini, foarte puţini, îşi dădeau seama de însem
nătatea mişcării. Centrul, marea parte a oraşului, nu ştia 
nimic sigur ; unii nu voiau să creadă, alţii bănuiau, svonurile 
însă se încrucişeau, cari mai de cari mai potrivnice. La supra
faţă, nu era nici cel mai mic semn de turburare şi explicarea 
se găsea în faptul că grosul revoluţionarilor se găsea în pătu
rile cele mai de jos ale poporului, în părţile cele mai depărtate 
ale oraşului.

Cu o zi înainte de a eşi Radu din casă, Dinu îi povesti 
o întâmplare a lui, care era de natură să scadă mult entusias- 
mul ori cărui revoluţionar, cu adevărat conştient, şi să-şi dea 
seama pe deplin de cât preţuiau oamenii cu care trebuiau să 
lucreze.

Dimineaţa, pe când voia să plece de acasă, Dinu se pomeni 
cu un destul de cunoscut agent al mişcării, de pe la Prico- 
poaia, pe care ’1 „convertise” el. Agentul veni să-i spue că i 
s’au sleit paralele, cu propaganda, şi făcea apel, pentru a 
ştim câtea oară, la Comitet.

— Fără bani,' spusese el, toţi băieţii ne părăsesc. Au 
început să se uite chioriş la boierii noştri şi să cârtească.

Trebue să-i mai încălzesc niţeluş...
Şi dacă n’am parale, n’am vin, şi fără vin nu m’ascultă

nu

nimeni.
Dinu îl trimise la Răteanu, c’un bilet, în care îi lămurea 

situaţia. Comitetul s’a grăbit să-i dea şi băieţii au fost în
călziţi...

Fondurile băneşti ale Comitetului nu erau cte plâns. Mai 
toţi membrii erau oameni cu stare, şi mulţi boeri îl ajutau pe 
sub ascuns.

S’a întâmplat chiar ca un om cu avere, care nu ştia de 
mişcare de cît ceea ce se svonea aşa, în mod vag, să trimeată 
unui membru al Comitetului suma de 1.000 de galbeni.

Faptul acesta, raportat de Dinu, făcu pe Radu să se gân
dească mult, şi să vadă acţiunea revoluţionarilor sub o lumină 
şi mi palidă.

— Va să zică, numai cu oamenii fără căpătâi şi cu negus-

'Ji
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toraşii o să facem noi mişcarea ? Asta înseamnă că revoluţia 
e pornită din sânul poporului ?

Dar Dinu, dădea din umăr nepăsător, stăruind mereu in 
credinţa lui.

— Se vede că aşa se fac răscoalele poulare ! Cu cine o 
fi, numai bine să iasă. Şi apoi acuma e prea târziu să ne mai 
gândim la lucruri d’astea.

E gata totul. Trebue să ne aruncăm în foc... Nu mai e 
vreme de gândit, trebue să lucrăm.

A doua zi Radu eşi din casă şi-şi continuă firul agitaţiei 
pe care boala i7l întrerupsese. Lucra cu ardoare întreită, ca cel 
mai fanatic dintre revoluţionari.

Avea o fire ciudată.
In momentul când începea o acţiune, era omui cel mai

hotărât. %
Toate şovăelile, toată îndoiala şi toate temerile pe cari 

putea să le aibă mai înnainte, se spulberau ca pleava în vânt. 
Atunci era cu totul prins în acţiune, stăpânit, preocupat nu
mai de izbânda ostenelilor sale.

•>sâ



CAPITOLUL V

a, o lacrimă arsese obrazul celui mai fără inimă 
om. Dar nu era lacrima unui suflet sfărâmat de 
dureea pierderii celui iubit, nu era mărturia vă
zută a unei inimi, sfâşiată de o lovitură cruntă 
şi nedreaptă ; éra lacrima de turbare a fiarei 
care şi-a scăpat prada.

Când simţi arsura aceea Pe obraz, o furie ne
bună îl cuprinse.

Sări depe scaunul pe care şedea şi, după ce 
dete o lovitură de picior babei care-i sta în cale, 
se aruncă pe cal şi o porni în goa^ă pe uliţele 
pustii, blestemându-şi „neghiobia” făcută.

— Dece nu’mi ese în cale s’o fac bucăţi, s’o 
calc în picioare cu calul, ca pe un şarpe, mur

mură el scrâşnind
Ajuns la o răspântie, văzu lumină prin obloanele unei 

cîrciumi. Se apropie şi bătu cu teaca săbiei în uşă.
— Ei, d’acolo ! O oală de vin pentru Căpitan Costache.
Se auzi un sgomot de paşi pripiţi înăuntru. Cârciumarul 

alerga să aducă vin. Câţi-va consumatori se ascundeau.
— Şi deschideţi uşa, să văz cine e înăuntru.
Uşa se deschise ; cîrciumarul aducea oala cu vin.
— Cine-i înăuntru ? întrebă Căpitanul.
— Nu e nimeni, coane Costache, răspunse cîrciumarul tre- 

murînd. Făceam socoteala.
— Vezi, să găsesc vr’o dată niscaiva haimanale de alea 

care latră împotriva stăpânirii, că o pomeneşti !
Duse oala la gură şi o bău pe nerăsuflate. Apoi fără să 

se gândească la plată, adause, dînd pinteni calului.
— M’ai cam uitat jupân Năstase. Acum n’am vreme, dai 

mîine seară să ai ceva al îndemînă.
Şi plecă iar ca o furtună. Sângele i se înfierbânta tot 

mai mult.
De odată opri calul scurt, lângă curtea unei case, care 

avea fereastra dindos luminată. Apropie calul de zăplaz şi ple- 
cându-se pe şea se uită pe fereastră.
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Innăuntru, pe jumătate desbrăcată, o copilă se ruga, 
înnainte de a se culca.

— A ! scrâşni monstrul, bolborosind câteva înjurături. 
După ce se uită bine la casă şi la uliţă, porni înnainte 

îndreptându-se spre casa lui din Podul de Pământ.
Acasă toţi dormeau, chiar şi lipcanul delà poartă moţăia.

Cu o lovitură de gârbaciu îl făcu să sară în sus speriat.
— Vită încălţată ! strigă şeful. D’aia te-am pus eu aici ? 
Lipcanul Îngânând câteva vorbe de iertăciune »deschise 

poarta. Apoi după ce Căpitanul sări jos, îi luă calul să’l ducă 
la grajd.

— Să-mi aduci un borcan cu vin ! îi strigă Căpitan 
Costache.

Casa lui văzută pe dinăuntru, ar fi fost invidiată de cel 
mai bogat boer al ţării.

Aici se aflau adunate adevărate comori.
Partea cea mai de valoare din ceea ce negustorii ago-
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nisiseră şi din. cele ce borfaşii furaseră se aflau adunate prin 
osteneala Căpitanului de dorobanţi.

Se mai adăogau mobilele şi lucrurile preţioase rămase 
delà bătrânul Chehaia, toate acele avuţii strânse cu atâtea 
cruzimi, cumpărate cu sângele şi cu lacrimile sărmanilor săteni.

Se găseau divanuri moi, îmbrăcate cu catifea, covoare tur
ceşti vrednice de seraiul unui paşă, sfeşnice 'de argint, mătăsării 
cusute în tot felul, nenumărate prosoape de borangic subţire, 
ca pânza de păianjen, cusute în chipurile cele mai măestrite, 
oglinzi de Veneţia, perne de cit. tocat, şaluri şi chilimuri de 
Idimea, piei de urs căptuşite cu postavuri scumpe, tot 
luxul acelei epoci de tranziţie oferea mai de seamă.

Se vedea insă cât de colo lipsa de pricepere în rânduiala 
atâtor lucruri de preţ, mobilele europeneşti amestecate cu cele 
orientale, industria naţională, alături de produsele Lipscăi şi 
ale Constantinopolului.

In afară de cruntul lor proprietar, în aceste case mai 
locuia maică-sa, o femee foarte evlavioasă şi milostivă, care 
se ruga toată ziua lui Dumnezeu pentru păcatele fiului său, 
cu care ducea traiul cel mai amarnic, dealtminteri aidoma cu 
acel pe care ’l avusese cu răposatul Chehaia.

ceea ce
.
!

t

!

Pvar minte mai infernală şi mai iscoditoare de torturi, ca 
a lui Căpitan Costache. Istoria omenirii are înscrise în paginile 
sale multe de aceste înfiorătoare celebrităţi, mulţi inchizitori, 
mulţi călăi de trupuri şi de suflete omeneşti. Dar dacă s’ar 
cunoaşte cu deamănuntul toate chinurile pe care contimporanii 
lui Căpitan Costache le-au îndurat, dacă ar putea să vorbească 
acei întunecaţi păreţi ai beciurilor Agiei, şi ar putea 
ratele victime să se scoale din mormât şi să-şi desvăluiască 
suferinţele, s’ar vedea poate că un Torquemada rămâne în 
urmă de făptura omului nostru.

Istoria e ciudată. Ea îşi aruncă mai în totdeauna bleste-» 
mul ei de moarte asupra oamenilor cei mai de sus, fie prin 
situaţia, fie prin idealul care-i mână. Lasă însă în complectă 
negură pe adevăraţii monştri, pe cei care mişună în umbră, 
canaliile de jos, cari săvârşesc nelegiuiri din pornirea firei 
lor sălbatice, dintr’o nevoie internă, bestială, fără nici un 
scop. Istoria şi-a vărsat toată urgia asupra unui Thomas de 
Torquemada, care se credea un luminat al cerului, care do
rea ca prin torturi şi autodafeuri să aducă omenirea la feri
cirea cea veşnică a vieţii creştine; care voia să spele întinatul 
suflet omenesc în sângele isvoditor de păcate. Dar, monstrul 
acesta care a lucrat orbit de un ideal atât de mare, e un 
sfânt, pe lângă fiara care varsă sânge numai ca să’l vază 
curgând, care schingiueşte o lume numai ca s’o auză gemând.

Astfel era tristul nostru erou, căruia istoria în nemărgi
nita ei pătrundere, şi în adâncul şi prea trâmbiţatul ei spirit

nenuma-
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de dreptate, nu s’a înjosit să-i consacre măcar o pagină, nici 
un rând care să-l ţintuească la stâlpul blestemelor posteri- 
tăţei. Istoria s’a conformat cu părerea acelei gloate pe care 
Căpitan Costache o ura, cu sentinţa acelei turme cuvântătoare.

Marele vinovat a rămas în faţa Istoriei acel care era şi 
după judecata acelei gloate : Vodă Bibescu.

Poporul Bucureştiului, delà epoca în care se petrec eve
nimentele acestea, acel popor batjocorit, necinstit şi schin
giuit, arunca toată vina pe Domnitorul Bibescu. La fiecare 
svon despre vre-o nouă. nelegiuire a lui Căpitan Costache, po
porul din propria-i pornire sau după îndemnul unora ca Să- 
culici, Răteanu şi Gavaletti, arunca vina pe Vodă ; asupra lui 
avea să se reverse urgia înăbuşită de gârbaciul lui Căpitan 
Costache, pe sufletul lui şi .al Doamnei sale se asvârleau ful
gerătoarele blesteme.

Lui Căpitan Costache nu-i era teamă de furia malţimei, 
pentru care avea gârbaciul său, nici de şefi. Era omul de în
credere al puternicului Vilara, care zicea în totdeauna, dând 
afară pe cei care veneau cu plângeri :

— Eu sunt paşa Alecache Vilara şi fac ce vreau şi ce-mi
place.

Şi la fel cu Căpitanul erau toţi tiştii, toţi dorobanţii, şi 
toţi slujbaşii Agiei ; fiecare după pilda şefului, lucrând pe 
socoteala sa şi exercitând aceiaş teroare asupra populaţiei 
Bucureştilor. Toate abuzurile, însă, toate răpirile şi siluirile 
pe care le făceau slujbaşii Agiei, erau date pe seama lui Că
pitan Costache. Cel care în ultimele zile lucra cu ardoare 
spre a exploata aceste jafuri şi batjocuri fără ruşine, împo
triva tistului de tişti, era Radu Creţescu. De când eşise din 
casă, de dimineaţă şi până noaptea târziu, vorbele lui înflă
cărate şi pline de indignare, răsunau prin mahalalele Bucu
reştiului, propagând mişcarea, pregătind lovitura finală.

De când omul Agiei se făcuse atât de înfiorător, poporul 
începuse să se agite mai viu, propaganda era în apogeul ei şi 
Comitetul hotărîse ca 9 Iunie să fie ziua loviturei.

Căpitan Costache, încă cu două zile mai înainte, simţise 
aceasta. Ştia cu siguranţă, delà spioni şi din arestările făcute, 
că în ziua de 9 Iunie avea să isbucnească revoluţia.

Atunci alergă deadreptul la Vilara, îi arătă situaţia, spu- 
nându-i tot odată că dacă nu se vor lua măsuri energice, îşi dă 
dimisia, iar Tronul va fi răsturnat.

Vilara se duse numai decât la Vodă şi îi smulse hotărâ
rea dorită. Bibescu văzând că nu mai are. încotro, ordonă a- 
restarea tuturor şefilor şi a celor mai de seamă agitatori.

lista celorCând Căpitan Costache auzi porunca şi auzi 
desemnaţi a fi prinşi, se repezi nebun de bucurie la cancela
ria sa şi comunică ordinul tuturor subalternilor săi. In sfâr
şit, venise şi ziua lui, în care avea sa arate tot de ceiace era ca-

-
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pabil. Pâitè seara, în toată Capitala se răspândi teroarea 
mai grozavă. Arestările se făceau în masă. Câţiva şefi, printre 
cari Dinu şi Gavaletti, fură prinşi ; unii erau plecaţi la Izlaz, 
la Telega, în Vâlcea şi la Ploeşti ; din cei rămaşi în Bucu
reşti, câţiva scăpară prin mijloace extreme : unul răzându-şi 
barba şi mustăţile, şi travestindu-se, alţii pe la Consulul En
glez ; alţii, ca Săculici şi Ştefan Golescu, prin gropile de pe 
la margini; Radu scăpă, ascunzându-se în viile delà Radu Vodă

Şi copoii alergau mereu, prindeau pe cei bănuiţi, schin
giuiau pe cei mai răi de gură. Beciurile Agiei, cazărmile şi sf. 
Anton nu mai încăpeau de mulţimea celor arestaţi. Căpitan 
Costache triumfase ; desfăşura o activitate nemai pomenită, 
bătea şi tortura de urlau uliţele şi maidanele.

Revoluţia părea paralizată în Capitală ; in ziua de & Iu
nie când trebuia să se dea semnalul, cei însărcinaţi cu aceasta 
erau sau arestaţi sau ascunşi. Semnalul nu se dete şi massele 
puse în nedumerire, nu ştiau ce are să se întâmple- Unii căi- 
cându-şi jurământul, începeau să blesteme comitetul ; alţii 
aşteptau, fără să poată lua vr’o hotărâre. Spaima şi îndoiala 
pătrunsese în sufletele tuturor. Câţiva agitatori mai de 
seamă expunându-se la toate primejdiile, continuau să în
demne lumea.

Printre cei care lucrau cu mai multă râvnă şi cu mai 
multă îndrăzneală, era şi unul din tinerii pânzari pe care 
i-am văzut în grădina lui Guşi, cu Săculici. È1 se expunea la 
toate primejdiile, umbla din negustor în negustor, încurajându-i 
pentru triumful cauzei lor. Un spion al Agiei dete de veste lui 
Căpitan Costache.

Luă cu el pe Manole tistul şi şease dorobanţi şi pomi în 
goană la locuinţa pânzarului. Era cam pe sub seară ; îl găj 
şiră stând la masă cu nevasta şi cu mamă-sa. Căpitanul lăsa 
în curte doi dorobanţi şi el cu tistul şi cu alţi patru năvăliră 
asupra pânzarului, îl legară butuc şi scotocindu-1 prin buzu
nare dete de un manuscris revoluţionar. Furia lui Căpitan 
Costache nu mai cunoscu margini. începu să-l isbească cu 
gârbaciul pe unde înemerea, umplându-1 de sânge şi de vâ- 
nătăi. Cele două femei, care ţipau de groază, se aruncară asu
pra lui Căpitan Costache, spre a-şi apăra soţul şi fiul. Atunci, 
în infernala minte a monstrului, mânia făuri un gând de o 
sălbăticie nemai pomenită.

Se petrecu o scenă asupra căreia e mai bine să lăsăm 
perdeaua neagră a nepătrunsului.

Nenorocitul pânzar care leşinase, trezindu-se şi văzând 
cele ce se petreceau sub ochii lui, începu să râză cu hohot.*. 
Îşi pierduse mintea.

' — Las c’o să-ţi treacă pofta de râs, numai decît ! sbieră 
Căpitanul, isbindu-1 din nou...
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Apoi către dorobanţii care săvârşeau infamia :
— Aşa ! acum... luaţi-1 şi duceţi-mi-1 la „Camera de 

chibzuială4'.
Sub acest nume, se înţelegea o încăpere din beciurile A- 

giei, rezervată torturilor.
Sbirii porniră în galop *, doi duceau pe cel legat.
Când ajunseră in „Camera de chibzuială44 Căpitan Cos

tache porunci la un dorobanţ să-l pue „la funie“.
Tistul se apropie de Căpitan Costache şi îi şopti.
— N’ar fi bine să-l lăsăm ? Mi se pare că şi-a pierdut

minţile.
— Aş ! răspunse Căpitanul ! Se preface, nemernicul Şi 

dacă şi le-a pierdut, să-i dăm, ca să şi le capete iar.
Un dorobanţ desbrăcă victima şi legându-i de mijloc ca

pătul unei funii, alţii doi traseră de celait capăt care era pe
trecut după o grindă.

Nenorocitul fu ridicat la un metru deasupra pământului.
— Petrache, porunci Căpitan Costache unui ţigan, care, cu 

mânecile sumese aştepta la o parte. începe cu mângâierile. 
Ţiganul luă o legătură de nuele şi începu să isbească.

După câteva minute, corpul păru să se frânge delà mij
loc ; nenorocitul leşinase.

— Destul i porunci Căpitan Costache. Să-l duceţi la sf. 
Anton şi moş Paraschiv să-l ungă cu ceva alifie ca să-i treacă 
de supărare.

Acestea se petreceau în ziua de 9 lume.
Seara, Căpitan Costache credea că a sugrumat cu desă

vârşire mişcarea. Se temea numai de cei câţiva capi pe care 
nu putuse să pue mâna ; de aceea toată noaptea cutreeră ma
halalele, arestând mereu şi sădind groază în suflete.

Pe la miezul nopţii, obosit de alergătură intră în cârciuma 
lui jupân Năstase despre bariera lancului, împreună cu doi 
iişti, ca să mai ia o întăritură de vin.

Cârciumarul îi duse în odaia lui, alături de localul co
mun consumatorilor. Acolo, după ce li se aduse câte o oală de 
vin, Căpitan Costache zise tiştilor să iasă afară că are să vor
bească ceva cu cârciumarul.

— Ei, jupân Năstase, mi se pare că ai cam dat coatele 
cu cărvunarii... M’ai uitat de tot.

— Vai de mine, Coane Costache, răspunse cârciumarul, 
cum se poate să te uit ? Ferească D-zeu... Dar de când nu 
mai primesc haimanale, treaba merge cam slab.

— Ia lasă încolo fleacurile, adause omul Agiei. ^
Ştiu eu cam cine vine p’aci... Şi de !... mi-ar părea rău 

ca într’o zi să fiu silit să te calc.
Cu mine să nu te joci!
— Să mă ferească D-zeu Coane Costache ! reluă cârciu-
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marul, tremurând ; nici nu m’am gândit la asta... Şi după 
cum mi-ai spus mai deunăzi, m’am îngrijit... şi

Zicând aceste cuvinte se duse la o ladă de lângă pat, o 
descue şi scoase dinăuntru o pungă cu bani pe care o dădu 
lui Căpitan Costache.

— Ei, vezi, aşa mai semeni a om cum se cade...
N’ai nici o grijă... Ia de bea cu noi cu un pahar de vin... 

lordache !... Gheorghe ! strigă el pe cei doi tişti.
Aceştia intrară şi, după ce cârciumarul bău un pahar, 

mulţumi de cinste şi eşi oftând ; iar cei trei sbiri continuară 
să golească oalele în tihnă. Căpitan Costache era foarte mul
ţumit de sine. După ce mai porunci un rând, începu să-şi po-mo 
vestească isprăvile din acea zi- Tiştii îl ascultau râzând. Pe bo 
când şi rândul al doilea era pe sfârşite, se auzi afară un zdrăn
gănit de coarde şi un glas de lăutar cântând de dragoste. iuduS.

— Ei, na ! zise Căpitan Costache. Ţara piere şi el petneç^-sj 
cu lăutari : Cine o mai fi şi smintitul ăsta. s-i$

Lăutarii intraseră în cârciumă, precedaţi de un tânâr. 
foarte araărît, cu toate că era ameţit de băutură. Căpitan ^QŞmuo 
tache deschise puţin uşa şi se uită în cârciumă ; jupân tas
tase alergă să-l întrebe dacă trebue să-l dea afara.

— Lasă-1, zise sbirul, într’un moment de generozitate.~§e 
vede că-i nebun dacă tocmai într’o zi ca asta şi-a găsituŞâam 
petreacă... Are noroc că sunt cu chef acuma, că alt-fel*. 
Lasă-1.

eu...
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Tânărul poruncea tot cântece jalnice, cântece de dragoste ea 

nefericită, de doruri neîmplinite, toate înpotriva gustului-lui 
Căpitan Costache. care începuse să se înfurie. .qco idcnbz

De odată, lăutarii încetară să mai cânte din gur^cj9Wli&* 
mindu-.se să zdrăgănească numai din coarde şi o rtgocfed^f^ißo 
nor, sonoră şi dulce, dar tăiată de jale, începu A
duioşie desnădăduită : i
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Foae verde trei sulfine,
Arde sufletul în mine,
Mi-arde sufletul în foc 
Cam iubit fără noroc.
Foae v.erde lemn uscat 
Am iubit şi m’a uitat.
M’a uitat 
Şi m'a lăsat,
Şi cu altul a plecate 
Foae verde foi de'WM E‘ual2E 3I92 ,K?u<)u*»Tq 
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Căpitan Costache nu se mai putu stăpâni. Deschise uşa 
repede şi înaintând către tânărul care încremenise de spaimă, 
recunoscându-1, îi zise :

— Ia ascultă măi băete, cum te chiamă pe tine ?
— Simion Mandache, răspunse tânărul tremurând.
— Ce eşti?
— Calfă de pantofar, la jupân Istrate Pârvan.
— Ei, şi ai avut vr’o hamurează care te-a tradarisit ?
— De, cam aşa ... ceva... Coane Costache, răspunse tânărul 

uluit de aceste întrebări.
— Apoi bine, nu ţi-e ruşine ţie, zise Căpitan Costache, 

om-în toată firea, şi negustor cum se cade, să te văicăreşti 
ca eSfcnuere, şi de ce ?

-flftind că te-a înşelat o păcătoasă ? Ce n’ai destule în 
Bucureşti ?... Auzi ! Ai noroc că sunt acum mai cu chef, că 
le-â^-îtivăţa eu... Să plângi ca un copii ! Ruşine !

Şi-acum, hai, marş la culcare.
.TSăMu te mai prinz cu lăutari că apoi îţi rup oasele... A- 

cumäP^ Vîeme de lăutari ?
-^aßiärul, eşi tremurând, făcând la temenele.

Lăutarii nu se mai vedeau de mult.
*êàpîtan Costache se întoarse şi continuă să bea, ocărând 

merëu îfêmeile.
•$?jHără de veste, amintirea Elencuţei îngenunchiată îi 

veni în minte. Atunci se aprinse, dete cu pumnul în masă, 
se àcfëlâ şi plecă.

scrâşni el, să pot le-aş suci gâtul la toate !... Le-aş 
sdrcbi capul, ca la şerpi !...

-(Ôi!tëÉ§eiéiffcai multe uliţi, mai arestă pe cei care-i eşeau în 
cale^ţD^feei^eafre^i vedea cu lumină în casă şi se întoarse la 
Agfë, *è'â d&iöeoßy Să-şi înceapă iar vânătoarea.

Dar cu toată teroarea pe care, Căpitan Costache, o re
vărsase asupra Bucureştiului, revoluţia nu era înăbuşită. Capii 
neprinşi găsiră mijlocul să se adune şi să se sfătuiască şi hotă- 
rîră pe a treia zi, 11 Iunie, lovitura decisivă. Agitaţia cu 
toată energia lui Căpitan Costache, se însufleţea din ce în ce, 
mai cu tărie. Mai ales Radu, expunându-se a fi prins in fie
care moment, alerga, îndemna, vorbea pretutindeni ; maha
lalele erau din nou asigurate ; negustorimea iniţiată.

Se lucra’ cu cea mai mare afi$pare, dar cu cele mai mari 
precauţi uni, spre a asigura şu$§e§gl. Totuşi, câţi-va tineri, 
între cari şi Săculici, în ziua de 10 Iunie fură cât p’aci să 
strice totul.

Vodă Bibescu, după măsuriiftijţp^t^^rezînd cu deplină 
convingere că spiritul deöfH$GpaJ$ *. eşi la plimbare
în trăsură deschisă, îm^u^ă3f^iB)i^t^ ^ fovorit Vilara.

01
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La şosea^ însă, câţi-va tineri svînturaţi între care şi Să- 
oulici, traseră cu pistoalele asupra Domnitorului, atingându-1 
numai la un epolet, apoi dispărură în tufişuri.

Svonul acestui atentat se răspîndi cu repeziciunea fulge
rului, în tot oraşul. Revoluţionarii cei mai chibzuiţi o repro
bau ; alţii, cei mai violenţi, o aprobau. Tinerii nu fuseră prinşi.

Când Radu văzu pe Săculici intrând în casa unde se aflau 
adunaţi mai toţi capii liberi, nu se putu opri de a nu veşteji 
fapta amicului său. Săculici ripostă, vorbi cu vehemenţă, o 
arătă ca necesară succesului lor. Când discuţia celor doi tineri 

gata să degenereze în ceartă, Răteanu interveni şi cu tonul 
său de om superior, zise :

— Se va judeca mai târziu, fapta aceasta. Acum, nu e timp 
de ceartă. Faptele pornite din convingere nu sunt condam
nabile... Dar să lăsăm cearta... împăcaţi-vă... E timpul cel 
mai greu.

Săculici întinse repede mâna lui Radu, care-o strânse uşor 
şi cu răceală. Apoi se începu consfătuirea.

A doua zi după amiză trebuia să isbucnească revoluţia, 
poporul va merge în corpore la palat spre a propune Dom
nitorului să semneze Constituţia,, atentatul se va arunca pe 
seama celor care l-au săvârşit. Comtietul se descarcă de orice 
răspundere.

Se trimise instrucţii în toate mahalalele ; agenţii lucrau 
pe capete cu toată asprimea măsurilor Agiei, negustorimea 
părtaşă era pregătită. Svonul atentatului aprinsese afară din 
cale spiritele.

Omul asupra căruia vestea acestui atentat căzu ca un 
trăsnet, fu Căpitan Costache.

Toată siguranţa îi era spulberată. Va să zică activitatea 
lui colosală, goana, arestările şi chinurile răsvrătiţilor, au fost 
neîndestulătoare ?

Se puse din nou, cu mai multă furie, arestând şi chinuind 
pe toţi câţi îi întîlnea în cale, vinovaţi sau nevinovaţi. Toata 
ziua şi toată noaptea de 10 Iunie alergă pe străzi, bătînd, stri
gând, arestând pe bănuiţi.

A doua zi părea că în Capitală domneşte liniştea cea mai 
desăvârşită, că spiritul de răsvrătire era stins cu totul*

Şi, Cu toate acestea în ziua aceea de 11 Iunie, peste 
oraşul atât de liniştit în aparenţă, plutea scânteia care avea 
să pună foc pulberei. Văzduhul mirosea a pucioasa, în fie- 

atom al lui ardea aceiaşi văpae ascunsă, care aprinsese 
furia popoarelor din apusul luminat.

147

era

!

■

care

—





CAPITOLUL VI

entru întunecatul suflet al lui Căpitan Costache, 
Elencuţa fusese însuşi îngerul binelui.

înrâurirea pe care ea o căpătase asupra aces
tui om, fusese vădită ; câtă vreme ea a fost în 
puterea lui, Căpitanul, în potriva voinţei, în po
triva întregei lui vieţi de până atunci, începuse 
să-şi deschidă inima pentru sentimente mai 
umane, începuse să se facă mai bun. Şi, cine ştie! 
dacă gândul lui de a lua pe Elencuţa s’ar fi în- 
plinit, dacă scrisa vieţii lui o îngăduia, poate 
Căpitan Costache de atunci ar fi început o altă 
viaţă, o adevărată viaţă de răscumpărare a celei 
pe care o avusese mai înainte. Nu se poate tăgă
dui nici psihologi ceşte influenţa momentului, a-*

!

i

supra caracterului cuiva-
O fericită lovitură a întâmplării făcuse ca Elencuţa, în- 

tr’un moment de supremă desnădejde, să ia în braţe icoana 
aceea de care era legată o legendă. Tabloul acesta, trezise în 
sufletul sălbatecului om, o amintire veche, uitată de mult, 
auzită în vremea copilăriei, spusă de evlavioasa lui mumă. Şi 
Căpitan Costache şovăise.

Această clipă de şovăire putea să-i transforme cu desă
vârşire firea lui de până atunci. Imaginea aceasta redeşteptată 
fără veste, îl făcu să se oprească, şi influenţându-1 apoi zilnic, 
începuse să-i sădească în inimă sentimente mai bune, şi în 
creer gânduri mai omeneşti.

Asupra vieţii omeneşti apasă, însă, un cumplit^ blestem : 
în această uriaşă luptă, între pornirile bune şi rele, între bine 
şi rău, isbânda binelui e sortită pentru altă lume, în afară de 
trecătoarea lume pământească în care e aruncat omul.

Vechii Eleni ziceau că cel care moare de tânăr e iubit 
de Zei ; creştinii par’că au continuat această credinţă şi po
porul nostru crede că numai copilul, când moare^ intră dea- 
dreptul în lumea eternei fericiri a cerului. Şi, dacă vre-o dată 
a domnit şi binele pe lume, atunci când omenirea ^era tânără, 
când Dumnezeu putea încă să umble pe acest pământ nevred-
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nie, vremea aceea de aur, s’a pierdut de mult, de mult, în 
negura trecutului, şi numai glasul fermecător al poveştilor 
mai poate să grăească despre ea.

Şi, Căpitan Costache, acest favorit al infernului, ameninţat 
o clipă cu prefacerea natúréi sale fundamentale, poate şi-ar fi 
schimbat sîngeroasa lui cale, dacă nu era acest blestem stră- 
vechiu sub care zace viaţa pământească.

Pe când Elencuţa era lovită de o năpastă neaşteptată, 
tocmai în momentul când nădăjduia mai mult să fie mântuită, 
odată cu sufletul răpitorului ei, Radu îi acoperea amintirea cu 
blesteme, iar Căpitan Costache de altă parte cu tot nămolul 
furiei lui sălbatice. Sărmana copilă, martiră a unei nelegiuiri 
neînchipuite, îşi plângea departe, ascunsă de toţi, viaţa-i pier
dută, ursita ei cumplită şi nemeritată.

Avea să treacă ani mulţi şi amarnic de lungi, până când 
întâmplarea să poată scoată în calea lui Radu, umbra celei 
care odinioară fusese întâiul şi singurul lui vis de iubire.

Dar, să povestim cititorilor, drama care în taina unei 
nopţi întunecoase, se petrecu în căsuţa din acea ulicioară fără 
nume, unde Elencuţa trăise numai în lacrimi aproape trei 
săptămâni de zile.

După cuvintele de consimţire, pe care o pornire aproape 
necugetată o făcuse să le rostească, o agonie chinuitoare în
cepu să-i muncească inima.

întâia oară, gândul că Radu o iubise şi că ea ’i răsplătise 
cu nevrednicie inima lui, i se înfigea acum în. minte cu toată 
tăria unei remuşcări

Căpitan Costache plecase la casa lui de pe Podul de Pă
mânt, după cum făcea mai întotdeauna.

Dar, abia plecat şi Elencuţa se aruncă pe pat ; chinul 
lăuntric isbucni în toată arzătoarea lui tărie.

îşi aducea aminte de privirile lui, de dragostea cu care o 
înconjura întotdeanua.

Şi, acum, în clar obscurul nopţii, îi părea că vede acolo în 
colţul odăii, ochii negri, blestămători, care o pătrundeau drept 
în inimă ca două piroane înroşite în foc.

îşi ascundea capul în perne, dar pe ochii ei perdeaua la
crimilor se făcea tot mai groasă, tot mai orbitoare.

Afară, pe cerul curat şi albastru, luna mare şi rotundă, 
• se aşezase în dreptul ferestrei şi privea cu eterna şi revoltă

toarea ei nepăsare, sbuciumul bietei copile, fără ca o lacrimă 
de compătimire să alunece pe una din razele ei cercetătoare. 
Atâta imensă nepăsare în acea eternă şi uriaşă natură şi 

. ; atâta chin şi atâta agonie, între cei patru pereţi ai acelei căsuţe 
í î neştiute !

Până la ziuă Elencuţa se munci aşa, plângând, rugându-se 
mereu, neştiută şi nemîngâiată de cît de privirea. duioasă a
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Maicii lui Dumnezeu, care o scăpase odată din mâinile mon
strului.

In zori, când lacrimile uscaseră de atâta văpae de durere, 
Elencuţa, doborîtă de osteneală, căzu într’un somn adînc, un 
somn sbuciumat, chinuit de visuri.

Se vedea alături de Radu, urmată de bătrânii lor părinţi, 
pe un drum necunoscut, prin mijlocul unui câmp înverzit, 
departe, către un sat unde îi aştepta fericirea din urmă.

lată-i la biserică, într’o biserică mică şi veche, înţesată 
de lume, ascultând binecuvântările preotului. Şi, deodată, 
când răsună cântarea „fecioară bucură-te”, un vuet imens, o 
clătinare uriaşă a pământului şi a cerurilor, stinse soarele, 
vărsă negură nepătrunsă pe lume, şi despică în două catape
teasma bisericii bătrâne.

\

Elencuţa gemu în somn, fără ca să se poată însă deş
tepta. Şi, un alt vis venea să ia locul celui dinnainte, cînd o 
clipă de linişte se cobora pe acea fiinţă trudită.

Se vedea într’o căruţă de poştă, singură cu Radu, într’o 
noapte luminoasă, călătorind pe un drum neştiut. Şi, pe cînd 
surugiul mâna ca un vârtej, Radu îi spunea dragostea lui dăi
nuită până atunci ; ea îşi deschidea inima strângându-1 la sân, 
lipindu-şi buzele de părul lui şi obrazul de' obrazul lui fierbinte 
sub privirea lunei care-i îmbrăţişa şi-i săruta pe amândoi.

Căci în visul ei fantastic, până şi această enigmă îngheţată 
a cerurilor, prindea viaţă şi dragoste de sărmanii muritori ai 
pământului.

Diligenţa înainta sprintenă peste câmpuri.
De odată, însă, câmpia dimprejur se prefăcu într’o baltă 

neagră, urlătoare, nesfârşită, din care eşi un baluar imens, 
care se repezi la ea, îi înfipse ghiarele în came şi o aruncă în 
mijlocul întunecoasei mocirle. Şi pe când ea încerca zadar
nic să scoată un strigăt de ajutor, simţea cum se afundă mereu, 
ani şi veacuri, mereu, în haosul acela neguros, rece, fără 
sfârşit...

Elencuţa se s vâr col ea în patul ei, cu gemte înnăbuşite, 
până ce izbuti o clipă să deschidă pleoapele-i arse de lacrimi.

După somnul acesta sbuciumat, căzu într’o piroteală, din 
care toată ziua nu putu să se desmeticească.

Rar, câte un gând nedesluşit, îi răsărea în minte, ca un 
ecou perdut într’o ceaţă adâncă ; gîndul acesta se desfăcea 
greoiu, anevois, din încâlceala lui.

Era acelaş şi acelaş gând, aceiaşi şi aceiaşi remuşcare a 
sufletului ei curat. Amăgise iubirea lui Radu, pe care tocmai 
acum o înţelegea. Ii ucisese sufletul.

Uneori i se părea că e aruncată în fundul pământului, în 
văpaia Gheenii, unde sunt arşi cei plini de păcate. Nu vedea 
nimic, dar simţea că se mistue într’un foc imens,, veşnic, pe un 
tărîm cu totul necunoscut.

■.
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Din când în când, părea că perdeaua întunericului se ri
dică depe ochii ei, pentru o clipă, lăsând-o să zărească sus, sus 
de tot, în depărtările senine ale cerului, un serafim palid şi 
plin de durere, cari se uita la ea cu ochii arzători ai lui Radu, 
cu veşnica şi sdrobitoarea întrebare :

— Ce ai făcut cu inima mea ? ce-ai făcut tu cu viaţa mea?
Se înseră iar. Amurgul îşi arunca veştmintu-i sobru peste 

pământ şi Elencuţa se svârcolea în aceleaşi chinuri.
Se înnoptase apoi de tot şi în camera ei nu pătrunsese 

încă nimeni- Baba, deşi o ştia bolnavă, nu dăduse prin ca
mera ei.
- Aproape de miezul nopţii, tocmai când un somn alinător 
se coborâse asupra ei, simţi o mână rece grosolană, care o 
atinge. Cu multă greutate îşi ridică pleoapele-i ostenite, şi 
atunci, înnaintea ochilor ei păenjeniţi de groază, cu capul plin 
încă de fantasmele delirului de mai nainte, văzu figura respin
gătoare a lui Dobre, care se pleca asupra ei, căutând să o 
sărute.

La lumina tremurătoare a candelei, Elencuţa crezu că 
vede un sol al infernului, care vine să-i răpească sufletul, spre 
a-şi ispăşi păcatul de moarte pe care îl săvârşise.

Şi, cu toate că nu’şi da bine seama de cele ce se petreceau, 
voi să se scoale, să strige ajutor, să se apere. Dar îşi simţi 
glasul înăbuşit şi puterile sleite, sub strânsorile spasmodice 
ale dorobanţului.

Isbuti totuşi, din adâncul supremei disperări, să scoată un 
ţipăt răguşit, sfâşietor, apoi căzu din nou în starea de incon
ştienţă de mai înnainte.

După ce dorobanţul săvârşi nelegiuirea în toată oroarea 
ei, ameţeala vinului începând să i se risipească şi văzând acei 
corp nemişcat şi mînjit de el, un fior de groază îi trecu prin 
inimă. înfricoşat, cu privirea de smintit, eşi din camera Elen- 
cuţei, trecu prin curte, deschise poarta şi începu să fugă pe 
uliţă, ca gonit de biciul arzător al cerului.

Nenorocita copilă, neştiind nimic din cele ce se întâm
plase cu ea, rămăsese în aceiaşi imobilitate cu ochii pironiţi 
în gol. Apoi adormise din nou, adânc , până târziu în noapte 
când începând să bată un vânt puternic, uşa lăsată deschisă, 
începu să se lovească de stâlp din ce în ce mai tare, până ce 
o deşteptă.

Elencuţa deschise ochii mari, se ridică pe jumătate, şi 
tremurând de groaza vântului care gemea afară, cercă să-şi 
dea seama de câte i se păruse că au fost vis urât.

Dar, cînd se văzu aproape goală, cu rochia sfâşiată şi 
purtând încă urmele mîrşavei fapte a lui Dobre, căzu din nou 
pe pat plângând cu hohot.

— Mamă, mamă, mamă, gemu nenorocita, ce păcate a 
trebuit să ispăşesc ?

_
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O suflare mai silnică a vântului pătrunzând în odae stinse 
flacăra pâlpâietoare a candelei.

Atunci, cu o putere neaşteptată, Elencuţa sări din pat şi 
luând instinctiv macatul, se învălui în el. Cu părul desfăcut, 
cu picioarele goale, aleargă prin negura nopţii, prin curte, 
până la poartă, pe care găsind-o deschisă, eşi în uliţă şi începu 
să fugă spre casa părinţilor săi, din Dealul Spirei.

...Cerul se acoperise cu nori groşi, vântul bătea cu furie şi 
Elencuţa, alerga, alerga, mereu, plângând, pe uliţele strâmte 
şi întortochiate ale Bucureştilor, până când se pomeni la Radu 
Vodă, de unde putea să se orienteze.

O slujise norocul. Era întuneric şi nu o putuse zări nici 
o strajă, căci altfel poate ar fi trebuit să încapă din nou pe 
mâna lui Căpitan Costache.

începea să se crape de ziuă, când Elencuţa tîrîndu-se, bătu 
la poarta casei părinteşti. Căzu, cu lacrimi amare la sânul 
mamei Smaranda care ieşise să-i deschidă.

rf:
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CAPITOLUL VII

n dimineaţa zilei de 11 Iunie un aer greu apăsa 
asupra unei părţi a Bucureştilor.

Era în spirite o tensiune extremă, o încordare, 
o supra excitare fără margini.

Atentatul delà Şosea, săvârşit în ajun'asupra. 
Domnitorului, svonurile care de care mai exa
gerate, ce se răspândeau în oraş, şi, mai cu seamă, 
vestea că la Izlaz s’ar fi făcut o răscoală, toate a- 
ceste ştiri şi fapte frământau spiritul întregei 
populaţii a Capitalei.

Până în ziua aceea, parte, o mare parte a Bucu
reştilor nu ştia nimic de cele ce se pregăteau 
în taină, sau dacă se auzise vorbindu-se despre o 
mişcare ce ar fi gata să isbucnească, cei mai . 

mulţi dădeau din umeri cu neîncredere.
In rândul acestora intra partea cea mai mare dintre boeri, 

negustorii cei mai cu vază, oamenii care îşi căutau de treabă.
Atentatul delà Şosea, contribui mult să încredinţeze pe 

cei mai îndărătnici, de realitatea unei iminente revoluţii.
Mai cu seamă două veşti cari veniră, una după alta, pe la 

amiazi, arătau măsura situaţiei.
Vodă Bibescu se dusese dimineaţa la cazarma Călăraşilor, 

şi arătând ofiţerilor epoletul care purta urmele atentatului din 
ajun, le ceru să-i jure din nou că-şi vor jertfi viaţa pentru 
apărarea Tronului.

Ofiţerii şovăiseră ; unii aveau pe buze zâmbetul ironiei, 
alţi dădeau dîn umeri, iar unul dintre ei eşise în faţa Dom
nitorului şi-i spusese că toţi camarazii sunt gata să moară pen
tru patrie, când va fi trebuinţă, dar nu vor merge nici-odată 
împotriva celor de un sânge cu ei.

Vodă se întorsese la Palat, abătut, simţindu-se părăsit de 
toţi, chiar şi de armata lui. De-altminteri, el ştia bine ce soiu 
de oameni erau ofţerii aceia cărora el, Domnitorul, le ceruse 
sprijinul.

Cei mai mulţi îşi treceau zilele îndeletnicindu-se cu vâ
nătoarea de femei. Mulţi făceau parte din comitetul răs-

!
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vrătitorilor, mai mult din dorul de aventuri noui decât din 
motive serioase, inspirate de o judecată dreaptă. După întoar
cerea sa la Palat, Vodă trimisese pe un om de încredere să 
cheme la dânsul pe fruntaşii negustorimii ; trimisul spuse a- 
cestora că o seamă de nemulţumiţi şi haimanale, vor să se 
răscoale împotriva Domniei, să omoare pe Domn şi să dea foc 
Palatului. Domnul făcea apel la negustori spre a apăra Tronul 
ţării ; li se făgăduia arme şi muniţii.

O parte din negustorime, care era afiliată la mişcare, re
fuză fără nici un cuvânt propunerea Domnitorului ; o alta, te
mătoare ca întotdeauna, crezu că e vorba de vreo intrigă ru
sească ; şi, numai câţiva făgăduiră să vie, dar văzându-se prea 
puţini, nu se mai duseră nici ei.

Aceste două fapte făceau şi pe cel mai încrezător să simţă 
că o mare schimbare de lucruri avea să urmeze.

In adevăr, încă din dimineaţa zilei, şefii rămaşi în Capitală 
şi care scăpaseră de urmările Agiei, se adunaseră la Dobro- 
teasa, în casa lui Axente Sever luând ultimele hotărîri asupra 
isbucnirei revoluţiei, care nu putuse avea ioc, cum era prescris, 
la 9 Iunie.

Dintre toţi, cel mai aprins era Răteanu.
El asigura pe toţi de isbânda mişcărei, spuse că se va pune 

în fruntea poporului şi nu se va da îndărăt dinnaintea oricărei 
primejdii.

Nicolae Golescu arătă că după amiază trebue să sosească 
în oraş un mare număr de ţărani de pe la moşiile sale, cu 
preoţii şi învăţătorii lor.

In mica societate a şefilor revoluţiei domnea un entuziasm 
fără seamăn ; Radu, stăpânit ca întotdeauna de moment, vorbi 
cu foc, făgădui că va merge în rândul celor dintâi, că va citi 
poporului Proclamaţia şi că va apăra cu sângele său, steagul 
revoluţionar.

Iar Săculici jură pe Dumnezeul părinţilor săi, că mai bine 
va preface în cenuşă tot Bucureştiul, decât să lase mişcarea 
să fie biruită de „ciocoi”.

După ce toate fură puse la cale, la ora 2 după prânz, capii 
se despărţiră spre a merge fiecare să înştiinţeze pe afiliaţi, ca 
la patru ore după amiază, fruntaşii mişcărei să fie adunaţi la 
Radu Vodă.

Aşa se şi făcu.
încă de pe la ora trei, o mulţime de lume se strângea din 

toate părţile şi, grupuri, grupuri, se îndreptau spre locul ho- 
tărît, în ciuda sforţărilor făcute de oamenii Agiei, şi,^ în deo
sebi, de Căpitan Costache, care spuma de turbare, văzând ca 
puterile lui sunt prea slabe, spre a putea împiedica valul fu
rios care se apropia. ,

La ceasurile patru după amiază un vuet prelung, vuetul ae

'
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aramă al tuturor clopotelor de pe la biserici, începu să răsune 
lugubru, pătrunzător, în tot cuprinsul Bucureştilor.

Era semnalul mişcărei, glasul care trezea inimile şi spu
nea tuturor că o întreagă stare de lucruri trebue să se dă
râme.

'Atunci se începu, fără veste, o mişcare neobiştuită ; lumea 
curgea din toate părţile ; strigăte felurite umpleau aerul, cân
tece şi exclamaţii războinice.

Grosul mulţimii venea pe uliţa Lipscanilor. Aci, urcat pe 
o masă de lemn, un tânăr începu să citească Proclamaţia re
voluţiei şi apoi ţinu o cuvântare înflăcărată.

Când se de te jos de pe estrada improvizată, câţiva inşi îl 
ridicară pe sus, iar un glas de alături, îi strigă :

— Bravo, Radule ! Aşa te vreau !
Era Săculici care venea secondat de Piroşcă, Basma şi 

de o întreagă gloată de oameni suspecţi, roşii la faţă, cam şo
văind pe picioare şi care strigau mereu : „Trăiască Dreptatea ! 
Trăiască Co’stuţia ! Trăiască Libertatea”.

;
:
’
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Gloata începu să se mişte : în frunte mergeau câţiva tineri, 
printre cari era Radu, Săculici, Dinu şi^câţiva preoţi tineri.

După ei veneau o ceată numeroasă, partea cea mai mare 
din toată gloata, oameni de pe la marginile oraşului, muşterii 
de-ai lui jupân Neagu, cărora gura le exala o respingătoare 
duhoare de vin, odată cu necontenitele strigări de revoltă.

Aceştia ţipau, săreau în sus, îndemnau restul mulţimei »al
cătuit din negustori şi câţiva ţărani, să meargă înainte, la
Palat. _ .. ..

Când gloata era să cotească pe uliţa Işlicanlor, un om

' • . -* •
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venind în fugă, aruncă vestea că groasnicul om al Agiei, Că
pitan Costache, a pornit în goană cu vreo douăzeci de doro
banţi să iasă înnaintea mulţimii.

Atunci, în acea nenumărată gloată de bărbaţi, strigătele 
şi uralele încetară ca prin farmec şi o groază ascunsă, o temere 
năprasnică, le muie paşii, făcându-i să se oprească nehotărîţi 
în loc. Mulţi apucară pe furiş, pe uliţele lăturalnice, mulţi o 
luară îndărăt, mânaţi de spaimă ; fapta acestora aruncă şi mai 
multă temere în sufletul acelei oştiri fără inimă-

Tinerii se luptară să alunge frica aceea ruşinoasă ; stri
gau, îndemnau lumea, să meargă înnainte, dar mulţimea şovăia 
mereu.

Alţi oameni veniră cu vestea că în adevăr, Căpitan Cos
tache, peste câteva clipe va da piept cu poporul.

Spaima creştea ; dintr’un moment într’altul rândurile a- 
veau să se rupă.

Atunci, Săculici urcându-se pe piatra din faţa unei pră
vălii, se întoarse la gloată şi începu să strige :

— Aduceţi-vă aminte că sunteţi cetăţeni, că mergeţi să 
cuceriţi drepturile voastre, dreptul la viaţa liberă, civilizată !

„Şi dacă pentru drepturile voastre, le va trebui ciocoilor 
sânge, să ni-1 jertfim mai bine, decât să dăm îndărăt !

„Să murim cu toţii, dacă va trebui, să murim pentru li
bertate şi egalitate !

„înainte ! Piepturile voastre sunt de fier, inimile voastre 
sunt neînfrânte, căci luptaţi pentru libertatea poporului «

„Dreptatea nu va muri, dreptatea învinge ,să ne luptăm 
pentru dreptate şi pentru sfânta Constituţie.

„înainte !”
— Bravo ! Să trăiască conu lorgu !
înainte ! strigară glasurile răguşite ale tovarăşilor lui 

Piroşcă şi Basma.
Dar strigătele lor, ca şi discursul umflat al lui Săculici, 

n’avură mare înrâurire asupra mulţimii, ba spaima crescu şi 
mai mult, căci la capătul străzii se zări silueta lui Căpitan 
Costache.

!

i
;

Dezordinea era desăvârşită ; panica ameninţa să nimi
cească toate planurile. Atunci, cu faţa înroşită de exaltare, cu 
ochii arzând, Radu alergă înaintea celor cari se pregăteau să 
fugă, şi strigă în faţa lor ,în faţa întregei mulţimi :

— Bărbaţi sunteţi voi ?
„Oameni sunteţi, ori nişte şoareci mişei ,de fugiţi din 

faţa celei mai nemernice făpturi? a
„Nu vă e ruşine că purtaţi nume de bărbaţi şi de români.
„Nu vă e ruşine să tremuraţi în faţa celui care v’a ne

cinstit casele, v’a bătut la tălpi, v’a schingiuit şi v’a jefuit ?
„N’aveţi inimă ? Nu e un pic de bărbăţie în atâtea mii de

i
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suflete ? Setea răzbunării nu 
Ruşine !

vă mistue ? E ruşine ! Ruşine !

„A venit vremea să vă vărsaţi ura, a venit ceasul să plă
tiţi tâlharului care v’a jefuit şi biciuit...”.

Vorbele lui Radu se pierduseră în vuetul unei mari în
vălmăşeli.

Adevărul crud pe care-1 aruncase în faţa acelei turme de 
fricoşi, atinsese coarda care trebuia

Căpitan Costache sosise, şi fusese întâmpinat de inimi
bărbate.

In mintea tuturor, la cuvintele lui Radu, venise amin
tirea ticăloşiilor săvârşite de omul Agiei, lacrimile femeilor ne
cinstite ; sângele celor schingiuiţi fără cuvânt ; toate suferin
ţele lor din trecut, aprinseră inima. Negustorii, mai cu seamă 
ee repeziră curagioşi asupra dorobanţilor lui Căpitan Cos
tache, cari loveau cu sabia în dreapta şi în stânga.

Era întâia oară când fiorosul tist vedea pe cineva nete
mător de furia lui. Şi, Radu, pentru întâia oară se găsea faţă 
în faţă cu cel care-i nimicise fericirea.

Făcându-şi loc prin mulţimea care asvârlea cu lemne şi 
cu pietre în oamenii cârmuirei, el se repezi la vrăşmaşul său, 
şi apucându-i calul de frâu, voi să-i apuce braţul şi să-i smulgă 
sabia din mână.

Dar mai iute ca fulgerul, sabia cea grea a tistului se abătu 
asupra tânărului, rănindu-1 la umăr.

Radu căzu în braţele lui Dinu, care-1 smulse din mulţime, 
ducându-1 aproape pe sus, până într’o prăvălie apropiată.

In vremea aceasta Căpitan Costache se ţinea bine, dar 
simţea că va fi biruit de acel popor cu o inimă necunoscută 
până atunci.

Doi dorobanţi căzură răniţi de pe cai ; o piatră svârlită 
cu putere isbi drept în cap calul pe care se ţinea Căpitan 
Costache. Calul se poticni şi călăreţul, care tocmai atunci vrea 
să dea o lovitură de sabie» căzu jos. Dorobanţii năvăliră în 
jurul lui, îl ridicară de jos, puţin sângerând, şi-l puseră din 
nou pe cal.

Dar căzătura aceasta, ca printr’un farmec, risipise tot cu
rajul de mai înainte al tistului

Căpitan Costache, cum se văzu din nou călare, întoarse 
calul şi o luă la fugă cu toţi dorobanţii lui, urmat de huiduelile
formidabile ale mulţimei.

Mulţimea triumfătoare, plină de 
atunci, înaintă neturburată până la Palat.

- Da, coane Iorgule, întrebă Ştefan Piroşcă pe Saculici, 
când era aproape de Curtea Domnească, de ce mergem la 
Palat ?

curaj necunoscut pânăun

— Ca să cerem aprobarea Constituţiei, răspunse întrebatul 
cu glas tare şi solemn.

.

vâ?tl



160 Alexandru Antemireanu

— Bietu conu Radu ! adause milos după câteva momente 
Basma, adresându-se tot lui Săculici. L-a răpus Căpitanu... 
Păcat de el !

— Nu e nici odată păcat că moare cineva pentru liberarea 
Patriei ! ripostă cam contrariat Săculici.

Mulţimea ajunse la Palat şi pătrunse în curte fără să în
tâmpine, măcar, cea mai mică împotrivire.

Pe drum, numărul crescuse enorm : pe lângă cei con
ştienţi, se adăogase o însemnată sumă de curioşi şi o mai în
semnată sumă de copii, care luându-se după cei dimprejurul 
lor, strigau şi ei :

. — Dreptate ! Dreptate ! Trăiască Cos’tuţia !
Trăiască liberteaua !
Mulţimea se îngrămădea mereu împrejurul Palatului, 

fără ca să ştie bine pentru ce anume venise acolo, nici ce aş
tepta delà Vodă.

• Piroşcă şi cu Basma, cari stăteau într’un colţ, mai la o 
parte, osteniţi de atâta „trăiască“, tăcură, aşteptând să vază 
ce-o să iasă din toate acestea.

După câteva momente, Basma se adresă lui Piroşcă :
— Bine, mă Fănică, de ce am venit noi aici ?
— Păi, tu n’ai auzit ce-a zis conu Iorgu ? Să cerem apro

barea Cos’tuţiei?
* — Şi ce-o fi Cos’tuţia aia ?

— Ştiu şi eu ! Poate gonirea lui Bibescu Vodă.
Urmară din nou câteva clipe de tăcere pentru cei doi 

luptători ai libertăţii, apoi întrerupse Piroşcă.
— Mi se pare, frate Tache, zise el, că noi n’o să ne ale

gem cu nimic, din toate astea. O să jumulim puiul pentru 
alţii !

‘

i

— Apoi de, cine-i de vină, dacă nu tu, care mi-ai tocat 
toată ziulica, să intru şi eu în răvuluţie ! Ce crezi că după ce 
le-o veni lor apa la moară, o să^-şi mai aducă aminte de noi ?... 
Şi unde sunt boerii de care ne tot vorbea mereu conu iorgu 
al tău ? Eu n’am văzut nici urechile măcar la vr’unul.

— Aşa e, se gândi Piroşcă, uitându-se în toate părţile, 
Nici picior de boer ! Te pomeneşti că ne-a băgat în vre-o cap
cană. Da ’las pe mine că la o adică, conu Iorgu e aci şi apoi... 
pielea lui plăteşte.

Vorbele celor două haimanale erau adevărate. Până când 
poporul a intrat în curtea Palatului nu s’a zărit nici unul din
tre capi.

Poporul era condus de câţiva tineri şi de preoţi.
— In sfârşit, uite unul, zise Piroşcă.
Era Nicolae Golescu care’şi făcu loc prin mulţime şi pă

trunse în Palat. După el începură să vie şi ceilalţi. Iar cel din 
urmă fu Răteanu, care apăru zâmbitor, salutând în toate păr-
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ţile şi, străbătând prin mijlocul luptătorilor pentru libertate, 
dispăru şi el în interiorul Palatului Domnesc, luând şi pe 
Săculici.

Tocmai în momentul acesta sosea şi Dinu.
După ce legase amicului său rana care era foarte uşoară, şi 

după ce-1 urcase apoi într’o căruţă, îl duse acasă la el, în U- 
dricani, apoi se întoarse repede să vază cum stau lucrurile.

Văzu pe Răteanu intrând cu Săculici în Palat, şi întrebă 
pe un vecin :

— De mult a venit fratele Răteanu ?
— Chiar acuş pică ! i se răspunse. Ce e drept a zăbovit 

cam mult.
Dinu îşi muşcă buzele în prada unui sentiment neînţeles.
In jurul lui se auzeau mereu aceleaş strigăte, dar tot mai 

rar şi mai puţin vii.
Mulţimea era nerăbdătoare şi o temere ascunsă rodea i- 

nima la cei mai mulţi, temerea ca- nu cumva să iasă de după 
vr’un zid armata, gata să dea foc.

In sfârşit, Săculici se arătă în pridvorul Palatului şi
strigă :

- Fraţilor ! Măria sa a binevoit să ţie seamă de dreptele 
voastre cereri ; a iscălit Constituţia... Să strigăm toţi : tră
iască Măria Sa Vodă Bibescu, Domnul nostru Constituţional ! 

— Să trăiască ! Să trăiască ! Se auzi deodată din toate
părţile.

Şi mulţimea uşurată, începu să sară de bucurie.
După câtăva vreme, Săculici se arătă iar în balcon şi 

spuse că Măria Sa a numit un minister nou, alcătuit din frun
taşii mişcărei. Invită apoi lumea să se retragă în linişte.

Atunci un vuet imens umplu aerul ; strigăte, ţipete de 
bucurie, răsunau din toate piepturile.

Un delir de simultană, obştească şi inconştientă bucurie 
cuprinse toată gloata aceia, grămădită în Curtea Domnească, 
îmbrăţişările şi sărutările erau generale; mai ales în ceata lui 
Piroşcă şi a lui Basma. Strigau, jucau, sărutau pe cine le eşea 
în cale şi multora ochii le erau plini de lacrămi.

Dinu, care sta mai la o parte, în milocul acelei obşteşti 
bucurii, prins de o tristeţe vagă, privea la acea turmă de oa
meni, care se răspândea pe toate uliţele Bucureştilor, şi se 
întreba :

— Ce-au făcut ei, de sunt atât de veseli ? Ce-au făcut ! 
Delà ce mare luptă vin ?... O hârtie semnată, ^e prea ^ puţin 
pentru atâta necuprinsă bucurie ! Câte mai rămân de făcut !... 

Până acum nimic, nimic nu s’a făcut şi totuşi...
Privirile i se perdeau în acea mulţime care nu mai înceta 

din chiot şi veselie.
ll
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Până noaptea târziu a vuit oraşul. Toate cârciumile erau 
pline de chefuitori ; prin grădini, muzici şi lăutari care cântau 
cît îi luau gura: nu mai erau nici străjer!, nici oameni ai Agiei 
care să-i oprească.

In noaptea aceea multe prăvălii au rămas cu tejghelele 
goale ; multe case au fost sparte, şi multe biserici prădate de 
odoare.

Prin mahalale, lumea făcea presupuneri asupra celor ce 
au să urmeze : unii credeau că toţi boerii vor fi tăiaţi şi a- 
verile lor Împărţite la săraci ; alţii se aşteptau să vie Domn 
Eliade ; cei mai mulţi şi mai serioşi începeau să hrănească 
temeri ascunse şi vagi. Bătrânii dădeau din cap, şoptind : 
„schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor“ ; ori făcându-şi 
cruce murmurau într’un oftat : „Să ferească D-zeu de mai 
rău !“. Dinu după ce vorbi câteva cuvinte cu Săculici care 
eşea grăbit din Palat, ducându-se la cazarma unde era închis 
Gavaletti, se îndreptă încet spre casă. In drum, trecând pe 
lângă casa Postelniciei, văzu pe la ferestre şi pe la uşi o mul
ţime de impiegaţi, care priveau miraţi la acel torent de lume 
care venea pe uliţă.

Unul dintre ei, Uie Gheorghiad, zărind pe Dinu, cu care 
era prieten, îl opri întrebându-1 :

— Dar de unde vine, frate, lumea asta ? Ce s’a întâmplat ?
— Cum, tu nu ştii nimic ?
— Ce să ştiu ?
— E revoluţie-
— Revoluţie ? întrebă impiegatul îngălbenind, şi cine a 

făcut-o ?
— Cum, mă, tu n’ai auzit nimic despre o revoluţie care 

se pregătea ?
— Ba, aşa. am auzit eu câte ceva, pe ici pe colo, dar cre

deam că e glumă... Şi de ce s’a făcut Revoluţia ?
— Ca să dea poporului o Constituţie ! răspunse Dinu ne

mulţumit.
— O Constituţie ? Cum adică ? Să schimbăm Domnul ?
— Nu frate, ce dracu ! Constituţia e o întocmire de legi 

în folosul poporului...
— Să mă bată D-zeu dacă înţeleg ! urmă iar, nedomiritul 

impiegat.
— Ei> lasă c’o să înţelegi d’actim înainte, zise Dinu, P® 

jumătate plictisit, depărtându-se încet şi întrebându-se :
— Tot mai sunt oameni care nici habar n’aveau de miş

carea noastră?... Câţi vor mai fi ca Ilie ?...
Acasă, găsi pe prietenul său rănit, întins pe pat şi *ega 

la rană de o babă doftoroaie, pe care o chemase pitareas*
Zinca, miloasă ca în totdeauna. *

Radu trecuse printr’o mică criză de frgiuri, acum era
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bine, şi când văzu pe prietenul său intrând, cercă să se scoale 
puţin. Dar Dinu îl opri :

— Stăi liniştit ; toate au eşit bine. Căpitan Costache a 
fost silit s’o ia la fugă...

— Teafăr? întrebă repede Radu.
— Poate prea puţin rănit...
— Şi poporul l-a lăsat să fugă?
— L’a şi uitat, poate, până acum.
Radu scoase un oftat şi murmură, cu un glas stnis şi de

zolat :
— Nepedepsit... Uitat, el, câinele turbat...
— Ce vrei, dragă Radule, adaose Dinu, poporul uită lesne. 
Apoi începu sa-i povestească cele ce se petrecuseră la 

Curtea Domnească.
— Dar pe Răteanu l-ai văzut ? A mers în fruntea poporu

lui ? întrerupse Radu.
— A venit tocmai când soseam şi eu, la Palat.
— Va să zică, n’a fost de loc pe drum ? nici la încăerare? 
— Nu; poporul era de mult la Curtea Domnească, cînd a

venit şi el.
Radu ’şi muşcă buzele. Şi-aducea aminte de cuvântarea 

învăpăiată a svăpăiatului cap, şi făgăduiala solemnă că va 
merge în fruntea mulţimei şi nu se va da îndărăt dinaintea 
ori cărei primejdii.

După câtva timp de tăcere, rănitul întrebă din nou : .
— Spuseşi că s’a alcătuit un minister nou : cine a intrat

în el ?
— Toţi capii noştri. Nicolae Golescu, la trebile din lăun-* 

tru; Eliad, logofăt al credinţei ; Ştefan Golescu, la deprtamen- 
tul dreptăţii ; colonel Odobescu, şef al miliţiei...

— Odobescu ?
— Da.
— Cine l-o fi propus?
— Răteanu ori Golescu, eă ei au fost la Vodă.
— Dar Magheru !
— Magheru e la finanţe...
— Ciudat !...
— Pe Bălcescu l-au făcut secretar de stat. Gavaletti e pre

fect de poliţie...
— Tot Răteanu l-a propus ?
— Tot ; mi-a spus Săculici.
— Dar Răteanu ce-a luat ?
— Pân’acum nu ştiu, răspunse Dinu cam posomorit.
Apoi după un moment de tăcere :
__ Şi_o fi păstrat el ceva, că ştii vorba : cine ’mparte,

parte ’şi face !
Cei doi prieteni tăcură. Dinu părea cu totul nemulţumit ;

r •
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neastâmpăr îl făcea să umble prin casă mormăind câte o 
vorbă ne înţeleasă.

Radu se gândea la cele petrecute în ziua aceea, ros de 
un gând ascuns de care se temea să-l formuleze clar. Şi un 
fel de nesiguranţă > o temere vagă începeau să-i umbrească su
fletul.

un

Se îngrijea de soarta acestei mişcări, îi era frică de is- 
bânda ei până la sfârşit, acum când isbucnise şi când Eliad 
lipsea din Capitală.

De mai multă vreme între el şi Răteanu se născuse un 
fel de antipatie reciprocă, o neîncredere şi o bănuială grea. 
Se muncise de. multe ori să dea de rostul planurilor acestui 
om, care năzuia dimpreună cu nedespărţitul lui amic, Gava- 
letti,'să acapareze întreaga mişcare.

Ii credea poftitori de mărire, lacomi de glorie, dar nu în
cetase un moment să le bănuiască sinceritatea patriotismului
lor.

Dar acum nu-1 mai înţelegea de loc. Pentru ce împărţise 
într’un chip aşa de bizar înnaltele dregătorii ale ministe
relor ? Şi pentru ce stăruise să introducă elemente socotite 
pînă atunci ca vrăşmaşe mişcării ? Ce caută Odobescu acolo 
unde trebue să fie Magheru ? Şi cum putuse să-i dea milita
rului acestuia, ministerul finanţelor ? Dar Teil ? Dar atâţia 
alţii ?

Gândurile acestea îi rodeau sufletul. Voi să le schimbe
şirul.

Se întreba, ce să facă el acum cînd mişcarea e făcută şi 
fcînd vrăşmaşul lui de moarte e uitat, ca şi toată cruzimea lui ? 
Poate că pînă în momentul acela Căpitan Costache o fi plecat 
din Bucureşti, va fi scăpat de socoteala pe care trebuia să 
i-o dea...

Şi, atunci, la ce bun toate sforţările, toate primejdiile şi 
toate emoţiile prin care Radu trecuse ?

Acum cînd revoluţia isbucnise, şi când toate se petrecuse 
atât de repede şi atât de uşor, toate cîte simţise şi gândise mai 
’nainte, despre mişcare, păreau că s’au spulberat ,nelăsându-i 
în suflet decît un gol, un gol mare şi chinuitor...

El fusese numai o rotiţă mică, un şurub neînsemnat, în 
această urzire. Odată ce mişcarea isbutise, lui ceri rămânea 
de făcut ?

Ce avea să mai aştepte în viaţă ? De ce să se apuce ? 
încotro să meargă ?

Icoana Elencuţii îi reveni în minte, dar în conture ne
desluşite, şterse, ca toată viaţa lui.

O va mai vedea vr’odată ?
Speranţa aceasta tot nu-1 părăsea. Şi, simţea bine 

că chiar dacă această speranţă i s’ar realiza, viaţa lui n’ar mai
acum,

(
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învia, visurile lui de odinioară nu s’ar aprinde iar, din 
şa vremii... Elencuţa nu mai putea să fie a lui, dar tot dorea, 
şi dorea mult, să-i dea de urmă, s’o mai vază măcar odată.

Gândul răsbunării începea să meargă spre apus; începea 
să-i pară o zădărnicie, dacă nu un lucru fără rost... Ce s’a făcut 
nu se mai putea desface.. Dar tot voia să mai dea odată ochii 
cu Căpitan Costache.

La un timp, Dinu care se plimba mereu prin casă, Ü în
trerupse firul gândurilor, cu întrebarea :

— Acum ce o să facem noi ?
— Nici eu nu ştiu ! Răspunse Radu... Voiu vedea cum 

merg lucrurile, până ce mă voiu face bine. Dar tu fii bun 
şi repede-te până la mine, la mama Zinca.

Spune-i că am de lucru unde-va şi nu pot să dau p’acasă 
cîteva zile. Trebue s’o liniştesc.

— Mă duc, adaose Dinu, că tot trebue să mal aflu ce au 
făcut ai noştri şi ce au de gând să facă.

Apoi, după o clipă de tăcere :
— Eu, drept să spun, Radule, dar... nu ştiu cum... par’că 

am o temere nelămurită.
Mi-a căzut pe suflet aşa, ca din senin, un fel de bănuială, 

o răceală neînţeleasă faţă de mişcarea noastră... Par’că mi s’a 
rupt ceva din inimă...

Radu ’şi înăbuşi pornirea de a spune prietenului său 
acelaşi lucru, aceiaşi răceală şi bănuială care ’l cuprinseră tot 
pe neaşteptate ,tot aşa „din senin”.

Dinu plecă şi nu se întoarse decît noaptea târziu, mai ne
mulţumit de cum plecase.

Povesti tot ce auzise şi văzuse. •
In oraş tot aceiaşi obştească şi frenetică veselie ; toţi^ a- 

restaţii fuseseră liberaţi; pe Gavaletti l-au dus pe sus, până 
acasă, unde el a ţinut mulţimei o cuvântare înflăcărată: a 
vorbit atunci şi Răteanu, lăudând bravura poporului Român.

In urmă, s’a ţinut o consfătuire a guvernului, cu fruntaşii 
mişcării, la Golescu, care a împărtăşit câteva veşti despre cei 
duşi la Islaz : Eliad era în Caracal, de unde avea să pornească 
la Craiova; i s’a expediat o ştafetă, ca să vie cu toţi „traţu 
numai de cît.

Printre membrii guvernului, deocamdată, nu se ştia ce vor 
face a doua zi; toţi spuneau că vor pune în aplicare Consta 
tuţia, dar nici unul nu arătase prin ce mijloace. Pe de altă 
parte, se spunea că alcătuirea noului guvern cum şi subscrierea 
Constituţiei .au înfuriat groaznic pe consulul rus Carol dei 
Kotzebue, şi cînd se înfurie ursul, nu e de glumit. Membrii 
guvernului nu putuseră, în această consfătuire, să ajungă là 
o înţelegere asupra atitudinei pe care trebuia s’o ia faţă de 
Rusia şi de Turcia.

cenu-
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Majoritatea, puternic susţinută de Răteanu, Gavaletti şi 
Săculici, voiau o atitudine provocatoare, cu riscul ori şi cărei 
primejdii, faţă atât de Rusia cit şi de Turcia. Alţii, au fost de 
părere să ne punem bine cu Turcia, în contra Rusiei, iar 
ceilalţi, negustorii susţineau că e mai bine să nu supărăm nici 
pe ruşi nici pe turci.

Ne-putându-se ajunge la nici un rezultat, adunarea s’a 
împrăştiat fără a lua vr’o hotărâre, de cât să se aştepte veni
rea lui Eliad şi a celor-lalţi din Oltenia.

— Dar despre Căpitan Costache ai aflat ceva ! întrebă
Radu.

— Uite, eram cât p’aci să uit... îndată ce s’a svonit că 
Bibescu a iscălit Constituţia, mai toată ecpaiava a pribegit din 
Bucureşti.

Vilara a plecat cu Căpitan Costache nu ştiu unde...
— Va să zică nici să-l mai văz nu voi putea ? murmură

Radu.
— Tot o să se întoarcă odată, n’ai grijă ! adause priete

nul său.
Pomenirea numelui fostului tist, trezi din nou în mintea 

lui Dinu un gând care îl frământa de mai multe ceasuri, şi pe 
care acum nu se putu împiedica de a-1 spune.

— Măi, Radule, uite, nu’mi dau bine seama de ce, dar 
veselia asta de care urlă acum oraşul, par’că îmi face rău. ’Mi 
pare că ai avut dreptate tu, când spuneai odată, că poporul 
Bucureştilor nu e destul de copt pentru o mişcare naţională.

• De vr’o şease ceasuri e un fel de nebunie care a cuprins 
pe toată lumea; se cutremură văzduhul de atâta chiot de bu
curie... Şi să vezi cum se pupă oamenii între ei, cum se strâng 
în braţe, ’ţi vine să te cruceşti, nu altceva ! Parcă cine ştie ce 
ispravă mare au făcut ! Au mers cu toţii la Palat şi au aştep
tat iscălitura Constituţiei: atâta tot ?

— Ce e mai trist în toate astea, urmă Radu, e că nu-şi dau 
séama de ce au făcut, că nu-şi dau seama de ce va să zică liber
tate şi. frăţie.

Asta-i răul cel mare.
Cei doi prieteni vorbiră pe tema aceasta până târziu, după 

miezul nopţii. A doua zi, Tana fiind uşoară, Radu putu să 
umble prin casă, iar Dinu se duse prin oraş şi-i aduse veşti. 
Intre altele şi una cam neînţeleasă şi ciudată în felul ei : cu 
toate că i se scrisese lui Eliad să vie numai decît în Capitală, 
totuşi el zăbovia la Craiova, cu întreg guvernul provizoriu 
proclamat la Islaz. Se şoptea chiar, că acest guvern n’ar fi de 
loc mulţumit de cele ce făcuseră capii din Bucureşti... Aceste 
svonuri păreau că sunt întărite de câteva vorbe ale nedespăr
ţitei trinităţi : Răteanu, Gavaletti şi Săculici, cari asvârliră 
câteva cuvinte la adresa şi în defavorul lui Eliad.

■
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Dar erau numai insinuări vagi, aluzii fine la oarecari nă- 
zuinţi de autocratism, atribuite maestrului.

Venise apoi din partea lui Eliad o scrisoare lungă, în 
care descria în stilul său colorat faptele petrecute în ziua de 
9 Iunie la Islaz.

Dinu citise scrisoarea şi cuprinsul ei îl împărtăşi, aproape 
aidoma, prietenului său, atât de mult i se prinsese în memorie 
cuvintele entusiaste ale lui Eliad.

Islaz ! Toată poezia revoluţiei, toată gloria ei.
Acolo, în mijlocul satului, sub nemărginita boltă albastră 

a templului ceresc ,în faţa unei mese de lemn, pe care stătea 
sf. Cruce, preotul Radu Şapcă binecuvântă Constituţia în 
mele înaltului stăpân al lumilor.

Şi, împrejurul mesei, la spatele şefilor, într’o gloată nenu
mărată, ţăranii în cămăşi albe, cu feţele arse de soare, stăteau 
smeriţi cu capetele descoperite, pătrunşi de toată religioşitatea 
acelor clipe înălţătoare.

Ascultau toţi sfânta slujbă, cum ar fi ascultat un glas 
venit din cerul care-i privea zâmbind, din înaltul său, cu inima 
bătând de emoţie, ca în faţa unui fapt plin de o măreaţă solem
nitate. Simţeau toţi că ceva mare se săvârşeşte, ceva de care 
atârna soarta lor viitoare.

nu-

Apoi, când Eliad, cu glasul mişcat,. începu să citească Pro
clamaţia, sufletele începură să tremure, în bătaia acelui fior 
misterios, venit de nu ştiu unde, care la o anumită clipă sgu- 
due simultan ,ca printr’un farmec, massele populare. Şi râză
torul soare al dimineţii a văzut atunci multe lacrimi de în
duioşare lucind în razele lui şi atâţia ochi sclipitori. de o nă
dejde bună; atâtea strigăte calde au pornit din inimile acfelea 
simple şi s’au ridicat în văzduhul limpede !...

Da, 9 Iunie, e singura pagină frumoasă a Revoluţiei. In 
sătucul acela îndepărtat, a înflorit toate poesia mişcării de la 
1848”.

Povestind acestea, Dinu era răpit de entuziasm.
— Zău, Radule, par’că-mi vine să mor de ciudă că n am 

fost şi eu acolo cu Eliad.
Mi-ar fi plăcut mai mult să stau în mijlocul ţăranilor şi 

să-i văd plângând de bucurie, decât să fiu aici... Nu pricep de 
ce, dar de când a iscălit Bibescu Constituţia, par’că văd altfel 
lucrurile... Vezi tu, lumea aia de haimanale, mai toată de teapa 
lui Piroşcă, mi-a făcut rău, m’a umplut de scârbă, de când o 
văd ţipând fără să ştie ce, strigând trăiască libertatea şi Con
stituţia, fără să priceapă rostul la vreuna.

Cel puţin ţăranilor adunaţi la Islaz li se făgăduise ceva pe 
care-1 pricepeau, li se făgăduise desfiinţarea clădi şi împărţi
rea de pământ...

Mi.
n
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— Li s’a făgăduit împărţirea pământurilor ? întrebă Radu

Eliade a făgăduit asta?
— Nu Eliade ; oamenii lui Răteanu şi ai lui Gavaletti, se

menii prietenului nostru Săculici.
N’ai auzit ce-a făcut Brădescu ?
— Care Brădescu ?
— A ! tu nu-1 cunoşti ! Am uitat să-ţi spun. Brădescu e 

un fel de Săculici, şi mai palavragiu şi mai vijelios ; o creatură 
a lui Gavaletti.

La Slatina, Brădescu nostru, smintit de entusiasm, îm
preună cu mai mulţi, au făcut un steag al Republice! Române 
şi mergând pe uliţă ,căzând în genunchi şi sărutând pământul, 
striga mereu în auzul tuturor.
, — Să fie omorît cine zice că are pământ !”,

Eliad l-a dojenit foarte aspru ; se spune chiar că din a- 
ceastă pricină s’ar fi iscat o mare neînţelegere între membrii 
guvernului provizor.

— Sămânţa aruncată de Gavaletti şi ceata lui, şopti într'un 
oftat Radu. De-ar da Dumnezeu să nu fi prins rădăcină, că 
atunci nici praf nu se alege de mişcarea noastră şi o să fie 
vai de poporul nostru. Crezi că puţin e să bagi într’o minte 
necoaptă, năsdrăvănii de acestea ?

Şi, după câte am văzut eu până acum, poporului a început 
să-i placă şi să le dorească.

Şi, e rău, e pierderea, dacă nu rătăcirea lui pentru multă

mirat.

vreme...
Dinu nu avu timp să mai răspundă ceva la neguroasele 

cuvinte ale prietenului său.
Cineva bătuse la uşă, şi fără să mai aştepte vreo vorbă, 

deschise uşa. Era Săculici, cu ochii strălucitori de bucuria 
• izbândei, cu faţa-i blondă rumenită de mulţumire.

— 'Veste mare, mes chers amis ! zise el, înaintând şi 
strângând mâna celor doi prieteni.

Şi tu, Radule n ai de gând să mai eşi odată in lume ? 
Ştiţi voi ce e în oraş ? Ştiţi ce sărbătoare este !

Radu şi Dinu îl priviră cu ochii întrebători.
— Bibescu a abdicat ! zise cu un ton solemn Săculici.
— À abdicat ? Când ?
Astăzi, mes chers amis ! Astăzi de dimineaţă şi-a dat 

demisia în mâna fratelui Nicolae Golescu. I-a fost frică de 
Consul, mişelul... (Radu făcu o mişcare) ori nu i-a plăcut să 
catadicsească a sta de vorbă cu popului.

Bine c’a plecat ! Acum suntem noi stăpâni pe f
tuaţia... Ne-a venit, în sfârşit, toată apa la moară ! Am birui 
Slavă popului român !

toată si'
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Apoi strângând din nou mâna celor doi prieteni şi spunân- 
du-le grăbit :

— M’am abătut p’aci numai ca să vă dau de veste şi să 
văd pe Radu... Mai eşiţi şi voi, ce dracu-mi staţi ascunşi aici, 
că acum a răsărit soarele libertăţii, soarele nostru !

Şi eşi, fără să mai aştepte vreo vorbă. .
Cei doi tineri se uitară pe fereastră, după el, cum mergea 

pe uliţă repede, uşurel, privind in dreapta şi în stânga cu se- 
meţie, purtat par’că de aripile nevăzute ale gloriei, până ce 
se perdu după o cotitură a uliţei.

i
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CAPITOLUL I

*i0$\
|P^®cum nu mai era un vuet ie bucurie, ci un urlet de 

furtună deslănţuită, o vuitoare furioasă de stri- 
S^te chiuituri. Oraşul se svârcolea în delirul 

jH celei mai vijelioase bucurii, urla de clocotirea a- 
\ || celei mări de oameni frământată de uraganul 

triumfului.
Bucuria de mai înainte nu^fusese nimic pe 

lângă aceea pe care vestea ab.dicării Domnito
rului. o revărsare în oraş. Era paroxismul acum.

Cârciumile şi cafenelele gemeau de lume, uli- 
ţile erau cutreerate de nenumărate cârduri de 
oameni mărginaşi, cu feţele roşii, cu ochii tur
buri, cu hainele murdare, gesticulând, clătinân- 
du-se pe picioare şi strigând mereu, printre su

ghiţuri : trăiască Cos’tuţia, trăiască gubernul !...
Din când în când era aclamat şi câte un nume : trăiască 

conu Răteanu ! Trăiască Gavaletti ! Trăiască conu Iorgu Să- 
culici ! Rar se auzea şi câte un : Trăiască Iliad !

Radu, care se vindecase de rana lui, alături de prietenul 
său Dinu, rătăcea pe uliţele sgomotoasei Capitale, privind cu 
ochii neîncrezători la toate aceste gloate, care sărbătoreau o 
victorie câştigată fără luptă.

Dinu avea mişcări nervoase ,explozii de ciudă şi de ne
mulţumire. Şi întrebările din ziua ’ntâi a revoluţei, îi veneau 
mereu pe buze, stăruitoare, obsedante.

—Ce-au făcut ei ? De ce atâta nebunie şi atâta larmă de 
copii ? Bibescu a iscălit Constituţia fără împotrivire, plecarea 
lui tot el a hotărî t-o... De ce atâta bucurie? Ce-au câştigat? 
De la ce luptă vin ?

Radu tăcea, mergând gânditor
La un colţ de uliţă, dete cu cotul prietenului său care 

bombănea mereu şi-i arătă un grup care venea spre ei. Era 
Săculici, care în mijlocul unui grup se apropia gesticulând 
din mâini şi cu o adâncă expresie de indignare zugrăvită pe 
faţa-i roşie.
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Când zări pe cei doi prieteni se rupse din grup şi se repezi
la ei.

— Te-ai vindecat, mon frère?... Te-ai vindecat complec- 
tamente ?... Mă bucur, dar nu ştiţi ce năpastă era să ne lo
vească. Reacţiunea vrea să sdrobească mişcarea, vrea să înfigă 
iar ghiara în grumajii poporului... Mişeii ! Nu s’au săturat de 
atâta sânge cât au supt din inima populului !...

Şi cum cei doi prieteni îl priveau cu ochii întrebători, 
pe junele revoluţionar, care urmă cu aceeaşi repeziciune de 
vârtej :

— Inchipuiţi-vă, mes chers frères, că reacţionarii, ciocoii, 
îndată ce au auzit despre fuga lui Bibescu, s’au adunat la Mi
tropolit...

Voiau să sugrume mişcarea ,să cheme pe ruşi şi pe turci 
ca să ne ciopârţească...

Noroc c’am prins de veste repede, eu şi cu fratele Gava
letti.-. Am alergat ca o furtună şi am dat de ştire poporului... 
Boerii au trebuit să dea dosu, iar hoţu de Mitropolit a îndru
gat câteva minciuni... Acuma nu ne mai pasă, avem guvernul 
nostru...

i

i
!

Ï.

— Alt guvern ? întrebă Dinu ?
— Da, guvernul definitiv. L-am alcătuit azi.
Trebue să ne punem pe lucru serios ,mes chers frères... 

Dar voi ce vă faceţi ? Trebue să veniţi să vă prezint guver
nului. Juni ca voi, martiri ca Radu, nu trebue lăsaţi în uitare...

— Mulţumim, dar noi n’am luptat pentru posturi... îl în
trerupse Radu cam înţepat.

— Vai de mine, mon cher frère, cine ar putea să zică asta 
despre vreunul dintre noi ? zise Săculici, muşcîndu-şi buzele.

Dar trebue să fiţi mereu alături de noi, mişcarea are ne- 
voe acum de capete care să gândească...

— Şi cine a intrat în guvernul cel nou ? întrerupse iar

:

■
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Radu.
— Ai noştri ,cine să intre ?
—Dar care dintr’ai noştri ?
— Eliade, Ştefan Golescu, Teii, Magheru şi Scurţi...
— Lipscanul ?
— Da. Preşedinte l-am pus pe hoţul de mitropolit, ca să-l 

avem lângă noi. Cu toţii formează guvernul vremelnic şi vor 
fi ajutaţi de minister, în care au intrat acuma şi Câmpineanu, 
Costache Filipescu şi Voinescu nostru...

— Odobescu tot mai e ?
— Da, la Războiu...
— Dar Răteanu ? 9
— Răteanu şi Gavaletti sunt secretari de stat, .şeful poli

ţiei e Moşoiu, iar al sfatului orăşenesc Creţulescu. Eu sunt 
secretarul particular al lui Gavaletti. Dar, apropos, ştiţi că
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mâine e alegerea şefului gardiei... E vorba să punem pe Scar- 
lat Creţulescu ; vino mâine la Filaret... Eu mă duc, am o mul
ţime de treburi, trebue să alerg ; la revedere, mes chers amis...

Şi o luă repede înainte, pe când cei doi prieteni conti- 
nuându-şi plimbarea, mergeau încet fără să-şi şoptească 
cuvânt...

un

La o vreme, Dinu se adresă prietenului său :
Ei ,ce zici ? Auzi ? Vor să pue şef al gardiei pe Cre-

ţulescu ?
— Cine e omul ăsta ? întrebă Radu.

ä— Ştiu şi eu ! Vreo creatură de-a lor... Măi ,Radule, eu 
am început să bănuesc ceva... Să dea Dumnezeu să fiu greşit, 
dar mie mi se pare că treimea asta, nu umblă cu gânduri cu
rate şi o să dea de râpă şi mişcarea şi ţara întregă.

Radu nu răspunse.
In sufletul lui răsărise aceiaş bănuială :,dar lipsa lui de 

voinţă îl oprea s’o mărturisească. Şi apoi, oricât ar fi fost de 
nemulţumit uneori, de câţiva din capii mişcărei, tot nu-i venea 
să creadă că purtarea lor ar fi dictată de scopuri nedemne.

Cu toată nepotriveala şi superficialitatea ei, mişcarea a- 
ceasta începuse să pasioneze sufletul impresionabil al lui Radu; 
ora vorba de ceva frumos, mare, şi el începuse să trăiască de 
la un timp numai prin această activitate revoluţionară.

Iubirea ’i era moartă şi cum inima lui avea nevoe să bată 
pentru ceva -frumos, se înflăcărase de această mişcare, pe 
care totuşi nu o socotea potrivită, era în sufletul lui un non
sens pe care nu-1 pricepea şi nici nu căuta să şi-l explice.

Ê1 trăia prin inimă şi cînd Elencuţa îi fusese răpită, când 
sentimentul insuflat de ea nu mai putea să fie hrănit, inima 
ceruse un alt isvor de viaţă ; isvorul acesta, Radu credea că 
l-a găsit în revoluţie.

Şi acum, când bănuiala că toată această mişcare a 
condusă de un plan nevrednic, i se încuibă^în inimă, simţea 
că i se rupe din nou sufletul, că un destin sălbatec luptă să-l 
sfărâme cu desăvârşire. Şi, nu voia să se lase învins. Nu voia 
să lase bănuiala aceasta să prindă rădăcini adânci.

Tot timpul cât s’a plimbat cu Dinu prin oraş, a câutat 
prin toate mijloacele de convingere ale cuvântului său, să a- 
lunge bănuiala prietenului şi totdeodată şi pe

Dar vorba-i era lipsită de căldură şi ripostele lui Dinu 
mai vii şi mai nimicitoare.

1j

fost

a sa.

In această stare sufletească îl găsi^ pe Radu ziua de 15 
Iunie, care, după cum se spune, formează una din paginile cele 
mai strălucite pe cari le-a înscris istoria ţării noastre.

Poporul avea să aleagă pe şeful gardiei naţionale şi să 
asiste la botezul steagului naţional. Radu porni spre câmpul

.
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Füaretului. In aceeaşi direcţie, curgeau din toate părţile ora
şului nenumărate cete de bărbaţi, temei şi copii, în haine de 
sărbătoare şi cu feţele strălucitoare de seninul sufletului.

In câmpul Filaretului era, în mijloc, întins un cort mare 
şi un umbrar de ramuri verzi, sub care avea să se oficieze sf. 
slujbă. Toată câmpia era împestriţată de lume ; tot clerul Ca
pitalei era acolo ; racla moaştelor sf. Dumitru fusese adusă 
de la Mitropolie, spre a da un caracter mai mistic serbării. 
Toţi funcţionarii, toate breslele negustoreşti, — fiecare 
starostele şi cu steagul său — şi toată armata Bucureşti ului. 
Nu departe, se vedea carul simbolic al tipografilor, tras de 
patru cai şi având în fruntea lui steagul ,ţinut de şefii tipo
grafiei Winterhalter.

La dreapta de umbrar, lumea se grămădise înghesuindu-se 
în faţa a două rânduri de oameni armaţi, cari făceau tot ce le 
sta în putere spre a avea o poză marţială şi spre a se arata 
nepăsători la râsetele care răsunau în mijlocul celor dinprejur.

Era garda naţională.
Radu, care cutreera acea massă de lume, studiind-o, se 

opri şi aci făcu semn amicului său ; acesta, privind compania 
aceea bizară ,nu se putu împiedica de a nu râde.

— Va să zică asta-i garda ? întrebă Dinu, râzând mereu ! 
Ei, bravo ! Cu apărători ca aceştia guvernul poate să fie li
niştit...

cu

!■>

Radu dete din cap, zâmbind cu amărăciune :
— Maimuţărirea franţezilor o să ne omoare... Vezi, toate 

astea ’s maimuţării... D’abia s’a făcut mişcarea şi au început 
să maimuţărească pe franţezi... Ce o să fie mai târziu !...

Avea de ce să râdă lumea adunată, şi Radu de ce să se 
întristeze. Aşa numita gardă naţională ,avea într’însa tot ce 
putea să iscodească mintea, ca mai caraghios.

Două companii de oameni strânşi din toate breslele ne
gustoreşti şi de toate vârstele, având fiecare dintre ei portul 
obişnuit al vremei. Erau acolo: caretaşi, bărbieri, cismari, cojo
cari, işlicari, cavafi, şelari, plăpămari, covaci, curelari, într’un 
front neregulat, cu arme de tot felul, ţinute în poziţiile cari 
erau mai la îndemână : unul ţinea puşca pe umărul stâng, altul 
pe umărul drept, fără regulă, ca o ceată de adunătură, înro
lată pe vremuri de grea cumpănă.

Şi ce varietate de costume, ce împestiţare ! Fracuri şi 
surtuce, alături de anterie şi giubele ; elecuri cu potuvi, alături 
de spenţere şi scurteici ; apoi şepci, căciuli şi pălării de pâslă, 
alternau cu toată ciudăţenia contrastului lor în frontul acelor 
apărători ai siguranţei.

Un contimporan scrie că ei „semănau cu ursul care ţine 
in labe ciomagul ursarului şi dă din picioare pe lângă el”.

Era un simbol viu gardia aceea, simbolul zăpăcelii şi ridi-
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colului în care începuse să cadă spiritul populaţiei din Car 
pitală.

Deodată şeful gardiei, profesorul Aristia, ridică sabia pe 
care o ţinea cu vârful în pământ şi comandă.

— Presentaţi arma !
Venea guvernul şi garda-i făcea onorurile cuvenite, du

când la piept arma pe care o ţinea fiecare pe umăr.
Dar fără de veste, un hohot de râs furtunos răsună împre

jurul acelei caricaturi de oştire, un râs care covârşi strigătele 
cu cari poporul primea pe guvern. Ce se întâmplase ? In rân
dul dintâi al gradei ,un biet plăpămar, voind să execute co
manda şefului, în graba cu, care luase de pe umăr arma ca s’o 
ducă la piept ,se împiedicase în largile mâneci ale giubelei şi-i 
scăpase arma din mâini...

— Hai, zise Radu amicului său, trăgându-1 de haină ; hai 
să ne depărtăm.. Nu mai pot să-mi stăpânesc ciuda ce m’a 
cuprins !... Maimuţăria asta caraghioasă, mă scoate din sărite...

Şi amândoi îşi făcură drum prin mulţime, până la un loc 
mai retras ,de unde puteau să audă fără Să fie văzuţi de şefi, 
cele ce urmau să se facă la tribună. Acolo întâlniră câţiva 
prieteni cari discutau cu aprindere şi cari cum văzură pe cei 
doi tineri, îi luară în milocul lor.

— Aţi auzit ? întrebă unul din ceată.
— Ce s’auzim ? răspunse pe acelaş ton Radu şi Dinu.
Vor să aleagă şef al gardiei pe Scarlat Creţulescu, un om 

care n’a luat parte nici la mişcare, nici n’a îndurat prigonirile 
Căpitanului Costache.

Radu rămăsese înmărmurit. Vestea aceasta avea o deo
sebită însemnătate. In adevăr în acea zi trebuia, după botezul 
steagului, să se dea un şef definitiv gardei naţionale şi ocuparea 
acestui post, mai mult onorific, părea la început că n’ar avea 
mare însemnătate politică. Lucrurile se schimbară însă repede, 
graţie hotă rarei guvernului de a încredinţa funcţia aceea lui 
Scarlat Creţulescu, care nu se bucura de nici o simpatie faţă 
de popor.

— Dar noi auzirăm că o să se aleagă Teologu, ori tot 
Aristia, cum de s’a schimbat aşa de repede hotărârea guver
nului ? Cine a mai scos acum pe omul acesta necunoscut nouă ?i 
întrebă Radu.

— Cine să’l scoaţă ? răspunse altul din ceata nemulţumi
ţilor. Cine duce de nas tot guvernul ? Răteanu şi Gavaletti.

— Dar cu ce scop ?
— Ei, mai trebue să întrebi, acuma !
Vor să aibă toate la cheremul lor.
D’ar fi Eliade aici !....
— Dar asta nu se poate, adause Radu revoltat. Trebue să 

facem propagandă în popor ; să-i arătăm că trebue să răsplă-

12
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tească pe cei care au luptat pentru el, nu pe aceea care au 
stat cu mâinile în sân, ori i-au voit chiar răul...

—Da, da ! să ne punem pe lucru, zise în cor toată ceata. 
Noi am vorbit ceva până acum, dar trebue să lucrăm repede» 
că acum, se sfârşeşte slujba...

Slujba în adevăr era pe sfârşite când ceata nemulţumi
ţilor se împrăştie în mulţime.

Radu se pierdu împreună cu Dinu în aceea mare de oa
meni. începuseră manifestările triumfale ; apoi cuvântarea 
trebilor din afară. Atunci se petrecu un incident.

Când vorbea mai cu ardoare unui grup de negustori, 
împotriva propunerei guvernului, Radu văzu pe cineva care 
Tşi făcea drum repede prin mulţime, îndreptându-se către el. 
După un moment. Săculici era în faţa celor doi prieteni Se 
svonise până la guvern, că o vie propagandă se face în popor, 
împotriva hotărîrei luate şi că sufletul acestei propagnade e 
Radu Creţescu, mult preţuitul luptător pentru Constituţie. 
Pe jumătate îngrijaţi, pe jumătate înfuriaţi, Răteanu şi Ga- 
valetti trimiseră pe Săculici să astâmpere pe tânăr.

— Ce faci, Radule dragă ? Ce faci ? zise acesta în fran
ţuzeşte, gâfâind. Nu te gândeşti că ne faci rău ? ...

— Vorbeşte-mi româneşte, răspunse Radu, rece şi răs
picat. Nu vreau să-şi bată joc nimeni de popor !... Eu nu mă 
gândesc să jertfesc poporul pentru guvern... Nu vreau să fac 
rău nimănui, dar când cineva, ori cine ar fi, vrea să facă rău 
poporului, chiar dacă ar fi fost cel mai drag prieten al meu, 
mă voi împotrivi din toate puterile mele.

— Dar, mon cher frère, cine vrea să facă vr’un rău po
porului ? Cine a putut să ne bănuiască ? Toţi îi vrem binele, 
toţi, şi ce rău e în alegerea lui Creţulescu ca şef al gardiei ? 
răspunse Săculici. /

— N’ar trebui nici să pomeneşti de numele acesta strein, 
când poporul a ales de mai înainte pe Teologu, când pe Teo- 
logu 1 cunoaşte şi '1 iubeşte... Asta înseamnă să-i nesocoteşti 
voinţa lui, să i-o impui pe a ta ; într’un cuvânt, urmă Radu, 
întărâtându-se din ce în ce mai mult, guvernul vrea să-şi 
facă trebile lui pe spinarea poporului.

— Radule !... întrerupse furios Săculici, mon cher Radu, 
ia seama la ce vorbeşti...

— Ştiu ce vorbesc şi nu mă tem de nimeni, când e vorba 
să lucrez pentru binele poporului şi împotriva celor ce vor 
să-l joace ca pe-o păpuşă...

— O să te căeşti...
— N’am de ce !
— Eşti duşmanul meu, vrei răul meu...
— Aici e vorba de binele poporului, nu de-al unuia sau 

al altuia. ' 1
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O să’ţi muşti mâinile, hipocritule ! striga Săculicn, 
roşu de furie. O să te căeşti... şi d’acum să ştii că s’a sfârşit 
cu prietenia noastră.

— Num’am mândrit cu ea nici odată! adause Radu, pe 
când Săculici se depărta spumând de turbare.

Propaganda lui Radu şi a prietenilor săi se lăţea cu o 
repeziciune uimitoare ; guvernul simţi şi grăbi alegerea.

Propunera lui Creţulescu ca şef al gardei fu primită cu 
un vuet de vociferări din partea celei mai mari părţi din mul
ţime.

Se iscă un scandal înfricoşător ; toată câmpia urla de stri
gătele celor două tabere protivnice şi alegerea se făcu în mij
locul acestui tumult asurzitor, proclamându-se ca ales candi
datul guvernului.

Proclamarea fu primită cu noi vociferări, cu protestări 
şi cu batjocuri, dar guvernul se făcu că nu bagă de seamă, 
îndemnă lumea să se liniştească şi se retrase.

Radu era într’o stare de furie nebună : văzuse bine, că 
delà primul pas, voinţa poporului, atât de mult cântată, fusese 
acum nesocotită ; bănuiala de mai ’nainte se prefăcu în si
guranţă. Oamenii aceea urmăreau scopuri personale ; uveau 
să dea de râpă ţara, dacă nu venea cineva să-i oprească.

Tânărul spera că lucrurile ’şi vor schimba faţa îndată ce 
Eliad, care era aşteptat să pice de pe drum, sosea în Capitală.

Şi acum, ideea odată venită în mintea lui, Radu nu se 
lăsă până n’o puse în practică ; începu îndată o propagandă 
vie, printre cunoscuţi, spre a trimete o deputăţie care să în
tâmpine guvernul provizor, proclamat la Islaz şi să-i grăbească 
venirea în Capitală.

Aceasta se făcu, iar Radu şi cu Dinu se declarară pe faţă 
împotriva guvernului din Bucureşti, sau, mai bine zis, împo
triva treimei aceleia care purta tot guvernul după placul ei.

Opinia publică începea să fie mişcată de felurite curente, 
printre cari, pe .cel mai puternic îl formau nemulţumiţii de 
faptele unora dintre membrii guvernului. D’abia câteva zile 
trecuseră şi poporul începu să cârtească ; se auzeau învinuiri 
grele, încriminări, ocări chiar din partea acelora cari cu 
numele — făcuseră revoluţia.

Guvernul simţi puterea ameninţătoare a acelui curent 
vrăşmaş şi începu să se teamă, ca nu cumvapopularitatea câş
tigată, să sboare mai repede ca un vis^ amăgitor.

Atunci, ziarele guvernului, începură să atace cu violenţă 
pe cei „câţiva turburători”, care încercaseră să se împotri
vească voinţei lui, „declarând un alt şef al gardei naţionale1 *.

Apoi se dete o proclamaţie, prin care guvernul invita po
porul la linişte, spre a nu cădea în anarşie şi de aci în des
potismul tiranic. Drept aceea, declara, că : „va pedepsi cu as-

I
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prime pe viitor, pe cei cari ar mai cuteza, cu urmări turbură- 
toare, să primejduiască liniştea“.

Dar după această proclamaţie, aversiunea faţă de unii 
membri ai guvernului, crescu şi mai mult în public. Radu o 
vedea bine, şi se temea să nu precipiteze vr’o mişcare populară 
în sensul acesta, mişcare ce era de natură să spulbere în vânt 
tot farmecul pe care se bizuiseră capii Revoluţiei : popularita
tea acesteia. El ştia că această mişcare, dacă s’ar fi făcut, ar 
fi fost dăunătoare, nu numai pentru cei vinovaţi, dar şi pen
tru ceilalţi ; întreaga muncă a lor. întreaga Revoluţie, ar fi 
fost discreditată, şi pentru totdeauna.

De aceea Radu se împotrivea la îndemnul lui Dinu, de 
a grăbi o răscoală împotriva guvernului.

O ! Dinu era scos din minte, de mânie !
Toată ziua nu-i mai contenea gura din imprecaţii violente 

la adresa lui Răteanu, Gavaletti şi Săculici, pe care’i numea 
„duhurile negre ale Revoluţiei“. El căuta să dovedească lui 
Radu că sunt nişte ipocriţi, hrăniţi de cea mai neînfrânată şi 
blestemată ambiţie, că vor să stăpânească cu preţul ori cărei 
nevrednicii.

— Eu n’am să uit niciodată, spunea el, ziua în care Să
culici a venit la noi... Ţi-aduci aminte ? Când erai bolnav... A 
venit cu faţa roşie de fericire şi ne-a spus : „acum, am rămas 
noi !”. V’a să zică, tot ce s’a făcut până acum, nu s’a făcut pen
tru binele poporului, ci spre a schimba Domnia, spre a căpă
tui pe câţiva ambiţioşi...

Radu nu răspundea nimic, nu răspundea, căci ştia cât îl 
duruse fiecare cuvânt pe care îl spusese înainte, împotriva a- 
celora cu care lucrase pentru o reformă, căreia el îi dăduse 
în mintea lui, proporţii uriaşe.

— Nu te uiţi la Gavaletti ? continuă Dinu.
Umblă să ţie doi pepeni într’o mână : aci ’l auzi luând 

părarea boerilor, aci ocărându-i.
Mai deunăzi, când cu adunarea delà Mitropolie, i-a apă

rat ; acuma, pune şef al gardei pe un fiu de boer... Şi mai 
înainte ? Bea numai sânge de boer ! i-ar fi sugrumat clintr'o 
dată, dacă ar fi putut-

v— Ori cum, întrerupse Radu, trebue să mărturisim, că 
dacă nu ne dedeau mână de ajutor boerii, noi n’am fi putut 
face nimic.

Am avut cu noi douăzeci de boeri, tot unul şi unul..-
— Nu zic ba, dar tocmai aci stă răul.
Noi ne-am sculat împotriva boerilor, şi am lucrat cu 

Cum ai spus tu de multe ori, recunosc şi eu, că numai aşa se 
putea face ceva bun şi cu temei ; era socotinţa lui Eliad şi 
părtenilor lui. Dar un Răteanu şi un Gavaletti, ori caţa aia 
de Săculici, n’aveau drept, nu puteau să lucreze cu boerii ; 
lucrul acesta era tocmai oposiţiunea celor ce propovăduiau ei.
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Dacă boerii sunt nişte strigoi, cari sug sângele poporului, — 
cum zicea Gavaletti, — atunci cum de s’au unit cu ei ? de 
ce le sărută tălpile, dându-le puterea pe mână ?

— Da, întrerupse iar Dinu, dar nu toţi boerii sunt la fel. 
Sunt mulţi, şi mai cu seamă adevăraţii boeri români, cari îşi 
iubesc ţara, tot atât de mult ca şi ori care dintre noi. Eliad...

— Lasă pe Eliad ! El a fost călăuzit de alt gând, mai cum
pănit ; n’a vorbit împotriva boerilor cu patima lui Răfceanu 
ori Gavaletti ; el nu te-a luat pe tine ori pe altul la o parte, 
— cum m’a luat Gavaletti pe mine — ca să te trimeată la 
sate, să spui că boerii trebuesc strânşi de gât, că trebue să se 
scoale tot românul împotriva boerimii asupritoare... Şi dacă 
nu toţi boerii sunt la fel, când cei mai de seamă ’ţi dau mână 
de ajutor, atunci e nevrednic, e necinstit, e scârbos lucru, să 
predici împotriva clasei pe care o ocărăşti, dar delà care ei 
bani...

Dinu punea degetul pe rană fără nici o sfială. !
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CAPITOLUL II

uvemül provizoriu sosise aducând cu el spe
ranţa unei ere de muncă rodnică. Poporul îi 
eşise înainte la barieră, cu muzica în frunte şi 
făcuse celor sosiţi ovaţiunile cele mai înflă
cărate.

In deosebi Eliade, îşi făcuse o adevărată in
trare triumfală ; ochii tuturor spre el erau în
dreptaţi, şi către el inimile şi toate speranţele 
bune.

Radu îl văzu a doua zi ; îi vorbi cu acea ne
mărginită adoraţie ce avea pentru maestru 
şi-i arătă, ca unui duhovnic luminat, toate bă- 
nuelile care’i rodeau sufletul, răpindu-i liniştea 
zilelor.

Maestrul ascultă cu băgare de seamă pe elevul lui drag, 
l-ascultă până la sfârşit, când clătină din cap, şi zise, zâmbind 
cu amărăciune.

— Să dea Dumnezeu ca bănuelile tale să nu fie adeve
rite de fapt. Eu, şi ceilalţi cu care am venit delà Craiova, ne 
vom da toate ostenelile ca răul să nu prinză rădăcini adânci şi 
să nu ajungă să birue. Ştiu, şi cunosc pe oamenii despre care 
mi-ai vorbit, dar datoria bunului păstor e să aducă la calea 
cea bună oaia rătăcită. Vom lupta din răsputeri ca să dregem 
ceeace răutatea şi ambiţia au putut să strice.

Radu plecă delà maestru cu sufletul mai liniştit. Totuşi, 
fără să-şi dea seama, parcă nu era destul de mulţumit. O pă- 
rere de rău, o întristare depărtată, nedesluşită, păreau că se 
abătuse fără de veste peste sufletul lui* întocmai ca o su
flare de vânt otrăvitor...

Poate se înşelase, dar de data aceasta, mestru părea 
schimbat mult şi nu în bine.

I se păruse elevului că dascălul său avea în glas ceva nou, 
necunoscut încă de el ; părea că vorbeşte mai răspicat, mai de 
sus... Şi aceasta atinsese greu sufletul lui Radu, care se obici- 
nuise a vedea în ilustrul său maestru, pilda modestiei şi a 
blândeţei.

Şi, ca să-şi alunge ideea fixă, care’i revenea mereu cu în
dărătnicie, Radu repetă de mai multe ori :
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— M’am înşelat ! Mi s’a părut !... Un om ca el, nu e orbit 
de slavă deşartă !...

Fără voe însă, stătu, de atunci înnainte, departe de das
călul său ; deşi se hotărâse de mai multe ori să se mai ducă 
pe la el, totuşi, parcă o putere diavolească îi sta în cale, şi de 
câte ori pornea spre casa maestrului, se întorcea descurajat, 
ori déla jumătatea drumului apuca în altă parte.

In sfârşit, Radu se hotărâ să aştepte, să vază ce va face 
acela care era nădejdea tuturor.

Eliade avea o muncă uriaşă înainte-i ; trebuia să resta
bilească armonia dintre guvern şi popor ; să despice acestuia 
o cale, care să fie şi plăcută şi folositoare amândoura.

In vremea din urmă, era mare frământare în populaţia 
Bucureştilor, atât în pătura de sus cât şi în cea de jos. Ideile pe 
cari, vreme de luni de zlie, Gavaletti şi Răteanu le propagaseră 
prin cuvântările lor comuniste, îşi găsise răsunet tocmai acum. 
In adevăr, trecuseră mai multe săptămâni delà isbucnirea 
revoluţiei, şi, guvernul cel nou, nu hotărîse nimic în chestiunea 
care’i adusese pe cei mai mulţi şi mai îndrăsneţi părtaşi de 
luptă. Gavaletti şi Răteanu, în deosebi, propagaseră înnainte 
de revoluţie, împărţirea pământurilor şi egalizarea averilor, ca 
şi a drepturilor. Acesta era mijlocul cel mai bun de a atrage 
părtaşi, în clasele de jos, şi mai cu seamă din acele elemente 
cari erau drojdia societăţii.

Odată veniţi la puterea visată, cei doi corifei ai republicei 
universale, nici nu se mai gândiră la ceea ce făgăduiseră odini
oară. Dar, ţăranii căzuţi în cursa demagogilor, cît şi elementele 
orăşane, fără căpătâi, din specia Basma şi Piroşcă, nu uitară. 
Ei aşteptară o zi, aşteptară două, trei, patru, şi văzând că ni
meni nu se mai gândeşte la ei, începură să facă gălăgie, să 
strige împotriva nouei cârmuiri şi să ceară pe toate cărările 
„drepturile lor’*.

Această nemulţumire se lăţise, în scurt timp, cu o 
repeziciune care făcu pe Săculici, mai în curent cu situaţia, să 
alerge la Gavaletti şi să-i expună gravitatea lucrurlior.

Pe de altă parte, cei avuţi, şi mai cu seamă proprietarii 
de -pământuri, faţă de agitaţia care sporea în pătura de jos, 
începuseră şi ei să se ia de gânduri şi să se manifesteze împo
triva unui guvern, care, după a lor credinţă, îşi formula pro
gramul în ideile lui Gavaletti şi ale lui Săculici.

Proprietarii începură să se agite şi ei, strângându-se prin 
deosebite case şi chibzuindu-se ce pas să facă, faţă de noua 
stare de lucruri.

Mai cu seamă, când băgară de seamă că în guvern a intrat 
zîzania, atunci agitaţia lor deveni din ce în ce mai pe faţă.

Astfel guvernul era pus între ciocan şi nicovală : jos, 
oîrtiri şi ocări; sus, neîncredere şi duşmănie. Răspunderea 
mai grea cădea asupra lui Gavaletti şi asupra lui Răteanu.

cea
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Ei, cu educaţia lor demagogică, cu firea lor svăpăiată, 
erau pricinuitorii tuturor sbuciumărilor acestora.

Cu acest prilej se putea vedea in întregime caracterul a- 
cestor doi aliaţi, şi în deosebi caracterul lui Gavaletti, cu 
toate însuşirile bizantine ale sufletului său.

Mai întâi, propuse în guvern măsuri teroriste, împotriva 
proprietarilor care se agitau, dar propunerea lor căzu, fiind 
combătută cu multă vehemenţă de Eliade.

Atunci, cei doi demagogi, îşi deteră dimişia din guvern ; 
spuseră, pe de o parte, oamenilor din popor,' că făcuseră tot ce 
le stătuse prin putinţă ca să-şi pună în practică ideile ; iar, 
pe dealta, hrăniră pe sub mână agitaţia proprietarilor, isbutind 
a introduce în sânul acestui complot, pe omul său din minister, 
pe Odobescu. Acesta, puse la dispoziţia proprietarilor, forţa 
armată.

Planul era ca proprietarii, în unire cu armata, să aresteze 
pe toţi membrii guvernului, rămânând să conducă frînele 
tării cei doi demisionaţi : Gavaletti şi Răteanu, pe cari fără 
doar şi poate că „popului” îi va aclama. Toate sforile acestea 
stăteau în mâna a doi oameni, a acelor tineri cari adormeau în 
fiecare seară cu gândul, că a doua zi se vor scula înveşmântaţi 
în purpură, cu sceptrul în mână şi coroană pe cap- Dar nu 
purpura şi sceptrul monarhului pacinic, ci mantia muiată în 
sînge, mantia prezidentului unei republici universale, înnălţată 
pe dărîmăturile fumegânde ale vechilor alcătuiri sociale.

Păstrând în aparenţă cea mai nepăsătoare atitudine, Ră
teanu şi Gavaletti hrăniră pe ascuns cele două focuri tăinuite, 
pînă în ziua cînd crezură că e timpul să se dea lovitura. Ziua 
aceasta fu 19 Iunie.

In această zi, pe la amiază, Dinu şi cu Radu mergeau gân
ditori pe uliţă, îndreptându-se către Dealu Spirei, unde voiau 
să mai întrebe din nou despre Elencuţa.

De odată, un vuet imens umplu aerul, o larmă de clopote 
trase cu furie, şi cei doi prieteni văzură lume din toate părţile,^ 
alergând în direcţia palatului.

Mulţi erau armaţi cu puşci, alţii cu lemne, furioşi şi gălă
gioşi, alţii cu mâinile goale, alergau din curiositate. Un prieten 
care văzu pe Dinu, i-aruncă în treacăt aceste cuvinte:

— La Palat !... Solomon a arestuit guvernul !...
încremeniţi de uimirea acestei veşti neaşteptate, cei doi 

prieteni, într’un singur gând se îndreptară în grabă către

Pe drum lumea se înmulţea făcându-se tot mai gălăgioasă.
Radu mergea repede şi tăcut, alături de Dinu, care 

măia din cînd în cînd crîmpee de fraze nedesluşite.
— Pun gîtul pe tăietor dacă... aici... nu şi-o fi băgat coada 
din cele două slugi ale dracului... Gavaletti şi Răteanu...
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Trebue să fie vr’o ticăloşie d’a lor... Odobescu singur... 
n’ar fi făcut-o.

Radu nu răspunse nici un cuvânt pînă cînd ajunse în 
apropierea palatului. Vedea bine adevărul cuvintelor lui Dinu, 
dar tot nu-i venea să se hotărască definitiv, înainte de a veni 
Eliad.

De multe ori, când rămânea singur, cu gândurile sale, în
să mai alunge acea bănuială care se încuibase acum în 

sufletul său, cu tăria siguranţei ; se căina de câte făcuse în 
ultima vreme; îi părea că lucrase fără chibzuinţă, în pripă, 
şi voia să se încredinţeze că a fost prada unei amăgiri, că 
amicii lui de altă dată, din comitetul revoluţionar, au fost în
totdeauna hrăniţi de dragostea poporului. Nu-i venea să creadă 
că oamenii cari lucraseră cu el alături, cari vorbeau cu atîta 
sfinţenie de popor, ar putea să fie într’adevăr nişte ambiţioşi 
ordinari, vrednici de dispreţul tuturor. Sufletul sincer, curat 
şi cinstit al lui Radu, nu putea să vază împrejurul său de cît 
inimi cu aceleaşi însuşiri bune.

Şi de aceea, în vremea din urmă, avea uneori remuşcări, 
era chinuit de căinţa celor ce stârnise împotriva foştilor săi 
fraţi de luptă.

Şi, în mijlocul acestor frământări, văzându-se singur, atât 
de singur pe lume, cu dragostea zdrobită, cu setea răzbunării 
stinsă, se întreba ce rost mai are el pe lumea aceasta ? Ce 
rost mai avea viaţa pentru el, când ori-ce năzuinţă, care să-i 
dea curaj şi imbold să meargă pe colţuroasa cale a vieţei, era 
moartă ?...

Şi nici un nor de lumină, care să-i călăuzească paşii, prin 
această nesfârşită pustie !

Nici o stea care să-i arate drumul către un Mântuitor.
Zi după zi trecea, fără să-i aducă vr’o bucurie.
Să n’ai nici douzeci şi cinci de ani şi să ajungi a nu mai 

avea nici o ţintă în viaţă, să’ţi simţi totuşi sufletul plin de 
putere şi de porniri frumoase, şi să n’ai nici un ideal pentru 
care să lupţi, iată cea mai neîntrecută durere !

Radu, cu sufietu-i simplu, cioplit dintr’o singură bucată, 
văzuse cîndva visul lui de trai ,toată luminoasa perspectivă 
a viitorului ,în frumoşii ochi ai Elencuţei, şi ochii aceia ’i fu
seseră răpiţi.

Căutase apoi un stimulent de viaţă în mişcarea revolu
ţionară, întîi mai mult în silă, apoi cu dragoste şi în urmă 
pasionat de visul acela generos, de utopia unei înfrăţiri uni
versale ; acum, vedea că se sleeşte şi acest izvor de iluzii...

Bucureştiul începuse să-i pară un iad, nimicitor de ori ce 
pornire frumoasă, întinător de tot ce poate să zămislească mai 
curat inima omenească.

Şi apoi, aceiaşi întrebare care’l urmărea veşnic şi pretu
tindeni : unde o fi Elencuţa ?
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Din Vremea lui Câpitan Costaçhe

Ştia bine că nu putea să fie cu Căpitan Costaçhe. Fostul 
tist plecase singur cu Villara. Elencuţa şi mama Smaranda 
trebuea să fie undeva ascunse, dar dece să nu-i dea nici o ştire? 
Dacă se vor fi ascuns de teama lui Căpitan Costaçhe 
cînd el nu mai era ceeace fusese, puteau să se arate.

Şi, cu toată vremea îndelungată, cu toate că de multe ori 
i se părea lui Radu că dorul de Elencuţa se stinsese, totuşi, în 
clipele când se simţea mai sdrobit, când îşi îndrepta ochii 
desnădăjduiţi spre icoana Sf- Fecioare, simţea 
prinde, din cenuşa răscolită, scînteia iubirei lui de altădată.

Eşea atunci pe uliţă şi alerga ca un smintit, plân
gând, intrebând pe vechii cunoscuţi din Dealul Spirei, dacă 
ştiu ceva despre femeile dispărute.

începuse să meargă vorba că Radu şi-ar fi pierdut minţile 
din iubire. Era tînăr, svelt. cu ochi negri şi trişti, cu faţa pa
lidă prinsă în cadrul unui păr negru cu bubele mari şi mulţi 
ochi de tinere fete l-au privit cu dragoste şi cu compătimire, 
cînd trecea pe uliţă, multe sînuri fragete au suspinat după o 
iubire atât de vie şi de nestrămutată.

După isbucnirea mişcării şi în urma decepţiilor încercate 
în ultimele zile, din partea foştilor săi fraţi de acţiune, se 
ducea în fiecare zi să cerceteze prin vecini, despre urma Elen- 
cuţei. întotdeauna acelaş nestrămutat nimic, aceiaş neştiinţă 
din partea tuturor.

Cum el nu putea trăi fără să nu aibă un ideal, care să-i 
lumineze zilele, cu inima sîngerată de deziluziile revoluţiei, 
îşi întorsese din nou ochii sufletului către vechea-i iubire.

Desnădăjduit de acea nepătrunsă taină în care se pier
duse urma iubitei sale, Radu, neştiind ce să mai facă, hotărî^să 
plece din Bucureşti, să se ducă la Petreni, acasă la tatăl său, 
şi să rămâie acolo, neştiut, închis în el, îndeletnicindu-se cu 
îngriirea pământului părintesc. Stăpânit de acest gând, începu 
să-şi strângă lucrurile. Voia să plece chiar fără să-şi vestească 
prietenul şi fără să mai aştepte sosirea maestrului.

Pe când împacheta cărţile, intră Dinu. w
In faţa prietenului însă, hotărîrea lui Radu căzu, u fu 

chiar ruşine să spună lui Dinu ceea ce ’şi pusese în gînd. Voia 
tocmai să-i spună un neadevăr, cînd acesta începu :

—Ştii că a sosit Eliade ?...
— Cînd ? întrebă repede Radu. 1
—■ Astă-zi chiar. L-am văzut şi eu. Pare foarte nemul

ţumit de cele ce s’au petrecut aici în lipsa lui. Dar tu ce te-ai 
făcut ? N’ai venit pela mine de alaltă-eri... Stai închis ca o 
cucuvea ,toată ziua. Hai să iâşim prin târg, să vedem ce-o sa . 
mai facă acuma, cînd Eliad e aici, să vedem daca jupan Să- 
culici mai e atât de trufaş... Haide. .

Radu ’şi luă pălăria, îşi schimba surtucul, şi eşi după
prietenul său.
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CAPITOLUL III

palat, în faţa intrării principale, o gloată ame
ninţătoare, scotea strigăte confuze, aruncând 
ocări unor soldaţi cari înconjurau clădirea.

Hadu întreba mereu ;
— Ce este ? Ce s’a întâmplat ?
Nimeni nu se gindea să-i dea un răspuns, pînă 

cînd zări un prieten, fost elev al lui Eliad, băiat 
simplu şi- neiniţiat în tainele mişcării. Radu îl 
apucă de mînecă şi-l întrebă :

— Dar ce s’a întâmplat, Petre? Ce este?
— Ce să fie ? Guvernul a fost arestat de 

Odobescu, în unire cu proprietarii ; iar Solomon 
a înconjurat palatul cu soldaţi.

— Dar cum s’a făcut arestarea ? Odobescu e

a

şi el ministru.
— Este, dar se vede că a vrut să rămâe singur, ori mai 

ştiu eu ce ? Bine nu ştiu cum s’au petrecut lucrurile, dar când 
treceam adineaori pe uliţă, am văzut lumea alergând la palat 
şi am auzit ce s’a întâmplat.

Mai pe urmă a venit Răteanu, secretarul guvernului şi 
eu popa Tun, în fruntea unei mulţimi numeroase şi a intrat 
în Palat.

— Cu mulţimea ?
— Nu, singur. Acum să vedem ce-o să iasă.
Alt tânăr, care se afla alături, dete amănunte mai com

plete.
— De dimineaţă, proprietarii s’au adunat la Momolo şi-au 

hotărât să răstoarne guvernul revoluţionar, care, după cît se 
spune, vrea să le ia moşiile ca să le împartă la ţărani. Gu
vernul a trimis la ei pe Magheru. ca să-i liniştească, dar 
degeaba !

Tot odată, astăzi, trebue să vină la palat ofiţerii oraşului 
ca sa se prezante guvernului, şi când au venit ei, s’a svonit 
că sosesc şi proprietarii. Atunci, Odobescu, a declarat guvernul 
ca arestat. Solomon sosise cu oştirea şi guvernul era închis. 
Gavai etti şi Răteanu care erau în oraş, auzind, au pus sa tragă

fa
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intrat adi-clopotele şi au chemat poporul. Răteanu 
neaori sus

— Va să zică şi-au asigurat din nou popularitatea ! şopti 
Dinu la urechea amicului său.

Radu voia să adaoge ceva, dar în momentul acela, o salvk 
de puşci acoperi larma mulţimei, apoi,, ţipete, răcnete, înjură
turi furioase.... Mulţimea începu să fugă în toate părţile, cînd, 
din dreapta, sosi o gloată de vr’o sută de mahalagii, cu pari 
şi cu arme de foc în mână, cari năvăliră cu furie asupra 
soldaţilor...

— Cum, trag şi focuri ? câinii î zise Radu cu tot sîngele

a

în faţă.
Şi fără să poată fi reţinui, cu toate sforţările lui Dinu, îşi 

făcu repede loc prin mulţime ajungând în rândurile dintâi ; 
năvăli asupra soldaţilor, urmat de o ceată de bărbaţi răpiţi 
de fapta curagioasă a tânărului

Altă descărcătură... alte răcnete...
Trei morţi şi mai mulţi răniţi căzură ia pământ ; printre 

cei din urmă era şi Radu.
După o nouă şarjă, soldaţii începură să se retragă, urmaţi 

de o formidabilă huiduială a mulţimei, care le lua locul.
Morţii şi răniţii fură ridicaţi. Dinu. cu lacrimile în ochi, 

conduse la el acasă pe cei care duceau pe amicul său, pentru 
a doua oară rănit..

In urma lor, mulţimea scotea strigăte de biruinţă, ocărind 
pe „trădători” în persona lui Odobescu şi a lui Solomon...

Şi se vorbea de o femee ,o eroină vrednică de vremuri 
mai glorioase, d-na Ipătescu, care a avut curajul să iasă 
înnarmată înnaintea soldaţilor şi să-i someze să se retragă. 
Mulţime ’i făcu ovaţii imense şi o duse acasă în triumf, ca 
pe Jeanna d’Arc, după despresurarea cetăţii Orleans. Dar 
nimeni nu rosti şi numele lui Radu Creţescu.

După câte-va clipe, în pridvorul palatului se arătă Ră
teanu, cu figura iluminată de mulţumirea biruinţei şi vorbi 
mulţimei.

El înfieră pe trădători, lăudând bravura poporului bu- 
cureştean, spuse că vinovaţii îşi vor primi pedeapsa meritată ; 
apoi mulţimea începu să se retragă.

Dinu ajunse acasă tăcut, cu lacrămile în ochi, de două 
ori isbit în inimă ,prin rănirea lui Radu şi prin actul de tră
dare săvârşit..-

Acum, în mintea lui, se desluşea lămurit rolul pe care cei 
doi capi îl jucaseră în mişcare. In toată mulţimea aceea, care 
apostrofa pe Odobescu şi Solomon, numai el şi cu Radu 
ştiuseră pe adevăraţii autori ai trădării, ei singuri ştiau că 
Odobescu şi Solomon, ca şi proprietarii, ca şi mulţimea aceea, 
fuseseră numai ca nişte unelte, nişte păpuşi ale căror sfori le 
trăgeau numai cei doi scamtori : Gavaletti şi Răteanu.

mă
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Din Vremea lui Căpitan Costache

Pentru sufletul lui sincer şi sentimental, era lovitura 
finală, lovitura care’i ucise pentru totdeauna ori-ce speranţă, 
orice avânt generos.

Ii venea să se ducă la Eliad şi să ceară să-i arate o cale, 
pe care mai putea s’o urmeze un suflet sincer.

Se gândi totuşi că poate Eliad va fi simţit pe adevăraţii 
vinovaţi şi va şti ce hotărîre să ia, pentru a feri ţara pe viitor, 
de primejdia maşinaţiunilor celor doi ambiţioşi. Se hotărî deci 
să aştepte.

Trecură zile după zile, Radu zăcea în pat fără nici-o im-

191

zâm-bunătăţire în starea lui, veghiat de prietenul său, căruia 
betul voios şi glumele-i obicinuite ii dispăruseră aproape cu
totul de pe buze. , .

Din cînd în cînd eşea în oraş şi aducea veşti bolnavului.
Văzuse arătoasa pompă care se făcuse victimelor trădării, 

carele bogate, coşciugurile trandafirii, împodobite »cu lauri, 
ostăşimea, miile de oameni cari urmau cortegiul, auzise 
discursurile funebre, văzuse lacrimile ipocrite ale celor doi
demoni ai Revoluţiei . v .

Guvernul părea că şi-a asigurat tárámul, începuse să lu
creze, aşa se spunea, dar lucrările nu se vedeau încă ; mem
brii guvernului se făcuseră ţanţoşi, gravi, îşi'luau aere impu
nătoare ; se fereau să mai vorbească cu poporul.

• •••
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Numai Gavaletti şi Răteanu îşi păstrau vechea lor fire, 
vechiul lor caracter, de a fi bine cu toată lumea, spre a săpa 
pe toţi.

Radu în clipele-i de limpezime, îl asculta zâmbind amar,
oftând.

Intr’o zi, Dinu veni mai trist ca de obiceiu. Avea o veste 
mare, pe care se ferea par’că să o împărtăşească prietenului 
său. Radu însă băgă de seamă şi-l sili să i-o spună, declarând 
că se simte moraliceşte destui de tare ca să îndure orice nouă 
lovitură...

— Ei, zise Dinu, după îndelungate şovăeli...
Veneam spre casă şi pe podul Mogoşoaiei văd un tablou 

care n’o să-mi iasă nici odată din minte.
Un om înveşmântat într’o mantie albă, mergea semeţ cu 

o privire de rege asirian, în mijlocul unei gardii de oameni 
armaţi. Ştii cine era omul ?

Lui Radu i se strânse inima de o teamă nelămurită, apoi
şopti :

— Cine?
— Eliade...
—Eliade ? întrebă repede Radu ,ne voind să-şi creadă 

auzului, ridicându-se puţin ; Eliade ? omul cel mai modest ; 
mintea cea mai cumpănită !

— Da, Eliad în mantie albă şi cu gardă domnească.
— Oh ! Slavă deşartă ! Slavă deşartă ! murmură rănitul că

zând din nou pe pernă. L’a robit şi pe el... singurul om înţelept 
din zilele noastre... De acum nu mai e nimic de nădăjduit...

Mai bine muream acolo, la palat, de gloanţele soldaţilor 
lui Solomon !...

Dinu tăcea »pătruns de aceeaşi adâncă durere.
Hotărîră apoi să nu se mai intereseze de loc de mişcarea 

politică ; plănuiră ,ca după însănătoşirea lui Radu ,să meargă 
amândoi la Petreni ; Dinu lua o slujbă în localitate ; vor 
trăi liniştiţi, fără să se mai gândească la vălmăşagul Capitalei.

Dar zilele treceau uniforme, monotone, triste, fără ca rana 
să se poată vindeca pe deplin. Radu slăbea tot mai mult.

Schimbară doctorul ; începu şi rana să dea îndărăt. Bol
navul însă tot nu avea voe să se scoale din pat.

Dinu fusese pe la gazda prietenului său şi-i spusese întâm
plarea. Biata femeie începuse să plângă, apoi veni cu Dinu
să-l vadă.

Intr’o zi bolnavul zise prietenului său :
— Dacă vrei să-mi faci o bucurie, repede-te niţel prin 

Dealul Spirei... ştii... pela casa lui jupân Ţudose şi mai cerce
tează prin vecini dacă nu cumva a venit vreo veste de la 
Elencuţa.

De când căzuse bolnav, Radu nu pomenise nici odată de

,I
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vechea-i iubire ; numai în aiureala frigurilor, numele fetei îi 
revenea într’un vălmăşag de cuvinte confuze.

Tot n’ai uitat-o ? întrebă el, neştiind cum să-şi mai 
tălmăcească uimirea.

— Nu ,şi nici n’am s’o uit... Vrei să te duci ?
— Cu dragă inimă, Radule... alerg.
Şi Dinu plecă numai decât.
Nu se întoarse decât peste vreo două ceasuri, cari părură 

bolnavului ani. In lipsa lui Dinu, venise să vadă pe bolnav 
jupâneasa Zinca, sulemenită ca totdeauna; cu vorba-i mie
roasă începu să spună o sumedenie de cuvinte încurajatoare, 
amintiri şi lucruri auzite de prin vecini.

Din una într’alta pităreasa ajunse şi la povestea ei cu 
Paşa Efendi, când Dinu intră, cu o nuanţă de mulţumire pe 
faţă.

:

:
■

I

Pităreasa mai stătu câteva momente ,apoi eşi.
— In sfârşit, zise Radu, parcă văd în ochii tăi că ai aflat 

ceva. M’am înşelat ?
— Nu te-ai înşelat
Dinu stătu o clipă tăcut să-şi aducă aminte bine despre

!

toate.
— M’am dus tot la vecina care văzuse pe jupâneasa Sma- 

randa, în noaptea plecării. Am întrebat-o dacă nu cumva ştie 
vreo veste despre cele două femei şi vecina, după ce m’a poftit 
în casă — că era singură şi eu băiat fercheş...

— Tot nu te-ai lăsat de năsdrăvănii ! zise Dinu zâmbind cu
cu greutate.

Spune...
— Dacă nu mă laşi ! Intrând în casă vecinica ’mi spuse că 

acum vreo trei zile, a venit o călugăriţă la ea, pè seară şi i-a 
cerut găzduire. Călugăriţa era jupâneasa Smaranda...

— Ah ! acum îmi dau seama... Şi eu care nu m’am gândit 
la una ca asta ! întrerupse Radu. Dar unde e călugăriţă ? La 
ce mănăstire ?

— Vezi ,cu toate stăruinţele vecinei, jupâneasa Smaranda 
n’a vrut să spună decât că e „la un schit“, dar care anume, n*a 
arătat... I

— De ce şi-o fi tăinuind ascunzătoarea atât de mult ?.. Pe
urmă ?..

— Pe urmă... mai nimic. A vândut casele, vecinei...
— Le-a vândut ?
__Da
— Va să zică n’are de gând să mai vie în Bucureşti !...

'

Atat— Cam atât... Jupâneasa Smaranda a dormit la vecină şi

dis de dimineaţă a plecat. .
Din vorbele ei, vecina a văzut cât e de scârbită de traiu... ;

A plâns. \
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Dar despre Elencuţa n’a pomenit nimic ? Nici despre Că
pitan Costache ?

— Ba da. Elencuţa e cu maică-sa la călugărie..
— La călugărie ? Oh ! Doamne ! Doamne !
Un plâns domol îi împăenjeni lumina ochilor...
— Despre Căpitan Costache, jupâneasa Smaranda a spus 

că el e pricina tuturor nenorocirilor ei, dar cel mai vinovat 
ar fi altul...

— Altul ? întrerupse Radu, îngălbenind.
Cine altul?
— Nu ştiu, n’a vrut să-l spue...
Radu rămase pe gânduri.
Cine va fi acel „altul“ care a pricinuit răul mai mare Elen- 

cuţei ? dacă nu Căpitan Costache.
De odată o lumină 1 se făcu în minte, şi crezu că înţelege 

rostul cuvintelor călugăriţei... Da, el fusese marele vinovat. El, 
care jucase Geamala şi prin aceasta atrăsese în casa gazdei 
sale pe nemernicul om al Agiei.

Gândul acesta ii făcea durerea şi mai amară. Nu mai avea 
acum speranţa unei revederi cu Elencuţa ; cum s’ar fi mai a- 
rătat el înanitea aceleia care fusese nenorocită din pricina lui?...

Uneori, când desnădejdea îl chinuia mai cumplit, îi venea 
să rupă legătura delà rană, să-şi înfigă degetele in 
glonţului şi să-şi dea suflarea din urmă a unei vieţi bleste
mate...

;

!
.
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r Ce avea el de ispăşit în viţă ? Părinţii lui ca şi el, trăiseră 
în frica lui Dumnezeu, făcând milostenii, ajutând pe cei scă
pătaţi.. In neamul lui nu se pomenea să fi fost vreunul hain 
ori făcător de rele... Ce năpaste purta el pe cap ? De câte ori 
voise să facă binele, întotdeauna sforţările lui fuseseră în
frânte de puterea răului... începu să creadă într’o fatalitate 
infernală, care nu îngădue pe lume un suflet iubitor de bine.

Cum putea Dumnezeu să lase pe cel rău să înfrângă pe 
cel bun ; cel fără de lege să sdrobească pe cel drept credin
cios... Dar scris este, că tainele Domnului nu le poate pricepe 
şi vinovat se face în ochii Lui, cel ce caută să-I pătrundă 
voile.!■

Dinu, cum spunea şi el, nu prea se îngrijea de ce o să 
ifie ; in mintea lui gândurile n’aveau un câmp de luptă în
delungată.

El intrase în mişcarea revoluţionară pentru o singură 
idee : desrobirea ţiganilor.

Şi acum, când văzu că noul guvern nu se preocupă de 
această chestiune ,cum nu se prea ocupa şi de celelalte, în a- 
fară de chestiunile personale, nu mai se îngrijea câtuşi de pu
ţin de cele ce se făceau la Palat.

In vremea aceasta, spectacolul Revoluţiei democratice con
tinua să atragă admiraţia iubitorilor de ciudăţenii. Acum lua

■ .
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parte la reprezentaţie aproape întreagă populaţia Bucureştilor; 
gustul demagogismului începuse treptat, treptat, să pătrundă 
în masse, răspândit mereu de majoritatea celor puşi la cârma 
ţării.

Prin mahala, pe uliţi, prin localuri, prin grădini, pretu
tindeni, răsunau vorbele pompoase ,umflate şi goale: toată 
mândria democratismului demagogic pe care titanica muncă a 
unui Gavaletti, Răteanu şi Săculici, isbutise să-1 împămân
tenească în ţara acelora cari erau deprinşi din bătrâni să 
beascà mai întotdeuana prin fapte.

începu să se întindă cu o repeziciune înspăimântătoare 
dragostea de aparenţe lustruite, superficialitatea, cu tot corte
giul ei de pretenţii ridcole la omniştiinţă şi omnipotenţă.

Vedeai mahalagii, fără să înţeleagă o boabă, proclamând 
drepturile omului, autoritatea supremă a poporului, libertatea, 
egalitatea ; slăvind Constituţia şi noul guvern ; toate în nişte 
termeni cari nu-şi găseau potrivă în ridicol, decât în înţelesul 
pe care oratorul respectiv îl dădea acestor imitaţii democratice.

Seara de 27 Iunie, găsi Bucureştiul într’o linişte mormân- 
tală, care părea şi mai adâncă, după larma zilelor de mai 
înainte

vor-

Fuga guvernului, svonui despre apropierea oştilor împă
răteşti, înfiinţarea Căimăcămiei, toate veştile contradictorii cari 
se răspândiseră în oraş, aruncase grija în sufletul mulţimei, 
şi-i tăiase pofta de orice manifestaţie.

Negustorimea aştepta, fără să ştie ce hotărîre să ia ; prin 
mahalale începuse să prindă ideea de a se da de partea boerilor; 
Basma şi Piroşcă făceau chiar oarecare propagandă în sensul 
acesta ,dar cu multă fereală, temându-se de vreo nouă schim
bare în starea lucrurilor.

Şi când Dinu aducea prietenului său toate aceste ştiri. 
Radu nu se mai mira câtuşi de puţin.

— Era firesc, zicea el, ca la cea mai uşoară bătae a vre
unui vânt puternic ,poporul să-şi schimbe gândul. Revoluţia, 
cu tot programul ei de reforme şi de făgădueli, nefiind răsă
rită din sânul poporului şi nefiind nci măcar jpe jumătate în
ţeleasă, nestatornicia lui putea să fie prevăzută.

— Dar noi, zise Dinu la o vreme, ce trebue să facem a-
cum ? Ce parte trebue să luăm ?

— Nici o parte, răspunse Radu ; sau, mai bine zis, partea 
omului cu judecata cumpănită : vom sta d oparte şi vom privi
cu răceală la toate. . . . ,. . ,w

Trecură câteva minute, în care cei^ doi tinen taceau, gan- 
dindu-se fiecare pentru el. Deodată însă, Dinu tresari.

— Am uitat să-ţi spun, zise el... Adineaori, când veneam 
spre * casă, mi s’a părut că zăresc pe uliţa Şelarilor, statura 
unui om pe care-1 credeam departe... Nu ştiu daca nu ma vor 
fi înşelat ochii, dar mi s’a părut chiar Capitan Costache.

■
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— Căpitan Costache ? zise Radu rămânând înmărmurit.
— Da, aşa mi s’a părut... am să cercetez mâine, dacă vrei...
— Să cercetezi, să te asiguri bine, zise Radu repedő, şi 

dacă o fi adevărat să ştii că mă duc la el...
— La el ? De ce ? Ce ai să-i mai spui ?
— Ştiu eu ce să-i spun, — zise Radu. Am să-i cer soco

teală de multele nelegiuiri, pe care le-a săvârşit când era „Că
pitan Costache, spaima Bucureştenilor”.

Rana i se închisese şi dacă mai sta în casă, o făcea numai 
pentrucă-1 oprise doctorul de a eşi, încă vreo câteva zile.

— Chiar mâine o să mă duc la el acasă pe Podul de Pă
mânt, zise Radu. Trebue să-l găsesc şi...

— Ba să faci bine să nu te mişei din casă nici mâine, nici 
poimâine, cel puţin... Aşa a zis doftorul.

Pe Căpitan Costache tot ai să-l găseşti, dacă o fi cu a- 
devărat în Bucureşti ; mai întâi însă ai răbdare, până mă voiu 
încredinţa că nu m’am înşelat.

Dacă o fi fost altcineva, iar Căpitan Costache o fi tot a- 
colo, la marginea ţării, alături de ocrotitorul său Villara ?...

Radu simţea că desamăgirea aceasta l-ar fi îmbolnăvit 
dm nou, atât de multe speranţe îşi făurise în câteva clipe...

— Şi ce ai să-i spui tu, dacă te vei duce la Căpitan Cos
tache ? îl întrebă Dinu fără veste, întrerupându-i firul gân- 

. duriloi
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8 Aşa este ; ce-o să-i spună ? La lucrul ăsta nu se gândise
lămurit.

— Am să-i vorbesc despre răpirea Elencuţei ; îi voi spune 
că eu am fost logodnicul ei ; îl voi întreba dacă s’a cununat 
cu ea, după cum se auzise prin lume...

Alte întrebări şi lămuriri vor veni singure, din vorbă... 
— Şi, dacă n’o vrea să-ţi dea nici o lămurire ? adause

Dinu.
— II voi sili ! răspunse Radu cu hotărîre
Toată noaptea Radu o petrecu în gânduri.
Dacă în adevăr Căpitan Costache s’o fi întors în Bucureşti, 

atunci’va putea în sfârşit să capete cheia acelei enigme, care-1 
chinuise atât amar de vreme

Va şti în sfârşit, prin ce împrejurări Elencuţa şi-a înmor
mântat tinereţea în giulgiul negru al călugăriei.

A doua zi, i se păru un veac până la întoarcerea prietenului 
său, care se dusese în oraş să cerceteze.

Dinu intră ca o furtună.
— Ai să te cruceşti când vei auzi ce e în oraş ! zise el 

gâfâind. Nici nu ţi-ai putea închipui...
Adevărată urgie...
— Dar ce este omule ? Spune odată.
— Căimăcămia a pus iar pe Căpitan Costache în slujba

i
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de mal înainte... Şi, ce a fost odată nu era nimic pe lângă ce 
este acum... El tae şi spânzură. Bate lumea, arestueşte în toate
părţile...

Radu rămase înmărmurit şi tot nu-\ venea să se încrează 
urechilor... Simţi cum sângele începe să-i fiarbă, în văpaia 
unei furii ne mai cunoscute... Câteva clipe nu putu să rostească 
nici un cuvânt.

— Va să zică, nu s’a mulţumit cu jafurile de până acum ; 
nu i s’a săturat sufletul de câte nenorociri a adus ? Vrea să-şi 
urmeze şirul nemerniciilor?...

— Ba încă să-l desăvârşească ! întrerupse Dinu. L-am 
văzut chiar eu croind cu biciul pe doi nenorociţi, ştiuţi de el 
că au luat parte la Revoluţie ; l-am auzit răcnind în gura mare, 
la cefeneaua lui Manole :

— Am să-mi împletesc biciul cu piele de Român şi şeaua 
calului am să mi-o vopsesc cu sânge de cărvunar ! Atunci o 
să ştie toţi ce pate libertatea aia, când se încearcă să-şi bage 
nasul pe aici !

— Şi o să îngădue lumea din nou pe fiara asta ? zise Radu 
fierbând de indignare.

Nu se poate. Trebue să începem o mişcare împotriva lui... 
Câinele trebue pedepsit...

Să mergem în oraş să trezim lumea... Şi chiar dacă nu 
m’ar asculta nimeni, mă duc eu singur să sugrum pe ticălos...

— Ce vorbeşti ? zise Dinu. Dar n’ai să poţi zice nici o 
vorbă măcar, că ai să fii trântit într’un beciu şi bătut până 
la moarte...

Numai să te vadă şi e destul... Te cunoaşte el, n’ai grijă.
— Ori ce-o fi, adaose Radu, ori ce s’o întâmpla ! Trebue 

să ne facem datoria... Trebue 1
Până a doua zi, Dinu nu mai avu curaul să iasă în oraş. 

Se mulţumi să împărtăşească prietnului său ştirile pe care le 
mai aflase de dimineaţă.

Radu îl asculta acum numai pe jumătate; prima^ por-
Gândurile lui erau împărţite.nire oarbă, instinctivă, trecuse. . . .

Să se mai ducă la Căpitan Costache ? Sa mai încerce printre 
cunoştinţele lui să înceapă o propagandă împotriva sbirului ? 
Lucrând însă împotriva tistului, lucra împotriva caimacamiei şi 
prin urmare făcea jocul guvernului revoluţionar şi nu vrea 
cu nici un chip să mai dea vreun ajutor, acelui grup de oameni 
între care nu mai vedea nici un suflet curat, mei cluar pe al
lui Eliade. , .... w ,.

Şi, gândul că ar face iar jocul ambiţioşilor, ca din nou 
cel rău va înfrânge pe cel bun, îi revenea cu mai mare fane.

Se temea de fatalitatea acea în care începuse sa creadă şi 
care îi părea că l-a prigonit întotdeauna.

— Totuşi, se gândi el, ce ar fi sa mai încerc odata?
Şi, la urma urmei, ori cum ar eşi, trebue să-mi fac da-

iM
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toria. Am intrat în mişcare să lupt împotriva lui Căpitan Cos- 
tache. Am luptat cât am putut, a fost răsturnat. Acum s’a în
tors... Datoria mea nu s’a sfârşit, până când el nu va cădea 
pentru totdeauna...

Şi chiar de a doua zi, umblând cu cea mai mare fereală, cei 
doi tineri începură o vie propagandă împotriva căimăcămiei, 
care adusese cu ea domnia lui Căpitan Costache, demonul te- 
roarei.

Mare parte dintre negustori însă, ştiindu-le de mai ’nainte 
legăturile cu membrii guvernului revoluţionar, i-asculta rece. 
neîncrezători, sau chiar ripostându-le şi apostrofând cu vehe
menţă pe acei oameni, în care poporul îşi pusese toată nă
dejdea şi cari au fugit şi l-au lăsta la voia întâmplărei.

Guvernul, prin nechibzuita lui faptă, se discreditase cu 
desăvârşire în ochii celei mai însemnate părţi din populaţia 
Capitalei.

Radu, însă, vorbi cu atâta căldură, arătă în colori atât de 
vii grozăvia perspectivei pe care o deschidea revenirea lui Că
pitan Costache, încât în cîteva ceasuri atrăsese de partea sa 
un număr destul de mare, pentru a începe o acţiune.

După amiază când se afla în prăvălia unui căldărar şi în
cepu să aducă vorba despre schimbarea lucrurilor delà cârma 
ţării, negustorul, care-1 cunoştea mai din’nainte, îi şopti la 
ureche că Răteanu e acolo, într’o cameră din fund.

Cei doi tineri rămaseră încremeniţi.
— Cum, Răteanu e în Bucureşti ? întrebă Dinu.
— Da, s’a întors astăzi delà Focşani şi are de gând să 

pornească lumea împotriva boerilor delà Palat. Vreţi ®ă-l 
vedeţi.

Căldărarul îi duse într’o cameră dosnică, unde găsiră pe 
Rătenau, singur, la o masă, scriind.

Când văzu pe cei doi vechi tovarăşi de luptă, rămase un 
moment zăpăcit. Ştia că tinerii aceştia luptaseră cu multă e- 
nergie pentru izbânda mişcărei, dar mai ştia că i-a stat împo
trivă, pe câmpul Filaretului.

Totuşi, afectă o mare bucurie, întinse braţele şi cu la
crimi în ochi, îi îmbrăţişă pe amândoi.

— Inchipuiţi-vă, dragii mei, că am fost trimes de guver 
nul nostru la Focşani, ca să văd dacă Ruşii au intrat în ţară, 
cu adevărat. Când colo, nimic, svonuri false...

N’a intrat nici picior de rus şi guvernul s’a retras din 
Bucureşti... Cam rău, dar ce să-i faci ? Eliade a plecat cel 
dintâi. Reacţia s’a folosit de greşala noastră şi ai văzut ce 
năpaste a căzut iar pe bietul popor ? Trebue să răsculăm po
porul şi să le dărâmăm cuibul... Am scris lui Gavaletti să vie 
cu ceilalţi îndărăt... îmi pare bine că vă întâlnesc... voi ce 
faceţi ?

.



Din Vremea lui Căpitan Costache 199

Căutăm sa răsculâm poporul împotriva lui Căpitan 
Costache, răspunse Radu.

Prea bine, prea bine, dragii mei ! Aşa trebue să facă 
junii români. Dar, nu împotriva lui Căpitan Costache, ci în 
contra reacţiunei, care vrea să sugrume mişcarea cea mai fru
moasă, pe care a făcut-o vreodată poporul român.

Ah ! Revoluţia ! Libertatea ! Constituţia !...
Dar acum trebue să ne punem pe lucru, să începem agi

taţia...
— Am început-o, răspunse Radu semnificativ.
— Prea bine ! O să ne fie mai uşor ; trebuie să pornim po

porul numai de cât ; suntem trei, să plecăm in trei părţi şi 
când veţi auzi sunând clopotele bisericilor, să veniţi cu popo
rul spre Palat.

Eu am de expeduit scrisorile de faţă...
La muncă deci şi patria vă va fi recunoscătoare !...
Cei doi tineri plecară împreună ; dar în uliţă se opriră 

nedumiriţi. Radu şovăea. Să’şi urmeze propaganda, sau nu ? 
Se gândi, apoi luă o hotărîre energică.

— Nu, nu mai vreau să le fac jocul. Mai bine mă lipsesc 
de tot. Haide acasă !

Dinu îl urmă.
Spre seară văzând mulţimea mergând gălăgioasă spre pa

lat, au eşit şi ei şi au privit
Aceeaşi mulţime pe care o văzuse la 11 Iunie săltând de 

bucurie şi care cu câteva zile înainte blestema guvernul 
luţionar, aceleaşi manifestări ; aceleaşi strigăte de :

— Trăiască libertatea şi Constituţia! Jos strigoii!...
Răsturnarea Căimăcămiei s’a făcut fără nici o piedică, în

tru cât aceştia se făcuseră nevăzuţi. Rămânea de câştigat oş
tirea, ai cărei comandanţi, Odobescu şi Solomon, părea că vor 
să se împotrivească.

Se înlătură însă repede şi această peidică aparentă, fără 
ca să se atingă un fir dă păr din capul vreunuia dintre cei 
doi şefi.

Venind încet spre casă, rezemat de braţul amicului său, 
Radu, se gândea la ignoranţa şi nestatornicia acelui popor, pe 
care-1 puteai câştiga cu două vorbe goale şi-l puteai pierde la 
vreme de grea cumpănă... .

— Am început să nu mai pricep nimic, zise Dinu, deo
dată... Credeam, ca şi tine, că între Odobescu, Gavaletti şi Ră- 
teanu a fost în totdeauna o înţelegere,^ dar astăzi par’că îmi 
vine să mă îndoesc, după cele ce am văzut...

— Şi ce lucru te-a făcut să te îndoeşti ? întrebă Radu.
— Cele petrecute la cazarmă. De ce, când^ Răteanu ve

nea cu poporul, Odobescu a mai căutat să se împotrivească, 
ba chiar să ameninţe cu tunurile ? .

— Ei, Dinule, — răspunse Radu. Tocmai aci se vede di-

revo-
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băcia omului viclean. Nu cumva te aşteptai că îndată 
sosi mulţimea la cazarmă, Odobescu să se sărute cu Răteanu, 
în faţa obştei ?... Astea’s lucruri bine chibzuite... A fost ares
tat Odobescu ? I s’a făcut ceva ?

— Poate că de acum înainte o să i se facă...
— Fii încredinţat că nu i se va face nimic, câtă vreme 

un Gavaletti ori un Rătenau va fi mâna dreaptă a guvernului.

Noua biruinţă îmbătă din nou mulţimea. De data asta 
însă, se manifestă în popor o tendinţă către violenţă. Se fă
cură câteva manifestaţii ostile ; câteva case boereşti, precum 
şi casa lui Căpitan Costache, fură devastate.

In două zile, viaţa bucureştenilor însă deveni iar aceia 
pe care o duseseră sub guvernul revoluţionar. Aceeaşi revăr
sare de tirade ; acelaşi potop de vorbe goale ; aceleaşi recep- 
ţiuni şi defilări

Căimăcămia fusese un vis urît, o vedenie efemeră; guver
nul revoluţionar părea că s’a statornicit pe temelii eterne.

Rând pe rând se întoarseră în Capitală conducătorii. Pă
reau toţi hatărâţi să lucreze serios, să aplice reformele Revo
luţiei, — cel puţin aşa se svonea.

Eliade redevenise omul de mai nainte, modesc, cumpătat 
şi prevăzător ; orbirea trecuse şi maestrul, rătăcit o clipă, îşi 
propunea să continue opera de regenerare a României. «

Schimbarea aceasta însă nu plăcea elementelor violente 
din guvern... Amicii lui Gavaletti şi ai lui Răteanu, vedeau în 
aceasta o perspectivă foarte puţin prielnică planurilor lor 
ambiţioase. Dacă Eliade redevenea omul stăruitor, neobosit, 
de mai ’nainte. puterea lor avea să scadă mult, pe măsură ce 
a lui avea să se întărească.

Şi, atunci, începură intrigile ascunse, atacurile pe faţă, 
certurile care aveau să stânjenească toate intenţiile bune ; E- 
liade era învinovăţit că discreditase întregul guvern, prin ho- 
tărirea lui de a se retrage din Bucureşti, la vestea intrării Ru
şilor. Era socotită ca peaza cea rea a Revoluţiei, tratat de egoist, 
bârfit, defăimat pe toate cărările.

In deosebi, Gavaletti şi ciracul său Săculici, care ajun
sese un stâlp al situaţiei, nu mai găseau nici o margine în 
violenţa atacurilor lor făţişe.

Intr’o zi, când Dinu se întorcea acasă, se întâlni aproape 
de poartă cu guralivul său vecin şi acesta îl ţinu cu sila a- 
proape un sfert de oră, în uliţă, înnecându-1 într’un potop de 
cuvinte şi de ocări la adresa lui Eliade.

Dinu, care nu era pe faţă certat cu Săculici, îl întrebase, 
în treacăt, ca de obicei :

— Ce mai faci.
— Ce să fac, mon cher, ce să fac ! Imi blestem ziua când 

mi-am pus în cap să dau mână de ajutor mişcării de liberare 
a popolului, alături de un ambiţios vulgar cum e Eliade...

ce-o
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— Eliade ambiţios ?
Da, mon^ cher ami, un ambiţios ordinaire... Nu mai a- 

o zi senină, din pricina lui... Ne pune beţe în roate la 
cele mai mici lucruri... Vrea să fie el şi numai el, în toate... Şi 
dacă ar fi ceva de capul lui, du-te vino, dar aşa..- mă mir 
a putut să-şi câştige în faţa popolului un nume pe care nu-1 
merită... chiar astăzi am avut o ceartă, o nouă ceartă din pri
cina lui... Săculici se opri o clipă să mai respire, apoi continuă 
cu un ton mai confidenţial :

— Ş\ Pe lângă toate celelalte, noi ştim positiv, el umblă 
pe sub mână cu ciocoii... Mi-a spus asta însuşi Gavaletti şi un 
Gavaletti ştie ce spune...

Dinu nu se mai putu stăpâni.
— Ambiţioşi, pretenţioşi şi necinstiţi în luptă, nu e E- 

liade, zise tânărul, tremurând de indignare, ci voi care-i faceţi 
zile amare ; Gavaletti al tău, şi Răteanu, şi tu şi toţi ai voştri. 
Mă mir că nu vă trăsneşte Dumnezeu pentru netrebniciile 
voastre...

vem

cum

Şi fără să mai aştepte vr’un răspuns din partea lui Să
culici, care rămăsese încremenit, Dinu intră în curtea casei, 
trântind poarta cu violenţă.

Când Radu auzi din gura prietenului său cele ce se pe
trecuse, îl luă în braţe şi sărutându-1 de bucurie, strigă de 
mai multe ori :

— Bravo, Dinule ! Bravo ! Aşa le trebue ! Să le spui 
verde’n obraz...

— Ce obraz ? ripostă Dinu necăjit. Nu mai au nici un 
obraz... Nu-i vezi ce fac !

Certele numeroase care se iscau zilnic între membrii gu
vernului, nu ajunseră însă lămurit până la urechea poporului. 
Ei credeau că sunt la putere numai cei cari îi vor binele şi în 
aşteptarea zilei în care avea să pipăe acest bine, îşi slăvea 
mântuitorii... • .

Cu toate intrigile celor doi, Eliade nu numai ca. nu-şi per- 
duse reputaţia în faţa poporului, dar îşi întregise şi ceeace se 
Ştirbise dintr’însa în vremea orbirei lui.

In popor răsunau cântece prin care se slavea numele ma
relui dascăl ; la ţară se auzea prin câmpiile aurite şi prin 
codrii umbroşi, versuri populare, cântate de ţărani, cari le au
ziseră din gura lăutarilor :

„Frunză verde foi de brad 
Hai vere la lliad 
Că el ne-a scăpat de Iad. 
Frunză verde liliac 
La poartă la Mad 
S’a ridicat baiarac ;
Boerii s’au speriat, ^
Cocoanele au ofticat...
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Iar copiii de pe la şcoli, în jocurile lor, se foloseau de ghi
citori ca acestea, în care se afla numele lui Eliade :

E simplu începutu-mi, pronume personal ;
Teribil e sfârşitul, locaşul infernal ;
Dar totul împreună formă omul cel mare 
Ce-a trezit România, la slava ei cea mare”.

Toate aceste ajungeau la urechile^ vrăşmaşilor săi din 
guvern şi furia lor creştea, atacurile lor se făceau tot mai ne
socotite... Şi, dacă intrigile de sus nu se simţeau încă în popor, 
ele se resimţeau în activitatea guvernului. Numeroasele co
misii alcătuite pentru aplicarea diferitelor reforme, nu ajun
seră la nici un rezultat folositor pentru ţară.

Starea aceasta de lucruri, sterlitatea noului guvern părea 
că are să continue de-a-pururi...

Poporul, în numele căruia venise acest guvern la cârmă, 
nu se gândea să-l controleze, să-şi exerciteze puterea pe 
şi-o proclama în emfasa tiradelor.

După jumătatea lui Iulie, însă, o mare fierbere începu să 
domnească printre populaţia Bucureştiului. Gavaletti vestise 
că Suleiman-Paşa, trimisul Sultanului, avea să sosească în 
ţară cu ordine din partea înnaltului stăpân al său. Guvernul 
era în mare zăpăceală.

Ce atitudine trebuia să ia un guvern revoluţionar în faţa 
trimisului Porţii ? Părtaşii lui Eliade susţineau atitudinea paş
nică şi cuviincioasă ; partida adversară voia să întâmpine pe 
Suleiman cu aroganţă, să trateze cu el ca delà egal la egal, ş* 
dacă turcul s’ar supăra, Românii să nu se dea înapoi deJa nici 
un pas.
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Acesta era visul de revoluţionar à-outrance, al celor doi 
luptători de pe baricadele Parisului, adoratorii comunismului 
şi ai republicei universale.

w Partea cea dintâi isbuti să aibe majoritatea, se hotărî 
însă o consfătuire cu poporul. 1

Spre acest scop, se ridicară noi tribune pe câmpia Filare- 
tului, şi poporul fu chemat acolo spre consultare.

Zile întregi de-a rândul, se perindară la tribună deose
biţi oratori, care de care mai aprins, mai violent şi mai patriot 
în cuvânt.

Fiecare orator îşi exprima părerile sale şi căuta să le im- 
pue poporului, sub cuvânt că se sfătueşte cu el.

Seara, aceste „consfătuiri“ se continuau în sala Obşteştii 
Adunări delà Mitropolie.

Acolo, între pereţii încăperilor joase, se grămădeau unii 
peste alţii oamenii cei mai suspecţi, alături de negustorii de 
frunte; preoţi şi învăţători* slujbaşi ai guvernului şi maha
lagii de pe la bariera Vergului sau de pe la Mandricu.
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Fracuri alături de mintene ; giubele preoţeşti, alături de 
spenţere şi de zeghii ţărăneşti — căci cu prilejul acesta, fuse
seră trimise de prin judeţe numeroase deputaţiuni de ţărani.

Se vestise că Soliman a trecut Dunărea, pe la Giurgiu şi 
vine cu mare grabă spre Bucureşti.

Din toată zarva consfătuirilor, tot hotărirea care căpătase 
majoritatea în guvern, avea să fie cea definitivă.

Guvernul şi poporul vor eşi înaintea lui Soliman, pri- 
mindu-1 cu blândeţe şi supunere, aşa cum trebue să fie primit 
trimisul unui suveran.

Partida lui Gavaletti îşi înnăbuşea ciuda, văzându-se în
frântă, dar, cu dibăcia bizantină a omului care vrea să tragă 
folos din ori ce împrejurare, şefii acestei partide îmbrăţişară 
cu un mare entusiasm aparent, această părere protivnică, şi 
Gavaletti, urcându-se la tribună, arătă cum trebue să fie a- 
laiul primirei.

— Vom eşi înaintea lui Soliman, cu mic cu mare, gu
vern şi popor ; preoţii noştri, îmbrăcaţi în sfintele odăjdii, cu 
Evanghelia în mână, vor merge înainte, având în capul lor 
pe Prea Sfinţia Sa, părintele Mitropolit...

— Părintele Mitropolit e bolnav şi nu poate să vie !
La care Gavaletti răspunse :
— Vom lua pe Prea Sfinţia Sa pe umerii noştri şi-l vom 

duce cu noi, înaintea vrăşmaşilor, căci scris este : unde e 
turma acolo trebue să fie şi păstorul; unde se află popului 
acolo şi conducătorii lui...

Ultimele cuvinte ale demagogului se perdură într’un vuet 
de strigăte : auditorii băteau din mâini şi din picioare stri
gau „bravo'1, iar câţiva, entusiasmaţi mai din vreme, apucară 
pe orator şi începură să-l sărute pe întrecute.

In toiul acestei manifestaţii, însă, un gais de stentor, care 
părea că ese din fundul unui boloboc închis, răsună în sală, 
cerând să i se facă loc. Era un năzdrăvan lung cât şapte zile 
de post, gros, cu ochii injectaţi, cu faţa de culoarea vinului 
profiriu, îmbrăcat ca măcelarii. El îşi făcea loc prin mulţimea 
înghesuită în sală, strigând în dreapta şi în stânga :

— Faceţi-mi loc, fraţilor ! făceţi-mi loc, că am treabă la

;
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tribună.
Mulţimea, înfricoşată, se grăbi să-i facă loc. Câteva gla

suri de protestare se auziră ici şi colo ; câteva râsete..
— E beat !
— Petre Sârbu, măcelarul
Dar Gavaletti, prinzând însemnătatea momentului, striga

de lângă tribună, unde se afla :
- Lăsaţi-1 fraţilor să vorbească. E un cetăţean care vrea 

să ne dea poate vre-un sfat şi trebue sa-1 ascultăm, căci gla- 
sul popolului e glasul lui D-zeu.

!
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Mulţimea tăcu, iar măcelarul, plin de -sânge pe haine, 
mat de un cimpoier, isbuti să ajungă la tribună.

Clătinându-se, se urcă pe tribună, apoi după ce'şi Şterse 
mustăţile stufoase, voi să înceapă, dar aruncându-şi ochii în 
dreapta lui, jos, lângă trepte, văzu pe cimpoer care stetea 
sfios, cu instrumentul la subţioară.

— Treci la spatele meu, mă ! porunci oratorul.

ur-
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Apoi după ce se mai clătină şi-şi mai şterse mustăţile de 
câteva ori, se adresă cu violenţă adunării :

— Fraţilor ! Am auzit cu toţii c’o să vie turcul p’aicea... 
Voi vreţi să-i ieşiţi înainte cu popi şi cu vanghelii, ca la altă 
aia... Nu aşa, fraţilor I Eu ştiu cum e turcu ! De când eram 
mic am avut de lucru cu el... Nu cu cruci şi patrafire să-l în
tâmpinăm, ci cu ăsta !..

Şi, rostind cuvântul din urmă, scoase din brâu cuţitul 
mânjit de sânge, îl învârti de câteva ori în mână şi adaose:
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Sínt destui bărbaţi p’aicea... Putem să-i primim cum 
se cade... Şi vom lupta cu toţii până ce vor trece turcii cu ar
măsarii lor peste noi !...

Ultimele cuvinte rostite cu o energie sălbtică, întrerupte 
numai de un sughiţ, fură acoperite de strigătele mulţimei 
le aplauda cu frenezie.

Măcelarul eşi, urmat de cimpoerul său ; o mare parte din 
mulţimea adunată îl întovărăşi până acasă, cu urale şi cân
tece.
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Hadu^ care se aflase în sală, eşise după acea mulţime, 

dimpreună cu prietenul său, scârbit de toate câte văzuse...
— Nu mi-aş fi închipuit vre-odată, zise el pe drum, că o 

s’ajungă într’un astfel de hal, sala asta pe care părinţii noştri 
o priveau ca pe o biserică...

Apoi, după câteva momente :
— Ai văzut cât de repede s’a schimbat la faţă Gavaletti ? 

Până eri, trăsnea şi fulgera împotriva turcilor ; spunea că tre- 
bue să-i primim cu armele în mână, şi astăzi...

A văzut că n’are încotro ! urmă Radu. Da, ai văzut ? 
setea de lustruială, de strălucire deşartă, în toate...

Preoţii în odăjdii... evanghelii... steaguri... Mă mir că n’a 
propus să aducă şi pe dascălu Gheorghe delà mitropolie, cu 
cădelniţa

Cu toată hotărîrea luată, guvrnul însă era îngrijat : bine 
încă nu cunoştea intenţiile lui Soliman, până în ziua de 18 
Iulie, cînd acesta trimise ispravnicului de Vlaşca scrisoarea, în 
care îi arăta scopul intrării lui în ţara românească. Atunci 
siguranţa fu desăvârşită pentru guvern ; el continuă cu 
laşi entusiasm să primească numeroasele deputaţiuni, cari ve
neau mereu din provincie, în milocul aceloraş ovaţii din par
tea populaţiei bucureştene, făcând totdeodată, pregătirile tre
buincioase la primirea strălucitului Paşă.

In sfârşit Soliman sosi la marginea Bucureştilor.
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CAPITOLUL IV

uminica aceea de 8 August, a fost ziua în care 
parada revoluţionară şi-a-atins apogeul...

In tot Bucureştiul, delà o margine la cea
laltă, era un delir de bucurie ; bucuria unei zile 
de petrecere, a cărei strălucire avea să întreacă 
tot ce putuse să vadă vre-odată soarele, intre zi
durile cetăţii lui Bucur Ciobanul.

încă de dimineaţă, cea mai mare parte din 
populaţia oraşului, nenumăraţi locuitori de prin 

7 / satele apropiate, deputaţiunile trimise din toate
/ v\ judeţele, se înghesuiau într’o gloată imensă, din
^ J capătul Podului Mogoşoaiei, până în dumbrava

Bănesei, aliniindu-se de o parte şi de alta a şo
selei pe care avea să intre comisarul Padişahului.

Vremea trecea încet, monotonă, şi lumea aştepta mereu, 
in dogoarea soarelui de August... Mulţi veniseră nemâncaţi şi 
se făcuse amiază şi soarele ardea, sudorile curgeau pe frunţi, 
dar nimeni din acea mare de oameni, nu se gândea să se în
toarcă în oraş.

Din când în când se auzea câte un comentariu, câte o ex
clamaţie de nerăbdare.-. Unii se aşezară jos, ca să-şi mai o- 
dihnească trupul ostenit de atâta şedere în picioare, mereu cu 
ochii aţintiţi pe fâşia albicioasă a şoselei, care se perdea în 
fundul albăstrui al zărei...

Toată oştirea Bucureştiului, îmbrăcată de paradă, cu 
garda naţională în frunte, era înşiruită dealungul şoselei şi 
Podului Mogoşoaei până la Palat.

In spatele acestor şiruri de oştiri, se îngrămădea mulţimea 
în haine de sărbătoare, o înpestriţare de costume, cărora fra
curile negre ale cîtor-va boeri şi ale membrilor guvernului 
aşezaţi în faţă, păreau că vrea să le impună o poleială de 
civilizaţie.

De ce venea Paşa ? Ce avea să facă el în Bucureşti ? Iată 
întrebările care frământau toată această mulţime de oameni 
cu feţele şi cu veşmintele de paradă.

Deşi guvernul explicase în numeroasele-i consfătuiri
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cu poporul“ scopul venirii lui Soliman, totuşi întrebările se 
repetau şi convingere temeinică mai la nimeni nu se întilnea.

Unii ’şi dedeau cu ideia că Paşa vine să domnească în 
locul lui Bibescu; alţii susţineau cu tărie că Sultanul, uimit 
de măreţia faptelor săvârşite în ultimele luni de poporul 
român, trimitea pe Soliman ca să întărească domn pe Eliad, 
spre a îndeplini făgăduelile revoluţi unii; iar alţii, cari asculta
seră mult vorbele pompoase ale demagogilor din guvern, spu
neau că trimisul Padişahului vine să proclame Republică 
Română...

Dar, era curios modul cum aceşti propagatori ai demago- 
gismului înţelegeau Republica.

Unii nu o pricepeau în nici un chip, iar alţii şi mai rău.
Iacă, de pildă, ce auzia Radu într’un cerc de „amici ai 

guvernului” în mijlocul cărora căzuse rătăcind prin mulţime, 
alături de Dinu.

Se vorbea, fireşte, de scopul venirei lui Soliman. Un 
tînăr mai spălăţel, cu mustaţa bălană, dădea lămuriri la cîţi-va 
mahalagii.

Tânărul vorbea pe un ton misterios, ca un om care di
vulga o taină adîncă, uitîndu-se din cînd în cînd împrejur, să 
vază dacă nu-1 spionează cine-va.

— Ai noştri ştiu toţi... Paşa vine să întărească sfânta Con
stituţie şi să proclame Republica...

— Republica ? întrerupse un mahalagiu de pe la sfântul 
Elefterie. Ce-i asta, frate ? Că eu auz pe alde nepotu Gheor- 
ghe — ştii, Gheorghe, feciorul jupânesei Mitana, soră-mea, care 
a ţinut pe...

— Ei, ce auzi la nepotul dumnitale ? întrebă tînărul.
— L-auz vorbind de Republica aia, de cînd am făcut Re

voluţia... Da’ce este Republica, nu prea ştie nici el bine...
— Da, da, repetară cei-lalţi în cor, ce e Republica ? 

w 7- Ce să fie, răspunse tînărul, cam zăbovind în vorbă ; 
întărirea Constituţiei d’acuma, dar cu oare care schimbări...

— Şi ce schimbări ?
— Schimbări... schimbări... Adică o să pue reforme mai 

mari. De pildă, împărţirea averilor deopotrivă la cei scăpătaţi, 
împărţira pământurilor... — Ştii că ar fi bine, vere Matache, 
zise unul către vecinul său, scărpinîndu-se în ceafă. Ce-ai zice 
să avem şi noi averile lui conu Ghica....

— Apoi de cînd auzim cîntecu ăsta ! răspunse vecinul.
— Dar cine o să fie Domn, atunci ? întrebă un altul. 
Tînărul se codi o clipă, şi apoi răspunse cu acelaş ton 

misterios şi cu mare siguranţă.
__ Poate Gavaletti ori Răteanu... Cine iubeşte mai mult

ei poporul ?
Radu se întoarse fără voie şi se uită ţintă în ochii tînă-
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rului. Acesta ’şi plecă privirea, apoi, şoptind ceva celor din 
prejurul său, se strecură binişor în muiţime...

O gălăgie grozavă se făcu deodată împrejurul lor. Mulţi
mea începu să se înghesue şi mai mult. Din mii de guri se 
auzea strigătul :

— Vine !... Vine !...
In adevăr, pe şoseaua prăfuită se zărea un cortegiu stră

lucitor, care se apropia repede.
In câteva minute Soliman fu la capătul Podului Mo-

goşoaiei.
Paşa, învestmântat în haine de paradă, venea în trăsura 

de gală a guvernului, urmat de suita sa şi escortat de două 
sute de călăreţi turci, îmbrăcaţi în uniforme sclipitoare.

Mulţimea aclama cortegiul, într’un entusiazm delirant.
La marginea oraşului, Soliman se opri sub arcul de 

triumf care fusese ridicat în onoarea lui. Aci guvernul îl primi 
cu pompă obişnuită din strămoşi.

Se oferi, înnaltului personaj, pâine şi sare, apoi două zeci 
şi patru de copii, în veştminte ţărăneşti, îi oferiră eleganta 
pernă de mătase, pe care se aflau cusute cu măestrie articolele 
Proclamaţiei.

Paşa părea foarte mulţumit.
In lungul drumului, pînă la Mitropolie, această mulţumire 

sporea, la fiecare pas.
De o parte şi de alta, strada era împodobită cu ramuri 

verzi, şi delà ferestrele caselor tapetate cu covoare scumpe, 
lumea arunca buchete de flori, mănunchiuri şi coroane de 
grîu..

Mulţimea striga mereu :
— „Trăiască Suleiman Paşa !
— „Triască Sultanul !
— „Trăiască Constituţia !
Iar spre desăvârşirea acestei serbări pompoase, clopotele 

tutror bisericilor îşi uneau glasurile lor profunde, cu acela al 
tunurilor, făcute şi ele părtaşe la această obştească bucurie...

Paşa ’şi ducea mereu mâna la barbă şi apoi la frunte, 
după cum e obiceiul salutării în Orient, şi zâmbea, rostind cu 
mulţumire :

__ Peki ! Peki ! Peki !
La Palatul Domnesc, de sub Mitropolie, Soliman fu pri

mit de Locotenenţa Domnească, de mitropolit şi de toţi miniştrii.
Oraşul continuă să fie însufleţit toată ziua şi pînă noaptea

tîrziu.
In cele trei zile cît stătu Soliman în Bucureşti, se dădu 

în onoarea lui reprezentaţii de gală la Teatru; deputaţiuni de 
ţărani se presintară să-i mulţumească de cinstea^ pe care o 
făcuse ţării; se dete serbări cîmpeneşti, cu iluminaţii de artficii 
şi foc bengal — care începuseră să intre atît de mult în gustul 
publicului... 14
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Aceeaşi mulţime numeroasă care 1 întâmpinase la venire,- 
’l petrecu şi la plecare, pînă la marginea oraşului...

In urma lui veni să cuprindă oraşul, tristeţea care ur
mează după orice plăcere.

Poporul Bucureştilor părea că şi-a sleit tot isvorul de entu- 
siasm, şi interesul pe care ’l arătase afacerilor publice scăzuse 
cu desăvârşire...

După doua zile, văzînd că nu urmează nici o scimbare în
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starea lucrurilor sociale, populaţia intră într’o nepăsare adîncă 
faţă de guvern şi de faptele lui.

Prin numirea Locotenentei Domneşti, de către Soliman, 
puterea se redusese în mîinile a trei inşi : Nicolae Golescu, 
Eliad şi Teii... Această schimbare fusese de natură să întărite 
şi mai mult furia tinerilor căpetenii ale Revoluţiei.

Furia aceasta era însă nevoită să clocotească în taină, în 
sînul ministerului cel mult, dar fără să poată găsi un şghiab 
pe care să se scurgă...

Trebuia «ceva nou. ceva violent, acelor neastâmpărate ele
mente din guvern... Zilele treceau, fără să aducă vreo sur
prindere.

Eliad stăruia mereu să înceapă aplicarea reformelor făgă
duite; tovarăşii din Locotenenţă, îi dedeau tot sprijinul, dar 
miniştrii găseau de cuviinţă să-i abată delà ţinta principală,
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făcându-i să se ocupe cu tot felul de nimicuri, menite să hră
nească dragostea de aparenţe...

Eliad, simţise de mult vrăşmăşia care o aveau tinerii din 
guvern împotriva lui, şi lupta din răsputeri să-i aducă la în
dreptare, dar ostenelile lui erau luate în rîs, sau acoperite cu 
ocări făţişe ; şi, maestrul iubitor de binele neamului său, 
silit în fiecare zi să-şi înăbuşe durerea care ’i înneca sufletul, 
să înghită amărăciunea tuturor nemerniciilor făptuite împo
triva binelui ţării, căci spera, spera mereu că binele trebue să 
birue...

era

La aceasta se gândea într’o zi, plimbându-se pe dinaintea 
casei sale, cînd văzu pe vechiul său elev favorit, Radu Cre- 
ţescu, oprindu-se la poartă.

— O, dragul meu Radu ! zise el ieşindu-i înnainte şi 
strângându-i mâinile cu iubire. Credeam că şi tu m’ai părăsit, 
ca atîţia alţii... Nu mai mi-aduc aminte de cînd nu te-am văzut.

— Am iubit şi voiu iubi întotdeauna, fără clintire, pe cel 
care mi-a dat lumina adevărată şi pe care nu sínt vrednic să-l 
privesc în faţă ! răspunse tînărul. De mine nu trebue să te 
îndoeşti !

— Ah ! de cîţi credeam odată că n’o să mă îndoesc, şi
astăzi-..

Intrară în casă, în cabinetul de lucru al maestrului.
O cameră mare, aproape patrată, cu o masă mare la fe

reastră, cu poliţe pline de cărţi vechi, de jurnale şi de instru
mente geometrice. Alături de masă, un pat mare, lângă pere
tele din faţa uşei, o canapea de lemn, unde se aşezară.

Maestrul începu să destăinuiască elevului său toate hăr
ţuielile pe care le îndura din partea tinerilor ; neputinţă de 
a lucra, din această cauză, ceva folositor ; zavistia, pisma, 
ambiţia toate patimile cari bântue cea mai mare parte dintre 
membrii guvernului...

— Îmi blestem ceasul în care m’am hotărât să intru în 
mişcarea asta ! zise Eliad cu amărăciune, după ce sfârşi de 
povestit toate mizeriile pe care le îndura. Acum văz cît de în
ţelept vorbea bietul Bibescu »... Nici poporul nu era în stare 
să facă o revoluţie, nici cei luminaţi să o conducă... Aceasta 
o ştiam şi eu, o spusesem de atâtea ori, dar într’o zi am crezut 
că m’am înşelat şi acum trebue să-mi plătesc amar greşeala... 
Teamă mi-e că ţara o să plătească scump, fapta noastră, şi a- 
tunci, Vom fi vrednici de urgia lui Dumnezeu, ca şi de a 
poporului...

Găsind nemerit, Radu începu şi el să-şi destoaie inima de 
povara care ’l apăsa de atîta vreme. Spuse maestrului cum a 
intrat în mişcare în urma unei nenorocul ; prietenia lui cu 
Săculici • începutul bănuelilor şi, in sfârşit, convingerea for-’ 
mată despre scopurile celor doi tinen din guvern.

le-a urmărit mişcările de aproape, cum aI-arătă cum
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fost dăunător prestigiului ţăriigăsit amestecul lor în tot ce a 
în general şi aceluia al Revoluţiei în deosebi...

Cînd Radu ajunse la înscenarea trădării lui Odobescu, 
Eliade ’l întrerupse printr’un gest, îi luă mâinile şi, apoi, să- 
rutându-1 pe frunte, îi zise :

— Te félicitez din suflet, dragul meu, că ţi-a dăruit Dum- 
priceperea aceasta şi mă fericesc că te-am avut elevul 

şi că aşteptările mele au fost întrecute... Aşa este !... 
Ochiul tău a văzut lucruri pe care eu nici nu le-am bănuit. 

De-acum voiu şti să lucrez altfel, ori voi demisiona din guvern. 
Numai de n’ar fi prea târziu !

Apoi, după un moment de gândire :
— Acum înţeleg stăruinţa pe care au pus-o în pregătirea 

mascaradei de poi-mâine...
— Ce mascaradă ? întrebă Radu.
— Ce ? N’ai auzit nimic de serbarea de poimâine ?
— Nu, am trăit zilele din urmă într’o singurătate desăvâr

şită. Atât de mult mă scârbise cele ce vedeam, încât n’am mai 
vrut să auz nici o vorbă despre trebile politiceşti...

— Ei, află atunci că poimâine vor fi arse cu mare alaiu, 
Arhondologia şi Regulamentul Organic.

— Regulamentul Organic ? Dar ce vor zice Ruşii ?
— Asta am sps-o şi eu ; când o ajunge vestea despre 

aceasta la urechile împăratului, rău poate să iasă pentru ţări
şoara noastră ! Dar, ce să fac ? Lupta mea a fost zadarnică ! 
Mai nimeni n’a vrut să mă asculte.. Tinerii ăştia au un fel de 
vorbă, atât de lustruită, încât robesc şi pe cei mai cuminţi 
oameni...

nezeu
meu
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— Vorbele astea lustruite au să ne prăpădească ! zise 
Radu, aproape fără să-şi dea seama.

— Bine ai grăit !... dar poate s’o îndura Dumnezeu şi ne 
va feri de rău...

Dar, ia să mai lăsăm o clipă lucrurile astea neplăcute ; 
spune-mi ce ai mai făcut ? De ce eşti aşa slab şi ofilit ?

Radu oftă greu şi cîteva clipe şovăi să spună suferinţele 
lui intime...

Dar la urmă se hotărâ şi începu să destăinuiască părintelui 
său fuletesc, toate cîte îndurase de aproape şase luni de zile 
amare.I

Şi povesti iubirea lui pentru Elencuţa, întâmplarea cu 
Geamala, mutarea lui delà jupân Tudósé şi în sfârşit răpirea 
ficei acestuia, de către Căpitan Costache...

Când tânărul ajunse cu povestirea aci, Eliade se sculă 
deodată, şi indignat, zise tânărului :

— Răpită de Căpitan Costache? Şi tu să nu-mi spui 
nimic pînă astăzi...

— N’am îndrăsnit !... murmură tânărul, sfios...

1
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— N’ai îndrăsnit ? N’ai îndrăsnit să vii la mine !... asta 
să ţi-o ert niciodată Creţescule... Şi ce-ai făcut pe urmă ? 

Te-ai plâns ?
j— Da, m’am plâns la Agie, şi mi s’a răspuns că e cu nepu

tinţă un astfel de fapt din partea lui Căpitan Costache...
— Şi atît ?
— Am căutat-o eu în urmă, singur cu un prieten al meu... 

Dar de geaba.... N’am putut s’o mai văz niciodată.

n’am

-

Mai de-unăzi doar, am aflat că ea e la o mănăstire.
Eliade se plimba prin casă, cu paşă mari, îngînînd în ciudă 
— Auzi ! să nu vii la mine !... să te duci la Agie... în gura 

lupului! Dar bine, zise el deodată, oprindu-se în faţa tânărului, 
dacă mi-ai fi spus mie, m’aş fi dus la Vodă Bibescu şi l-aş fi 
vilit să pedepsească pe mizerabil...

Radu tăcea, ascultând umilit, neştiind ce să mai zică ..

ïÀ
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—. Şi te-ai întâlnit vr’o dată cu Căpitan Costache ? L-ai 
întrebat ceva?

— Nici odată !... Am căutat să-1 întâlnesc şi să-l întreb, 
dar mi-a fost cu neputinţă. întâia oară când am fost faţă cu 
el, am căzut rănit...

— Când a fost asta ?
—T- In ziua de 11 Iunie, pe uliţa Şelarilor. .
— Tu ai fost tânărul rănit ?
— Eu !...
— Şi nici asta nu mi-ai spus-o până acum.
Atunci Radu se hotărâ. începu să spună maestrului cum 

îl aştepta să vie delà Craiova, ca pe un Dumnezeu; impresia 
ce-i făcuse când venise să-l vază;' purtarea puţin potrivită de 
un om înţelept : garda, mantia albă...

Eliade, reamintmdu-şi, îşi plecă fruntea cu obidă şi 
murmură :

— „Aşa e, aşa e ! Am păcătuit ! Am fost orbit.-. Om 
sunt şi eu ! ...

Treptat, treptat, Radu desvălui maestrului toate tainele 
vieţii sale, toate îndoelile şi toate decepţiile sale.

Când Eliade auzi, până la sfârşit, spovedania elevului său, 
îşi lăsă fruntea pe mână. afundându-se în noianul gândurilor.

— Daca ai sta să pătrunzi mai bine misterul destinaţiei 
noastre, — zise el după câteva momente de tăcere. — îţi 
vine să crezi că sântem pe lumea asta numai nişte unelte ale 
răului, iar cei care ar voi să le abată de la ursita aceasta, sânt 
osândiţi să îndure cele mai grele neajunsuri. S’ar părea că 
întotdeauna Satana ştie să înfrângă voinţa lui Dumnezeu, că 
întotdeauna sufletul bun e sortit să fie înfrânt de cel rău ..

Vezi, adevărul ăsta pare că se învederează în cele mai 
mici lucruri, în cele mai neînsemnate, în aparenţă.

Radu tăcea, ascultând cu evlavie, cuvintele maestrului 
său..- Acesta continua :

— Dar tocmai aci se vede omul cu sufletul ales... Viteazul 
adevărat în luptă se vede şi, sufletul tare, în nenorocire... E cu 
neputinţă ca răul să birue până la sfârşit... Dumnezeu nu 
poate să îngădue aceasta.. Binele trebue să birue odată, altmin
teri de ce am mai fi ?

Fireşte, multe greşeli avem în faţa Cerului şi amar 
trebue să le ispăşim, dar ertarea tot trebue să vie, căci Dum
nezeu e bun şi nu lasă în durere sufletul vrednic de împă
răţia lui..-

Apoi după o clipă de gândire :
— Şi acum ce-ai să faci ? întrebă el pe Radu. N’ai de gând 

să intri într’un post ?...
— Nu, nu vreau să fiu slujbaş al revoluţionarilor.
Mai bine mă duc la Petreni, acasă, şi-acolo voiu îngriji
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de ogorul părintesc, ca un muncitor modest; lefistul demago
gilor nu vreau să fiu... Innainte de a pleca, însă, am un gînd...

Vreau să vorbesc odată cu Căpitan Costache... să-l întreb.
Asta pot să ţi-o mijlocesc chiar eu, zise Eliade... Ştiu 

unde e Căpitan Costache şi într’o zi, dacă vrei mergem 
mândoi.

a-

— Oh ! iubite dascăl ! şopti tînărul, gata să sărute mîinile • 
profesorului său.

— • Vom lua lucrurile cu binişorul... Ii vom vorbi 
blândeţe, şi chiar îl vom ruga... Poate nu o să fie un suflet 
atât de hain pe cât îl crezi..-

Şi vom merge cât mai curând, în cea mai apropiată zi 
în care voi fi mai puţin ocupat...

Radu plecă delà Eliade cu sufletul renăscut... Tot mai 
avea ceva de sperat. Se duse de întâlni pe Dinu şi-i spuse 
tot ce vorbise cu genialul regenerator al Românilor... Dinu 
împărtăşi pe deplin bucuria amicului său...

Cînd Radu îi povesti însă despre hotărîrea lui Eliade, de 
a se împotrivi în arderea Regulamentului Organic, Dinu zâmbi 
cu neîncredere :

cu

— Crezi tu că o să poată face ceva împotriva nebunilor ?. 
Ori-cât ar vrea el, arderea se va face şi ţara o să plătească 
scump !...

Şi profeţia tânărului se înplini.
Peste trei zile „Poporul” se aduna la Palat şi cerea cu 

stăruinţă să i se dea Regulamentul şi Arhondologia.
Guvernul, cu toate împotrivirile lui Eliade, în faţa atitu- 

dinei provocatoare a tinerilor, nu putea să facă altceva decât 
să se supună „voinţei populului”.

Cărţile fură luate cu pompă şi duse în cîntece funerare 
pînă la Mitropolie, unde mitropolitul oficia slujba pogribaniei. 
Apoi, rupte foaie cu foaie, în corul psalmodiilor funebre şi 
aruncate în focul cel mare care fusese aprins mai dinainte.

Când cele două cărţi fură prefăcute în cenuşă, Mitropo
litul, învesmântat în odăjdiile sacre, cu cârja în mână şi cu 
mitra pe cap, rosti cuvintele de veşnică afurisenie :

—Afurisesc Regulamentul Organic şi Arhondologia care 
au fost arse !... Afurisesc pe toţi câţi ar mai vrea pe viitoi 
să se mai supue legiuitoriolr şi datinilor lor.

Iar, împrejur, mulţimea îngenunchiată^ şi cu capul desco
perit, asculta ínnal ta anatemisare, pătrunsă de toată solemni
tatea religiosă a momentului, pina la sfârşit, cînd o singură 

imensă, pecetlui formula sacerdotului :
__ Amin 1
Radu şi prietenul său, pitulaţi în adăpostul unui colţ de 

zid, priviseră tăcuţi, cu ochii plini de tristeţe.
— Eu cred că am ghicit pentru ce s’a înscenat această

voce,

-
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nouă mascaradă ! zise Radu, cînd mulţimea, în urale entu- 
siaste, începuse să se risipească...

— De ce? întrebă Dinu...
— Vezi tu era o linişte în ţară pe care un duh neastâmpărat 

ca al lui Răteanu ori ca al lui Gavaletti, nu putea să o îndure... 
Domnia .asta a Locotenenţei, întărirea treptată a prestigiului 
ei, nu putea să fie pe placul unor oameni hrăniţi de ambiţiuni

Lor le trebue frământări, apă turbure în care să pescuiască.
După fapta de astă-zi, trebue să ne aşteptăm la întâmplări 

grele; Rusia n’o să lase nepedepsită această manifestare duş
mănească..- Dintr’o zi într’alta, sărmana ţară se poate pomeni 
cu o oştire căzăcească răvărsată asupra sa.

Cuvintele lui Radu erau zisa omului care pricepea gravi
tatea situaţiei şi prevedea urmările care nu se puteau înlătura.

In oraş, după bucuria sgomutoasă care domnise în ziua 
arderei Regulamentului, urmase o linişte grijuelnică. din ce 
în ce mai accentuată.

Era o temere nelămurită, temere de o apropiată şi necu
noscută năpastă care avea să isbească întreaga ţară.

Tot felul de oameni, prin cafenele şi prin cârciumi, dis
cutau în modul cel mai contradictoriu, asupra svonurilor care 
se răspândeau zilnic şi se băteau în cap unele pe altele. Gaze
tele tinerilor din guvern începuseră din nou să atace cu vio
lenţă pe Ruşi. Apologia, de un entusiasm fără frâu, a manifes
taţiei delà Mitropolie, hrănea toate aceste svonuri, sporeau 
temerea aceia nelămurită, învăluind spiritele într’o atmosferă 
greoaie, ursuză, în care nimeni nu îndrăznea să caute prog- 
nostigul zilei viitoare.

Starea aceasta a spiritelor dură până la începutul lunei 
Septembrie, cînd, în sfârşit, vestea pe care toţi o aştepta, dar 
nimeni n*o dorea, se răspândi în tot largul Capitalei, făcând 
să se strângă inimile de fiorii unei apropiate zi de grea 
încercare...

Oştile turceşti, multe ca iarba câmpului, se revărsaseră a- 
supra ţării şi veneau ameninţătoare către Bucureşti.

Pe de altă parte, Ruşii se pregăteau să treacă Prutul. Radu 
care aştepta în zadar, de când reînoise prietenia cu Eliade, 
ca acesta să-şi împlinească făgăduinţa făcută, văzu că în mij
locul evenimentelor cari se precipitau, mulţumirea dorinţei lui 
nu e cu putinţă.

Pretutindeni se auzea strigătul: „la arme !” pretutindeni se 
făceau pregătiri..., oamenii se înarmau, care cu ce puteau, încăl
ziţi de cuvintele instigatorilor, plini de credinţă că vor putea 
să înfrângă oştile tuturor împăraţilor din lume.

Pe câmpul Filaretului adunările, consfătuirile, pline de 
discursuri înflăcărate, se ţineau de dimineaţă până seara.

Tinerii din guvern păreau că biruiseră; spiritul lor setos 
de aventuri sângeroase, părea că planează peste întregul oraş,
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asupra ţării întregi. In apropierea oraşului, tăbărîte în 
desordine, se aflau nenumărate gloate de ţărani, armaţi cu 
puşci, cu coase şi topoare, aduşi de prin deosebite judeţe, 
de către oamenii şefilor doritori de violenţe. Oamenii nu ştiau 
pentru ce fuseseră aduşi de pe la casele lor, pentru ce porni
seră în Capitală şi ce anume au să facă la întâlnirea lor cu 
Turcii.

După cei mai mulţi, o luptă pe viaţă şi pe moarte avea, să 
se dea; după alţii numai spre a „înspăimânta” pe musulmani; 
iar după alţii spre a se închina ostaşilor Porţii.

Cea dint îi dintre aceste păreri era domnitoare pe câmpul 
Filaretului, unde oratorii demagogiei lăudau vitejia strămoşea
scă, reaminteau luptele glorioase ale creştinilor împotriva ne
credincioşilor şi îndemnau „poporul român” să reînvie acea 
legendară vitejie a strămoşilor.

Oratorul preferit era Săculici; vorba lui impetuoasă a- 
runca delirul în ascultători. Odată a binevoit şi Gavaletti să 
ia cuvântul, susţinînd tema războinică; au fost ovaţii, aclamărf 
nebune...

Radu ştia bine — Eliade i-o spusese zilnic — că locote- 
nenţa şi puţinii oameni mai serioşi din guvern, nu putuseră face 
nimic împotriva acelei erupţiuni a spiritului războinic, cu 
atâta dibăcie pregătită de Gavaletti şi Răteanu.

Membrii Locotenenţei erau siliţi să stea de o parte resem- 
. naţi, căutând, pe cât le era cu putinţă, să ţie să sădească în cu

getul lui Fuad-Efendi, credinţa că poporul aşteaptă cu supu
nere hotărîrea Porţei şi că guvernul va primi pe trimisul său 
cu toate onorurile cuvenite delegatului Curţei suzerane*.

Cu toate acestea, sub presiunea elementelor tinere din gu
vern, Locotenenţa, chiar şi Eliade, trebui să semneze ordinul 
de mobilizare al trupelor de artilerie şi cavalerie din Capitală. 
Veni vestea că Turcii se apropie*

In oraş tensiunea spiritelor era la culme.
Pe la răspântii, grupe de oameni gesticulau, vociferau, în

demnau la rezistenţa desnădăjduită, zugrăvind perspectiva
unei biruinţe sigure. . . .. „ , . . _

Cu deosebire pe Podul Mogoşoaiei, langa oisenca Sf Ion 
şi lângă Sărindar, apoi în piaţa sf. Anton şi la Sf. Gheorghe, 
grupuri de acestea staţionau de dimineţa până seara.

In mahalale, era teroare. Cârciumile gemeau de mulţimea 
desmăţaţilor cari căutau să-şi întărească vitejia şi să se pre
pare de luptă cu turcii, luptându-se cu oalele de vin, ori luân- 
du-se chiar la câte o mică păruială.

Aceşti ostaşi, în persepectivă, la eşirea din aceste cazarme 
provizorii, rătăceau pe uliţi vociferînd, băgând groaza în sufle- 
tele paşnice ale locuitorilor de prinprejur, făcând să tremure 
de groază femeile şi copiii.

Intr’o după amiază, clopotul Mitropoliei şi după el rând pe

■
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rând clopotele celorlalte biserici, aruncară semnalul primej
diei.

Huetul clopotelor fu acoperit de acela al orăşenilor, de 
ţipetele copiilor şi ale femeilor înfricoşate, de răcnetele oa
menilor care alergau în dezordine către barieră, spre a întâm
pina pe Turci

Dar sunetul fusese amăgitor; Turcii nu se vedeau. In oraş 
uij imens suspin de uşurare eşi din toate piepturile...

Voate ca turcii şi-au schimbat hotărârea şi nu vor mai 
veni-.. Poate că lucrurile se vor sfârşi fără vărsare de sânge.

Totuşi, peste două zile, Fuad Efendi sosi la marginea ora
şului, tăbărînd între Cotroceni şi Dealul Spirei. încordarea ex
tremă din ziua când se răspândise falsul svon, se resimţi acum, 
când turcii veniseră cu adevărat... Nu mai era aceeaşi si
multană şi svăpăiată pornire; entusiasmul era într’o stare de 
amorţeală, care împiedica populaţia să ia o atitudine provocă- 
toare, ceeace dispera pe oamenii tinerilor din guvern. Ei vor
beau, alergau în toate părţile, îndemnau la fapte mari, la 
lupte hotărîte... Mulţi ascultară; eşiră la barieră, mai mult de 
silă

Pe seară, însă. cei mai mulţi, se întoarseră la casele lor. 
Turcii stăteau liniştiţi; guvernul se dusese la Cotroceni...

Ciuda pescuitorilor în apă turbure ajunsese ia turbare; în 
populaţie entusiasmul era în agonie.

Când se înnoptă, câţiva oameni de încredere ai celor 
din guvern, începu să tragă cu furie clopotele de la Mitropolie 
şi de la bisericile mai de frunte, pe cînd unii alergau pe străzi, 
chemau lumea la arme, dând vestea că Turcii au arestat gu
vernul şi că vor să năvălească în oraş.

Lumea, sculată fără veste din somn, în mijlocul acelui 
vuet sinistru, se grăbi să alerge către Cotroceni, mânată de o 
pornire inconştientă, dar furioasă, pe care sufletul clopotelor 
o împrăştia în noapte-

Radu, care se pregătea tocmai să se culce, când auzi larma 
aceea neaşteptată, eşi afară şi alergă să vadă ce este. Pe uliţă 
întâlni o droaie de oameni, cu feţele galbene de frică, aler
gând fără ţintă, în întunericul nopţii, întrebând cu glasul ră
guşit de spaimă :

— Ce este ?
— Unde sunt?
—Ce s’a întâmplat?
In sfârşit se află că turcii nu s'au mişcat de loc : vestea 

fusese falsă ; spiritele începură iar să se liniştească.
Reacţiunea, dorită de urzitorii acestei sinistre reprezen

taţii» era făcută.
In uliţă se auzeau paşi grăbiţi, glasuri furioase ocărând 

pe turc, ori pe cei care îi turburau zadarnic...
__ Dumnezeu să ne ocrotească neamul, căci numai noi

«
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care am urzit Revoluţia, numai noi vom fi vinovaţi în faţa 
Cerului, îşi zise Radu.

Tânărul aştepta zadarnic ziua în care Eliade putea să-şi 
împlinească făgăduiala, de a se duce la Căpitan Costache. E- 
venimentele se precipitau şi în câteva zile şubreda clădire a 
Revoluţionarilor, fu spulberată cu desăvârşire-

Radu văzu toate câte se petrecură în cele câteva zile 
triste de Septembrie, în care Revoluţia a fost înmormântată. 
Guvernul arestat; Turcii mergând spre cazarmă ; lupta din 
Dealul Spirei — ultima svârcolire a speranţelor de indepen
denţă.

Arestările continuau în oraş. Intr’o zi, pe când Radu şi 
prietenul său mergeau spre casa lui Eliade ca să afle ceva veşti 
despre dânsul, fură arestaţi şi ei, fără nici o lămurire şi duşi 
la cazarma pompierilor, unde, cu două zile mai înainte, se 
dăduse faimoasa luptă.

Patru zile stătură închişi acolo, la un loc cu mai mulţi 
tineri cunoscuţi şi cu preotul Miron Olteanul, care fusese unul 
dintre cei mai ageri propagandişti ai Revoluţiei.

In decursul acestor zile preotul ţinu tovarăşilor săi de 
închisoare adevărate predici, întărind pe ceilalţi, făcând să 
tacă pe detractori, recomandând tuturor resemnare şi încre
dere de bunătatea celui care e stăpân în cer şi pre pământ.

Nici unul dintre cei închişi nu ştia la ce să se aştepte.
La câţiva li se dete voe să-şi vestească familiile; printre 

aceştia era şi Dinu, care vesti pe mătuşă-sa.
Pităreasa bănuise ceva şi chiar a doua zi alergase pe la 

toate închisorile-
Când primi vestea» buna bătrână alergă într’un suflet. II 

îmbrăţişă şi plânse, apoi prin cunoştinţele ei, isbuti să-şi scape 
nepotul.

Radu rămânea; coana Zinca nu putuse face nimic pen
tru el.

A cincea zi, pe sub seară, un tist şi cîţiva dorobanţi, dete 
drumul încă la trei, iar pe ceilalţi îi urcară în nişte căruţe care 
aşteptau afară, gata de plecare.

Peste câteva ceasuri de drum, Radu, preotul Miron şi alţi 
trei, se văzură pe marginea Snagovului.

Aci era să se închee toată activitatea revoluţionară a lui
Radu.

Fruntaşii se aleseseră cu surghiunul; Revoluţia cu refor
mele ei era înmormântată.

Traiul în mănăstire, în primele zile era foarte aspru şi 
păzitorii neînduplecaţi.
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Cei închişi n’aveau voe să vorbească între ^i. De dimineaţă 
mergeau la biserică, apoi intrau în chilia rezervată fiecăruia, 
unde, afară de păzitori numai un călugăr mai venea să-i vadă.

încet, încet, regimul începu să se îmbunătăţească; arestaţii 
căpătară voe să meargă unii la alţii, să scrie pe acasă şi să 
primească vizita rudelor. Radu scrisese tatălui său şi lui Dinu, 
care se grăbi să-i răspundă, povestind toate câte s’au mai în
tâmplat în cele două luni, delà plecarea lui Radu.

In Bucureşti domnea o linişte de părea că niciodată, în 
acest oraş paşnic, nu se făcuse vreo revoluţie socială, că nici 
odată pustiul câmp al Filaretului nu gemuse de înghesuiala 
acelei mulţimi sgomotoase, aclamatoare a »,Drepturilor sfinte”.

Lui Căpitan Costache i se dăduse slujbă de strângător al 
dăjdiilor. Dinu îl văzuse de mai multe ori; părea schimbat cu 
desăvârşire. Căpitan Costache avea uneori momente de gene
rozitate; se numărau mai multe binefaceri ale lui. Lumea îl 
acoperea de stimă; amintirea grozăviilor de altă dată părea 
ştearsă din mintea tuturor.

„Când Radu isprăvi de citit, scoase un oftat adânc. Din 
ochi-i trişti, două lacrimi mari curseră peste cearcănele albă
strui.

Şapte luni de zile petrecu Radu în mânăstire... Zilele tre
ceau monotone, greoaie, îmbătrânindu-1 înainte de vreme.

Numai convorbirile cu preotul Miron îi mai mângâi au 
sufletul întristat. Preotul acela, cu convingerea-i nestrămutată 
în bunătatea cerului, cu stihurile lui biblice, pline de mângâ- 
ere, cu tăria lui sufletească, îl înviora...

Trecuse iarna, cu gerurile ei, cu tristeţea covârşitoare a 
cerului ei fumuriu... venise şi Primăvara.

Intr’o dimineaţă de Aprilie* păzitorul vesti pe Radu că un 
boer bătrân a venit să-i vorbească. Eşi repede. In curte, tatăl 
său îl aştepta,, aducându-i ordinul de punere în libertate.

mm«
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ntr’una din acele zile neuitate, când mă plimbam 
prin desişurile pădurii din preajma mănăstirii 
Căldăruşanilor, părintele Rafail mi-a făcut sin
teza mişcărei, la care odinioară luase şi el o parte 
însemnată.

Era într’o după amiază de August Stătea re
zemat de un stejar bătrân, pe marginea lacului, 
Eu, pe tulpina unui arbore răsturnat, mă uitam 
în ochii bătrânului prieten.

Şi timpul cu pana-i măeastră scrisese în slove 
neşterse peripeţiile nenorocirilor cari frământa
seră acele suflete ; pe fruntea largă a bătrânului 
erau săpate cute dese, profunde.

..•După ce m’am întors acasă delà Snagov, zise 
părintele Rafail, un singur gând mă stăpânea : să mă fac 
călugăr... Ce mai aveam eu de aşteptat ? Ce mai aveam eu de 
dorit în viaţa lumească? Nimic ! Tot ce visasem eu, tot ce iu
bisem se făcuse pulbere. Voiam să mă duc undeva departe, 
într’un loc unde să fiu singur şi unde să nu mă mai gândesc 
la lume.

Am ales mânăstirea asta ; o văzusem odată în copilărie 
şi de-atunci n’o puteam uita...

Poziţia ei pitorească, lacul dinprejur, pădurea, trecutul 
istoric, mă atrăgeau... «

— Dar părinţii?..-
— Părinţii ?... s’au împotrivit la început, dar, cum mă iu

beau mult şi mă vedeau hotărît, s’au învoit şi ei...
— După ce ai luat haina călugărească, te-ai mai gândit la 

Revoluţie şi la oamenii ei ? întrebai eu, văzând că bătrânul 
călugăr rămăsese tăcut.

— Am citit tot ce-au scris ei despre ei, am ascultat şi toate 
câte le.-a spus lumea... Oh ! ce neştiutoare şi ce ingrată e Iu- - 
mea! Mai şi-aduce aminte cineva de Eliade, astăzi? Par'că 
toată amintirea lui s’ar fi închis în piatra aceia cioplita de pe 
Bulevard şi la care trecătorul nici nu se mai uită... Şi când te
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gândeşti că, dacă a rămas ceva bun în ţară, delà 1848, numai 
munca lui este !.*. Dar poporul nu e deloc de vină...

— Atunci cine e vinovat ?
— Vinovaţi sunt netrebnicii ambiţioşi cari i-au împăiat 

capul cu toate neroziile goale de înţeles, toţi câţi au luptat
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să-şi înalţe netrebnica lor fiinţă pe umerii acelui uriaş... Ce 
nevrednică luptă au dus împotriva lui !

Cum l-au acoperit cu noroiul inimei lor diavoleşti...
Numai să vezi ce-am adunat eu acasă...
Să vezi cum îl ponegreau în exil... El era omul din pricina
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căruia căzuse Revoluţia... Aşa scria Gavaletti despre cel mai 
om al veacului nostru-.. I-a tăgăduit până şi meritele lir 

terare... Ah ! Ce ruşinos a sfârşit Revoluţia..
In străinătate s’au mâncat unii de alţii ca nişte câini ; 

s’au ocărit... s’au ponegrit...
Părintele Rafail se opri.
Amurgul începuse să-şi desfacă umbrele... Pădurea în

cepuse să murmure taina trecută a vremurilor. împrejurul 
nostru întunericul creştea ; orizontul se îngusta mereu.-. Ne 
îndreptarăm spre mânăstire...

Tn drum, pe lângă gardul „Cetăţii“ un călugăr bătrân se 
ruga singur, cu capul descoperit

La câţiva paşi mai departe de el, bătrânul meu prieten 
îmi zise, arătând către cel ce se ruga :

— Crezi că mai sunt mulţi ca părintele Eronim ? Nici în 
mânăstire, nici în lumea mirenilor... Credinţa în care ne-am 
născut se stinge în poporul nostru, cum s’a stins soarele zilei 
de azi... Şi tot noi suntem vinovaţii... Ah ! Cum a prins în ţara 
asta tot ce a avut Revoluţia mai rău, tot ce un Gavaletti şi un 
Săculici au adus din spuma vieţii Parisului- Dragostea de vorbe 
goale ; superficialitatea, dispreţul celor sfinte. Tot ce a fost 
rău a biruit...

Ajunserăm la chilia părintelui Rafail şi se înserase de tot.
Prin curtea mânăstirei călugării umblau de colo colo, ca 

nişte fantome.
Intrarăm în casă şi, fără să ne vorbim, ne aşezarăm în 

întuneric, la fereastra care da spre lac.
Tăceam amândoi, privind la luciul apei, în care stelele 

începeau să se oglindească..-
Dinspre satul Greci, la răsărit, se arătă fără veste vatra 

unui incendiu depărtat. Părintele Rafail privea extaziat acel 
măieţ fenomen al Natúréi, răsăritul lunei pline, care se ridica 
triumfală pe imensitatea boitei albastre. Stelele, din calea ei, 
se micşorau, tremurând parcă de sfială şi apoi dispăreau, ca 
să lase drum liber majestoasei regine.

Discul de argint se urcase sus şi ochii bătrânului călugăr 
păreau pironiţi de razele acelei ademenitoare glorii a cerului.

Pe obrajii ofiliţi, două lacrimi tainice căutau să se ascundă 
în creţurile feţei.

— La ce te gândeşti părinte ?
Călugărul întârzie cu răspunsul. După câteva clipe în

cepu, cu glas sfărâmat de o adâncă tristeţe.
— Se vede că unde am vorbit de trecut... dar mi se părea 

adineauri că sunt cu patruzeci de ani mai îndărăt... în curtea 
unei case din Dealul Spirei.

înţelesei despre ce vorbea părintele Rafail.
— N’ai mai văzut-o nici odată, părinte ?
— La Ţigăneşti..- Mădusesem la hram... Acolo aveam o rudă

mare
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bătrână, mai bătrână ca mine... In seara de Sfântă Mărie, după 
vecernie, mă întorceam la chilia vară-mei şi în drum m am 
întâlnit cu o călugăriţă, slabă, sbârcită, gârbovă, care mergea 
tot în acea parte cu mine. Am intrat în vorbă cu ea şi când 
i-am auzit glasul, m’am oprit pe loc uimit. Am întrebat-o de 
unde e şi cum o chiamă... Mi-a spus că e delà Bucureşti de 

o chiamă Evdochia şi a venit la mănăstire cu maică-sa.
— Mai trăeşte maica sfinţiei tale ? o întrebai eu.
— Nu, a murit aici... sunt vreo zece ani de atunci !.- îmi 

răspunse ea, continuîndu-şi mersu-i anevoios.
— Şi ea, cum se numea ?..
— Salomeea, întru Domnul...
N’aveam de ce să mă mai îndoesc. In numele monahal se 

păstrează iniţialele numelui pe care l-ai purtat în viaţa lu
mească...

neam,

'
'

)
V

:
M’am uitat lung la maica Evdochia.. Nimic nu mai arăta 

ân ea pe Elencuţa lui jupân Tudósé, pe care o plânsesem atât 
de mult odinioară-..

Nici ochii, nici obrazul, nici gura... Toată faţa îi era brăz
dată de dungi adânci... Numai glasul avea în el ceva, care 
amintea glasul de altă dată al Elencuţei...^

N’am voit să-i spun atunci nimic.
— Nu i-ai spus nici odată?..

L- — Ba da, i-am spus şi chiar în seara aceea.
Când am intrat în chilia ei, aşa, pe neaşteptate, s’a uitat 

mirată... Fără multe ocoluri i-am spus :
— Nu mă cunoşti de loc, maică Evdochio ?
S’a uitat lung la mine şi apoi mi-a răspuns :
— Nu-mi aduc aminte să te fi mai văzut vreo dată-.. Dar, 

la chip, par’că ai aduce cu cineva pe care l-am cunoscut, dar 
hu ştiu cine...

‘ — Pe mine m’a chemat odată Radu Creţescu...
Câteva clipe nu putu să vorbească, apoi :
— Eşti... Radu ? îngână ea.
Am rămas acolo până noaptea târziu, vorbind de trecut... 

Mi-a spùs tot ce ani de zile alergasem pretutindeni să aflu ; 
tot ce mă chinuise o viaţă întreagă...

5
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Părintele Rafail privea în noaptea albă de August ; pe 
din ’naintea lui, pe întinsul luciu al lacului liniştit, părea că 
trece şirul vedeniilor pe care le iubise şi le duşmănise odi
nioară-..
; Apoi, de odată, retrăgânduse delà fereastră, păşi către 
masă, luă de pe ea o lumânare pe care o aprinse şi ducându-se 
în biserică, luă dintr’un raft un vraf întreg de cărţi, broşuri 
şi ziare.

■
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' — Uite, îmi zise el, punând vraful pe masă, uite aici
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"toată minciuna care stăpâneşte publicul ; dovada biruinţei 
^răului...

Vei găsi aici laude aduse tuturor care ne-au stricat obi
ceiurile neamului...

Nimic bun despre Eilade; ocări şi bârfiri împotriva lui Bi- 
bescu, domnitorul cel mai inimos de la Tudor încoace...

i

i După masă am eşit împreună, afară, în grădină; ne-am 
aşezat sub o boltă de viţă, prin care luna, curioasă, ca în tot
deauna, găsea mijloc să-şi furişeze cu dibăcie razele ei cer
cetătoare.

— Mai trăeşte maica Evdochia, părinte?
Monahul tresări, se uită la mine şi-mi răspunse cu un glas 

ce părea că vine din fundul unui secol:
— A murit acum trei ani... am văzut-o când au pus-o în 

groapă..- înmormântau acolo cea din urmă amintire a zilelor 
mele frumoase...» A murit şi ea cum a murit şi maica Smaranda şi părinţii 
mei şi Dinu... toţi câţi m’au iubit... Acum aştept să-mi vie şi 
mie rândul... Ştiu că pe altă lume nu poate să fie mai rău ca 
pe lumea noastră pământească..-

Binele e dincolo de viaţă...
— Va să zică răul nu e biruitor până la sfârşit!
— Răul e stăpân numai pe viaţa noastră pământească ; 

lumea asta e împărăţia lui...
— Eu cred că e puţină exageraţie în vorbele Sfinţiei tale. 

Şi mă mir..
— Că un monah spune lucruri d’astea ? mă întrerupse re

pede părintele Rafail. Oh ! eu nu sunt bigot.. Cred, şi iubesc pe 
Dumnezeu, dar mi se pare că nu numai voinţa lui stăpâneşte 
lumea ; împărăţia lui începe după moarte ; împărăţia desă
vârşită, după stingerea întregei lumi...

In viaţă răul birue. Şi eu cred, şi mi se pare chiar că e 
un fapt care s’ar putea dovedi ştiinţificeşte, că ce a fost bun 
şi frumos în omenire, merge către sfârşit... Am citit în cartea 
unui filosof că viaţa e o luptă în care birue cel mai tare... Şi, 
tel mai bun e întotdeauna mai slab...

Am rămas acolo sub bolta de viţă, vreme îndelungată, 
târziu din noapte, până când părintele Rafail se sculă şi cu 
glas obosit, mă îndemnă să merg la culcare
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île tot nïînôTs^ ruBepns.ï iipoaizopi» npiimeuţe 
^nKpeoit ^Trj ki, nuTinniToapc^e umezi,»niuTe a.ie 
KOôC'riTSâjv.î' -iS nnvr bu curo nsrepriit: >$nroarh &apa.

AcTbzi cs ^nj'b&iuK/r .u it.F','puBj Upomzopi« 
o denwra&ic. nurr.e poac’fe de o/:/üa;»í din Il.ioemJ 
€Cy,)Ti, de Com*«/« opT»umiiecR, eisend

j n:s.rr de k*t nuTioj^a rm> epn, o .^nKpedinijez 
v ttû&ÏRÎJie DumneanoacTpi», ml irvrpv. iapi»uit jp nia&a
npioan» kb asea mGA^ismipe se aduse o Ronjipinui» 
supan».

(ftpnïeazi» icKx.ii-rspa M Ctue.) 
r*$n;>pemï, 13 knie 1848,

7
4a Köjjg.ie De

«itpiflTe^e P-poronoifOA apoaiBJB? mi . .i^ï npeojţî ke 
Hp»sea, eßüEfe.Hr^ tai crea nu xpiuoAop. mi déni, se 
üî a ecnphna? rnapea in>K&pÎe ho .u; a adsc npûKiem«* 
pea aoueTîT«jjÎ3ï iipia ce d o /,a tohi deonoxpiai» 
dpenrs.î neamsvîb? omenecr, dpenr dax ooiu.iaï Je .la 
Dőraoezeií, dap pea»»zaT mi .MieKaT npîn c? créai? ni- 
EHiviBï ruiiepn, us deuiapar k*& eï cÆnr xoTxpA&ï ns 
TOiiiï a am.pa anecTe dpeorcpï r,s «k;j; a jop nia&i,. 
Anoi aá apiTaT den.iina rnü.ijyi.mipe se cimr r.x> ht.iI 
->n Kaoä.i aiecTSf Ftinepn, &jik%tuît de m»pnajiî .lieepï, 
ne ilpea-Ciiniiia Ca Hi.pinTe.ie Mirpono.îir, mi aS 
«t'LKLT ioi ilio nnpTQ.ie »px.pT isenrps royj ní»paa&ii se 
a» ASKpaT nenrps asecTe uiÆnTsiro&pe ame/zurmme. 

Dem. atuamn^iï de euKBpie pcneraTe eu enTBciacin 
de ToaTh adunapea, D. K. Poceiri a pi>cn&nc .^u neme
re lipea-C'i'inßiei Oa.io Ij&pinTe.tBi Mifpono^if' kt» 
rcßepmM TlpODízopia cinné sea mai níie mB.ij^Bmipe 
ki* denuTaj^íi opauiB.isï li.ioeyp aű *oct sei dxftmvnïi 
ho c’a» rp'bBÎT » .ţnRpedinj&a ne Föiiepn de cimnario 
ne «KdejjKwi nsecra a ûhbt neorpB incTÎTE|na asecTop 
npinsioe. Kx runepnu.i IïpOBi'zopRi H»r,pT» mi okbm 
na^ieï ki* aa «tuse tot iibtÍusíocb.i cupe a KoncoAÍda 
mi a an.ii na asccre ’itpicftliniï ne sa^ea fiea mal dpean- 

mal *iapi"b mi cinMcpXj mi K'X» pT»m4T»ne pe-
Toaxc ûKTe.ie ca^e.

f

(
;
ti&ocrs.i Domn« Feoprie Bîrcckk, de uii a Kon- 

Ciin^ÎT c«^nTe.ie dpenrcpi se Pomx.ni peKj.iniropi., 
ciniiiiadace .^nci. anam c.iod de eoü.h» mi 
nsjiT.nd y,ine E/iipma .^n rniKin., ocn»zî mt a dar de- 
îjiicie; .leiiTidiTindscc de Toai’i. ncrepeo oa,

Acrbzl dap naîpia a^.iiiindace .^nuipeaîBp'bpï 
ipe.ie, ce nsmipT» rsnepn np©me.inisecR mai æoe 
.fucemnaijri Fom’bnï, napii caot camenX se c’a B aiepT- 
«ï-ÎT nenrpB ilaTpie mi a»pab ki» çuî acrbxï es. moa- 
pi» nenrpB diKUca.
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r&BFPN« HPOÖÍZOPtó:
ÎIpezidenT: fl'Kpinre.ie MijpcHio.iîrç.f.

loan K.iTarf, ' ............ .
Hieran ro.tecKu«
Tü.w.
illaríeps..
Cunprs.

CKKPETAPÍ I'ÄBEPNMÄl lIPOBIZOWfc: 

fi. POCOTTI.
N. I>’b.isecK».
A. F. l'ojecns.
I. K. BpT.TÍan8.

;
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'n»t sea
CíiBnzi,TOp ^nainxea naj^iei decupo 
Kpede »fknci» ranepn»^, mi npede pe.iiijtioc, tn, Po- 
nvfcnil napé a» .iBRpaT eb ar^Ta enepi,/ie, kb aTrf.Ta eb- 
payiB, ^nixe.iensfBne un* nőse cnpe ^nTemeiepea 
erei mAr»T»ÍTOape BoncTÍTum’í, nop <*>i raTa a o ao7.pa 
de op se BpT»E.rnoin se ap nLm>AÍ din aaapi. Ka co 
^.nnese, mi kt»’iuí nop da RÍap mi ßiaß« nenTpB a eï

\Minicrps dia .it,vnTps: JSino.iae Fo,»ec««. 
Minier pu Dpeirrhttili I. K^uinineanB.
Minier^p« Tper.uop din a^api»-. 1, ilolnecss II. 
MíiiicTpu Öinan^il: Ii. N. U>uinecK«# 
OcmecKBA KonTpo.iop: Teopre Niuecss. 
Mioicrptt de pT.cnoiS; loan OdotecB®.
MínicTps inerpBKijü nsE.iise: L fc.tind.

Dperne.i ni sec«
lipe^B.iecKB.

ÍIpezidenTB 
UIe«84

jase-

a
-,

iam>pBpe.
Asi c’a

epa a a Kg.ime. »fin rni».ioK»a a 
BtzöT ,iûKpi,me de BBKBpie Kspr^nd ne ‘i'ey.e.ie mai 
mBATop in»TpT.nL flpea-C^irijiia Ca ’ía DÍne-K8Bl>0TaT, 
mi aí: crpicftT kb TO^iî: „TjiiiacKi. Porn'bnía, TpiwcKi» 
♦pr.ßia.“

onpÍT D. Pocerri, mi miiuKapea mBAjjimii 
mii deoiuaraaßü, am

.ii iiBB.iis©*• !• ^‘ad.
KoTnandant a-» roapdii na^ionMo: Csap art i

coaTUABl opT»uienec*î Koiict. ICpc^ecKB. 
noMjnii: MvprbpiT Moiuoiè,

An sa 1848, iunie J4.
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1NOI TEOPriE DIMITPIE BIBECK» BB.

Kb «niAo ;abï Dumnezei Domn Ctioadítop a 
T08TI li apa Pomiueacix.

K1»TPE C(PATŐA MINICTPJAOP.

<X>iind kt> cimg ht, nrrepi.ie'ml db cæot norpiai- 
T6, kb sepepLte seaop de acrz.zí 4miipesspT>pï, uii 
cape a db rit» naTO ope o dán. KuyeTUA kt» am npi^ 
memduir coupra j|T.pií, J&iind BÆpma OEUbduipoï mal

IIOriü^ö.HÍÍ POMLN. 
mi *p t-liie.

NBMEJIE I

Dpeutate
fttín de*Pe

. n_, Ba aueí vpe! Ko.iope, äajhi- 
CxearUA na^U1 pepi*0 poiman» aape «a B*i

,UI P earspl’ **T Uli ue raonBmenreAe mi

FunepnBA Dpeôie-,n
*

CTp», rOABCO 
CKpicr. »TÄT ne C1M
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doKpûTcae mss.ÙMo ce im nonunsne Je 
ueuinre dpoiTTaTte, •»•pi»Jite.

DpenraTeu, aicam, créa cfpi>.i8MÎToapo Kape a». 
uiinenzi» omenïpeni mi o noin.usomo .j,n nn.tea nine- 
.101, uoeino k;\ oftâientî ci» a ie mul .jvoti.i c.tono/.ï mi de 
o norpim», mi apvuia, a*iocT ccnTÎmenT 
nvbneeK .tean» imjui.ie iiempc oi.i^cckr.i

a'iecTo doi. diî .^n toîit’l jxapn ko a in>pin oprani/.njiic cc .ţnci»p~ 
'linoa/.i, minicrpe.t din m.RUTp», mi tût de odarj» »is
merne do nomandanT a.i rnapdieï d\T.n Kaiimt.n» 110 ko- 
.ione.16.1 Cuap.iaT IipejiK.tecKB.

ÎScoa*iT, miipono.iiTS.i ônrpon.iaxicï.
r. Ci;»pru.
I. K. lîpi.TÎan«. N. Jvb.neeiîs. Ii. A. Pocerri.
A. 1\ Po.icckb. 

ft°. 4, An».i 1848, I«nic 14.
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CTpi.r.sn po- 
a-0.1 oc.

Me mu pi ‘rBucpne.niî nponizopiS:

Neoa>n\ MÎTpono.ÛT ônrpon.taxicî.
T. 0'KT»pTÍ.
N. Bb.tHCCRB. A. P. To.iccrb. K. A. PoceT. 
ï. li. lîpvrianB.
N°. 1, An».i 1S48. Unie 11.
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4M K3ME.1E I10n0,li>.Uîi POMTiN.

üpcnTare, tPp'bji.ie. 
Peuepn».! nponizopiS.

V
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'ien.Jienï!
<ï)iiud Kl» aiîBm ce kohctítbi. ntnpdia nauionrt.H» *ie 

tot Pomi»iib.i n cimjiÎT ki» èa nB mai noaie «<i acirs- 
papea Bn»ï opam; adind kt» .jm {ţapi» ne t e û'ivn» apmc 
de RA\nzape, rBnepiiB.i npeme.miK <i»aMe «n ano.i .ta tôt 
PouvMiB.i «ape ape doi» iibiiimï ci. .^.mnpsinKTe ena ctu-
TB.1BÎ.

l'BBepnB.i npeme.miK eircp adiind kj> nauia PomxiVi» 
Kape yjÎB et «mut» o peno.i8ji.ie a.te irr.pia o-ariTc *i>b- 
pt nazaTe ne iionejii.ie enanre.iieï o et acKB.nc aue- 
.îB.i nocTpu, partin 11e Merbjjenî ci» .te dea .]\n npii- 
mipea KomandanTB.iBï rnapdieï noji.iona.ie .ta na.taT».i 
•ie.t neuiS.

. .*N NSMEylK n0110as.'löí POMT>N.
ÜpenTaTc, (liptóié.

PBoepne.! npeme.miK deiipcTt:

ÜOTpiniT noinneï uono.is.iaî, 
sini.ie cç decadinjieazt nemps tot d’uana. Nimeni, 
de ORBin .jmoinTe, nu na maï nurea afuiï .tan np’an panr 
40 oiil Bit,. aKT npn.iÎR. Cinrapa deoceuipe ne na e- 
cicTa .jtnTpo Pomtnî na a>i aneea a nîpTBjii.top mi a 

, c.iBJKBe.top KTiTpe lïaTpie.
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panrBpi.teTOBTC

Memopi. lUuepnB.iBÏ nponizopiS: 
NeoftiT, jUirponôÀrr Snrpon.taxieî.
T. CnBpTi.
L K. EpiTiaoB. Bt.wecKs. A. V. To.iecRB. 

“vK. A. PoceT.

Memcpi rsucpnB.iBî npoBizopiw.

Neo«>ÍT, miTponoaÍTBA lîorpoB.iaxiei. • 
r. CüBpTB.
I. K. Bpi»Tians. K. A. Pocerri. N. BbAnecKB. 

__A.X. jflciuu.__ _ -
No. 5, Ana.i 1848, Unie 14.
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4JX N9UE4E nonOJiôJISÏ POM'BN.
DperiTaTe (Ppt^ie.

;. •
7ç

J£N N8MEAE flÓIIOjlö^öl POM'BN. V 
DpenTaTe, il>pi.jiie. 

rsBepnB.t npocizopiô jma&vbî

ïrwepaw npojţjzţţpiB r deçperi. :
HorpiBÎT noingeï nono.iB.19T, Mencspa ecTe deca-iin-. 

yaT7> nenrpB tôt d’aBria. ’ Ôpî-we pprirno ape dpen-
TB.i de a nopiii, a ÇKpî iui ' a/iîaipi c.ionod aesnpa Iledeanca dorp'bdi.Toape kb in.Taia ce dec-i-iinjxenrr, 

, TBTB-top ABKpcpi.top; cç Ijibjţejeve ’^nci bt» rpe- nenTp» tôt d’asna y apa PominenéaT» btæt .f.n nap- 
BBingapea onecTet iiiBepri/ßT^ ns irrirMÎKi, abbzb.i Me fea Miui.ti» k,t,t mi .jvn moq mi.iiTapr.; .ta pea*op-
•ap nsTea ♦aie aniî jdet^im^bd Bia^ia npioarb a .m- I mnpea RondÎMiî rpimina.te aneàcri» tiedcancrb ce na péril- 
KBÎTopuop, ca» innirj.nd noiio.ic.i^ .ia neesnenèpe r,x- liuini k» o .fnsicoape de .ia «na n.T.ni» .ta *iin‘iï zi.ie.
tpf vejBQÎi&.mdeocÎTeJfi,,..... Jlqdeanca. ggjaoapTu rapo d.i ...T.Tttoa
Tpi8»owBpMe-*oÂ^5ër’T• ' v ca cimjiÎT nenoe a* ce :.pnT;pdß«in|&a >n »apa Pomi»-

NèoeÎT, MtTppdóJiiT BnrpoBAdxiel. ; r. CKBpTB.
’ !: kAî K A-p“"'-
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.fiN NÖMEAE POMT»N.

• - «iïii -vi;.-J)43UaJfl.TAT e ;*.p* lSielr1 ; .
' raüEPNB npOBizorft.

^ desperi**: >, ■» . 1 <Dpajiï‘po'mVoiï ;
HPin .« pï Zio. de Í5 ÙniV b. pi»>*ne, ó il CTp-WBMir», o

a anea o mapdie na&iona^b.lzi neoreapcb 4.0 aaMe^e ooaoTpe, Zîoi de-ll Unie 
[»ninec* ‘‘rtetod rfc .o' ocT.*e.t del ne dere ^iaepjrataa, ûepcAnTpev ^n dpenTBpiae orrn»- 
Lirtpa^ TpeBBiDU,'1» de a ce 4H-1 momeai ţ xio* de acmsl *na jfn>n,pi +aTpÆace^e,ni 
Udeipeiiï ♦Qpma^p anewil raap*} ae adr»pv . Aerat *o*.*UonoM Hl» Banixu^ »o^. '

m 2>• nonomjmI POMUN.
►^uT.aTe <I>pil&ie.
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Meri6cep7i mhm.apea iiecTe O.it, ca.vt rpir.m^'bTOpi .pn 
lipaíoHQ, mi nccTG nvjnn .jví nom anen ni'iî; inp k,i,t 
ocnTpc cromOTH.i ’ie a» pecii/iindir np'í.a.maiuíí .lijsep- 
ri.n,îï K'i.iipmiï crpeine ai impur .j\n ynp/., ocre t'bpr, 
iii'iï «n TemeiS, a-iiud kt» Vvuepntf.i ap ‘ii «i-onr »/e.i 
d'/Y«nTjTiii «ape ap «xi ripiimir ţţjiptui. A» .jiii’iorajii 
dap, .tpiiyi.iop, de a decmpTo, do n pa<Ui‘ie ,ia nimin- 
ui'iipo op 'ic Kn.iomnic, op un irnpin,; nv .jinverajit 
do a da en a;r»CTop cepioc l’caoprie.ieï nponizopii; npin 
a noacTpî» .jurrpearx, .ţnnpedepe, rui otsiiuî J'anopns.i 
ia aesupa .içï pecixzndepca kt» niirops.i Poxm.nieï na 
*4 ne.i mal x-cpinîT. Ilii nain ap -i-i ajro-e.i nenrp?;, 
o nujiie «a a iioacxpi» no lînpc tot d'uena o xn.T.xn» 
üzrnuezeeacsi. a nor:i.jif8ÍT,o ne Ra.tea «irie.i8î.

lUi.dö.iapil lV.nepn8.i8; üponizopi».

Neo«ţT îlliTpoao.uT Bnrpoo.iaxicï. 
l\ CaepTi. . 
li. A. Pocctí.

TT. rapda naniona.n,, to.'itt. oniipca iid8nnTx, „jui k.t.iii- 
n».i <I»i.uipcTö.i8í .jvn 'i-üniift rencpne.iei ITpoiiizopi», 
acKö.vrapj. .}.n pe.iii,iio/,ÍTaTC c.icaîiin (J<u. Cn-ecraniei ; 
derii. mein Ilp. C-k iMirponojire.i cTpoiii ne aiacnia, 
mi on-injji CrearKpi.ic l'apdeî Nayiomue mi a .10 ap- 
mieï, ml nnoî ne toh.ï aiepapi. ispedinjAT» naţiei mi a- 
mo.ïo]> ‘il muiiiTôpï doKpoTíiTO de noiio.i. Acti.zÏ <ur. 
zioa .ţui nape roaro K.iuce.ie cojùerijiuî ce .f»n«x*p7»jjip'&. 
Do acrx.zl ţiapa uzinal e .j.mm.pu ira. ,jvn K.iuce r.pT»iii- 
mame mi «8 inrepeezpî .funnoTpinire. Acn.z! TO]p 
.i7.j;eÎTOpiî jy&pií canr ponn.nï. cznr de onoTpio'i., cenr 

* «i-panî. De acrx.zï .ţiu Mapa Pom-una, nw na maï <:<i de 
m»T o Tspnrij mi eu iri.crop. fin uterop .leyea, ne 
•l'iind ecupecia noiu^oï Tzrz.iop na <i-i r.iacz.i dpeiiTT.- 
y,iî. r.iaez.i .un DzmnczeS, mi o TepmT. tot nono.17.1. ! 
U)p:iH(I P0m7.nl Me n'ajü an«r iiopoMi’pe a in. a<r».ia de 
*aui. »i’auencTT. cepr.ape co.iene.rb, ciue-HSH.T.nTaj^ï 
ûMeatvn. zi de .jvn«r-jn.ij,ipe ; mi ua.BTniiï a ods’ie ,^n 
Toarc m.pii/j.ie .jrxxpi.iiipea T8T5.iop K.mce.iop .j^iiTp’o 
cinciip-j. (1 opine’R, .pupsn ciuiep inTepec: nMe.m a.i 
najjieï .[viirpei.iï.

flî o m i;p i ï. r 8 n e p n if.i 8Ï 11 p o ü i z o p iô.

Aeo'tir, Mirpono.iÎT ônrpoiua.vicï.
P. CnepTi,
1. B. l»pi.TÎan8.‘
A. P. i'o.iecK».
A0. U». An8.1 1843 lanie lG".
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Ceiiperapii P z n e p n « .18 T, •S

A. Ivf,.lM0CR8.
î. H. lfipT>TÍail8.
A. I'. To.iecKS.
H. A. PoceTi.'
N°. 18. An8.i 1S49 Iaoie 16.

‘V
i
i
{JLN N8.UE4E IlOriO.l.löí POSHiN.

- •• » i.- .• ^ •

D p e n t a t e-<l> p % ^ i e. 
r5BEl»N8A IIPÔBIZOPIÎ» KT6TPE METij^ENlI DfiKöPErjJEJíI. 

«Dpajii.iop!

t
.^N AKftlEUIS n0II04SJI8l PO.Vl'bN.

D p c n t a t o <P p i» p, î e. r

/-*
r«nepn8.i Ilpouizopi« dopind 0 ce m>CTpa necTeap-

15 Ik-
Acnpa uii nifi.ieana TÎpanie Me ht* am.ca csr, r®- 

it<ipns.i TpcuuT nu ce nuToa p-bCTcpna de BIT .apio
miuinxpT peuo.tsuionapc, u Tpen5ÎT dap ct> m, CR8.iajÿ 
«l'pajii.iop et CK5T8pau,T Hiera.i ripaniel toi ct> m> k.Tx- 
iriirajiï ca>inre.ie dpennpl de nen.^ean es npîmesdia 
üicjiil uoacTpe mi a .uniiniï ODiijeţnî. Aszni .pnçx Ka 
cb n8Teßi cTüTopniní 8n TBoepn sape ei. picnsnzi» es 
TOT8.1 .ia aueaerb.c«x>«TinM» «•opma.n. DpenTOTe- , 
(Pp'Ljiie 0K8tn, Hea dinTÆiS iui mal neanxpaTT» Tpe- 
n»in^ ecre de a .^arpiaii Ka na Remua CTiCCTapccpe 
k.t.tmuT de mijjin .liniirjea o£E.iim> kt*mï nea mai rnisi. 
neop.T.ndaîa.n. op nsTca c% ne dsK7> dpeoT .»a aoapuiie 
iui din anapuiie nimis a.iT xib noare eiui. de k'i>t ta- 
pTimî Me.i moî B8.nm.UT mi. mai- rpozau deenoTÎzrii. 
Aipadap .|ini^ejeue^; opacii op b'h nsnial npi.æmainii 
no mp 11 nsmal npi>m\namVi vâne aiCv 
«ape dopecR mi niceaz-b .pnTOopMépen TÎpanieî oamal 
mein ce nsnspT. de anapinie uirnaï d.T.nuiií 06 inrepec 
a nponoRa ndcmbpï’rspusp'fcToape ml apoibplne- 
.leyiöiTe; desi «•epij&iB'i» ®pajii.*op do d/Rnniil wi cb

kt» el ahnt

CT» adzMopea amin re a c.o.tftnin.iiii copmi-n. .j.n 
nie .jn k.v.iuuz.i <J>t^a]rm,8.izî, co.ieiiiTDTO ,^n Eape 
ToaTe i;.iace.ie coiiieniji,iï cc ,pn«r-pi»jiiip7. mi Hiepnpx. 
rpedinii'i, iioinj^ii «on8.i8.i8l, xonpaixie:

ApT. I. K«Y«mn8.i <I>i.iapôT8.i8ï do uni .^nainTe ua 
nupTa n&uiipea de K,i\roii8.i .iÍBepTT>iiií.

4

!
Memr.pil lVuepnB.ial üpouizopw. 

Neoidr, MiTpODO.iiT örfrpoBviaxiei.
T. Ciizpxi.
N.' iJ'x.jeanc.
I. B. Upvrinn».
K. A. PbcéTÎ. "

■ a. r, r<MccR8.
A°.17. Alis.! 1818 l8Xiie 17.

I

i

i

nöaiejie nonojö^ii POivriiN.
D p c n t n t e (D p z y i e.

<Ppaui.iop •lernscoi!
' Snií dió MCÏ Râpe n.T.ni» .la 11 Isnio oä TpxiT er 

' nar8Ga «tpaiAUOp ^op mi KÏpopa .ie ecTe rpot Ra din 
CTiuÆhï ci. a*8nrx «*pà|il, nv noT er. arro rpeK8T8.i, 
xüi ^ertn.T.ndRco de m.dewdi nccapdo -inx upimina.ie.

ns KT.dejiï .jvn R8pce.ie .iop. K*«©ajgejjï^
Mel mái rnopT Dpbæniaïul aï peno.«8liiel ml dijjl m.nr 
rznepna.iai ko ct. noara ctiRBwi pe.ie.ie- .10p ane.iTipi.

JaTT> raoepna.i HpooizopiS Wp© Vajj? .^mnaTep- 
ni«u*T sa Cb ßie K.Y.pma üipiï oAirt c© ooari. cxn.bpmi 
a.ieuepeo iui nemapea OBifjeţ(jil ad«n%pl, mm. e.» de

da acR8.iT*|,e deasTa^i.iop Tpi-

:
K.tnpii m» ecre tüto a

«ped bi npiin «e.iapT de Kn.iomniI mi m.cso>iipî nop miiiiï diu iiaprea HeTT.Jiieni\iop àaCh «pare roxiepns.iaï 
ÎCB5TJ er. Tepiiape .lirtiţyea ko <“i. do KÔnoapo dx’n *e- dopinjie.ié, u-i.08e.iMe, ca8 opMe pacspi a 4e UiMjii- 
phipea Jfn sape'lie apia.. PtsmnezeS zioa do 11 meï. vAuct» K.T.iid ce deoside acwe.i 0 Ka.ie -.linepb 
laniêV pcopanK.v»danè iadapl. De o«xeen, *poü,i.iop, 111i.1era.1T. iionTps opï-ie pe«.**«ÄUio r«Hepn«4 nini 
rànepnB.i ce Kcnooirje .f ndaTopar 0 *aMë kroocrst iit. de kbui namal noûTe. îepTa ni^J« p^BJamoi^ij Tzspszpi- 
nÍ4l ana din ave.ie oecrï n® c.nhy adem.paTé. IJapa xoapo uil npiineadaÎTOiipe neoTp» *«inijyeQ oaißeacR’b 

«nanimiraTe a npiimiT s« çrpirr.pï de nàiispie a-, uii 04 deiMupT. kt» ecre sorfcp«** ? nedenci kb acupi- 
*eea sê ‘*^1 Konc«in|ii» m 11 lanié. Mbdu.upir T«- me de okbiu .f.nainre ne aiel **p© «p i»»| 
uepuwal UpoDizopié, D. D. Tm mi B^ud sape.*n- vpu»p! t»pş«p»*0şp# nd npime.damcrk ~ '
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.^inenicepca «epiupeï drbjiÎ'ig mi 
*n nepÎKCM de o apapmio

aï «ptgieï n’a» íistöt anea Ksyer ci» ntixtcTsiacKt ne 
nhï »na din K.iace.ie cogieT7»giï. Eï ţgiaS Rt npcKsm

ne ndsKt gapaC7»
KBrnn.im».

Bsni.iop nnTpicjgï dagï FsoepnuAsÍ ïïponi- ns e dpenT a niepde ne! maï msAgï iienTps qeï mal 
risginï, acemenea us e dpertT a niepde boi, qeï mai '

ni «Tina
zopis t;a ct .junniediqe nnapmia nt

HBI^inï, nenTpB <i>pngiï noj&pii ctTenï, qeï maï ms.igï, 
i;t>mï nneacTa ap *i>i cunÎK. N*» acRSATagï dap «i>pagi~Memnpiï Fs n c p n c.iuï lïp onix opis.

Neoi-ir Mirpono.tÎT $nrpoB«mîeï. .iop Biiwtene.ie imnsTagiï mi dsamane^e .puţgiiugtpl
F. CfiSpT). qe ptcsttndecK rspe.ie minqinoace n aqe.iop ho ks 

ustpepe de ptS sS Btssr uece-iia osfUiKt iui ntdcsî- 
áue «psraoace 40 noTpiogi. nsn r.iopioaca peuo-

■

CeKpeTapiï rsnepr.s.îsî.

N. Bt-IHCCKS. .•sgie de.ţa tt Isnie. - ■ ■
«SpagLiop! niiî'eaï n’a nsïsw a*es %r* r&tid a ut 

jptui rnoicaswe. jßcno/ia.? Pornón-.ztoerge na ctpasiï C7>- 
jTenf, sutstapiï xptJUTop* aï opsBie.iop, sapiï «æm».;

ï. K. Bp'XiTÎan».
K. Â. PoceTTÎ.
A. F. FoJiecKs.

aitsm a» nspr&T roarc rpesrtgwe gtpiï npin immr.a - 
.iop lus napi- de arAţea oeaKBpï a» .TSKpar moiuÎMe 
mi ,.ie as .^rocsntTtgiT mi aS xptniT ne çrptmomi 
uompi, ct aïut mi eï dpenT via o ntpTÎqiKt de nt-

1N°. 20. Ans.s 1948 ïsnie 16.

DEnAPTAMENTSa DIN ABSKTPft.
ï in/Vinïi Aqea ntprêiiRt mî
Ï Tps xpana .iop, iui g7>paniï ititTecs nenrps d^nco o

assm ecTe .iteart sa aen-
M. PedaKgie a BweTÏas.isï.

apendt -î'oapTe ^vmnoin»pxToape de -ia pers^amenTfïenTps acirspapen .^ndecTB.itpiï opaïus.isï T/r.p-
^nnoaqi. Eï n.i7>TecK livtast, iöw*$ú'ev diæmt. AnsmroBiţgea decnpe apTÍK0.is.í n.tiniï, ne ans.i Me ce ^n-
narpia, pessnocKtToape Ktrpc «pagi» noţgpiî ctTenï,nene de .ia Jiiixoapea .ikot» Anrscr, xOT7>pj»nd8ce a
a xoTbpÆT npinninsa mi a Konc«ï.ngtT' npin 2^1'p7>- 
m«T«nT Ka C7> CKane ne «»puTe.^o carcan de poiiïa k.vl-

ce <2>ane mezàT .ia zLie-te .^ncemnaTe, mi anume .ia
20, 25uiiô0 a.ie aneigia, npensm KJipmutpea .lona.n., 
npin panopT N0. 3268, apam, ct,' cnpie ll. Pedasgit, a niï, a ioBrî>iliieï. mi a distmeï; n-arpta, fia o maint

Bsnt a TUTBwîOp, n» Doenje Ka aneacrt mtcşpt de 
^□«tptgipe ce a-ie enpe narana nponpieTapi.iop; de

OüB.TÎKsi anencTa npi I>8.TeTinü.;uï, Ka dopiropir.iacB.i
ne nop noi n .ica accnpT.^e anea ^.nctpMÎnape, et ce

aneea, ruBepnB.í npouïzopi» des-tapt, ko et «>ie .^napaTe .jd npecsdBta IVIarícTpaTs^iBí de üko.io, cnpe a 
^.nKeia F.onTpaKT d»nt opitndsia.it. tisnomiana tkts.ïop, ut«f»t a «pagi.fop ctTOnï, RAT

llie«t>s.T DenepramenTs.isï. N. Po.iecKS. mi a $pagi/‘Op nponpíeíápx, ut, de mi c’a xQTtpAT 
uii c'a KîspaT criogenia npiniiins.isï, jjvnirb nj.ntîKAnd 
ns ce^p adsna onç^eftcna odsnope KoncTiTsaiiT-i» Kapo 
c7* KiexsiacKt rui' et xoTtpeacirr» r.stn ce Ksnine Ka

I0e4>c^ Ceiiciï. Crepiadi.
N°. 3060. Ânu.î 1848 Isnie 14.

'cri*rr«Y>niiiea et decntrsr.eacKt ne nponpicTopi nen- 
Tps dec«iingapea <IpenTspi.iop de Kap© co nsr.spaS eï 
n«tnt «aF.sma, n.tni» aTsn«iï ns e dpenT, dimï ns ecxo

|nÖBvHIÍAJ|IE.

Din nopsnKa rsBepnsJsï nponizopis ce nonpecr. cpTaT, Ka ctTeni ce .fn^eTeze de a ptensude nponpie- 
rapi.iop caô apendaïuuop de mouiiï .f ndaïopipî.ie npo- 
npieTtpemï a«-api» de auea in<i>am7> ioBtyie. Ilii boi7~>î*

TOgï meia ne nop smr..ta ne s.iige ks apme utat 
zioa K«tT iui noauTeu, «i>ic dio nonoa cas din rnapda

.

. nogiona.it, oceBÎT nsmaï nneki qe ce nop o^wia op«tn- 
dsigï de naTpç.it npin opamS,

nponpieTopwop de momiï, boî. «i>iï aï aqe.iopa r.ape
csxt de anï onţgeacKa adunape de ,-ia ans.*Ka ks aqeaera et ce ansma o

noaTt «»epi mai mswiT op qe pts c’ap nsTea npodsqe 
din napTea aqeitop|» qe oop KsyeTa.

llle«sii roapdiï

174Ö npoK.iamapt eßonve^ias.f upin'iin a.i yiÎBeprx»giï
gtpaniaop, ntTpsndegiot de rviacs.! gtpiï r.ape ut
poan» na et Komn.ieKTagï a'ieoa qe ntpingi uoţgpi a$

CnapyiaT Kpogs.iecKç. ‘i>tKST, deRyiapmiid ne gtpaa nponpieTap de o mÎKt
ni>pTÍMÍRt de ntm/tQT TpeBsimoact nenTps xpano .isï, 
kû ac4>e.i CT. nsTcm auea 0 naTpie Tape mi snittinSBjlIKAÍJIE.

Ilenrpc Moa- ny^^iicşraţ
dockst Kt tot HeŢBgeanB.i qe na anea dpenT de a ce 
usTea csBCKpi via pBûpdîa nagionn^t, adÎRt aqeia qe 
CÄOT lueztTopï KuceJe.iop, nipieauii, nptBt.iiauii, 
lui mecepieauii» njii TOgï qeï de KapasTep, dont ns 
ce Dop .jvncKpi 4n; .licTe^e- Koniiciï pecneRTioe, ûop 
niepde dpenrsa a«ie.ia Mte et Ba xoTtpA ncnTps qeï 
a«iijiagï ,|,n mupda inagionaat npeKsm acemenea ns bop 
aoea niqï sn dnenr de a 4»i wemöp mi a^ec. ‘

llie«s.i rsapdil. 
Csap^ûT KpegsVecxf.

dparocrea -oiLA&p-c-bîţ ■ xtl'íí »x.pa.—aupaci^. ..ai napŢiiTUa.^,-
gtpansvisï ecre usziopie K*n Bpeme ce na nterpa .|eo- 
in> OBÎqeis.i K.itMiï. AyjenTagï n«tnt ,ia OBigeacKà . ;j® 
adsnape snde TOOTe cn.pi.ie nop aaeo r.iacs.i .iop ko- 
pe .^.n ^.nge.ienqisnea ca mi npin o .isniro rai cepioa- 
ct decBOTepe Ba kíkzsí uii Ba rtei miffl.ioûMe.ie decnt- • 
rsoipiî qe dpenTaTea qepe a ni ce «aqe» Ns dagï -|3 
dap BpeztmÆoT minqinoaccï sne^TÎpï a uptminauiMOp 
oaTpieï, maï oigenTûgï .pn Jiiniirje ii.Y.nt Jia anea nds- . d 
napé na, din domenspi^e CTaTSvisï uii din Kon'rpîosgïa I 
Venepa.it a TBTiwop «ii.iop naxpieî a.iKtTsiodsce «on- \

, dspï nenxps o canut nagîonoat, et ce noart «anq__
^ ■ . .....- • - - ' • - - —- " .S»«a.»*0W.*9ntpape, ..«»eçsiijdsçe, RH.iiepi^xo^. .

non«»«, po™ ■
DnenTaTe (Dptgie. kîbzsÎ. Uli acoe.i ce estntm de psininea pociï ‘i© ce

„„-„„OPIS K-BTPB TOJJÏ HPOUPIETSP1I *AK™ 0,1 Í0B^ie "" 01 »»»"Ve” •*“
HPOBizOPio^ MOanj 11 gipea qea adoBtpart «tpt narssa nimsaslf.

Dorons^ Mînîerps din .itsnTps ecTO ^nçtp^ft|! Ä
nsB.iÎKa aqeaera tootc gapa cnpe yjiinj^a TSTS^top
fiponpieTapMop de momiï. ’ v‘ * '

*

:•

V*

!

IVWV'»'

rSBEPNSA

^pagMop!
Aqel »anii cKSAftT ^n nsme^e dpenTtgif mi ________

Tinorpaaia asï M. A. Focenri ini tfinTepxajidep.
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:
je! n«B,ii*ic tui CT» ne adBEX napa 
lapiuie Ksmn.iirb.
Ü,t daijï m.i.na Fencpncjisí ilpoui- 
ise anapinia!!!....

«nepno.isï llpouixopi«.
ÎT ftnrporuaxicï.

aï «»pxjjieï n’a» retet aDea KByeï cx uxuxcTBiacKx ne 
nini »na din K.iace.ie cojiien.i£iï. Eï ţipa* nx npeKrm 
n» e dpenT a niepde neï maï ms^u.1 ucnTpo mcï maï 
nsjiinï, acemenea ne e dpciiT n niepde coï, 'îcT maï 
UBţţinî, neaTps «>pajiiï uoutpiï cxTenï, »ici nia» mE.ijiï, 
kxtï a'ieacTa ap «i ci.inÎK. Ne ncKS.iTaiij dap «i-pani- 
-lop BÎK.tene.ie imnBTajnï mi dsæmane^e .]kuiniiiiji,xpï 
*ie pxcnvr.ndecK rspe.ie miniinoacc a ase.iop ne ko 
nxpepe de pi.» ag bxtbt nece^iia uee.ukt» mi m.dea;- 
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MONITORUL ROMÂN
BUCUREŞTI »

3unie 19 Ânul 1848N. 1

Pe lot minutul guvernul provizoriu primeşte încredinţări că mântui
toarele aşezăminte ale constituţiei au avut un ecou puternic în . 
toată ţara.

Astăzi s’a înfăţişat la guvernul provizoriu o delegaţie numeroasă de 
orăşeni din Ploeşti .însoţită de Sfatul orăşenesc, având în cap pe părin
tele protopopul oraşului şi alţi preoţi cu crucea, evanghelia şi steagul 
tricolor, şi după ce şi-a exprimat marea bucurie ce le-a adus proclama
rea constituţiei prin care se dă la toţi deopotrivă dreptul neamului ome
nesc, drept dat omului delà Dumnezeu, dar refuzat şi înecat prin siste
ma vechiului guvern, au declarat că ei sunt hotărâţi cu toţii a apăra 
aceste drepturi ou chiar a lor viaţă. Apoi au arătat deplina mulţumire 
ce simt că văd în capul acestui guvern, alcătuit de« bărbaţii liberi, pe Prea 
Sfinţia Sa Părintele Mitropolit, şi au făcut şi din parte-le urări pentru 
toţi bărbaţii ce au lucrat pentru aceste mântuitoare aşezăminte.

După aclamaţii de bucurie repetate cu entusiasm de toată aduna
rea, D. K. Rosetti a răspuns în numele Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mi
tropolit că Guvernul provizoriu simte cea mai vie mulţumire că depu
taţii oraşului Ploeşti au fost cei d’întâi ce s’au grăbit a încredinţa pe 
Guvern de simpatia ce judeţul acesta a avut pentru instituţia acestor 
principii.

Că Guvernul Provizoriu jură şi acum naţiei că va face putincio- 
sul spre a consolida şi a aplica aceste principii pe calea cea mai dreaptă, 
cea mai largă şi sinceră, şi că rămâne răspunzător înanitea naţiei des
pre toate actele sale. Crede însă guvernul şi crede religios, că Românii 
care au lucrat cu atâta energie, cu atâta curaj, înţelepciune şi pace spre 
întemeerea acestei mântuitoare constituţii, va fi gata a o apăra de orice 
•vrăjmaş ce ar năvăli din afară ca s’o înnece, şi că-şi vor da chiar şi 
viaţa pentru a ei apărare“.

Aci s’a oprit d. Rosetti, şi mişcarea mulţimii era la culme. In mijlo
cul a mii de aclamaţii, am văzut lacrâme de bucurie curgând pe feţele 
mai multor bătrâni. Prea Sfinţia Sa i-a binecuvântat şi au strigat cu 
toţii : „Trăiască România, Trăiască frăţia“.

s
i

t

1NOI GHEORGHE DIMITRIE BIBESCU V. V.

Cu mi'la lui Dumnezeu Domn stăpânitor a-toată Ţara Românească.
Către Sfatul miniştrilor.
Fiindcă simţ că puterile-mi nu sunt potrivite cu cererile celor de 

astăzi împrejurări, şi spre a nu mă bate vreodată cu cugetul că am pri
mejduit soarta Ţării, ţiind cârma oblăduirei mai mult de cât putinţa 

•mea értâ, o încredinţez în mâinile (Dumneavoastră, şi întru iarăşi în via
ţa privată cu acea mulţumire ce aduce o conşciinţă curată.

(Urmează iscălitura M. Sale).

Bucuresci, 13 Iunie 1848. ■;

!
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Fostul Domn Gheorghe Bibescu, deşi a consfinţit sfintele drepturi 
ce Românii recâştigară, simţindu-se însă aoum slab de boală şi ne mai 
putând ţine cârma în mână, astăzi şi-a dat demisia, lepădându-se de' 
toată puterea sa.

Astăzi dar Patria aflându-se în împrejurări grele, să numiră Gu
vern, mai jos însemnaţii Români, cari sânt oameni ce s’au jertfit pentru 
Patrie şi jură că şi astăzi să moară pentru dânsa.

Guvern Provizoriu :

Prezident : Părintele Mitropolitul 
Ioan Eliad 
Ştefan Golescu
Teii
Magheru
Scurţi:

Secretarii Guvernului Provizoriu :

K. A. Rosetti 
N. Bălcescu 
A. G. Golescu 
1. K. Brătianu!

Ministru din lăuntru : Nikolae Golescu 
Ministru Dreptăţii : I. Kâmpineanu 
Ministru trebîlor din afară : I. Voinescu II 
Ministru Finanţii : K. N. BUlipesou 

• ' Obscescul Controlor : Gheorghe Niţescu 
Ministru de Răsboi : Ioan Odobescu 
Ministru instrucţiei publice ; I. Eliad
Vremelnicesc Komamdant al gvardii naţionale: Skarlát Creţulescu* 
Prezidentu sfatului orăşenesc : Const. Creţulescu 
Şeful poliţiei : Mărgărit Moşoiu

Anul 1848, Iunie 14

I

1

IN 'NUMELE PGPODULUI ROMÂN 
DREPTATE ŞI FRĂŢIE

Guvernul vremelnic decretă :
Steagul naţional va a-vea trei colori, albastru, galben şi roşu. Deviza 

română care va fi scrisă, atât pe steaguri, cât şi pe monumentele şi de
cretele publice se va compune din aceste două cuvinte: dreptate, frăţie.

Dreptatea, această stea strălucitoare oare luminează omenirea şi o 
povăţuesce fin calea binelui, voesoe -ca oamenii să fie întâi slobozi şi de- 
o potrivă, şi frăţia, acest sentiment străbun românesc leagă inimile pen-" 
tru obscescul folos.

Membrii guvernului provizoriu:

Neofit, Mitropolitul Ungrovlahiei
G Scurţi
N. Bălcescu, A. G. Golescu, K. A. Rosetti, I. K. Brătianu»

N. 1, Anul 1848, Iunie 14.

!
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IN NUMELE POPOLULUI ROMÂN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Guvernul vremelnic decretă :
Potrivit voinţii popolului, toate rangurile civile se desfiinţează pen

tru totdeauna. Nimeni, de acum înainte, nu va mai putea a-şi lua vr’un 
rang în nici un act public.

Singura desebire ce va exista între Români va fi acea a virtuţilor 
$1 a slujbelor către Patrie.

I

Membrii Guvernului provizoriu :

Neofit, Mitropolitul Ungrovlahiei 
G. Scurţi
I. K. Brătianu, Bălcescu, A. G. Golescu, K. A Rosetti.

N. 2. Anul 1848, luna Iunie 14.

TN NUMELE POPOLULUI ROMAN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Guvernul provizoriii decretă ;
Potrivit voinţii popolului, censura este desfiinţată pentru totdeauna. 

Orice român are dreptul de a vorbi, a seri şi a tipări slobod asupra tu- 
tulor lucrurilor; se înţelege însă că întrebuinţarea acestei libertăţi nu 
implică aubuzul ce ar putea (face unii1, detfăimând viaţa» privată a locui
torilor sau invitând popoiul la nesupunere către legi şi guvern, abuzuri 
ce vor fi pedepsite de tribunalurile competente.

Membrii Guvernului provizoriu :

Neofit, Mitropolitul Ungrovlahiei 
G. Scurţi
I. K. Brătianu, Bălcescu, K. A. Rosetti, A. G. Golescu. 

N. 3. Anul 1848, Iunie 14.

IN NUMELE POPOLULUI ROMÂN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Guvernul provizoriu decretă :
Fiindcă naţia Română prin revoluţia de la 11 au manifestat dorinţa 

de a avea o gvardie naţională, şi Guvernul vremelnicesc găsind că acest 
fel de instituţie este de neapărată trebuinţă de a se întocmi mimâi în
dată, decretă formarea acestii gvardii în toată ţara cu a căreia organi
zaţie se însărcinează ministru dinăuntru, şi tot de o dată numesce de 
comandant al gvardiei d’îm Capitală pe colonelul Scarlat Creţulescu.

Neofit, Mitropolitul Ungrovlahiei
G Scurţi
I. K. Brătianu, N. Bălcescu, K. A. Rosetti A G Golescu.

N. 4., Anul 1848 Iunie 14
; j\.
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IN NUMELE POPORULUI ROMÂN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Guvernul provizoriu .

Cetăţeni !

Fiindcă acum se constitue gvardia naţională ce tot Românul a sim
ţit că ea numai poate fi asigurarea unui oraş, fiindcă în ţară nu se alfa 
arme de vânzare, Guvernul vremelnic face un apel la tot Românul caire 
are două pusei să împrumute una statului.

Guvernul vremelnic, sigur fiind că naţia Română care scie să facă 
o revoluţie ale căreia fapte fură bazate pe poveţile evangheliei o să as
culte apelul nostru, rugăm pe cetăţeni să le dea în primirea comandan
tului gvardiei naţionale la palatul cel vechiu.

Membrii Guvernului provizoriu :

Neofit, Mitropolitul Ungro-Vlahiel
G. Scurţi
T. K. Brătianu, K. A. Rosetti, N. Bălcescu, A. G. Golescu.

N. 5. Anul 1848. Iunie 14.

IN NUMELE POPOLULUI ROMÂN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Guvernul provizoriu decretă :
Pedeapsa degradatoare cu bătae se desfiinţează pentru totdeaua în 

Ţara Românească, atât în partea civilă cât şi în cea militară; până la 
reformarea condicii criminale această pedeapsă se va treîmplini cu o în
chisoare de la una până la cinci zile.

Pedeapsa cu moarte care de atâţia ani nu s’a simţit nevoe a se în
trebuinţa în Ţara Românească se desfiinţează asemenea pentru tot
deauna.

Neofit, Mitropolitul UngroVlahiei 
G. Scurţi
I. K. Brătianu, N. Bălcescu, K. A. Rosetti, A. G. Golescu. 

N. 7., Anul 1848, Iunie 14.

IN NUMELE POPOLULUI ROMAN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Guvernul provizoriu :

Fraţi Români!

Ziua de 15 Iunie va rămânea o zi strălucită, o zi neştearsă în ana
lele noastre. Ziua de 11 Iunie ne dete libertatea, ne reîntregi în dreptu
rile strămoşeşti, ziua de astăzi ne întări într’ânsele, ni le asigură. Astăzi 
tot Popolul din Capitală, toată garda naţională, toată osdrea adunată 
în câmpul FilaretuQiui în fiinţa Guvernului Provizoriu, ascultară în reli
giozitate slujba Sfintei Sfeştanii; după aceea Br. Sf. Mitropolit stropi cu 
aiaszna, şi sfinţi Steagurile Gardei Naţionale şi ale armiei, şi apoi cu to
ţii jurară credinţă naţiei şi acelor 21 puncturi decretate de popol. As-

!
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tăzi fu ziua în care toate clasele soţietăţii se înfrăţiră. De astăzi Ţara nu 
mai e împărţită în clase vrăşmaşe şi cu interesuri împotrivite. Astăzi 
toţi lăcuitorii Ţării sunt români, sunt deopotrivă, sunt fraţi. De astăzi 
în Ţara Română nu va mai fi decât o turmă şi un păstor. Un păstor- 
’egea, ce fiind espresia voinţii tutulor va fi glasul dreptăţii, glasul lui 
Dumnezeu, şi o turmă tot popolul.

Fraţi Români ce n’aţi avut norocire a vă afla de faţă la această ser
bare solemnă, bine-cuvântaţi aioeastă zi de înfrăţire şi căutaţi a duce în 
toate părţile înfrăţirea tutulor claselor într’o singură dorinţă, într’un 
singur interes : acela al naţiei întregd.

Membrii Guvernului provizoriu :

Neofit, Mitropolitul Ungro-Vilahiel 
G. Scurţi 
I. K. Brătianu 
A. G. Golescu

N. 16., Anul 1848, Iunie 16

P

IN NUMELE POPOLULUI ROMAN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Guvernul Provizoriu dorind a se păstra neştearsă aducerea aminte 
à solemnităţii serbată în 15 Iunie în câmpul Filaretului, solemnitate în 
care toate clasele soţietăţii se înfrăţiră şi jurară credinţă voinţii popu- 
lului, hotărăşte :

ART. 1. — Câmpul Filaretului de aoi înainte va purta numirea de 
CÂMPUL LIBERTĂŢII.

Membrii Guvernului provizoriu :

Neofit, Mitropolitul Ungro-Vlahiei
G. Scurţi
N. Băleanu
I. K. Brătianu
C. A. Rosetti
A. G. Golescu

N. 17., Anul 1848, Iunie 17.

IN NUMELE POPOLULUI ROMAN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Fraţilor cetăţeni!

Unii din cei care până la 11 Iunie au trăit în paguba fraţilor lor şi 
cărora le este greu ca din stăpâni să ajungă fraţi, nu pot să uite tre
cutul şi legăndu-se de nădejdi absurde şi criminale, cred că feluri 
de calomnii şi născociri vor isbuti să turbure liniştea ca să ne coboare 
din féricirea în care ne urcă Dumnezeu în ziua de 11 Iunie, reanuncân- 
du-ne în iaduri. De aceia, fraţilor, Guvernul să cunoasce îndatorat a 
face cunoscut că nici una din acele veşti nu sunt adevărate. Ţara în u- 
nanimitate a primit cu strigări de bucurie aceea ce aţi consfinţit la 11 
Iunie. Mădularii Guvernului Provizoriu, D. D. Teii şi Eliad care înce
puseră mişcarea peste Olt sânt triumfători în Craiova, şi peste puţin îi 
vom avea aici; iar cât pentru sgomotul ce au răspândit vrăjmaşii liber
tăţii că armii străine au intrat în Ţară ,este fără nici un temeiu, fiindcă
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Guvernul ar ii fost cel dintâi care ar ii primit ştirea. Nu încetaţi dar 
fraţilor, de a depărta, de a reduce la nimicnicire orice calomnie, orice 
intrigă; nu încetaţi de a da un ajutor serios Guvernului Provizoriu prin 
a voastră întreagă încredere, şi atunci Guvernul ia asupra lui răspun
derea că viitorul României va ii cel mai fericit. Şi cum ar fi altul pen
tru o naţie ca a’noastră pe care totdeauna o mână Dumnezeească a po
văţuit-o pe calea binelui.

Mădularii Guvernului Provizoriu :

Neofit, Mitropolitul Ungro-Vlah iei 
G. Scurţi 
K. A. Rosetti

Secretarii guvernului

N. Bălcescu 
I. K. Brătianu 
A. G. Golescu 
K. A. Rosetti.
No. 18 Anul 1848, Iunie 16.

IN NUMELE POPOLULU1 ROMÂN 
DREPT ATE-FRĂŢ1E

Guvernul Provizoriu, către cetăţenii bucureşteni

FRAŢILOR !

Aspra şi vicleana tiranie ce v’a apăsat sub guvernul trecut nu o 
putea răsturna decât prin mişcări revoluţionare, a trebuit dar să vă 
sculaţi fraţilor, să scuturaţi jugul tiraniei şi să vă câştigaţi sfintele 
drepturi de cetăţean cu primejdia vieţii voastre şi a iinişcii obşcesci. 
Acum însă ca să puteţi statornici un guvern care să răspunză cu totul 
la această sfântă formulă Dreptate-Frăţie acum, cea dintâiu şi mai 
neapărată trebuinţă este de a îngriji ca nucumva să se turbure câtuşi 
de puţin liniscea publică căci cea mai mică neorânduială ar putea să 
ne ducă drept la anarşie şi din anarşie nimic alt nu poate eşi decât 
iarăşi cel mai cumplit şi grozav despotism. Aşa dar înţelegeţi fraţilor că 
numai vrăjmaşii noştri numai vrăjmaşii binelui obscesc, numai acei 
cari doresc şi visează întoarcerea tiranei, numai acei se bucură de a- 
narşie şi numai dânşii au interes a provoca adunări turburătoare şi 
urmări nelegiuite, deci iferiţi-vă fraţilor de dânşii şi să nu cădeţi în 
cursele lor. Cunoaşteţi că ei sunt cei .mai mari vrăjmaşi ai revoluţiei şi 
daţi mâna guvernului ca să poată stăvili relele 'lor uneltiri.

Iată guvernul Provizoriu care l-aţi împuternicit ca să ţie cârma ţării 
până să poată săvârşi alegerea şi chemarea obscescei adunări, iată el 
declară' că este gata a da ascultare deputăţiilor trimişi din partea ■ cetă
ţenilor ca să arate Guvernului dorinţele, bănuelile, sau orice păsuri ale 
mulţimii. Insă când se deschide astfel o cale liberă şi legală pentru 
orice reolamaţie Guvernul nici decum nu mai poate ierta nisce recla
maţii turburătoare şi primejduitoare pentru liniscea obscească şi el de
clară că este hotărât a pedepsi cu asprime de acum înainte pe acei 
care ar mai cuteza cu urmări turburătoare şi nelegiuite să primej-

:



235

duiască întemeerea fericii publice şi să ne aducă ţara în pericol de o 
anarşie cumplită.

Bunilor patrioţi daţi Guvernului Provizoriu ca să împiedice a-
narşia!!!

Membrii Guvernului Provizoriu :

Neofit, Mitropolitul Ungro-Vlahiei 
G. Scurţi

Şeful Guvernului.
N. Bălcescu 
I. K. Brătianu 
C. A. Rosetti 
A. G. Golescu
No. 20. Anul 1848 — Iunie 16.

DEPARTAMENTUL DIN LÀUNTRU

C. Redacţia Buletinului.

Pentru asigurarea îndestulării oraşului Târgovişte despre articolul' 
pâinii, pe anul ce se începe delà viitoarea lună August, hotărându-se a- 
se face mezat la zilele însemnate, şi anume la 20, 25 şi 30 ale acescia 
precum cârmuirea -locală prin raportul Nr. 3288, arată să scrie C. Re
dacţii a publicui prin glasul Buletinului ca doritori ce vor voi a lua 
asupră-le acea însărcinare să se arate în presudvia Magistratului de 
acolo, 6pre a încheia contract după orânduială.

Şeful Departamentului. N. Golescu.

N. 3066. Anul 1848. Iunie 14.
Şeful secsii, Steriadi

PUBLICAŢIE
«

Din porunca Guvernului provizoriu se popresc toţi aceia ce vor 
umbla pe uliţe cu arme, atât ziua cât şl noaptea, fie din popol sau- 
gvarda naţională, osebit numai aceia ce se vor «fila orenduiţi de pa
trulă prin oraşu, ca cu această să se poată (feri -mai mult orice rău s’ar 
putea produce din partea acelora ce vor cugeta.

Şeful Gvardiei, Scarlat Creţulescu.

PUBLICAŢIE

Pentru cea mai după urmă oară vi se face cunoscut că tot cetă
ţeanul ce va avea drept de a se. putea subscrie la gvardia naţională, a- 
dică aceia ce sunt şezători în casele lor, chiriaşi, prăvăliaşi, şi mese
riaşi, şi toţi cei de caracter, dacă nu se vor înscrie -în listele comisii 
respective, vor pierde dreptul acela ce se va hotărî pentru cei aflaţi fn 
gvarda naţională precum asemenea nu vor avea nici un drept de a* 
fi alegător şi ales.

Şeful Gvardii, Scarlat Creţulescu.

£m
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IN NUMELE POPOLULUI ROMÁN 
DREPTATE — FRĂŢIE

Guvernul Provizoriu către toţi .proprietarii de moşii.

FRAŢILOR !
Acel care s’au sculat în numele dreptăţii şi ai frăţiei n'au putut 

avea cuget să năpustească pe nici una din clasele soţietăţii. Ei sciau că 
precum nu-ie drept o pierde cei mai mulţi pentru cei mai puţini, ase
menea nu e drept a .pierde voi, cei mai puţini, pentru /fraţii noştri 
săteni, cei mai mulţi, căci aceasta ar fi silnic. Nu ascultaţi dar fra- 
•ţilor viclenele imputaţii şi dujmanele înştiinţări ce răspândesc 
rile mincinoase a acelor* ce ou părere de rău au văzut veselie publică 
şi nădejdile frumoase ce patrioţii pun în glorioasa revoluţie de la 
TI Iunie.

Dragilor ! Nimeni n’a putut avea în gând a vă răpi moşiile. Popo~ 
Iul român voesce ca săracii săteni, plugarii hrănitori ai oraşelor, cari 
până acum au purtat toate greutăţile ţării prin munca lor şi carii de 
atâtea veacuri au lucrat moşiile şi le au îmbunătăţit şi au hrănit pe 
strămoşi noştri, să aibă şi ei drept la o părticică de pământ. Acea păr
ticică şi acum este lăsată ca pentru hrana lor, şi ţăranii plătesc pentru 
-dânsa o arendă foarte (împovărătoare de la regulament încoace.

Ei plătesc clacă, iobăgie, dijmă. Acum patria recunoscătoare către 
fraţii noştri săteni, a hotărît principiul şi a consfinţit prin jurământ ca 
să scape pe fratele sătean de -robia clătii, a iobăgiei şi a dijmei; însă 
Patria, ca o mumă bună a -tuturor, nu voeşte ca această măsură de în
frăţire să fie spre paguba proprietarilor; de aceia guvernul provizoriu 
-declară, ca să fie în cunoştinţa tutulor, atât a fraţilor săteni, cât şi a 
fraţilor proprietari că deşi s’a hotărât şi s’a jurat sfinţenia principului, 
însă până când nu se va aduna obşteasca adunare constituantă care să 
chibzuiască şi să hotărească cum se cuvine ca stăpânirea să despăgu
bească pe proprietari pentru desfiinţarea drepturilor de care se bucu- 
rau ei- până acuma, până atunci nu e drept, nici nu este ertat, ca să
tenii se înceteze de a răspunde proprietarilor sau arendaşilor de moşii 
îndatoririle proprietăreşti afară de acea infamă iobăgie.

Şi voi, -proprietarilor de -moşii, voi, fii ai acelora care acum 1G0 de 
.-«ni în obşteasca adunare de la anul 1746 proclamară evangelrcul prin
cip al libertăţii ţăranilor păfrundeţivă de glasul ţării care vă roagă ca 
ya complectaţi aceea ce părinţii voştri au făcut, declarând pe ţăran 
•proprietar de o mică părticică de pământ trebuincioasă pentru hrana 
lui, ca astfel să putem avea o patrie -tare şi unită în dragostea fiilor 

^»ăi, căci fără aceasta libertatea -ţăranului este iluzorie câtă vreme se 
va păstra încă obiceiul clăcii.

Aşteptaţi până la obşteasca adunare unde toate stările vor avea gla
sul lor care în Înţelepciunea sa şi prin o lungă şi serioasă desbatere va 
chibzui şi va găsi mijloacele despăgubirii ce dreptatea cere a vi se face. 

;Nu daţi dar crezământ mincinoasei uneltiri a vrăşmaşilor patriei, mai 
.aşteptaţi în linişte până la acea adunare ca, din domeniurile statului 
şi din contribuţia generală a tutulor fiilor patriei alcătuindu-se fonduri 
pentru o bancă Naţională să se poată face acea răscumpărare legiuin- 
du-se un venit hotărât şi statornic pentru fiecare proprietar, sau să se 
ia orice altă -măsură ce «înţelepciunea adunării va chibzui. Şi astfel se 
•scăpăm de ruşinea robii te se numeşte dacă şi iobăgie şi să ajungem 
la înfrăţirea cea adevărată fără paguba nimului.

Domnul Ministru din .lăuntru este însărcinat a publica aceasta în 
.toată ţara spre ştiinţa tuturor proprietarilor de moşii

gu-

J

'inimii inTini



l

PUBLICAŢII CE AU SERVIT AUTORULUI 
LA SCRIEREA ROMANULUI

Fiind foarte tânăr (21 de ani) când a scris romanul „aDirt 
vremea lui Câpitan Costache» şi cu înverşunare atacat din pricina 
ideilor pentru care milita, Al. Antemireanu, tcmându-se ca «ama*' 
torii de scandal» să nu-i scoată învinuirea de a fi plagiat —în
trucât e vorba de «un roman istoric», spune într’un articol din 
Epoca — din acea vreme :

„împrumutând din deosebite scrieri, multe episoade şi anec
dote, cu tot caracterul lor pur istoric tot mai bine e să preîn
tâmpin ori şi ce dezagramente posibile — şi, ce nu e posibil în ţara 
românească ?

Iată principalele isvoare de cari m’am folosit, pe lângă cele' 
orale, în scrierea lui Căpitan Costache :

«Histoire politique et sociale des principautés danubiennes,- 
par Elias Régnault, Paris. Paulin et Chevalier, 1855. — La Rou-- 

. manie, histoire, langue, littérature, etc. par I. A. Vaillant, Paris. 
Bertrand. 1844. — Mémoires sur l’histoire de la régénération rou- 
mâine, I. H. Rădulesco.— 1851. Scrisori din Exil şi — Impresiile 
unui proscris de acelaş. — Scrisori către V. Alexandri şi Amintiri 
din pribegia după 1848 de Ion Chica, Edit. Socec 1887 şi 1890.—

Capii Revoluţiunii Romane delà 1848, Exilul meu la Snagov 
şi, Corespondenţa secretă a capilor mişcării delà 1848. — (2 voi.) 
toate patru de C. D. Aricescu (1866. 1856. ,1874). — Nicolae 
Bălcescu, viaţa timpul şi operile sale de Gr. G. Tocilescu. i8j2.— 
Istpria fondării oraşului Bucureşti, de Papadopol Călim ah, 1882.— 
Scrieri din juneţe şi din Exiliu de C. A. Rosetti, Bucureşti, Stu-
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diu de Berindey în Revista Româna. 1860. — Suveniri contimpo
rane de G. Sion, etc. etc.

Domnia lui Bibescu, de Pr. G. Bibescu. Trad. de B. Flo- 
rescu. Buc. 1893, 2 voi.

Revoluţia din 1848 a Românilor delà Dunăre de Em. Kinezu. 
1859. Martirii delà 48 şi salvatorii de la 66 de G. Mârţescu• 
Buc. 1878. — Biografiile politice ale oamenilor mişcării naţionale 
din Muntenia la 1848, de Gr. Zosima ed. II. 1884.

Aşişderea colecţiile ziarelor : Pruncul Român, Popolid Suve
ran, învăţătorul satelor, Curierul Român, etc.
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