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Pînă la jumătatea
veacului al XVII-lea





I. Înainte de întemeierea domniilor

Călătoriile în pămîntul românesc încep abia de la sfîrs, itul
veacului al XIV-lea. O observat, ie preliminară: de ce îna-
inte de 1389 nu-s călători cari să fi străbătut t, ara noastră
s, i să fi lăsat o descriere a acestei t, ări? N-ar fi o pagubă
esent, ială dacă n-am cunoas, te unele din scrisele călătorilor
din veacul al XVII-lea s, i al XVIII-lea, pe cînd, dacă am avea
pentru anii 1350, ori pentru o dată din secolul al XIII-lea,
lucruri privitoare la noi, ele ar fi de un folos extraordinar,
dat fiind că primele documente privitoare la T, ara Româ-
nească, scrise în limba latină s, i mai tîrziu în slavonă, sub
influent, a vecinilor de dincolo de Dunăre, bulgari s, i sîrbi,
dar mai ales sîrbi, sînt abia de prin anii 1370, iar, în ce
prives, te Moldova, documentele, afară de anume legături
eu străinătatea, sînt încă mai recente. S, i cronicile, sau
ceea ce precede cronicile totdeauna, analele, însemnînd
în cîteva cuvinte evenimentele, nu pornesc decît ceva mai
tîrziu, prin secolul al XV-lea, s, i ele cuprind numai însem-
nări după pomelnicele păstrate în mănăstiri, în legătură
cu ctitorii lor, dînd numele deosebit, ilor domni, s, i, ici s, i
colo, amintirea unei lupte. Dar, afară de cît, iva călugări
franciscani, cari au mers în părt, ile răsăritene, nu de dra-
gul nostru, nu din dorint, a de a ne cunoas, te, ci din nevoi



de propagandă, cam prin anii 1250–1260, în t, erile ocupate
de tatari, pe cari misionarii credeau să le poată cîs, tiga la
credint, a romană, afară de notele pe scurt ale unui Jean de
Plan-Carpin, ale unui Ascelin s, i unui Rubruquis, cari tot, i
vorbesc de poporul la care veneau, iar nu de elementele
supuse acestui popor, cum eram s, i noi, orice s, tire lipses, te
pentru vremea veche.

Cauza este că marile drumuri de comunicat, ie cu Ră-
săritul s, i cu Sud-Estul european nu treceau prin părt, ile
noastre. S, i se înt, elege bine de ce: pentru că nu exista o
ordine asigurată în aceste părt, i s, i călătorii căutau totus, i o
s, igurant, ă a drumului s, i mijloacele materiale pe care trebu-
iau să le aibă pe acest drum. Călătorii se cam prădau la noi
s, i, mai tîrziu. Guillebert de Lannoy, pe vremea lui Alexan-
dru cel Bun, a fost jăfuit; s, i alt, i călători înseamnă aceste
prădări, des, i domnii întrebuint, au acuma toată energia ca
să oprească acest lucru.

Am mai putea spune, chiar de acum, încă un lucru,
anume că, deoarece drumul mai scurt totus, i trecea prin
părt, ile noastre, t, erile românes, ti au fost întemeiate s, i din
cauză că populat, ia noastră ajunsese la o cons, tiint, ă superi-
oară despre puterile sale s, i despre t, intele pe care le puteau
urmări aceste puteri, dar s, i din nevoia de a avea un păzitor
al drumului mai scurt care trecea prin teritoriul nostru.
Atunci domniile noastre au fost fundate s, i cu mijloacele
materiale date de drumet, ii negustori pe aici.

Înainte de aceasta însă erau două drumuri mari către
Răsărit: unul trecea la nord de Moldova de mai tîrziu, prin
părt, ile Galit, iei, pornind din Europa centrală, din părt, ile
germanice, spre a trece în stepa rusească. Drumul acesta
era foarte natural, fiindcă, înainte ca să-l bată misionarii
în secolul al XIII-lea, fără îndoială că-l bătuseră atît, ia ne-
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gustori germani. Monede germane se găsesc nenumărat
de multe în stepa răsăriteană. Negustorii făceau parte
din acea vastă asociat, ie medievală care se numea Hansa
s, i pe care o formau Lübeckul, Brema, Hamburgul s, i alte
centre hanseatice. Mergeau pe această cale de nord s, i pă-
trundeau pînă foarte adînc în părt, ile Novgorodului. O
parte din oras, ele ruses, ti au fost întemeiate prin aces, ti ne-
gustori; as, ezămintele pe care le-au conservat aceste oras, e
pînă tîrziu în secolul al XVII-lea sînt as, ezăminte germa-
nice, avînd un drept, prin urmare o bază de jurisdict, ie,
cu totul deosebit de dreptul consuetudinar, de obiceiurile
pămîntului ale rus, ilor s, i slavilor în genere.

Un alt drum, care ducea către Peninsula sud-estică a
Europei, către Peninsula Balcanică, trecea prin Ungaria,
străbătînd-o în diagonală. Drumul acesta era obis, nuit s, i
pe vremea bizantinilor: el ajungea în părt, ile Belgradului
s, i la însemnata cetate care a fost în evul mediu Branicevo,
se cufunda pe urmă în vasta pădure sîrbească s, i bulgă-
rească, ce ocupa un teritoriu imens. Părt, ile dintre Nis,
s, i Vidin erau cuprinse de acea foarte mare pădure, cum
s, i prin alte părt, i din regiunea aceasta răsăriteană exis-
tau codri imens, i ca acela de la care Teleormanul s, i-a luat
numele (Deli-orman înseamnă „pădure mare”, s, i este un
Deli-orman s, i în părt, ile dobrogene, unde iarăs, i a fost, deci,
o pădure mare). S, i în părt, ile judet, ului Ilfov, exista pădu-
rea cea mare a Vlăsiei, a cării amintire s-a păstrat în limbă,
pentru că încă în secolul al XVIII-lea pădurea exista. Tot
as, a în Moldova aflăm codrul Ghigheciului, de unde un
t, inut întreg s-a numit Codrul, s, i în judet, ul Dorohoi pă-
durea care începea la gura Hert, ei s, i pe care o pomenesc
anecdotele populare.

Se străbătea, prin urmare, pădurea aceasta mare sîr-
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bească s, i se mergea către Adrianopol s, i Constantinopol.
În felul acesta noi eram cuprins, i, ca o regiune fără

rost pentru cultură, în triunghiul care se făcea între aceste
două linii de drumuri.

Iată de ce n-au trecut călători prin părt, ile noastre îna-
inte de Peter Sparnau s, i Ulrich von Tennstädt, la 13891.

Dar, dacă am fi avut o descriere de călătorie prin părt, ile
noastre înainte de 1839, iată ce ne-ar fi putut povesti că-
lătorul, s, i de data asta ne substituim, lui, cu informat, ii
căpătate pe alte căi.

Acela care, în loc să se îndrepte spre Belgrad prin Unga-
ria de sud, ar fi luat drumul Ardealului, de acolo ar fi trecut,
cum au trecut cavalerii teutoni, după 1200, în părt, ile Câm-
pulungului, – unii pretind că s, i prin părt, ile Buzăului, dar
nu găsesc nici o dovadă pentru aceasta. S, i de la Cîmpu-
lung ar fi coborît pe Rîul Doamnei în valea Dîmbovit, ei,
iar prin acea vale, fără să atingă Tîrgovis, tea, as, ezată pe
valea altui rîu, Ialomit, a, ar fi ajuns la Bucures, ti, care pe
vremea aceasta era un simplu sat, fără cetatea de mai tîr-
ziu, în umbra căreia s-au dezvoltat Bucures, tii vechi –, pe
malul celalt. De la satul urmas, ului mos, ului Bucur ar fi
trecut la Giurgiu, s, i pe la acest vad ar fi ajuns în Peninsula
Balcanică.

Să ne punem în locul călătorului de atunci s, i să dăm o
impresie a principatului T, erii Românes, ti as, a cum el exista
atunci.

Cine, pe la 1260–80, ar fi luat drumul Ardealului, ar
fi găsit o T, ară Românească pe care noi, astăzi, trebuie să

1Manuscriptul călătoriei se află în biblioteca de la Weimar; l-am
retipărit în Acte s, i fragmente privitoare la istoria românilor, III. Călăto-
ria, analizată în Istoria comert, ului a mea, I, cuprinde numai localităt, ile
din cale.
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facem sfort, ări de minte. Înlăturînd anume prejudecăt, i
s, i idei primite în s, coală, pentru a o înt, elege. T, ara Româ-
nească, în cons, tiint, a poporului nostru, însemna tot pă-
mîntul locuit de români asupra căruia nu s-a întins o stă-
pînire străină. Evident, românii din vremea aceea nu erau
în stare să zugrăvească această t, ară, ei cari nu scriau s, i nu
cetiau; cu toate acestea nu s, tiu dacă e mai bine să aibă un
popor o hartă pe care o poate zugrăvi, dar nu ar putea-o
apăra, decît să aibă o t, ară pe care să s, tie a o apăra fără să
fie în stare a o zugrăvi.

T, ara Românească însemna o concept, ie absolut romană,
pe de o parte, s, i, pe de alta, absolut modernă, fiindcă epoca
modernă t, ine samă de dreptul nat, ional s, i de configurat, ia
geografică, cu hotarele ei naturale. Poporul nostru s-a în-
dreptat după lucruri pe care alte popoare le-au neglijat.
El s, i-a închipuit t, ara lui totdeauna în legătură cu întreg
trecutul s, i tot pămîntul pe care l-au locuit ai lui.

Deci, cînd în anume documente ungures, ti se întîlnes, te
pomenirea „t, erii” sau a „pădurii românilor”, nu trebuie să
ni le închipuim cu caracter local, ci în legătură cu această
concept, ie populară, as, a de veche, as, a de vastă, as, a de
dreaptă s, i as, a de fecundă, care este a T, erii Românes, ti de
caracter nat, ional s, i de configurat, ie geografică naturală.

Intrînd în Ardeal, se vedeau oras, e în format, iune, care
fires, te nu erau românes, ti, oras, e întemeiate de sas, i pe baza
privilegiilor date de regii Ungariei cu cîteva decenii mai
înainte. Oras, e încă foarte nouă, dezvoltate astfel din sate:
sas, ii cînd au fost adus, i în părt, ile acestea nu au venit numai
din regiuni pur germanice, ci mai ales din acelea renane,
unde sîngele galic e foarte mult reprezintat; limba lor e
foarte apropiată de dialectul alzacian s, i titlul pe care s, i-l
dădeau odinioară e de „flandri”, din care românii au făcut
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Flondor, cum au făcut „fleandură” din postavul de Flandra.
Era o deosebire vădită între satele lor s, i satele noas-

tre. Satele sas, ilor, fiindcă ei veneau mai mult din părt, ile
Rinului, aveau un caracter coerent, roman, cu case lipite,
cum sînt cele italiene sau franceze, pe cînd satul barbar,
trac, este compus din case risipite, încunjurate cu gard,
avînd ogorul în altă parte, iar tocmai la margene iezerul,
sau heles, teul, s, i pădurea. Dar faptul că în Ardeal satele
săses, ti se întemeiaseră pe bază mai mult romanică, a aju-
tat foarte mult ca ele să se prefacă, potrivit nevoilor econo-
mice, în oras, e; trecerea satelor cu case compacte la oras, e
a fost mult mai us, oară, pe cînd la noi ceea ce a împiedecat
schimbarea a fost tocmai risipirea caselor, oras, ele noastre
chiar păstrînd pînă astăzi caracterul sătesc în mahalalele
lor.

Centrele acestea negustores, ti din Ardeal erau încă
foarte mici; înflorirea lor depindea, cu toate privilegiile de
care se bucurară în curînd, de deschiderea de drumuri, s, i
drumurile nu erau încă deschise.

Afară de aceste tîrguri se ridicau ici s, i colo cetăt, ile re-
gelui Ungariei. Ele veneau după „pădurea regelui” – acesta
este sensul cuvîntului Erdély, de unde s-a făcut Ardealul, –
adecă partea din pădurea cea mare răsăriteană care ajun-
sese în stăpînirea regelui Ungariei: după această pădure
„ultrasilvană” se întindea, dincoace de părt, ile bihorene,
„regiunea de dincolo de pădure”, Transsylvania.

În jurul cetăt, ilor regelui Ungariei, călătorul putea să
vadă un număr de oameni strîns, i din toate părt, ile s, i as, ezat, i
supt supravegherea s, i exploatarea dregătorului numit de
rege, iobagul fiind elementul militar (numele poate fi pe-
ceneg). Aici nu este o inovat, ie a ungurilor, cari nici n-au
inovat nimic, ci au imitat pedant, precum imitează totdea-
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una popoarele finice, uralo-altaice. E sistemul cel vechi
carolingian, germanic: cum au făcut carolingienii fat, ă
de saxoni, în t, inuturile locuite de aces, tia prin mijlocul
Germaniei s, i părt, ile mai orientale, tot as, a au procedat s, i
ungurii, plagiind pe carolingieni, astfel cum, mai înainte
de aceasta, îi plagiaseră slavii din Panonia s, i din Moravia.

Poporul nostru însă, aici ca s, i aiurea, nu cunos, tea de-
cît T, ara Românească, pe care o împărt, ea pe rîuri; chiar s, i
acuma poporul din Ardeal nu recunoas, te Ardealul decît
dincolo de Olt s, i dincolo de Bîrsa: T, ara Oltului nu e Ar-
deal; s, i tot as, a T, ara Bîrsei e în afară de Ardeal. Chiar în
părt, ile nordice s, i nord-vestice sînt t, inuturi care n-au ni-
mic a face cu Ardealul, precum T, ara Oas, ului, de la Havas,
care înseamnă în ungures, te munte, s, i Maramurăs, ul, al
cărui nume vine de la una din apele care curg în aceste
părt, i. În părt, ile de dincoace este t, ara Jiiului, t, ara Oltu-
lui. Nu se mai zice astăzi t, ara Arges, ului, t, ara Prahovei,
t, ara Ialomit, ei, des, i s-a zis fără îndoială odinioară, s, i de
acolo vin numele judet, elor s, i astăzi, căci judet, ul Prahova
înseamnă t, ara Prahovei s, i judet, ul Ialomit, a, t, ara Ialomit, ei;
de aici vin s, i o mult, ime de nume de familii, Prahoveanu.
Ialomit, eanu etc. Iar dincolo, în Moldova, era t, ara Sireti-
ului, t, ara Moldovei, de unde s-a făcut principatul Moldo-
vei, s, i iarăs, i nume de familie ca Sireteanu arată că vechea
concept, ie populară trăies, te în masele de la sate s, i pînă
astăzi.

Deci, călătorul ar fi trecut prin partea de T, ară Româ-
nească ocupată acum de unguri, pe lîngă oras, ele care abia
se înjghebau pe lîngă cetăt, ile în jurul cărora se strîngea
o populat, ie t, erănească mai mult sau mai put, in liberă ori
cea în general neliberă, din care făceau parte s, i românii.
Dacă ar fi mers mult mai spre răsărit, ar fi întîlnit, am
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zice, o „zonă de supraveghere”, care se găsea în mîinile
unor elemente ungures, ti desfăcute foarte de curînd. Fi-
indcă secuii nu sînt nici din vremea lui Atila, nici chiar
din timpul venirii sas, ilor, ci au fost as, ezat, i de cavalerii
teutoni la granit, ă, către pecenegii cari se găseau în părt, ile
noastre. Ei au venit în număr mic s, i au găsit o cultură
populară românească, de unde pînă astăzi au o îmbrăcă-
minte asămănătoare cu a românilor s, i îs, i cultivă cîmpul
în acelas, i fel; casele secuilor sînt făcute, nu după mode-
lul unguresc, care e imitat după casa slavo-germanică, ci
după sistemul caselor românes, ti; prin urmare nu cu cotul
la stradă, ci cu fat, a întreagă, cu stîlpi în tinda deschisă;
desigur că s, i folclorul lor are o asămănare cu al nostru.

De la o bucată de vreme, călătorul ar fi ajuns în T, inutul
nou al cavalerilor teutoni. Cavalerii fuseseră în Palestina,
la Locurile Sfinte, s, i îndepliniseră acolo funct, iuni perma-
nente de cruciată; pe urmă, nemaiputînd trăi în aceste
părt, i pierdute către necredincios, i, au trecut în regiunile
europene. Înainte de a ajunge în Prusia, pe care au colonizat-
o în sens german mai tîrziu, ei s-au as, ezat, prin contract cu
regii unguri, în părt, ile Bras, ovului. Au întemeiat cea dintîi
adevărată sălăs, luire orăs, enească în Ardeal, aici la „Ceta-
tea Coroanei” (Kronstadt), lîngă satul român al Bras, ăului,
pentru regele Ungariei. Ei au început s, i Biserica Neagră,
isprăvită însă mai tîrziu, dar desigur că încă în acest timp
trebuia să existe pentru teutoni un burg, care avea s, i ca-
racter religios s, i caracter militar, cum a fost în Prusia Ma-
rienburgul s, i altele, iar cultul Maicii Domnului, as, a de
răspindit s, i în secuimea rămasă pios catolică pînă. azi, era
elementul moral de coeziune al acestor as, ezări.

De la Bras, ov călătorul ar fi trecut, tot pe drumul ca-
valerilor teutoni, dincoace, la noi, s, i ar fi ajuns, cum am
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spus, în vechiul Cîmpulung, pe care elementele acestea
teutonice, ca s, i elementele săses, ti s, i ungures, ti care au fost
colonizate de teutoni în acelas, i loc, îl numeau Langenau
(Au înseamnă cîmp, de unde finala, care se întîlnes, te as, a
de des la sfîrs, itul localităt, ilor germane din răsărit). Lange-
nau, vechiul oras, teutonic, avea în centrul său ca miez de
as, ezare un turn s, i o biserică catolică. Această biserică din
Cîmpulung avea oarecare reputat, ie: în secolul al XV-lea
se vedea aici o urmă a piciorului Sfintului Iacob.

Avem s, tiri documentare care arată că opera de desnat, ionalizare
a elementelor venite dincoace de munt, i, la Cîmpulung, În-
cepuse de pe la 1200 încă s, i că oamenii părăseau, nu numai
limba lor nat, ională, dar s, i credint, a lor catolică, pentru a
întră în ortodoxia noastră. O scrisoare a Papei se plînge
că acei „fals, i episcopi”, necanonici, shismatici, cari erau
vlădicii nos, tri de mănăstiri, din schituri de lemn, fac să se
piardă sufletele colonis, tilor venit, i dincoace de munt, i.

De la Cîmpulung, mergînd mai departe, călătorul ar
fi întîlnit tot sate românes, ti, avînd întru toate înfăt, is, area
din timpurile noastre. Satele acestea cuprindeau numai
rude, tot, i locuitorii unui sat scoborîndu-se din acelas, i
strămos, , al cărui pămînt se chema mos, ia lui s, i al cărui
nume se pomenea în numele satului s, i în numele fiecărui
membru: Albes, tii Înseamnă urmas, ii lui Albu. Pămîntul
era al strămos, ului care tăiase codrul, care scosese rădă-
cinile, înlăturase pietrele s, i făcuse ogorul. S, i el nu era
împărt, it: ca la vechii germani, fiecare lua atîta ogor cît
putea lucra, în proport, ie s, i cu calitatea de rudenie, s, i cu
numărul membrilor familiei sale. Nu era iarăs, i exclus,
fiind oameni put, ini s, i teritoriul mare, sistemul, pe care-
l preconizează s, i unii agronomi moderni, de a se muta
partea cultivabilă de la un loc la altul, iar restul locului să
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rămîie necultivat, pentru a se îngrăs, a de la sine sau prin
pas, terea turmelor.

Vite erau pretutindeni, în număr foarte mare: turme
de oi, cirezi de vite albe fiind mai put, ine. Boierii, prin
Oltenia, mai ales, cres, teau s, i porci, într-o epocă ulterioară,
dar acum nu erau încă boieri, s, i baza culturii de vite a
t, eranului o forma oaia.

Trecînd călătorul prin satele acestea, de-a lungul văii
Dîmbovit, ei, ar fi întîlnit în cîte un sat mai mare un jude,
peste un grup sătesc care se chema poate popor, termin
păstrat în nomenclatura aplicată la vii s, i în aceea a pa-
rohiilor (se zice a fi cineva „de popor” la cutare biserică).
Foarte veche dregătoria aceasta a judelui. . . Cînd au fost
vizigot, ii prin părt, ile noastre, ei erau, nu supt stăpînirea
unui rege, ci a unui jude: judele Atanaric. S, i, deoarece
aiurea vizigot, ii n-au trăit supt juzi, aceasta a făcut să se
presupuie că încă de atunci, pe la 370 după Hristos, noi
aveam obiceiul de a trăi supt juzi. Se dusese puterea împă-
ratului, s, i populat, ia se organizase de la sine, după nevoi
elementare. Adaug un lucru care nu s-a observat pînă dă-
unăzi: că în Italia, pe vremea năvălirilor barbare, după
disparit, ia imperiului roman de apus, tot, i s, efii populat, iei
se chemau judecători. În Sardinia, care n-a fost alcătu-
ită altfel decît popular, a rămas sistemul guvernării prin
juzi pînă aproape de timpurile moderne. Lucrurile acestea
trebuiesc, deci, luate împreună: Atanaric, juzii din Roma
s, i din alte părt, i, juzii din Sardinia, chiar din Corsica, din
anume văi ale Alpilor, pînă în Tirol, datinele poporului
nostru, pentru ca să-s, i dea sama cineva cît de caracteristic
romanic era acest as, ezămînt.

Acum, peste toată valea, de la un capăt la altul, peste
mai multe văi, era un voevod.
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La Academia Română, răposatul Ion Bogdan a pus
întrebarea, nu cumva pe lîngă terminul acesta, slav, de vo-
evod, însemnînd conducător de oaste, am păstrat o bucată
de vreme s, i un corespondent românesc, vechiul cuvînt la-
tinesc, de duce. Este cu putint, ă, des, i el nu se întîlnes, te.2

Aceasta era funct, ia superioară: voevodul, atunci în
veacul al XIII-lea. Dar eram înrîurit, i s, i de către vecini, s, i
mai ales de către vecinul de la Nord, căci trăiam în vremea
aceea mai mult supt influent, a occidentală, latină, exer-
citată prin unguri. Cea dintîi organizat, ie străină făcută
pe pămîntul nostru a fost la Severin: Banul regelui Unga-
riei, care stătea în cetatea ale cării urme se văd s, i astăzi în
oras, : turnul în ruine al Banilor din veacul al XIII-lea. Un
dregător cu acest nume, în Croat, ia, bătea moneda care se
numea, după numele lui, ban. S-au găsit multe exemplare
din această monedă, care era de o răspîndire as, a de largă,
încît orice alta a păstrat la noi numele acesta, în loc să fie
numită cu un derivat din latines, te sau slavones, te. Totus, i
numele de „aspru” pentru moneda de argint supt, ire bi-
zantină pare a fi trăit foarte multă vreme la noi s, i numai
într-o epocă relativ put, in depărtată a dispărut3, s, i perpe-
rul bizantin a păstrat numele său, care există, foarte tîrziu,
în numele dăjdii la vii, părpăritul; cuvîntul „galben“, pen-
tru moneda cea mai pret, ioasă, trebuie să fie un termin
extrem de vechi, ceea ce înseamnă că noi cunos, team aurul;
banul de aur se chema însă s, i „ban ros, u”. Va să zică era
asprul, ceea ce însemna banul alb, era banul galben sau
banul ros, u.

Voevodul acesta, des, i supt influent, a culturii apusene,

2Mai tîrziu, Miron Costin are forma italiană de ducă.
3Poate să fi dispărut s, i din cauza semnificat, iei adjectivale a cuvîn-

tului.
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cu toate acestea în mare parte era t, eran, s, i tot ceea ce
formează o curte, cu dregători, cu venituri, nu exista pe
vremea aceasta, s, i nu existau nici veniturile care se cu-
legeau mai tîrziu de la negustori, la vămi, ci s, i judele s, i
voevodul trăiau din veniturile lor t, erănes, ti s, i din acelea
care veneau din gloabă. Calul se zice s, i azi gloabă, pentru
că în timpurile vechi o unitate de plată era el, calul, de
unde s, i domnului de mai tîrziu, cînd era vorba să i se facă
un dar, i se dădea un cal de călărie.

Mai tîrziu însă voevozii trăiau după obiceiul nobilimii
ungures, ti vecine s, i, cînd s-a ridicat la Arges, piatra de pe
mormîntul lui Vodă Băsărabă, căruia ne-am deprins a-i
zice Basarab4, s-a găsit fruntea cu diademă de mărgări-
tare, trupul strîns în mătasă cu stema angevină a crinului,
mijlocul în cingătoare cu placă de aur frumos sculptată.

În părt, ile de lîngă Dunăre, pe atunci, pe la 1260, se
puteau întîlni însă, măcar într-o nomenclatură de judet, ,
rămăs, it, ele altei T, eri Românes, ti decît fără Românească
din munte. În sus, supt influent, a ungurilor, începuse pe
încetul o închegare a voevodatelor. Un privilegiu al re-
gelui Ungariei, pentru alt, i cavaleri decît teutonii, pentru
ospitalieri sau ioanit, i, pomenes, te în vremea aceasta juzi
ca Ioan s, i Fărcas, s, i juzi cu atribut, iuni voevodale ca Lito-
voi, tot, i aces, tia în părt, ile oltene, ca s, i un voevod care nu
era jude s, i nu stătea supt influent, a regelui, Seneslav de
la Arges, . Dar în părt, ile de jos fusese, încă de pe la anul
1000, cu două sute de ani înainte, o întemeiere de domnie
românească, sprijinită pe cetăt, ile de pe malul celait al Du-
nării, pe Silistra în rîndul întîi. Cu atita timp înainte ca
Arges, ul să fie centrul domniei din sus a T, erii Românes, ti,

4Numele e cumanic, din categoria celor cu sufixul-abă (Toxoabă,
Talabă, Tîncabă).
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– s, i poporul făcea, măcar în Moldova vecină, o deosebire
între T, ara-de-sus s, i T, ara-de-jos – a fost această domnie
de jos a T, erii Românes, ti, cu cetatea Silistrei românes, ti,
zisă de noi, după Durostorul roman, Dîrstor, care e foarte
bine deslus, ită în paginile vestitei scriitoare bizantine Ana
Comnena. În partea aceasta era un voevod, Tatul, nume
foarte caracteristic românesc, popular. De aici a rămas în
nomenclatura t, erii noastre ca o urmă despre acest voevo-
dat numele de Vlas, ca, ce înseamnă „T, ară Românească”;
i se zicea slavones, te fiindcă precum, pentru cei de sus
limba statului a fost întîi limba latină, pentru cei de jos
era limba slavonă (tot as, a în vechea terminologie slavă a
rămas Starichiojd, care înseamnă Chiojdul Vechi, iar în
Moldova părintele Bobulescu îmi făcea o paralelă foarte in-
teresantă de sate care se chiamă s, i slavones, te s, i românes, te;
acelas, i sat are, adecă, două nume: unul popular s, i altul de
cancelarie).

Dacă drumet, ul ajungea la Dunăre, Giurgiul, în formă
de oras, pe vremea aceasta nu exista; fiint, a numai un sat.
Tot ceea ce se spune despre genovezi pe Dunăre, legenda
cu San-Giorgio, după care s-ar fi numit Giurgiul, n-are
nici un temei. Giurgiu e forma românească a lui Gheor-
ghe, precum, fat, ă de forma bisericească Nicolae, Nicoară
e forma populară. Mai tîrziu, mult mai tîrziu, în legătură
cu vama s-a făcut cetate, s, i lîngă cetate s-a strîns un oras, .

Călătorul, negustor sau diplomat, care ar fi cercetat
ceea ce era să fie la jumătatea veacului al XIV-lea Moldova,
ar fi găsit s, i aici juzi, dar ei erau mai închegat, i în t, inuturile
de jos, decît în Moldova. Aceasta nu înseamnă, cum s-ar
crede de cineva judecînd superficial, că regimul de juzi
s, i voevozi nu exista s, i în Moldova, fiindcă documentele
nu-l pomenesc. În cele dintîi acte de donat, iune ale domni-
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lor Moldovei se întîlnesc totus, i ment, iuni ca acestea: „dau
locul cutare unde a fost jude cutare” sau „juzi cutare s, i
cutare”. Aceasta înseamnă, deci, că sistemul juzilor exista
încă, pe o vreme cînd în Muntenia judecia sau judet, ul, –
judecia e hotarul, baza teritorială, judet, ul e autoritatea,
– populat, ia fiind mai deasă, mult mai deasă, s-a dezvol-
tat pînă la situat, ia care durează s, i în timpul nostru, căci
hotarul a rămas cam ca acela de la 1300. Fat, ă de departa-
mentele franceze, atît de proport, ionate, de parcă ar fi fost
trase de geometri, cum au s, i fost trase după 1789, judet, ele
muntene prezintau forme din cele mai nesimetrice, fi-
indcă ele corespund tradit, iei de odinioară. În Moldova
aceste as, ezăminte s-au uscat în sămînt, ă, împărt, irea t, erii
făcîndu-se după t, inuturi, în legătură cu oras, ele s, i cetăt, ile.
În Moldova judecia s, i judet, ul au rămas, deci, cuprinse
astfel în mica viat, ă de sat. T, ara s-a păstrat astfel în vre-
mea aceea mult mai primitivă în ce prives, te alcătuirile
românes, ti, des, i străbătută de influent, e străine superioare:
ungures, ti s, i polone.

Dacă, acum, călătorul se cobora pînă la Dunărea-de-
jos, el afla aici două importante cetăt, i, anterioare întemeie-
rii domniei moldovenes, ti, Chilia s, i Cetatea Albă, – pentru
bizantini neagră, fiindcă era veche, iar pentru barbari albă,
fiindcă din pădurile lor piatra li se părea astfel.

Cetăt, ile acestea sînt extrem de vechi. Chilia, care se
chiamă Licostomo, după numele vechi al gurii Dunării,
„Gura Lupului”5, era as, ezată, nu unde este Chilia Nouă ba-
sarabeană, ci la Chilia Veche, din Dobrogea, în insulă. Aici
pămîntul acopere clădirile ce vor fi fost vreodată. Dincolo,
la Cetatea Albă însă, zidurile sînt extraordinare, cele mai

5S, i azi pe acest brat, dunărean Vîlcovul – cum observă d. G. Vâlsan
– înseamnă în slavonă tot „Gura Lupului“.
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frumoase din tot Orientul; ele arată ce puteau face genove-
zii cari au venit tocmai pe acest timp aici, căpătînd exploa-
tarea Mării Negre, de la paleologii restabilit, i în Bizant, , la
1261. Aici era desigur un tîrg mare: veneau oameni din
interior cu grîne, cu pes, te s, i alte produse naturale, s, i co-
răbii soseau din toate părt, ile. Brăila munteană poate că
n-avea încă fiint, ă pe atunci, ci era numai un sat al lui Brae
(de unde Brăila, Brăescu, Brăiloiu). Dacă Licostomul avea
oarecare important, ă, Cetatea Albă, Maurokastron, cum îi
ziceau bizantinii acestei Cetăt, i Albe, avea, astfel, în mare
parte monopolul comercial în bazinul occidental al Mării
Negre.

Aici era – vom vedea-o – s, i un episcopat. Ai nos, tri atîr-
nau pentru Moldova de vlădica de Cetatea Albă, precum
cei din Muntenia de vlădicii de dincolo de Dunăre: de cel
din Vidin pentru ardeleni s, i de cel de Silistra pentru mun-
teni. Pe la cetate se îmbarcau s, i pelerinii rus, i cari mergeau
la Constantinapol.

S, i încă o observat, ie: e cu neputint, ă să se găsească pe
malul unui rîu sau pe t, ermurile unei mări o cetate înflo-
ritoare, unde se fac schimburi importante, fără ca din
aceasta să nu se resimtă s, i toată viat, a Hinterlandului, a
regiunilor interioare.
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II. Cei dintîi călători în veacul al XIV-lea

Principatul T, erii Românes, ti era să se întemeieze în apro-
pierea anului 1300 la Arges, , s, i, probabil, nu la Curtea de
Arges, , ci la cetatea Arges, ului, credem: Poienarii, iar Mol-
dova era să ieie fiint, ă numai pe la 1360. Să încercăm a ni
închipui acum ce ar fi văzut un călător care ar fi străbătut
T, ara Românească în veacul al XIV-lea s, i mai ales în a doua
jumătate a acestui veac. Aleg această dată fiindcă, precum
am spus, Moldova nu se întemeiază decît pe la jumătatea
veacului al XIV-lea s, i T, ara Românească nu se consolidează
decît tot în aceeas, i vreme, as, a încît acel călător care ar fi
venit în a doua jumătate a veacului al XIV-lea ar fi văzut
mult mai multe lucruri, mult mai bine definite decît ar fi
venit în întîia jumătate a aceluias, i veac.

Înainte de aceasta însă, cîteva observat, ii bibliografice
preliminare. Călătorii din secolul al XIII-lea sînt, cum
am văzut, călugări, misionari franciscani, din Ordinul
Sfîntului Francisc, întemeiat de put, ină vreme, cu misiu-
nea, în rîndul întîi, de a propaga catolicismul în mijlo-
cul necredincios, ilor, între cari se cuprindeau s, i shisma-
ticii de „legea grecească”, din părt, ile răsăritene. Chema-
rea lor este, mai ales, de a aduce la cres, tinism pe cei mai
important, i păgini din acele timpuri, cari erau tatarii, cuce-



ritori ai unei mari părt, i din Europa răsăriteană, întinzîndu-
se pînă în Carpat, i, pe atunci. O mare activitate a misiona-
rilor franciscani s-a desfăs, urat pentru a cis, tiga populat, ia
t, erilor noastre la catolicism, s, i în secolul al XIV-lea. Foarte
deseori domnii români au trebuit, din motive politice, să
iscălească „petece de hîrtie” în ce prives, te aderent, a lor la bi-
serica romană, supt apăsarea Ungariei sau supt influent, a
Poloniei, permit, înd stabilirea de episcopi catolici la Sire-
tiu, în Moldova, la Severin s, i chiar la Arges, , în T, ara Româ-
nească.

Numele lor sînt foarte bine cunoscute; activitatea lor
mai put, in, fiindcă erau redus, i la un cerc de credincios, i
foarte restrîns. În Moldova erau locuitorii din oras, ele care
abia se întemeiau pe vremea aceea: Suceava, Siretiul, ce-
lelalte fiind de creat, iune ceva mai nouă; iar în Muntenia
episcopii din Severin s, i Arges, aveau supt păstorirea lor
numai un mic număr de colonis, ti venit, i de dincolo de
munt, i. O populat, ie românească de aici care să fi trecut
la catolicism, se poate zice că aproape nu exista. Domnii
jurau pe sfint, ii catolici mai plăcut, i regelui Ungariei spre
a cîs, tiga în felul acesta simpatiile vecinului mai puternic
s, i folositor în acel moment, pentru ca, pe urmă, după în-
cetarea presiunii regale, să uite s, i de sfint, ii catolici s, i de
toate punctele de deosebire dintre ortodoxism s, i catoli-
cism. Mai tîrziu în Moldova s-a întemeiat o nouă episcopie
catolică, pe lîngă cea din Siretiu, – unde lucrau s, i călugării
dominicani sau predicatori –, episcopia din Baia, lîngă
biserica lui Alexandru cel Bun, făcută pentru sot, ia lui li-
tuană, Rângala.1 Episcopatul de la Bacău, încă mai nou, a
trăit foarte multă vreme, avînd legături cu polonii, numai
pentru secuii satelor ungures, ti ce se întind pînă acum în

1De unde satul Rânghiles, tii, în judet, ul Botos, ani.
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părt, ile dinspre munte ale judet, ului Bacău s, i în judet, ul Ro-
man, plus două alte sate în Tecuci. Gel de la Cetatea Albă
n-a funct, ionat decît întîmplător.

Afară de călătorii aces, ti misionari, nu se întîmpină
alt, ii. S, i chiar aces, ti italieni, unguri, germani din părt, ile
vecine cu slavii, de prin Silezia. ca întemeietorii episcopiei
de Siretiu, nu erau cărturari ca acei din secolul al XlII-lea s, i
nu simt, eau nici un fel de chemare să puie în scris lucrurile
pe care le vedeau.

Foarte rareori, în tot decursul secolului al XV-lea aflăm
pelerini cari să treacă pe la noi mergînd la Locurile Sfinte.
Ei puteau să meargă mai us, or îmbarcîndu-se în porturile
italiene ori să apuce drumul unguresc-sîrbesc pe care l-am
arătat. De la dîns, ii n-a rămas scris decît numai ce spun
acei Peter Sparnau s, i Urlich von Tennstädt pe cari i-am
pomenit mai sus.

Pelerini erau însă s, i acei cari mergeau în cruciată con-
tra necredincios, ilor. În rîndul acestora putem pune pe
vestitul Schiltberger, bavarez, care a luat parte la expedit, ia
din Nicopol împotriva Sultanului Baiezid, expedit, ie între-
prinsă de regele Ungariei, Sigismund, care avea foarte
multe legături cu Apusul, fiind din Casa de Luxemburg,
pe trei s, ferturi francez; el a făcut apel la cavalerii de acolo,
cari veneau din Frant, a, din Burgundia, cu acel Jean-sans-
Peur, care pe urmă a fost duce s, i a avut cariera tragică ce se
cunoas, te, ori s, i din Suabia germană, ca burgravul de Nürn-
berg, Frederic de Zollern. După înfrîngere, mult, i dintre fu-
gari – pe |cînd Sigismund fugia pe Dunăre ca să ajungă, în-
cunjurînd Peninsula Balcanică, pînă în Dalmat, ia – au tre-
cut pe la noi, unde au fost dezbrăcat, i de haine, după mărtu-
ria lui Froissart. Alt, ii dintre luptătorii nerăscumpărat, i au
rămas robi la turci. Unul dintre ei a fost s, i acest Schiltber-
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ger, care a stat vreo douăzeci de ani în Imperiu: scăpînd
într-un tîrziu, a venit la întoarcere prin părt, ile noastre, pe
care deci le-a văzut la 1396 în calitate de cruciat s, i după
1420 ca bătrîn drumet, obosit, care se duce spre casă.2

Alt, i pelerini luau drumul, care era al pelerinilor rus, i,
poloni, lituanieni, dar mai ales al ortodocs, ilor rus, i, către
Cetatea Albă, străbătînd o parte din Basarabia, pe la lo-
calitatea, pe care unul dintre dîns, ii o numes, te „Mitirivi
Chis, ini”, în legătură cu cuvîntul din limba slavă care în-
seamnă vamă, s, i cu Chis, inăul,3 care ar fi existat pe vremea
aceasta ca sat. De la Cetatea Albă era prilej ca drumet, ii
să fie dus, i la Constantinopol, de unde luau, sau drumul
de uscat, mai rar, sau drumul de mare, pentru a ajunge la
Ierusalim.

În afară de călugări s, i de aces, ti pelerini înarmat, i cari
sînt cruciat, ii, este, în sfîrs, it, s, i o altă categorie de oameni
cari au străbătut, fără să scrie, foarte adeseori aceste părt, i.
Dar, chiar cînd nu scriu ei, se scrie despre dîns, ii în regis-
trele de socoteli ale oras, elor lor, care au păstrat în felul
acesta însemnarea atîtor nume de oameni ce au străbătut
t, erile noastre. E vorba de negustori.

În veacul al XlII-lea fără îndoială foarte put, ini negus-
tori treceau pe la noi; negot, ul, întrucît se făcea, se făcea
indirect: t, eranul nostru îs, i fabrica singur toate cele de
nevoie gospodăriei lui; lucruri care să se aducă de la stră-
ini s, i de străini fără îndoială ă nu prea erau, des, i, în ce
prives, te pe fruntas, ii societăt, ii noastre, pe voevozi pe cne-
jii cu atribut, ii voevodale, aces, tia – precum am s, i arătat
mai sus – se îmbrăcau ca nobilii unguri din Ardeal s, i ca

2Pentru edit, ii v. bibliografia la Iorga, Chilia s, i Cetatea Albă.
3De la cuvîntul popular care înseamnă cascada, „gura” unui rîu,

aici Bîcul, care-s, i are s, i „cheile” lui.
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jupînii sas, i de la oras, e din aceeas, i vreme.
Căci, în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, la ho-

tarul nostru se întemeiază acele patru importante centre
comerciale din care două sînt în Ardeal s, i două în Galit, ia,
s, i se deschide astfel drumul pe la noi către Răsărit. Legă-
tura acestor drumuri cere s, i stabilirea unei ordini politice
cum se cade. Negustorii, am spus-o, nu întrau oriunde;
li trebuia spre a se aventura să fie siguri că s, i marfa lor s, i
banii s, i persoana lor sînt în oarecare sigurant, ă. Pentru
aceasta trebuia o „polit, ie”. „Polit, ia” e în legătură cu ordi-
nea de stat, s, i consolidarea politică era deci cerint, a fără
gres, pentru începerea drumului pe la noi.

Cele două cetăt, i din Ardeal, care fuseseră odinioară
sate s, i ajung în vremea aceasta numai să fie oras, e, sînt
cetatea Coroanei s, i cetatea lui Hermann, deci Bras, ovul s, i
Sibiiul; Bras, ovul fiind în legătură mai mult cu t, inuturile
ce se întind dincoace de Olt, Sibiiul cu celelalte regiuni,
oltene, des, i negustorii din Sibiiu aveau putint, a de a trece s, i
pe cestălalt t, erm al Oltului, pe la Slatina, care e s, i pomenită
în cutare privilegiu comercial din vremea aceasta.

Pe de altă parte, în Galit, ia, prin privilegii ale print, ilor
s, i regilor ruteni, întărite pe urmă – fiindcă aici a fost întîi
o Rusie ros, ie – de regele Poloniei, în secolul al XIV-lea se
întemeiază două centre foarte importante, din care unul
are legături necontenite cu noi, iar celait era mai put, in
în măsură să folosească drumul moldovenesc: de o parte
Lembergul, pe care ai nos, tri îl numeau, după cuvîntul
polon, Liov, iar pe locuitori lioveni, s, i, pe de altă parte,
Cracovia, pe care ai nos, tri o numeau Cracăul. Negustorii
din Cracovia veneau mai rar la noi, dar liovenii era oaspet, i
obis, nuit, i ai Moldovei.

Drumul de mai tîrziu străbătea această t, ară, ori prin
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Tighinea spre Caffa genoveză, ori prin Dorohoi, Botos, ani,
Ias, i, Bîrlad, Chilia s, i Cetatea Albă, iar mai tîrziu cînd cetăt, ile
acestea au căzut în mîna turcilor, decăzînd, drumul a tins
către Galat, i. Pe la Hotin, în sfîrs, it, putea să fie altă linie
de comert, , în legătură cu cel dintîi.

Drumul Lemberg-Caffa se chema cel tătăresc, pe cînd
celait, care a avut o întrebuint, are mai importantă în veacul
al XV-lea, dar era mult mai slab frecventat chiar în întîia
jumătate a acelui secol, era drumul moldovenesc.

Acum să vedem ce au putut să vadă s, i unii s, i alt, ii, supt
ce aspect s-au putut prezenta t, erile noastre acelui care
venea aducînd marfă sau îndeplinea funct, iuni religioase
ori, în sfîrs, it, era chemat pe aici de cine s, tie ce împrejurări
neas, teptate ale viet, ii lui.

Acel care apuca drumul Carpat, i-Dunăre s, i de la Du-
năre către interiorul Peninsulei Balcanice, întîlnea acum
în Ardeal o viat, ă mult mai dezvoltată decît înainte. Viat, a
aceasta începea să graviteze în jurul oras, elor. Cetăt, ile re-
gale ale regelui unguresc, ori pierdeau cu totul important, ă
lor, ori păstrau important, ă numai în legătură cu anume
izvoare de venit local, de exemplu de la minele de sare,
pe unde existau, ori se transformau s, i ele în oras, e de în-
semnătate mai mică, cum e cazul pentru Turda, pentru
Dej, care fuseseră odinioară cetăt, i s, i, prin această situat, ie,
căpătaseră o întocmire orăs, enească. Drumul tindea către
cele două mari emporii de granit, ă ale Ardealului. Oras, ele
se înfăt, is, au foarte frumos: bisericile cele mari începuseră
să se ridice. Biserica Neagră din Bras, ov, biserica vastă din
Sibiiu. Mai deoparte Clujul, un Klausenburg pentru sas, i
(nu de la Klaus, Nikolaus; ungures, te, Koloszvár, cetatea
lui Kolosz, pare a fi nume de împrumut), s, i el, ca privilegii
de comert, , n-avea legături directe cu Transalpina noastră.

24



În legătură cu comert, ul, bogăt, ia se dezvoltase foarte mult;
industria era exercitată de bresle alcătuite după sistemul
german: legăturile comerciale cu Germania erau as, a de
dese, încît orice se petrecea în viat, a germană de acolo avea
influent, ă asupra frat, ilor din Ardeal. Breslele acestea, supt
influent, a acelei viet, i din Europa centrală, aveau s, i carac-
ter miliar s, i politic. Cutare poartă, cutare parte din ziduri
era apărată de cutare breaslă, corespunzind cartierului
respectiv, în care se găseau mai mult, i mes, teri de o anume
categorie. Piet, ile erau necontenit străbătute de mult, imea
sătenilor cari veneau din împrejurimi, întinzîncl corturi,
s, atre, cum se întind pe alocurea s, i pînă în zilele noastre,
deprinzîndu-se tot mai mult a cumpăra fabricatele pe care
jupînii le scoteau în vînzare prin prăvăliile boltite, prin
bolt, ile care încunjurau piat, a (de unde boltă, boltas, ; prăvă-
lie e de origine slavă, dar negot, , negustor au rămas latine).

În aceste piet, i nu era rar să se întîlnească s, i oameni de
la noi, trimis, i ai celor dintîi domni, cari veneau pentru tot
felul de rosturi, ca să cumpere ceva pentru vodă sau pentru
boieri, ca să aducă un dar judelui sau jurat, ilor cari-l în-
cunjurau, formînd consiliul municipal al oras, ului săsesc,
ca sa transmită vestea unui domn mort s, i a urmas, ului
care se ridicase în scaun ori amenint, area izbucnirii unui
război. Veneau tot, i aces, tia cu ceea ce se numes, te în soco-
telile sas, ilor „evangelium”, vestea bună, chiar cînd nu era
bună. Îi găzduiau în anume case sas, ii, li dădeau de mîn-
care s, i băutură, t, inînd samă de posturile noastre, făcînd
socoteală de untdelemnul, de pes, tele dat, pentru aces, ti
oaspet, i, venit, i din T, ara Românească sau din Moldova, căci
veneau s, i moldoveni, mai ales la Bras, ov, – la Sibiiu foarte
rar –, adesea s, i în alt centru săsesc, Bistrit, a, pe unde se
trecea obis, nuit la Baia s, i de la Baia către Siretiu s, i Suceava.
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Pe lîngă negustori s, i purtători de „ves, ti bune” erau
chiar de la început s, i pribegi, învins, i în luptele politice de
la noi, pribegi boieri s, i domni pribegi. Ei erau obiectul
unui joc de bursă politică al sas, ilor; dacă pretendentul
ajungea să capete mos, ia părintelui sau rudei sale, evident
că pentru oras, ul ce-l adăpostea era un foarte mare avantaj.

După ce călătorul străbătea acest Ardeal, înviat acum
s, i îmbogăt, it cu existent, a oras, elor, se trecea dincoace prin
trecătoriile obis, nuite, pe care le s, tiau s, i românii de odini-
oară ca s, i cei de azi. Trecătoarea Jiiului, Vîlcanul, era foarte
rar întrebuint, ată; Turnul-Ros, u, în schimb, foarte des: pe
acolo mergeau carele sibienilor zi de zi. În ee prives, te
drumul bras, ovenilor, el pornea pe la cetatea Branului,
care este pentru unguri Törcsvár (de la un vechi nume
românesc: Terciu), iar pentru sas, i Törzburg, cetate foarte
frumoasă, existînd s, i acum, s, i care poate da o not, iune
a lucrurilor din veacul al XIV-lea. Acolo stăteau străjerii
regelui Ungariei, domn al Ardealului, unde-s, i t, inea voe-
vodul, după datina noastră. Străjerii aces, tia erau uneori –
cine s-ar fi as, teptat? – pînă s, i arbaletrieri, pus, cas, i englezi
– a fost un caz în secolul al XV-lea – ceea ce nu trebuie să
ne mire prea mult, dacă t, inem samă de originea apuseană
a lui Sigismund de Luxemburg.

Se întra astfel în T, ara Românească a lui vodă. Uneori
acela care conducea pe călător era, un cărăus, din Ardeal,
dar, de la o bucată de vreme, s, i cred chiar pentru epoca
aceasta, se formase o breaslă specială de cărăus, i la noi
chiar. Mai tîrziu îi întîlnim cu numi deosebite, în legătură
cu t, inutul din care se recrutau: în veacul al XVIII-lea erau
mai mult, se pare, prahoveni.

Drumul mergea mai departe de-a lungul Dîmbovit, ei,
pe la Rucăr s, i Dragoslave. De ac.olo. de la Rucăr, foarte
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cunoscut pentru sas, i s, i al cărui nume se întîlnes, te necon-
tenit, a cărui dezvoltare e eu totul specială în ce prives, te
regularitatea străzilor, frumuset, a clădirilor de oarecare
tradit, ie s, i de o bună gospodărie în care se vădes, te s, i influent, a
săsească, se continua pe malul rîului pentru a sări, pe
urmă, la cursul Ialomit, ei. ajungînd la Tîrgovis, te.

Capitala T, erii Românes, ti a rămas pînă la jumătatea
veacului al XIV-lea tot în Arges, ; Basarab cel vechi a stă-
pînit de aici; Alexandru sau Nicolae Alexandru, fiul lui
Basarab, s-a coborît mai departe la Cîmpulung, de unde
vine că, pe cînd în biserica cea mai veche de aici, cea cato-
lică, se pomenes, te un primar, un jude, un „conte” săsesc
la 1300, Laurent, iu, în biserica domnească ortodoxă, chiar
supt jet, ul Vlădicăi, poate fi văzută piatra de mormînt a
acestui Nicolae Alexandru-Vodă, îngropat aici la 1364, pia-
tră frumos săpată în adînc, nu în relief, ca mai tîrziu, care
pomenes, te, în limba slavonă, acum limba cancelariei, nu-
mele marelui voevod.

După Nicolae Alexandru, Vlaicu-Vodă sau Vladislav –
numele e împrumutat s, i el din Peninsula Balcanică; mai
ales în Bosnia se găses, te des numele de Vlaicu, s, i de obicei
numele arăta s, i legături de familie – s-a as, ezat mai la s, es,
la Tîrgovis, te.

Tîrgovis, tea din veacul al XIV-lea ni-o putem închipui
după anume s, tiri, mult mai noi, dar aplicabile s, i pentru
vremea mai veche, pentru că schimbări esent, iale nu se
întîmplaseră. Cetatea nu era incunjurată cu ziduri de pia-
tră; cele de piatră, din care au rămas urme, vin de la Matei
Basarab.

Vechea împrejmuire era o palisadă, din pari cu vergi
împletite s, i acoperite cu lut, ca un gard t, erănesc mai mare,
capabil de a fi apărat. Dealminterea Tirgovis, tea trebuie să
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fi fost as, ezată pe locul unei mai vechi cetăt, i, unui tîrg de
pe vremuri, fiindcă sufixul slavon „is, te” înseamnă totdea-
una un trecut, i ceva care a fost acolo (porumbis, te, pajis, te,
sălis, te etc.). La facerea tîrgului nou intraseră în largă
proport, ie oaspet, i venit, i de dincolo de munt, i, catolici, sas, i
s, i unguri: o biserică a lor s-a păstrat pînă foarte tîrziu
s, i avea la începutul veacului al XVII-lea privilegii foarte
întinse, stăpinind satul S, otînga, de pildă, s, i Bezdadul. Sin-
gurul fapt că erau aici franciscani arată că biserica a fost
întemeiată de misionari, că era, prin urmare, de o dată
foarte îndepărtată.

Evident că aces, ti străini formau miezul oras, ului, iar de
jur împrejurul acestui miez comercial s, i industrial stăteau
sătenii nos, tri. Putem vedea s, i astăzi, în localităt, ile unde
cultura administrativă, năvălitoare s, i distrugătoare de
originalitate, s-a întins mai put, in, cum se forma odinioară
un oras, la noi. Iată, de exemplu: Vălenii de Munte: în
jurul piet, ii sînt cartiere care toate au nume de vechi sate
deosebite, Berivoies, tii etc. O cetate, o mănăstire, o piat, ă
de schimb putea să adune s, i să confunde cu timpul satele
vecine.

De la Tîrgovis, te călătorul putea să coboare la Bucures, ti,
care n-are nimic a face cu „bucuria”, nici cu „ciobanul
Bucur”. Nu ciobanii întemeiază satele; ei sînt cutreietori
de lume. Bucur trebuie să fi fost străbunul care în mijlocul
pădurii ce exista odată aici – s, i a fost restrînsă, de o parte
în pădurea Cotrocenilor, care a trăit foarte multă vreme
s, i din care a rămas parcul de astăzi, iar, de altă parte, de
pădurea cea mare din Ilfov, pădurea Vlăsiei, a găsit un
teren pentru gospodărie agricolă, făcîndu-s, i casa aici.

Bucures, tii vechi, cum am spus, erau pe partea de din-
colo a Dîmbovit, ei, unde este acum biserica Mihai-Vodă,
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clădită de Mihai Viteazul, dar înainte de aceasta exista
fără îndoială o altă bisericut, ă de lemn. S, i Curtea cea veche
se afla colo. Ceea ce se chiamă azi Curtea Veche e numai
una din formele ulterioare, dincoace de Dîmbovit, ă, ale
res, edint, ei domnes, ti.

De la Bucures, ti, as, ezat, i foarte bine, dominind întreaga
regiune de pe înălt, imile lui relative, s, i capabili de a apăra
drumul comercial, se înainta în jos către Giurgiu. Giurgiul
este, precum am spus, o format, ie cetăt, enească, orăs, enească,
relativ nou. Vlad Dracul, vorbind cu un cruciat la 1445, spu-
nea cîte pietre de sare a cheltuit Mircea, tatăl lui, ca să
facă cetatea: pietrele de sare erau un articol de export în
Peninsula Balcanică, un surogat de monedă.

În toată această străbatere a T, erii Românes, ti, călătorul
avea a face cu o covîrs, itoare populat, ie t, erănească. Această
populat, ie era în întregimea ei liberă s, i stăpînitoare de pă-
mînt. Teoria care a apărut mai tîrziu, acum cît, iva ani, a lui
C. Giurescu, că s-ar fi mers de la o stăpînire boierească mai
apăsătoare către libertatea tot mai mare a t, eranului, este,
credem, gres, ită. Ea se sprijină pe ce spun documentele,
dar documentele se făceau de boieri, s, i se putea găsi un
boier care să spuie că a deposedat pe t, erani? Vitalitatea în
domeniul politic s, i militar, biruint, ile cîs, tigate împotriva
dus, manului, nu se pot explica decît prin majoritatea, dacă
nu prin unanimitatea unei populat, ii libere. Cu o nat, iune
de sclavi sau din care cei mai mult, i se găsesc în atîrnare,
nu se face nimic nou, nimic durabil în dezvoltarea istoriei
universale.

Viat, a de sat corespundea foarte bine cu aceea pe care
am fixat-o mai sus. Tot, i sătenii – aceasta trebuie s-o adău-
gim –, tot, i sătenii erau copărtas, i ai mos, iei, ai mos, tenirii
mos, ului; fiecare dintre dîns, ii avea în întrebuint, area aces-
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tei mos, ii o parte corespunzătoare cu descendent, a lui. Aceasta
în teorie. În practică însă se putea ca vreunul, oricare ar
fi fost descendent, a lui, să fi avut mai mult, i copii, as, a în-
cît avea o parte mai largă; se putea ca putint, a de lucru s, i
nevoia de hrană să fie mai mică, s, i în cazul acesta omul,
care nu lucra cu elemente muncitores, ti plătite, luate de
aiurea, se mărginea la mai put, in în ce prives, te cerint, ele
sale. Exista un fel de parte ideală, care nu se cobora pe
pămînt, a fiecăruia dintre acei cari alcătuiau comunitatea
urmas, ilor acelui mos, care fusese întemeietorul.

Mai tîrziu numai, pe la 1570, cum vom vedea, în urma
unei mari crize, au ajuns sătenii ca, vînzîndu-s, i partea, să
fie silit, i să o s, i delimiteze. Atunci vechea frăt, ie de pămînt
– vecinul fiind totdeauna un frate în înt, elesul frumos al cu-
vîntului –, a dispărut. Pentru moment însă satele formau
s, i o unitate morală s, i o unitate de sînge s, i o unitate mate-
rială. Acesta era un element de viat, ă s, i de putere pentru
oamenii de atunci.

Ca s, i la germanii vechi, s, i în ce prives, te apărarea t, erii
satele mergeau solidar: la un anume semn – se aprin-
deau focuri pe dealuri –, tot, i se strîngeau supt conducerea
put, inilor boieri cari stăteau obis, nuit în jurul lui Vodă.

Desigur că o parte din boierimea cea veche, în ambele
t, eri, venea din vechii juzi s, i cneji. Prin urmare exista o
boierime de origine românească s, i în ce prives, te sîngele.
Demnităt, ile s, i rosturile deosebite, funct, iunile particulare
ale curt, ii erau însă împrumutate de dincolo de Dunăre,
de la bulgari s, i sîrbi, fires, te, dar numai ca transmit, ători
ai obiceiurilor bizantine, căci boierii erau o imitat, ie, cu
oarecare reminiscent, e păgîne, a funct, ionarilor de curte
bizantini: vistierul, logofătul, comisul, stratornicul arată
s, i în nume originea lor grecă sau romano-greacă. Trans-
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miterea acestor forme s-a făcut în secolul al XIV-lea, supt
influent, a acestor vecini s, i în legătură cu încuscririle pe
care familiile noastre domnitoare le legaseră cu vecinii
de dincolo de Dunăre. În Constantinopol calitatea fie-
căruia dintre aces, ti dregători era foarte strict fixată; ni
putem închipui însă că strictet, a bizantină nu era înde-
plinită cu cea mai perfectă exactitate la noi. Era o haină
de împrumut, pe care o poartă cineva cu oarecare stîn-
găcie, s, i se putea întîmpla ca acel care purta un nume să
îndeplinească, în acelas, i limp, s, i alte funct, ii. La boierii
aces, tia de modă slavo-bizantină se adăugia unul singur în
legălură cu dezvoltarea teritoriului nostru nat, ional, Banul.
Cînd Severinul ajunse să fie în legătură cu domnia de la
Arges, , – ungurii au intervenit adeseaori ca să-s, i ia înapoi
stăpînirea, în tot decursul veacului al XIV-lea s, i al XV-lea
–, fires, te că Banul a trebuit să ieie loc alături de domn.

Boierii aces, tia dispuneau de oarecare avere, aveau o
mîndrie de neam dacă veneau din vechi familii as, ezate
în cutare sau cutare t, inut; se aflau însă, încă din veacul
al XIV-lea, boieri, foarte trufas, i, cari nu erau de la noi, ci
veneau din t, inuturi cu o aristocrat, ie mult mai veche decît
acea aristocrat, ie năseîndă a t, erilor noastre. Erau pribegi
de dincolo de Dunăre. Turcii întraseră în Balcani; tot, i acei
cari aveau un nume mare, cari îndepliniseră funct, iuni
însemnate s, i dispuneau de bani, se refugiau la noi, as, a
încît t, erile noastre începuseră să adăpostească încă de
pe vremea aceia pe reprezintant, ii unei puternice clase
adunate din deosebitele state ale Peninsulei Balcanice.

În mijlocul boierilor, avînd dreptul de a-i numi s, i de
a-i scoate, dreptul de a-i osîndi la moarte – s, i folosindu-
se uneori de acest drept –, stătea domnul. Cîte un domn
vechi, cum era Basarab, însemna încă mai put, in lucru; dar
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Nicolae Alexandru începea să aibă, acum, în independent, a
lui, cîs, tigată prin lupte – tatăl lui, Basarab, biruise pe Carol
Robert la 1330, cînd ungurii trecuseră părt, ile noastre –
anumite atitudini; legăturile cu familiile domnitoare din
Peninsula Balcanică se făceau tot mai dese, s, i fiecare din
aceste legături adăugia sentimentului dinastic, pe care
vechii stăpînitori dela noi nu-l aveau. Erau încă domni
improvizat, i, dar Mircea, care avea sînge bizantin prin
mama sa, Calinichia, era adoptat, oarecum, de Bizant, .

Bizantinii aveau obiceiul în vremea aceasta, ca să cîs, tige
aliant, e, să acorde unor stăpînitori vecini titlul de despot, i,
care titlu însemna „rudă împărătească”. Dar el se acorda
unui nepot, unui cuscru, cuiva care avea, oricum, legă-
turi de sînge cu dinastia bizantină. Despotul avea dreptul
la anumite forme imperiale; el purta, ca s, i împărat, ii din
Constantinopole, purpura, avea dreptul să încalt, e coturnii
ros, ii s, i să întrebuint, eze în ves, mînt coloarea ros, ie. Ros, ul
era întrebuint, at, exclusiv, s, i pentru pecetluirea s, i iscăli-
tura, pentru monograma stăpînitorului. În chipul lui Mir-
cea cel Bătrîn s, i al fiului său Mihail, care se văd pînă astăzi
la Cozia, vulturul cusut cu aur al împărat, ilor Răsăritului
se deosebes, te foarte bine. Coroana pe care o poartă în
biserică domnii nos, tri din acea vreme este desigur în legă-
tură s, i cu concept, ia „domnească”, împărătească, pe care
poporul s, i-o făcea despre căpeteniile sale, dar s, i cu această
admitere în situat, ie de paritate din partea Bizant, ului. Mir-
cea purta aceeas, i coroană s, i aceleas, i atribute exterioare
pe care, dealminteri, le poartă despot, ii bulgaro-greci de la
Chiustendil, unde era o stăpînire locală ai cării s, efi, Con-
stantin, Ioan, stăteau în legătură cu Bizant, ul s, i căpătaseră
dreptul de a purta s, i ei atributele despotale. Mai tîrziu,
cînd în Serbia nu vor mai fi nici t, ari, nici crai, S, tefan al
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Serbiei de la începutul veacului al XV-lea, fiul lui Lazăr, va
fi despot al Serbiei s, i va purta aceleas, i atribute.

Desigur că aces, ti domni aveau s, i în cons, tiint, a de sine
îns, is, i alt rost decît domnii modes, ti pe vremuri. Din ce în
ce li plăcea mai mult să aibă o curte, o cancelarie, să dea
porunci bine stilizate, copiate frumos de cei mai buni cali-
grafi de dincolo de Dunăre; din ce în ce mai mult se dedau
la ideea dinastică, s, i aceasta a făcut ca Mircea să asocieze
la domnie pe fiul său Mihail, care libera diplome alături
de tatăl său, pentru care îl s, i vedem pe Mihail figurînd
alături de acesta în fresca de la Cozia.4 Domnului îi plăcea
să clădească biserici s, i mănăstiri, să îndemne pe călugări
a-i pomeni numele. Este o cres, tere necontenită a mîn-
driei acestui stăpînitor, s, i totodată un cîs, tig de aderent, i
prin dăruirea mos, iilor fără stăpîn, a pămînturilor pe care
le cuceres, te, a posesiunilor luate din averea trădătorilor
cari nu ascultă de domn. S, i acei cari au primit mos, ii de la
domn, pe viat, ă, sau pentru a fi chiar transmise urmas, ilor,
întră în clientela domnului: supt ordinele lor locuitorii
t, erii vor fi datori să alerge la orice chemare a lui pentru
a-i forma armata. Cum vedem, t, ara se consolidează, supt
puterea în cres, tere a domnului.

Străinul ce se apropia astfel de domnul care unea pe
lîngă originile sale t, erănes, ti tot ce putea cuprinde, sănătos
s, i real, Orientul, pe lîngă influent, ele ungures, ti – Basarab
are înfăt, is, area unui vasal al regilor Ungariei din Casa de
Anjou, «Mircea e îmbrăcat în haina strimtă a cavalerilor
cruciat, i –, străinul acesta se simt, ea, fără îndoială, impre-
sionat. El avea cons, tiint, a că întră în contact cu o viat, ă
politică care a cîs, tigat acum tot ceea ce-i trebuie pentru a

4Într-o bisericut, ă din munt, i, la Brazi, Mircea are alături pe
doamna lui, Mara, fires, te o sîrboaică. Mihail trebuie să fie un bastard.
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rămînea s, i a se dezvolta.
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III. Cele dintîi alcătuiri biserices, ti

Călătorul întîmpina însă alături de această viat, ă politică
s, i socială una religioasă, care se consolidase s, i ea.

Mănăstirile cele mai multe s, i frumoase, unele dintre
dînsele păstrate as, a cum trebuie, altele într-o stare de ru-
ină totală sau part, ială, mănăstirile care fac mîndria t, erilor
noastre, nu existau la sfîrs, itul veacului al XIV-lea decît
numai în cîteva colt, uri de t, ară, înfăt, is, înd mai mult înce-
puturi decît o dezvoltare ajunsă la un termen apreciabil al
ei.

Vechea noastră viat, ă religioasă, pe care ar fi putut-o
întîlni călătorii din secolul al XlII-lea s, i din întîia jumătate
a secolului al XIV-lea, avea foarte modeste rosturi cano-
nice. Ceea ce nu înseamnă că vlădicii cari se îngrijeau
de sufletul celor din al XIII-lea veac n-aveau nici un fel
de legături între sine. O canonicitate foarte elementară
exista, fires, te. Ca să înt, eleagă cineva de ce am trăit atîta
vreme în forme biserices, ti foarte primitive, care n-aveau
nici un cuprins legal, nici un exterior solemn, trebuie să
ne gîndim la originea viet, ii religioase la noi.

În mare parte această origine e predica în mijlocul bar-
barilor, într-un timp cînd aces, tia aveau stăpînire asupra
acestor t, inuturi, o stăpînire de la un lagăr depărtat către



t, inutul de văi locuit de t, erani. Pe vremea aceea înrîurirea
bisericească s-a exercitat nu prin episcopi, ci prin misio-
nari, întocmai cum cres, tinismul se întinde, în timpurile
noastre, prin anumite t, inuturi de civilizat, ie redusă, cu
ajutorul misionarilor, misionari cari pleacă put, in pe sama
lor proprie s, i potrivit împrejurărilor, pe cînd, atunci cînd
cres, tinismul se întinde în formă episcopală, mijloacele
sînt cu totul altele.

Din acest cres, tinism de misionari au rămas anume
tradit, ii, pe care le întîlnim nu numai în părt, ile noastre,
dar tot as, a trebuie să fi fost s, i la bulgari înainte de a se fi
alcătuit o biserică bulgară, în relat, ie cu Constantinopo-
lul. s, i chiar documentar se dovedes, te că era prin părt, ile
Panoniei înainte de măsura pe care a luat-o regele morav
de a întemeia o adevărată biserică, atîrnînd de Scaunul
sfîntului Petru. Am pomenit s, i mai sus pe vlădicii fără că-
pătîi cari veneau cine s, tie de unde s, i cari mergeau din loc
în loc, avînd mai mult popasuri decît locuint, e în anumite
schituri de lemn, unde populat, ia, în legătură cu anumite
datine ale cultului păgîn, era obis, nuită să aducă daruri, lu-
cruri consacrate, care se păstrează de obicei de la o religie
la alta.

Un schit de lemn, evident, nu se poate t, inea declt un
timp relativ scurt, des, i acel din pădurea Căpotes, tilor, în
judet, ul Vaslui, care exista pe vremea cînd Vasile Lupu s-
a adăpostit acolo de tatari, la 1650, se vede pînă acum s, i
poate să aibă o durată s, i mai lungă. Tot as, a se întîlnesc în
Maramurăs, multe biserici de lemn, cîte una avînd vechime
de secole.

Călătorul nostru, care văzuse în Ardeal marea, impu-
nătoarea biserică săsească, trecînd în satele românes, ti,
găsea ca loc unde să stea preotul, episcopul, canonic sau
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necanonic, lăcas, ul acesta de lemn. Uneori, însă, el nu în-
tâlnea nici măcar înjghebările acestea simple. Se întîmpla
foarte adeseori ca o singură cruce să înlocuiască s, i biserica
de lemn. Acesta este, în parte, înt, elesul crucilor răspîn-
dite, multe dintre dînsele de lemn, în unele regiuni, cum
e regiunea Buzăului s, i o parte din Prahova vecină; s, i prin
cîteva judet, e de s, es sînt cruci de piatră. Un studiu asupra
crucilor românes, ti ar fi foarte folositor din punctul de ve-
dere al elementelor de artă s, i tradit, ie religioasă, extrem de
veche, care se găsesc în ele. Crucea de pe o vale nu samănă
cu cea de pe altă vale; sînt fel de fel de forme, cu fel de fel
de reprezentat, ii, care pot să aibă un amare interes istoric.

Cruci se întîlnesc s, i foarte tîrziu în veacul al XVII-lea,
de exemplu în cazul lui S, erban Cantacuzino, cînd a fost si-
lit să meargă cu contingente muntene la asediul Vienei, s, i
legenda spune – în legătură cu aceasta austriacii au numit
după S, erban Cantacuzino o stradă a Vienei – că domnul
muntean a ridicat crucea ca să arate că e cres, tin, ceea ce
ar fi absurd. De fapt crucea tui S, erban Cantacuzino ca s, i
atîtea altele din tot cuprinsul T, erii Românes, ti înseamnă
atîta că, neputindu-se avea în lagăr o biserică, se făcuse
crucea pentru a se putea sluji acolo liturghia.

Revenind la legătura ierarhică ce îndreptăt, es, te pe ci-
neva să îndeplinească funct, ii religioase, ea era, fires, te, ca
la aceia dintre vecini cari aveau o organizat, ie religioasă
superioară s, i, în rîndul întîi, la cei de dincolo de Dunăre.

La noi vechile oras, e dacice au fost desfiint, ate foarte ră-
pede; n-au putut trăi, după toate împrejurările grele care
au trecut asupra t, inuturilor acestora. Dincolo de rîu, de
bine, de rău, în împrejurări de multe ori foarte precare,
oras, ele s-au ment, inut, prin urmare s, i episcopiile de odini-
oară. Era deci un rost de ascultare între vlădicii nos, tri s, i
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uneori chiar între preot, i, cînd ei erau mai aproape de linia
de hotar, s, i între episcopii de pe malul drept al Dunării.

Am văzut ce erau pentru ai nos, tri Vidinul, Silistra s, i
chiar Cirvenul de lîngă Rusciucul de azi, res, edint, ă de epi-
scop. Moldova avea asemenea relat, ii de supunere ierar-
hică numai cu Cetatea Albă.

În ce prives, te, nu episcopii, nici preot, ii, ci mănăstirile
care au fost principala vatră de cultură, nu numai în răsări-
tul european, dar mai ales în apus, prin benedictini în spe-
cial, călătorul dinainte de 1350 n-ar fi întîlnit în tot cuprin-
sul T, erii Românes, ti nici un lăcas, de oarecare înfăt, is, are.
Cu toate acestea, cuvintele „călugăr”, „călugărit, ă”, „mănăs-
tire”, vin de-a dreptul din latines, te s, i arată o transmisiune
necontenită a viet, ii monahale. Toate acestea dovedesc că
niciodată nu s-a pierdut lucrul însus, i; numai s-a întîmplat
cu el cum se întîmplă cu anume plante în regiunile înalte
ale munt, ilor: ele rămîn, dar degenerează din ce în ce mai
mult, s, i aceeas, i plantă, dacă ar fi strămutată în alt me-
diu, după un stadiu de dezvoltare, s, i-ar recăpăta calităt, ile
primitive.

Clopotele se auzeau sunînd prin munt, i s, i văi, se auzea
bătînd toaca, tot as, a de veche, la noi, ca s, i la grecii s, i slavii
din Peninsula Balcanică; tocmai pentru că terminul e de
origine populară1, aceasta arată s, i vechimea s, i răspîndirea
lucrului. În ce prives, te clopotul, numele e slav, pe cînd
bulgarii au păstrat, probabil în legătură cu italienii sau cu
propaganda catolică, terminul italian s, i latin: cambana.

Supt Nicolae Alexandru-Vodă am văzut că domniile
noastre începuseră a se alcătui mai bine. Alexandru de
la Arges, s, i Cimpulung nu se putea lăsa mai prejos decît
Alexandru, ruda sa, care stăpînia la Tîrnova.

1Cf. italianul tocco, momentul cînd bate ceasul.
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Ajungînd să reprezinte un stat organizat, domnul mun-
tean s-a gindit să-i dea o formă bisericeasca corespunză-
toare. El a t, inut să aibă neapărat un mitropolit. Pe vremea
veche fiecării forme politice îi corespundea o anume formă
bisericească. Dacă era numai un print, , o căpetenie de t, ară
fără titlu superior, el se putea mult, ămi s, i cu un episcop. Un
„Domn a toată T, ara Românească”, unul căruia Bizant, ul
era dispus să-i acorde calitatea de despot, trebuia să aibă,
s, i în domeniul religios, ceva care să răspundă situat, iei
sale. Precum, cînd căpetenia bulgară din veacul al IX-lea
a trecut la religia cres, tină, căpătînd aspirat, ii împărătes, ti,
s, i s, i-a zis t, ar, din acel moment chiar a t, inut să aibă lîngă
el un patriarh, tot as, a domnul liber îs, i vrea mitropolitul.
Precum însă, acolo s, i atunci, Bizant, ul n-a cedat us, or, tot
as, a la noi întemeierea mitropoliei, pe la 1350-60, a cerut
negocieri îndelungate, s, i, cînd ele au ajuns la capăt, noua
creat, iune are s, i o foarte mare valoare politică.

Trebuie să t, inem samă s, i de nevoia pe care o simt, ea
domnul muntean de a-s, i as, eza un mitropolit la dînsul
acasă. Bizant, ul însă, în legătură cu dorint, a lui de a păstra
cît mai mult trecutul s, i de a recunoas, te cit mai put, in din
prezentul care se dezvoltase fără dezlegare din partea lui,
se ferea să creeze o nouă formă episcopală pe lîngă cele
vechi, pentru că forma nouă ar fi însemnat că se poate
inova s, i fără o provocat, ie de la Constantinopol. Cînd era
vorba de o t, ară nouă, de nevoia unei vrednicii biserices, ti
nouă, acest Bizant, bisericesc îs, i avea sistemul, precum
Bizant, ul laic îl avea pe al său, cu numirile domnilor ca
despot, i.

În domeniul religios, se delega, deci, cîte un episcop
care funct, ionase s, i înainte, aiurea, ca să îndeplinească
funct, iunea metropolitană. As, a s-a întîmplat s, i cu cel care
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a căpătat misiunea de arhiepiscop ortodox în T, ara Româ-
nească; el rămînea legat deci cu scaunul constantinopoli-
tan s, i prin delegat, ia nouă care i se adăugea.

În felul acesta i s-a dat domnului muntean, după cere-
rea lui repetată, ca s, ef al bisericii lui un episcop de Vicina.
Vicina era în Dobrogea, – nu la Măcin, ci pe la Tulcea, cum
dovedesc portulanele.

De ce s-a luat mitropolitul acesta, Ioachim, care era un
grec, de acolo din Vicina, s, i nu altul din Vidin, din Cirven
sau Silistra? Căci a merge la Vicina pentru episcopi sau
preot, i nu era în vremea aceasta lucru obis, nuit, dat fiind
faptul că Ialomit, a s, i Brăila sînt judet, e de colonizare relativ
recentă: fusese în părt, ile acestea o populat, ie foarte veche,
a get, ilor, dar as, ezări mai importante nu erau. Explicat, ia ar
fi că puterea domnului T, erii Românes, ti se întindea asupra
regiunii dobrogene în care se găsea cel put, in acel triunghi
nord-vestic, us, or de stăpînit de cine are malul opus, s, i
locuit atunci ca s, i acum, în cea mai mare parte, de români,
unde stătea Vicina.

Înainte de a se as, eza mitropolitul de Vicina, domnii în-
temeiaseră o biserică, pe care călătorul nostru ar fi putut-o
vedea, sus, la Sîn-Nicoară. Chiar faptul că i se zice Sin-
Nicoară, s, i nu Sfîntul Nicolae, arată timpul depărtat, pa-
triarhal, pur românesc, neinfluent, at de rosturi greces, ti, al
întemeierii sale, căci, îndată ce a venit influent, a grecească,
sfint, ii s, i-au pierdut numele vechi s, i au căpătat altele noi.

Caracterul arhitectonic al acestei vechi zidiri e us, or de
deslus, it: ea samănă cu as, a-numitele biserici-castele din
Ardeal, asupra cărora e o întreagă literatură. În Ardeal, în
satele săses, ti, biserica are un caracter de fortăreat, ă. Este
încunjurată de ziduri s, i poate servi de adăpost pentru
o populat, ie întreagă; în pivnit, ile ei se pot strînge grîne
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pentru timpuri de restris, te. S, i la Sin-Nicoară biserica e
mică, iar turnul cu mult mai mare decît dinsa.

Imediat ce a venit un mitropolit, cu totul altă ordine a
trebuit să domnească s, i în alcătuirea ierarhică a bisericii,
s, i în forma arhitectonică a clădirilor sfinte. Atunci s-a
întemeiat Biserica Domnească de la Arges, mai la vale.

Biserica Domnească nu reprezintă, desigur, un com-
plex de clădiri capabil de a fi apărat, ceea ce arată că T, ara
Românească trecuse din faza primitivă s, i intrase într-una
relativ asigurată, care n-avea să se teamă de năvăliri. E
făcută în stil bizantin, după datina domnitoare în noile
clădiri de la Salonic, fiind alcătuită din acel amestec de
cărămidă ce încadrează bolovani prins, i în ciment, care
se cheamă opus reticulatum. Călătorul de pe la 1350 ar fi
văzut biserica în toată strălucirea ei, as, a cum astăzi nu
e. pe cînd, mai tîrziu, peste vechea formă exterioară s-a
as, ternut tencuiala care a stricat frumuset, a vechilor bi-
serici, acoperind atîtea vechi zugrăveli, iar, în interior,
îndată ce zugrăveala părea că e cam stricată, zugravi con-
temporani, cari-s, i închipuiau că sînt mai buni decît cei
vechi, prefăceau sau pictau pe deasupra.

Ca amănunte, Biserica Domnească, atunci luminoasă
de pictură în mari proport, ii, e împărt, ită în trei. prin pilas, tri,
obicei părăsit pe urmă. În locul tribunelor, care lipsesc, e
numai fereastra supt arcul blînd desfăcîndu-se din mono-
tonia profilului.

Biserici mai vechi nu s-ar fi găsit în oras, e; ele sînt în
acest principat numai din secolul al XV-lea. În cele mai
multe oras, e, care abia se înjghebau, erau numai bisericut, e
de lemn. Dar călătorul care ar fi venit pe aici în a doua
jumătate a veacului al XIV-lea, urmînd alt drum decît acel
care duce la Arges, , drumul pe la Turnul-Ros, u sau pe la
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Ors, ova ori Vîrciorova2, ar fi putut să întîlnească cele dintîi
clădiri mănăstires, ti ale noastre. Căci în a doua jumătate a
veacului al XIV-lea organizat, ia bisericească în T, ara Româ-
nească a fost în legătură cu două influent, e care s-au com-
bătut: o influent, ă grecească prin episcopate s, i o influent, ă
sîrbească prin mănăstiri. S-au luptat între dînsele, s-au
obosit în această luptă, iar noi am luat forme s, i de la una s, i
de la alta, nat, ionalizîndu-le încă de la începutul veacului
al XV-lea.

Un călugăr, Nicodim, originar din Macedonia, din
părt, ile Prilepului, unde sînt foarte mult, i aromâni s, i care
Nicodim era pe jumătate „grec”, pe jumătate „slav”– ceea
ce însemna o dependent, ă ierarhică mai mult decît o notă
nat, ională –, trecînd pe la muntele Athos, a fost atras în t, ara
noastră, nu numai ca să scape de primejdia turcească, dar
poate s, i prin cine s, tie ce legături de rasă. Nicodim fusese
s, i prin Serbia de Nord, unde erau foarte însemnate mănăs-
tiri vechi, dintre care Studenit, a există pînă acum, scăpată
de pe vremea turcească, s, i constituie unul din marile mo-
numente de artă ale Peninsulei Balcanice, amestecîndu-
se influent, a italiană cu cea greacă. Din părt, ile acestea a
trecut, mult, ămită s, i bunelor relat, ii de vecinătate dintre
despot, ii sîrbi s, i domnii nos, tri, în Banatul Olteniei, care
era disputat pe vremea aceasta intre regele unguresc s, i
între voevodul a toată T, ara Românească. Privilegiile cele
mai vechi ale mănăstirilor întemeiate de Nicodim sînt s, i
privilegii ungures, ti, s, i pînă în secolul al XV-lea mănăsti-
rile din părt, ile acestea cereau cărt, i de întărire de la regele
Ungariei sau s, i de la guvernatorul ei, Ioan Corvinul.

Nicodim a întemeiat mănăstirea Vodit, a: din ea au ră-
mas atîtea urme pe pămînt cît să se vadă întinderea bise-

2De la vîrfcior, cu sufixul slav -ova (Ors, ova, Moldova etc.).
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ricii de odinioară. Cealaltă fundat, iune a lui Nicodim, Tis-
mana, în munt, ii Gorjului, unde el a scris vestita Evanghe-
lie, a fost făcută din nou în secolul al XVI-lea; pe urmă au
venit alte prefaceri mai tîrzii, s, i, în sfîrs, it, cea din urmă din
secolul al XIX-lea, care a stricat încă mai mult proport, iile.

A fost apoi o bucată de vreme luptă între grecismul mi-
tropolitului s, i între slavismul egumenilor, al lui Nicodim s, i
urmas, ilor lui. E lucru foarte sigur că, în veacul al XIV-lea,
la Arges, s, i în toate bisericile domnes, ti care atîrnau de mi-
tropolie, slujba se făcea, nu în slavones, te, – de românes, te
nu putea fi vorba; Sfînta scriptură nu era tradusă în limba
românească – ci în greces, te: pe cînd la mănăstiri slujba se
făcea în slavones, te. S, i n-a putut să biruie la început sla-
vismul din mănăstiri grecismul din biserici. Poate după
1400 s-a ajuns la forma bisericească slavonă fără să pu-
tem spune însă că acei cari au făcut să învingă în serviciul
divin, în liturghie, limba slavonă, că mitropolitul sau epi-
scopii aceia ar fi venit din mănăstirile create de Nicodim.
Asistăm numai la faptul că de la o bucată de vreme limba
bisericii, în T, ara Românească mai ales, a fost aceasta.

Am spus că Nicodim a zidit Tismana, pe vremea cînd
domnul muntean era Vlaicu. După aceasta Mircea a făcut
Cozia, în Vîlcea, s, i Cotmeana, în Arges, , cea din urmă trans-
formată în secolul al XVII-lea s, i apoi, în al XVIII-lea. În ce
prives, te Cozia, s, i ea a fost întrucîtva prefăcută de Constan-
tin Brâncoveanu; bolnit, a însă, unde era spitalul s, i locul de
îngropare al călugărilor, e mult mai recentă decît biserica
propriu-zisă. A fost înălt, ată în secolul al XVI-lea, dar îna-
inte de influent, a fetei lui Petru Rares, , doamna Chiajna, s, i
pictura din lăcas, ul acesta înalt, supt, iratec e cea mai fru-
moasă din această epocă, în toată Muntenia. Dar veacul al
XVI-lea n-a avut nimic pe acest loc.
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În mănăstirile acestea călătorul putea să fie interesat
s, i din alt punct de vedere decît al artei: din punctul de
vedere al datinelor. O mănăstire de astăzi înseamnă, de
obicei, în viat, a culturală a t, erii prea put, in lucru: e locuită
de biet, i t, erani, de multe ori abia s, tiutori de carte, s, i de
cît, iva clerici cari s, i-au găsit adăpost acolo, s, i numai de
foarte put, ini călugări adevărat, i.

Pe vremuri însă, aceste lăcas, uri însemnau în multe
părt, i ale noastre ceea ce însemnau mănăstirile din vremea
carolingiană, cînd influent, a culturală, s-a întins Împre-
ună cu influent, a cres, tinismului în părt, ile Saxoniei, ale
Germaniei centrale.

Călugării aduceau un sistem de cultură superioară;
aveau s, coli, învăt, ături de mes, tes, ug, s, i pentru altă lume,
din împrejurimi. La un loc ei alcătuiau „Ministeriul Instruct, iei
Publice s, i al Cultelor”. Erau foarte bogat, i: cele dintîi, pri-
vilegii ale domnilor nos, tri li dau stăpînire în tot cuprinsul
t, erii, cu vămi la Dunăre, cu locuri de pescuit, mos, ii cu pă-
duri, heles, teie. În afară de acestea se da îmbrăcăminte că-
lugărilor pentru rasele lor. Praznicele mănăstires, ti aveau
o însemnătate cu totul deosebită, s, i foarte adesea ori se
întîmpla ca boieri mari sau s, i domnul însus, i să asiste la
praznicul ctitoriei lor. Serbările nat, ionale de astăzi erau
suplinite pe vremea aceea prin hramurile mănăstirilor, s, i
trebuie să adaug că era mult mai multă realitate în ser-
barea hramului mănăstirii decît în felul cum se înt, eleg
adesea serbătorile nat, ionale la noi. S, i străinul care ar fi
venit în părt, ile acestea s, i ar fi asistat la o slujbă la Tismana,
cel care ar fi pătruns în chiliile unde călugării zugrăveau
s, i scriau s, i ar fi văzut blîndul chip al lui Nicodim s, i ale uce-
nicilor săi, ar fi plecat adînc impresionat, s, i de caracterul
sfint, eniei în ce prives, te viat, a, s, i de caracterul cultural al
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ocupat, iei călugărilor. Din ceea ce se constata încă pînă
mai dăunăzi la Muntele Athos, unde viat, a monahilor s-a
ment, inut ca în evul mediu, ni putem face o idee de ceea
ce era viata călugărească în părt, ile noastre.

În s, es călătorul n-ar fi putut întîlni însă nici o altă
mănăstire în afară de Snagov, care e pomenită în privilegii
din veacul al XIV-lea încă, dar nimic din clădirile de atunci
nu s-a păstrat în epoca modernă.
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IV. Moldova din a doua jumătate a
secolului al XIV-lea

Dacă acelas, i călător din a doua jumătate a veacului al XIV-
lea ar fi străbă. tut în Moldova, poate pentru scopurile
sale, dar, în acelas, i timp, ar fi avut prilejul să constate s, i
împrejurările de viat, ă religioasă s, i artistică, ar fi întîlnit
aici o organizat, ie ierarhică s, i canonică, dobîndită cu mai
multe lupte decît în T, ara Românească.

Pe acest timp, precum episcopul de Vicina, devenind
al T, erii Românes, ti – dar nu de Arges, – căpăta de la patriarh
delegat, ie de „exarh al plaiurilor“, românii din Maramurăs, ,
de unde a venit în valea Moldovei întîi Dragos, , ca repre-
zintant al regelui Ungariei, s, i apoi Bogdan, ca întemeietor
al domniei românes, ti a Moldovei, românii aces, tia, zic,
numeros, i, bogat, i, avînd pămînturi întinse, strîns legat, i
între dîns, ii, supus, i unor voevozi cari erau capabili s, i de
acte spontanee, de o politică independentă, cum a fost
aceea care a creat Moldova, au simt, it, des, i nu formau
un stat osebit, s, i nevoia de a avea o organizat, ie biseri-
cească. În T, ara Românească se întemeiază o domnie a
tot pămîntul românesc: imediat consecint, a este, în or-
dinea bisericească, existent, a unui mitropolit; în părt, ile
maramurăs, ene, de supt coroana Ungariei, voevozii ajung



la o mare important, ă: imediat ei caută să creeze, în ordi-
nea bisericească, ceva corespunzător însemnătăt, ii lor în
ordinea politică. Atunci un neam al iui Dragos, , Balc sau
Balit, ă, s, i un Dragu se adresează la Constantinopol s, i cer
patriarhului ca o mănăstire întemeiată de dîns, ii acolo –
s, i care, din nenorocire, a rămas dincolo de granit, a fixată
Maramurăs, ului, – ca mănăstirea Peri (cf. Peris, , Peret), să
capete un decret – s, i decretul dat de patriarhul Antonie
s-a păstrat –, prefăcînd mănăstirea în stavropighie, ceea
ce înseamnă „înfigere de cruce“. În acelas, i timp egumenul
din Peri devenea exarh al patriarhului de Constantinopol,
avînd o întreagă listă de regiuni maramurăs, ene s, i vecine
cu Maramurăs, ul, de la vest s, i sud, pînă adînc în Ardeal,
supuse autorităt, ii vlădicăi exarh.

Pe atunci patriarhia de Constantinopol servea unor
scopuri romantice de restaurat, ie bizantină. Îs, i închipuia
Bizant, ul, necontenit amenint, at de turci, foarte slăbit de
primejdiile continue, că ar putea să revie la ce fusese odini-
oară pe vremea Comnenilor, s, i dacă imperiul se mis, ca mai
greu, dacă n-avea mijloacele prin care să se poată impune,
fiindcă era sărac, fără armată, fără comunicat, ii, patriarhia
se putea mis, ca mai us, or: în toate părt, ile, în Muntenia, în
Moldova, în Rusia ea căuta să-s, i întindă din nou influent, a,
să-s, i t, ese din nou firele, pentru ca pe urmă să vie imperiul
s, i să profite din ceea ce a cîs, tigat biserica, precum în alte
timpuri biserica însăs, i căta să-s, i cîs, tige din ce dobindise
imperiul. S, i exarhatul plaiurilor de la Arges, s, i exarhatul
asupra Maramurăs, ului s, i a comitatelor de la vest s, i unor
părt, i ale Ardealului făceau parte din acest plan patriarhal,
din care făcu parte apoi s, i intervent, ia în Rusia, la Chiev s, i
pînă în Rusia moscovită, care forma alt element politic s, i
religios.
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Tot as, a a vrut să facă patriarhia s, i în Moldova. De
îndată ce s-a întemeiat t, ara, domnii, după s, ovăielile de
la început, cînd nu s, tiau dacă o să se poată desface de
Ungaria, văzînd că Moldova rămîne, căutară să aibă o
formă bisericească în legătură cu organizat, ia politică, de
acum independentă s, i permanentă. Ei au trebuit să se
gîndească la scaunul, de care a mai fost vorba, de la Cetatea
Albă.

Acum, episcopii ortodocs, i din preajma noastră, în tim-
purile mai vechi, au fost fără îndoială greci; cel de la Ceta-
tea Albă însă se întîmplase, la un moment dat, prin legă-
turi pe care nu le s, tim, să fie român, moldovean. Poate că
s, i în dorint, a de a se muta episcopatul de la Cetatea Albă
la Suceava, precum Alexandru-Vodă, fiul lui Basarab, în
Muntenia, mutase episcopatul de la Vicina la Arges, , că-
utase domnul moldovean să strecoare la Cetatea Albă ca
episcop pe un român. Unii au crezut chiar că Iosif Vlădica
era membru al celei dintîi dinastii moldovenes, ti.

Bogdan s, i fiul său Lat, cu dispăruseră s, i venise acum,
după dinastia Bogdănes, tilor, Petru s, i pe urmă Roman, fiii
mos, tenitoarei, Mus, ata (Margareta).

Atunci s-a pus chestia aceasta, foarte importantă pen-
tru viitorul t, erii, pentru orientarea ei într-un sens sau
într-altul: noul mitropolit al Moldovei ce va fi? Va fi un
mitropolit nat, ional, cum se zice acum s, i cum instinctiv
se simt, ea s, i atunci, atîrnînd mai mult de domn decît de
patriarhul de Constantinopol ori va fi un mitropolit grec,
al patriarhului?

De fapt erau trei influent, e: întîi instinctiva încercare
de nat, ionalizare a bisericii, pe de altă parte tendint, a patri-
arhului de Constantinopol, care, avind influent, ă la Arges, ,
Peri, Chiev, Moscova, tindea să cuprindă în această »influent, ă
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s, i Moldova, s, i, în sfîrs, it, influenta mănăstirilor sirbes, ti.
În lupta aceasta, care a durat mai multă vreme s, i pe care a
terminat-o Alexandru cel Bun la începutul veacului al XV-
lea, domnii moldoveni, îndărătnici, cu toate:schimbările
dese pe tron, au ajuns mai departe de cum au ajuns domnii
munteni; ei au cucerit o situat, ie mai bună decît aceea pe
care a avut-o însus, i Mircea cel Bătrîn. Bizant, ul a trimis
pe rînd tot felul de exarhi, ba, la un moment dat, văzînd
că nu poate să impuie un grec, a ajuns la ideea de a face
din mitropolia moldovenească, pe care o doreau domnii, o
protopopie numai, – protoipopul fiind încă pe acea vreme
s, eful „popilor“, ca Nicodim al ieromonahilor din mănăs-
tiri.

Cînd moldovenii au biruit însă, mitropolitul acela Io-
sif, dintre ai lor, care a stăpînit mai multă vreme, fiind
fost „episcop sîrbesc”, adecă după datina lui Nicodim, se
ocupă foarte mult de mănăstiri s, i el funct, ionă la Neamt, ;.-
se unes, te mănăstirea Neamt, ului cu cea de a doua mare
mănăstire moldovenească, Bistrit, a, supt aceeas, i condu-
cere. Legenda spune că la sfîrs, ilul zilelor sale Iosif s-a
retras la mănăstirea Neamt, ului.

Mănăstirea aceasta, as, ezată laoparte de drumul călă-
torilor, era fundată, cum spune tradit, ia, de trei călugări
venit, i din T, ara Românească, s, i cari fuseseră ucenicii lui
Nicodim. Cărt, ile vechi ale lăcas, ului – unele au fost duse în
Rusia de vestitul Iat, imirschi – arată legătura foarte strînsă
dintre viat, a mănăstirii moldovenes, ti s, i viat, a culturală din
Balcani. Pe vremea aceea, am spus, la bulgari era un nou
curent bisericesc, precum era în Serbia altul pentru ca-
ligrafia cea nouă: curentul de la Tîrnova, în legătură cu
vestitul patriarh Eftimie, ale cărui scrisori se copiau acolo,
la Neamt, .
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Astfel în Moldova mitropolia cea nouă pornise de la
episcopi cărora bizantinii ii ziceau „sîrbes, ti”, venit, i de la
mănăstiri. S-a stabilit aici, prin urmare, o strînsă legă-
tură între mănăstirile călugăres, ti făcînd parte din curen-
tul lui Nicodim s, i între noua organizat, ie metropolitană,
cu s, efi apart, inînd nat, iunii indigene. Aici n-au fost con-
flicte îndelungate între o formă s, i cealaltă a viet, ii religi-
oase, s, i conflictul nu s-a terminat, ca în T, ara Românească,
prin biruint, a unui element străin asupra celuilalt element
străin, ci, de la început, un element nat, ional, trecînd prin
mănăstirile sîrbes, ti s, i învingînd stăruint, ile de mitropolie
grecească, s-a impus în fruntea viet, ii culturale a principa-
tului, – ceea ce este un fapt de cea mai mare însemnătate.

Moldova pe care ar fi găsit-o călătorul – s, i vom întîlni
îndată unul, în epoca vecină cu veacul al XIV-lea, – în zi-
lele lui Alexandru cel Bun are o situat, ie mult mai sigură
decît T, ara Românească. La răsărit era Polonia, care tre-
cea printr-o criză, într-un moment cînd regatul se unea
cu Lituania, cînd Iagelonul păgîn, rămas mare cneaz li-
tuan, devenea prin căsătoria cu Hedviga, mos, tenitoarea
Poloniei, rege polon, cînd un membru din familia rămasăi
lituaniană fat, ă de alt, ii din cea polonă încearcă disensiuni,
cînd se agită neastîmpărata noblet, ă feudală, as, a că foarte
adeseori, o dată s, i în secolul al XIV-lea„ polonii au fost
bătut, i, cînd întrau în Moldova, – căci cea dintîi răsturnare
de copaci asupra polonilor nu este cea de la Dumbrava
Ros, ie, cît aceasta, clin a doua jumătate a veacului al XIV-
lea.

Pe de altă parte, secuimea ardeleană, care nu atîrna
de-a dreptul de rege, s, i Maramurăs, ul, în care elementul
românesc joacă un rol as, a de mare, reprezintă pentru Mol-
dova altfel de sprijin în Carpat, i decît acela pe care putea
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să-l aibă T, ara Românească, as, a cum munt, ii se desfăs, oară
la Nord. În general, păsurile Munteniei sînt mult mai
us, or de trecut decît cele din Moldova. Regele Ungariei în-
cercase odată să împiedece o format, iune moldovenească
neatîrnată, să unească demnitatea de conte al Bistrit, ei cu
secuii s, i cu Maramurăs, ul s, i să dea în mîna unui Andrei,
fiul lui Lat, cu, care pare după nume să fi fost român, grija
hotarului, însă încercarea căzuse, s, i acum s, i secuimea s, i
partea săsească în jurul Bistrit, ei erau iarăs, i elemente fără
legăturăi între dînsele, incapabile de a forma un front îm-
potriva Moldovei nou întemeiate.

Moldova aceasta a lui Alexandru cel Bun înfăt, is, ează
pentru cultura veacului al XV-lea într-adevăr un spectacol
mult mai impunător decît T, ara Românească, s, i aceasta
chiar atîta timp cît trăies, te Mircea. Alexandru are, s, i cînd
rolul lui nu este hotărîtor, toată înfăt, is, area unei icoane
împărătes, ti im regiunea aceasta. La un moment dat, a luat
în căsătorie pe o levantină, Marina, fiica lui Marin, spune
letopiset, ul, s, i din cercetările făcute în urmă reiese tot mai
mult că această Marina trebuie să fi avut legături cu fa-
milia domnitoare din Constantinopol. Nu era o persoană
de rînd: se pare că apart, inea acelei lumi în care italianita-
tea de origine se unea cu grecitatea de adopt, iune, adecă
oameni foarte puternici prin bogăt, iile s, i situat, ia lor se-
niorială în Răsărit, cărora bizantinii li dădeau titluri s, i
li atribuiau o anume important, ă. Pe un patrafir găsit de
curînd într-o mănăstire din nord-vestul Rusiei, Alexandra
este înfăt, is, at lîngă Marina, purtînd căciula caracteristică
pentru cezarii bizantini; s, i în greces, te este însemnat titlul
lui s, i al sot, iei lui: el este autocrat, ea „autocratorit, ă“, ceea
ce înseamnă împărat s, i împărăteasă. La Oxford, -apoi, se
păstrează o evanghelie slavă s, i grecească, foarte frumoasă,
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din care se vede că influent, a greaca a dăinuit alături de
cea slavonă s, i în vremea lui Alexandru cel Bun, s, i, iarăs, i,
se pomenes, te s, i aici sot, ia lui Alexandru, Marina.

Fiul împăratului bizantin Manuil, Ioan, a străbătut
Moldova la 1424 s, i s-a oprit aici. O legendă, care s-a păstrat
la Neamt, , spune că din prilejul acesta s-a creat o situat, ie
superioară mitropolitului Moldovei, Gheorghe, situat, ie
care-l punea în rîndul patriarhilor, s, i iarăs, i legenda stăruie
asupra faptului că Alexandru ar fi căpătat însus, i ridicarea
situat, iei sale în urma acestei călătorii a fiului împăratului.

Avem – am spus – un călător străin, care vede bine s, i
scrie frumos s, i limpede. El vine la sfîrs, itul domniei lui
Alexandru cel Bun pentru scopuri de cruciată s, i e trimis
de ducele de Burgundia, care pregătea o mare expedit, ie
cruciată în Orient. Drumet, ul sosit din Lituania, care întră
în Moldova, e Guillebert de Lannoy1.

Guillebert de Lannoy a fost la curtea marelui print,
lituan Vitold, în limba lituană Vitovt. Posesiunile lui se în-
tindeau pînă la Nistru, s, i acolo-s, i t, inea el curtea. Călătorul
nostru a văzut în solda lui tatari s, i moldoveni. Legătu-
rile erau foarte strînse atunci între Moldova s, i lituania.
Căci Alexandru cel Bun pare a fi trecut prin trei faze: o
fază românească tradit, ională, cînd t, inea pe doamna Ana,
înmormîntată în mănăstirea Bistrit, a din judet, ul Neamt, ,
după aceea o fază lituaniană, nu polonă, căci polonii erau
catolici pe cînd lituanienii, ortodocs, i, s, i Alexandru a luat
de sot, ie pe Rângala, vară a Iagelonilor, în sfîrs, it faza bizan-
tină, cu Marina. Cînd acest călător a fost prin t, ara noastră,

1Descrierea călătoriei lui a fost tipărită de două ori pînă acum s, i
după una din edit, ii a fost reprodusă de Hasdeu, în Arhiva istorică, I1; p.
126 s, i urm. V. s, i Iorga, Voyageurs français en Orient européen, Paris,
1928.
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Alexandru cel Bun se găsea supt influent, a Rângalei, căreia
sot, ul ei i-a închinat biserica din Baia. S, i el a căsătorit apoi
pe fiul său Ilie cu o print, esă lituană, cu Marinca, adusă la
sot, ul ei de acel nobil lituan Ghedigold, care avea un fel de
marchizat la granit, a Moldovei s, i căuta pe vremea acestei
călătorii să întărească zidurile Cetăt, ii Albe.

Cu călăuză moldovenească Guillebert a intrat în Mol-
dova s, i a căutat să meargă la curtea domnului.

Se credea odinioară că acel „Cozial” unde s-a întîlnit cu
Alexandru cel Bun se găses, te în Basarabia, dar se pare că
scriind acest nume călătorul s-a îndreptat după pas, aportul
slavon dat în Suceava. Deci el a vizitat pe Alexandru, nu
într-un sat oarecare, ci la Suceava însăs, i. A putut să vadă
cetatea, care e foarte veche, cu biserica de la Mirăut, i, atît
de urît dreasă de oficialitatea austriacă, acea biserică pe
care a prefăcut-o S, tefan cel Mare, cuprinzînd în ea oasele
sfîntului Ioan cel Nou.

Cum era biserica din Mirăut, i pe vremea aceea nu pu-
tem spune hotărît; desigur era mult mai mică, iar picturi
e foarte dubios că ar fi existat. Era numai un început de
dezvoltare a artei românes, ti, artă adusă de Nicodim în Ma-
cedonia din mănăstirile de la Athos, de acolo în Oltenia,
de unde pînă la Suceava.

Guillebert de Lannoy a văzut Cetatea Albă. Dar, dacă,
în loc să treacă pe aici, de-a lungul Basarabiei, el ar fi urmat
drumul către sud sau către sud-vest, ar fi întîlnit, cum am
spus, Dorohoiul, popas de negustori, care n-avea biserică
domnească, Botos, anii cari erau numai un sat al urmas, ilor
lui Botăs, ; ar fi întîlnit Ias, ii, cari existau pe vremea aceasta,
– e pomenit în descrierea călătorului bavarez Schiltberger,
care-l numes, te însă Aspasseri (Ias-Bazar, la turci). Trebuie
să fi fost o bisericut, ă de lemn, s, i lîngă dînsa tot ce era
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nevoie pentru a apăra o strajă ostăs, ească, în drumul de
comert, care mergea la sud. Mai jos ar fi întîlnit Bîrladul,
unde era vama pentru Muntenia, ceea ce nu înseamnă că
era hotarul acolo: el putea fi mai încolo. Tecuciul însus, i
exista la începutul veacului al XV-lea. Restul era teren
de granit, ă încă neocupat, neconsolidat, s, i mănăstiri în
partea aceasta nu existau.

Dacă, acum, călătorul ar fi mers în partea de către
munt, i, ar fi întîlnit. Moldovit, a, nu as, a cum a fost prefăcută
de S, tefan cel Mare, ci vechea clădire, încă foarte modestă.
Ar fi trecut la Neamt, , cea mai mare mănăstire din Moldova,
unde poate că a fost îngropat Petru al Mus, atei, pentru
că, atunci cînd S, tefan cel Mare a făcut mormintele de la
Rădăut, i pentru înaintas, ii săi, mormântul lui Bogdan, al lui
Lat, cu sînt, s, i este s, i al lui Roman-Vodă, dar al lui Petru nu;
legenda însăs, i pune în legătură întemeierea Neamt, ului
cu Petru- Vodă. Mai pe urmă se atingea Tîrgul de jos, cu
cetatea lui Roman-Vodă, ale cării rămăs, it, i se văd s, i acum
la marginea oras, ului. Aici era s, i o mănăstire, din care s-a
dezvoltat episcopatul.

Coborîndu-se la Roman în jos, călătorul pătrundea
într-o lume ambiguă. Aici fusese t, inutul de granit, ă ungu-
resc, cu episcopatul catolic de Milcov, cu minele de sare, în
legătură cu coroana Ungariei de la Ocna, cu Bacăul însus, i,
care este de fundat, ie ungurească. (Sascut înseamnă Fîn-
tîna sasului în ungures, te.)

Trebuie să se facă însă aici o deosebire între vechii
secui, aflători s, i în veacul al XlII-lea pe aici, de o parte,
s, i, de alta, între ungurii prins, i în Ardeal2s, i colonizat, i de
S, tefan cel Mare.

În munte, în sfîrs, it, exista aici un t, inut păstoresc, al
2O excursie s, tiint, ifică la 1927 a fost condusă de d. D. Gusti.
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Vrancii, de care am mai vorbit, s, i care nu e nici pînă acum
pretutindeni cercetat în viat, a sa populară, de o covîrs, itoare
important, ă.

Veacul al XV-lea numără o sumă de călători cari au
străbătut sau T, ara Românească sau Moldova, pentru că
el este acela al unei activităt, i comerciale. Prin mijloacele
pe care le pune la dispozit, ia domnilor această activitate
comercială s, i prin interesul care se concentrează asupra
t, erilor noastre tocmai din cauza acestei important, e comer-
ciale secolul se deosebes, te puternic de cel care l-a precedat.
Este ocupat în Moldova de domnia lui Alexandru cel Bun
s, i a urmas, ilor săi îndus, mănit, i, iar de la 1457 înainte pînă
dincolo de margenile veacului al XV-lea (1504), de domnia,
neasămănată supt toate raporturile, a lui S, tefan cel Mare
– T, ara Românească fiind într-o situat, ie mult mai scăzută.

Drumul de comert, e necontenit ocupat de negustori
al căror punct de plecare este acum cunoscut: Galit, ia s, i
Bistrit, a ardeleană pentru Moldova s, i o parte din Ardeal,
Bras, ovul s, i Sibiiul, dar cu deosebire Bras, ovul, pentru prin-
cipatul muntean. Pe de altă parte, din cauza pătrunderii
turcilor în Peninsula Balcanică s, i a instalării lor în aceasta
peninsulă, a luării în stăpînire de către dîns, ii a liniei Du-
nării, unde acum ei dominau s, i malul stîng al fluviului –
căci s-au îngrijit să aibă, cum făcuseră s, i romanii după
războaiele lui Traian, ca la Drobetis, lîngă Severin, un cap
de pod pe celait mal –, precum s, i pentru că t, erile noas-
tre sînt acum prefăcute în ceea ce se numes, te „bulevar-
dul cres, tinătăt, ii“, asupra lor se cheltuies, te cea mai însem-
nată sfort, are de sfărîmare s, i pătrundere a turcilor. Intere-
sul acelora cari luptă pentru cruce în Orient se îndreaptă
foarte adesea ori în linia întîi asupra t, inuturilor noastre,
iar din apus vin, răspunzînd cererilor de ajutoare, de sume
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de bani, informatori, din partea republicilor italiene sau
din partea vecinilor imediat interesat, i în aceste probleme
de rezistent, ă fat, ă de turci. T, inuturile românes, ti se bu-
cură de un interes special din partea regalităt, ii ungures, ti,
stăpînă pe Ardeal, s, i, apoi, din partea Poloniei, – Podolia
s, i Rusia propriu-zisă fiind provincii lituaniene unite cu
regatul polon al Iagelonilor.

Astfel am avut mai mult, i musafiri în această vreme. O
parte din informat, ia ce găsim, vine din note ale negusto-
rilor cutărui sau cutărui oras, ardelean. Cu toate că nu sînt
înfăt, is, ate în formă de cronică, ele reprezintă amintiri ale
unor călători sau s, tiri venite în oras, prin trimis, ii domni-
lor munteni s, i moldoveni. Cine vrea să aibă, prin urmare,
ves, ti precise cu privire la schimbările care se petrec în
t, erile noastre pînă în a doua jumătate a veacului al XVI-lea
s, i chiar în secolul al XVII-lea, cînd relat, iile intre sas, ii din
Ardeal s, i noi se continuă mai put, in importante, se poate
adresa la aceste cronici municipale ardelene. Dar pînă
la sfîrs, itul secolului al XV-lea n-avem nimic din Ardealul
însus, i. Dealminteri Ardealul săsesc se prezintă foarte slab
supt raportul izvoarelor istorice: evenimente de cea mai
mare important, ă sînt cuprinse de multe ori intr-o singură
notit, ă de cîteva linii. Ni pare rău că n-avem un călător
venit din Ardeal, fiindcă acesta ar fi găsit mai mult răgaz
să cunoască deplin stările de la noi s, i ar fi spus lucrurile
în forma naivă care pentru istorie e mult mai folositoare
decît forma literară, decît forma pregătită a scriitorilor de
obis, nuite călătorii.

Pe lîngă ment, iuni în socotelile oras, elor ardelene, în
ce prives, te pe acei cari au trecut prin părt, ile noastre în
legătură cu primejdia turcească s, i nevoia de apărare a
cres, tinătăt, ii, sînt două izvoare de căpetenie, unul destul
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de întins, celait scurt, dar cuprinzător.
Cel dintîi dintre aces, ti călători nu cunoas, te Moldova,

ci numai T, ara Românească, s, i nu în calitate de trimes
diplomatic, care observă lucrurile în răgaz, pe uscat, stră-
bătînd drumurile pe care le-am arătat, ci trecînd pe apă,
pe linia Dunării. E vorba de o călătorie dunăreană de la
1445, aceea pe care o face Walerand de Wavrin s, i care e
descrisă în „cronicile“, de un caracter burgund-francez,
relative s, i la sfîrs, itul războiului de o sută de ani, ale lui
Jeani de Wavrin3. E vorba de expedit, ia apusenilor pe mare
s, i pe Dunăre, căutînd rămăs, it, ele armatei cres, tine învinse
la Varna.

Se s, tie că, la 1444, fat, ă de progresele necontenite ale
turcilor, cari aveau aproape toată Peninsula Balcanică,
afară de părt, ile bosniace de la vest, dar nu ocupaseră Con-
stantinopolul, care cerea necontenite ajutoare, în Vest s-a
luat hotărîrea de a uni fort, ele cres, tine de acolo cu ale re-
gatului Ungariei, în vremea vestitului Ioan Corvinul, nu
numai pentru a stăvili înaintarea turcească, dar, în acelas, i
timp, pentru ca de la Varna, unde oastea cres, tină as, tepta
să se îmbarce pe flota papei s, i a ducelui Burgundiei, dori-
tor de cruciată, să meargă la Constantinopol. Acest plan,
care se desface foarte limpede din dezvoltarea expedit, iei
înses, i s, i care, dacă ar fi fost adus la îndeplinire, cine s, tie
ce consecint, e ar fi avut o flotă cres, tină rămînînd stăpînă
pe strîmtori s, i fort, e destul de importante debarcînd în
capitala bizantină, a fost zădărnicit. Sultanul Mohamed
al II-lea era foarte tînăr pe atunci, dar tatăl său, Murad,

3Edit, ia d-rei Dupont în publicat, iile „Societăt, ii pentru istoria Fran-
ciei” s, i a d-lui Duffus-Hardy, în Roll-Series engleze. Partea care ne
prives, te am dat-o eu în Buletinul Comisiei istorice a României pe anul
1927.
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care abdicase, a fost rechemat, s, i la Varna cres, tinii au fost
zdrobit, i cu desăvîrs, ire, regele Ungariei, Vladislav, un iage-
lon chemat la tronul Arpadienilor s, i al Angevinilor, fiind
omorît, ca s, i cardinalul-legat. Atunci cruciat, ii, cari nu
s, tiau de soarta lui Hunyadi, dar îs, i închipuiau că ar fi cu
putint, ă ca expedit, ia să fie reluată dacă el ar fi scăpat, ho-
tărîră să trimeată pe Marea Neagră s, i pe Dunăre corăbii
de informat, ie s, i, întîmplător, chiar de luptă, supt steagul!
sfîntului Petru s, i al republicei venet, iene, s, i cu contingente
ale ducelui Burgundiei: ei au pătruns pe gurile Dunării s, i
au înaintat pînă la vărsarea Jiiului.

În povestirea lui Wavrin este vorba de ceea ce putea
să se vadă din corabie, de pe mal s, i de deosebitele inci-
dente care au rezultat din coborîrea pe uscat a armatelor
cres, tine, de conflictele avute cu turcii. Tot ce se petrece
în interior e necunoscut. Expedit, ia n-a continuat, pentru
că s-au primit s, tiri că Hunyadi trăies, te, dar nu poate să
strîngă fort, e s, i să le organizeze în as, a fel, încît să vie la
întîlnirea pe care o dăduse. Cu toate acestea, s, tiri despre
oras, ele de pe Dunăre, despre domnul T, erii Românes, ti se
dau. Acest domn era Vlad Dracul, care participase la lupta
de la Varna s, i a fost acuzat că arfi trădat pe cres, tini s, i, în
retragerea lui Hunyadi chiar, ar fi fost put, in prietenos fat, ă
de acesta, care l-a s, i omorît pe urmă pe dus, manul român.
S, tirile lui Wavrin sînt de cea mai mare important, ă, s, i vom
căuta să le împleticim cu alte informat, ii pentru a avea
privelis, tea T, erii Românes, ti atuncea, în apropierea anului
1450.

S-ar putea adăugi pe lîngă aceasta mărturia unui călă-
tor venit ceva mai tîrziu în expedit, ie cu turcii. Memoriile
unui sîrb turcit, devenit ienicer, care se găsea în armata
lui Mohamed al II-lea, venit ca să înlăture din scaunul
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muntean pe fiul s, i urmas, ul, după o serie întreagă de lupte,
al lui Vlad Dracul, pe celait Vlad, căruia i s-a zis T, epes, .
E vorba de expedit, ia de la 1462, care a izbutit în adevăr
să sfarăme domnia lui T, epes, , să-l silească a se retrage în
Ungaria, unde a stat foarte multă vreme, închis la Buda,
ca unul ce fusese bănuit, pe baza unor scrisori păstrate
s, i care par a fi adevărate, că a stat în legătură cu turcii,
pentru a putea fi apoi iertat, a participa la expedit, ia din
Bosnia, a fi restabilit pe tronul muntean, murind îndată,
de sabie, în margenea Bucures, tilor. Sîrbul acesta turcit
este Constantin Mihailovici de Ostrovit, a4. Campania de
la 1462 e foarte bine descrisă de dinsul, s, i, pusă alături de
altă descript, ie, făcută de cel mai însemnat cronicar grec
din această vreme, Laonic Chalkokondylas, ea ne face să
vedem această foarte importantă operat, ie militară în toate
amănuntele sale5.

În ce prives, te Moldova, ar fi ceva asemenea cu „ieni-
cerul sîrb”, numai cît aici informat, ia e mult mai scurtă,
abia pe două pagini, dar acel care o dă e un martor al lu-
crurilor pe care le descrie. E un cres, tin din Occident, un
italian care a fost silit ca prizonier să între în armata tur-
cească s, i a lua parte ia lupta de la Valea Albă. din codrii
Neamt, ului, care se numes, te s, i de la Războieni, la 1476. Îl
chiamă Angiolello6.

Mai este încă un călător, dar acela se găses, te în împre-
jurări cu totul deosebite s, i el vorbes, te foarte put, in de lucru-
rile pe care am dori să le cunoas, tem, dată fiind important, a
epocei s, i valoarea cu totul extraordinară a lui S, tefan cel

4Povestirea lui e tradusă din limba polonă de Hasdeu, în Revista
Istorică.

5Ca s, i alte izvoare, Chalkokondylas e tradus de S, incai.
6V. Iorga, Istoria armatei, I, p 159 s, i urm.
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Mare. Căci nu putem pătrunde în intimitatea viet, ii lui
pentru a avea note directe relative la dînsul; s, i, dealtfel,
însemnări nu sînt decît pentru timpul din urmă a domniei
lui S, tefan. Bolnav, greu bolnav de podagră, suferind s, i de
rana pe care o căpătase la 1462, cînd a atacat Chilia lui Vlad
T, epes, , care-i trebuia pentru apărarea granit, elor sale, ca să
nu cadă în mîinile turcilor, el a fost silit să recurgă la me-
dici din Apus (pe lîngă un medic evreu al hanului tătăresc
din Crimeea), s, i s-a adresat, cum era natural, nu numai la
Nürnberg, ci mai ales la Venet, ia, de unde i s-a trimis un
Matei de Murano, din insula de lîngă oras, , care a stat aici
o bucată de vreme. Acest medic adresează republicei un
memoriu, s, i în acest memoriu, foarte scurt, al lui Matei
de Murano s-au păstrat cele mai pret, ioase informat, iuni
despre S, tefan s, i, put, intel, s, i despre frumuset, a s, i bogăt, iile
t, erii7.

După aceste lămuriri asupra izvoarelor, să vedem ce
se putea observa de călători s, i în Muntenia s, i în Moldova.

Dacă ar fi venit cineva în Moldova în ultimii ani ai lui
Alexandru cel Bun, ar fi văzut ceea ce cunoas, tem acum.

În ce prives, te însă T, ara Românească de după moartea
lui Mircea, la 1418, trebuie să se dea înainte oarecare lămu-
riri pentru ca să se vadă ce era schimbat fat, ă de trecut.

Pe vremea lui Mircea, călătorul venit din Apus ar fi pu-
tut găsi un început de stabilire a ordinii politice s, i sociale
după normele bizantine. Evident, dacă ar fi trăit fiul lui
Mircea, Mihail, care fusese init, iat în rosturile de domnie
ale tatălui său, fiind asociat la stăpînire de tată, influent, a
bizantină, asămănătoare cu aceea care a dominat în Mol-
dova în partea din urmă a domniei lui Alexandru cel Bun,
ar fi izbutit să creeze altă înfăt, is, are decît a principatu-

7E tipărit s, i în volumul VIII din colect, ia Hurmuzaki.
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lui muntean de pe urmă. Era o operă de consolidare, pe
care Mircea o începuse s, i pe care o dusese pînă la un oa-
recare punct. Demnităt, ile de curte fuseseră stabilite de
domn aici, precum în Moldova ele fusese hotărîte de Ale-
xandru. Rămînea doar să se fixeze mai bine rangurile, să
se adauge mai mult prestigiu s, i să se crească valoarea cul-
turală a societăt, ii muntene, influent, ată s, i de renas, terea
bulgărească de la Tîrnova s, i de marea s, coală de cărturărie
sîrbească a lui Constantin Filosoful. S, i mai rămînea ca pri-
begii venit, i de dincolo de Dunăre, greci, sîrbi, poate s, i unii
bulgari, cari aduceau mai multă experient, ă de viat, ă poli-
tică s, i deprinderea cu mai mult lux în viat, a publică, să se
amalgameze mai deplin cu vechea boierime românească.

Din nenorocire, Mihail a căzut în lupta cu Dan, vărul
s, i rivalul său, s, i, după această cădere, învingătorul, care
s-a stabilit pe tronul muntean, avu de luptat o bucată de
vreme cu candidatul adus de turci, Radu Prasnaglava, –
ceea ce nu înseamnă: ples, uv, ci cu capul gol pe dinăuntru,
prin urmare prost sau us, uratec. A trebuit, prin urmare,
ca Dan, care era un luptător, înaintînd pînă dincolo de
Dunăre s, i stăpînind Silistra, ba amestecîndu-se s, i în lupta
pentru păstrarea Banatului, să piardă o mult, ime de vreme
în aceste frămîntări, care, pe de altă parte, l-au silit să
cadă în atîrnare fat, ă de Ungaria. Desigur că, atunci cînd
turcii zoreau necontenit la Dunăre, drumul Bras, ovului a
fost mai put, in cercetat. După o serie întreagă de răpezi
schimbări la tron, s-a impus în sfîrs, it Vlad Dracul, alt fiu
al lui Mircea, pe care Wavrin l-a găsit în cruciata de la 1445.

Vlad Dracul a fost fără îndoială o personalitate remar-
cabilă; mai priceput decît Mihail s, i mai vrednic decît Dan
al II-lea, dar în mare parte necunoscut nouă, din lipsă
de izvoare. El a fost în stare să joace un rol militar, s, i
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important, a lui politică e netăgăduită. Cîtva timp după îm-
prejurările din 1445 el era să cadă supt loviturile ostas, ilor
lui Corvin, pentru ca Vlad T, epes, , o nouă personalitate
răspicată în T, ara Românească din această vreme, să reia
aceeas, i politică, alături de Ungaria s, i în contra turcilor, pe
care a isprăvit-o dezastrul de la 1462, cu sfărîmarea tronu-
lui său printr-o sfort, are personală a sultanului Mohamed
al II-lea.

În mi jlocul acestor tulburări, natural că elementele de
civilizat, ie care se observă pe vremea lui Mircea cel Bătrîn
n-au putut să se dezvolte. Oricît s-ar spune că războa-
iele s, i luptele lăuntrice aduc s, i un fel de spor de vitalitate
nat, ională, ceea ce este foarte adevărat, cu toate acestea,
cînd sfort, ări prea mari se cer unui trup prea slab, el ră-
mîne fires, te incapabil de a îndeplini lucruri mari în alte
domenii. As, a încît călătorii, fie negustori, fie ambasadori,
cînd ar fi venit în T, ara Românească prin jumătatea întîia
a secolului al XV-lea, ar fi găsit foarte put, in spor fat, ă de
ce se întîlnea pe vremea lui Mircea.

N-ar fi găsit pe domn stînd ca Alexandru cel Bun în
Capitala sa, gu vernînd împărătes, te, încunjurat de o curte
cu caracter permanent, fiecare din acei cari o compuneau
avîndu-s, i atribut, iile sale, ci ar fi întîmpinat un s, ef de ostas, i
în fruntea unor trupe foarte reduse, capabil de a rezista
unei ciocniri, dar nu de a purta un război, cu boieri cari,
împreună cu s, eful lor, trebuiau să alerge necontenit de
la o granit, ă la alta. Prin urmare se poate zice că tronul
dispare în folosul aventurilor ostăs, es, ti, că marele voevod,
cu caracter imperial, care fusese pe vremea lui Mircea,
e aproape cu totul înlocuit de conducătorii de os, ti, s, i că,
în locul donatorilor de mănăstiri s, i biserici, întemeietori
de as, ezăminte nouă, cum a fost s, i Mircea, sînt oameni
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cari prind în grabă ceea ce pot, într-o cîrmuire totdeauna
amenint, ată.

Dezvoltarea secolului al XV-lea se înfăt, is, ează aici, prin
urmare, cu totul inferioară celor dintîi două decenii o le
acestui secol, cum s, i deceniului cu care se sfîrs, es, te secolul
al XIV-lea.

Capitala, se zice de obicei, a fost mutată de la Tîrgovis, te
la Bucures, ti. Nu se poate vorbi de o mutare a capitalei pe
vremea aceea. Radu cel Frumos, fratele care a înlocuit
pe Vlad T, epes, , va sta mai tîrziu în Bucures, ti, dar această
res, edint, ă aici nu e un semn de dezvoltare a principatului,
ci o datorie fat, ă de turci. Turcii s-au as, ezat în Giurgiu, s-
au aciuat în părt, ile Severinului. Ei s-au stabilit în punctele
cele mai importante ale malului stîng al Dunării. S, i atunci,
pentru a avea pe domn mai la îndemînă, pentru a-J ajuta,
dacă e credincios, pentru a-l combate s, i a înăbus, i imediat
răscoala lui, dacă se arată rebel fat, ă de sultan, trebuia ca el
să nu se mai găsească la Tîrgovis, te, ci la Bucures, ti. Satul
care se găsea aici ajunge răpede la important, a unui oras, :
lîngă cetatea domnului se adună târgovet, ii: pe la Mihai-
Vodă, probabil, pe înălt, imea aceasta, a fost as, ezarea cea
dintîi a domnilor din secolul al XV-lea, s, i această as, ezare
a domniei la Bucures, ti, trecătoare la începutul veacului,
s-a făcut în chip mai durabil abia pe la 1460-70.

Cum am spus, curtea a dispărut mai cu totul; oastea
însă e bine alcătuită. Aceasta o cunoas, tem s, i prin cutare
document al lui Mircea cel Bătrîn. O formează, în împre-
jurările obis, nuite, mai mult boierime, dintre cei ce încu-
njurau normal pe domn. Aceasta e „oastea cea mică”, pe
lîngă care este „oastea cea mare”, după obiceiurile t, erii.
dar s, i după norme ungures, ti din aceeas, i vreme. După
datina veche ajungea – cum am spus – să se facă anume
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semne de pe vîrful unui deal pentru ca acei în stare de a
purta armele să alerge supt steagul domnului. În afară
de aceasta se pare însă că s, i ceva din normele introduse
în Ungaria de regele Sigismund au fost adoptate la noi;
anume îndatoriri de serviciu militar apăsau s, i altfel asupra
acelora cari primeau mos, ii din partea domnului. E vremea
cînd boierimea începe a se organiza în dauna t, erănimii.
Fiind lupte necontenite între un candidat la tron s, i altul,
se înt, elege că rolul boierilor devine mult mai mare decît
înainte, cînd era o singură domnie, asigurată. Dorint, a
de funct, ii nu există însă, demnităt, ile la curte erau foarte
put, ine, s, i atunci mos, iile se luau de la „opozit, ie” pentru a
se da „guvernamentalilor”. Des, i, pe de altă parte, trebuie
să se t, ină samă s, i de faptul că domnia tindea necontenit
către t, inuturile de la sud, unde populat, ia era mai rară,
unde nu se făcea agricultură, ci mai mult cres, terea vitelor,
s, i o mult, ime de pămînt rămăsese fără stăpîn chiar prin
unele părt, i nelocuite. Se poate zice astfel că o parte din
s, esul muntean a avut acelas, i caracter pe care l-a avut sudul
basarabean; atitea documente din epoca lui Petru Rares,
vorbesc de donat, ii care se făceau în „pustiu”. S, i tot as, a în
documentele ungures, ti anterioare întemeierii principatu-
lui muntean, de cîte ori se spune „desertum” pentru partea
de sud a Ardealului, trebuie să-l înt, elegem în acelas, i mod
în care putem admite un „pustiu” în părt, ile de s, es ale T, erii
Românes, ti.

Vine o vreme cînd orice demnitar de la curte trebuie
să aibă o mos, ie, cînd, pe de altă parte, acei care ajung, prin
donat, iuni domnes, ti, să aibă o mos, ie cîs, tigă o important, ă
as, a de mare, încît se ridică la situat, ia de sfătuitori ai dom-
nului. În secolul al XV-lea, mai ales în Muntenia, se găsesc
o mult, ime de boieri cari încunjură pe domn fără ca aceasta
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să fi însemnat că aveau o funct, iune. Sînt oameni cari s-au
ridicat prin sînge, prin servicii, dar s, i prin stăpînire de pă-
mînt, la ranguri sociale atît de importante, încît fac parte
din sfatul domniei.

Boierii aces, tia, avînd mos, iile lor s, i prin mos, iile lor
dreptul la un rol în stat, nu formează un partid în propriul
înt, eles al cuvintului, s, i foarte adeseori trec de la cutare
candidat de domn la altul sau de la domnul în scaun la cel
ce-i voia locul. De aici vine instabilitatea absolută a viet, ii
muntene, haosul care nici în documente nu s-a păstrat,
nici în cronicile străine, – fiindcă vreun fel de cronici de
t, ară pe vremea aceasta nu există –, nu poate să se lămu-
rească.

Cu tot acest haos, deoarece totus, i este o oaste, de-
oarece autoritatea domnului, foarte schimbătoare, este
totus, i reală, rămînînd ca acel care stăpînes, te despotic as-
tăzi să alerge la Bras, ov sau Sibiiu, în pribegie, mîne, de-
oarece este o ordine politică, este o garant, ie militară în
această t, ară, negustorii cu mărfuri trec s, i mai departe.
Insă s, i aici observăm o scădere: precum schimbarea ră-
pede a domnilor a împiedecat să se stabilească o ordine
bizantină către care tindea Mircea cel Mare prin relat, iile
sale de familie, prin important, a lui politică s, i imixtiunea
lui în Peninsula Balcanică, aceleas, i turburări lăuntrice,
unite cu pătrunderea turcilor pe malul stîng al Dunării,
slăbesc foarte mult comert, ul săsesc, la care se adăugia s, i
comert, ul polon, venit din Moldova, care exista pe vremea
lui Vlad Dracul s, i care comert, , altfel, ar fi fost în stare să
ieie o dezvoltare mai mare.

Atîta timp cît domnii nos, tri au avut s, i trecătorile Carpat, ilor
s, i vadurile Dunării, cît tot drumul pînă la trecerea fluviului
a fost în stăpînirea aceleias, i puteri politice, împrejurările
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erau altfel, dar ele s-au schimbat cînd vadurile au trecut în
mîinile turcilor, cînd, prin urmare, era un vames, la munte
s, i alt vames, jos la apă, cînd funct, iona un regim vamal de
o parte s, i altul de altă parte s, i, mai ales, cînd între stăpî-
nitorul muntelui s, i stăpînitorul Dunării dăinuia foarte
adeseori o situat, ie de neîncredere, de dus, mănie sau de
război. Oras, ele săses, ti au luptat foarte multă vreme ca să
păstreze drumul acesta de comert, , s, i drumul a fost foarte
mult folosit de dînsele, dar desigur el s-ar fi dezvoltat altfel,
dacă T, ara Românească s-ar fi putut organiza.

A fost o adevărată nenorocire pentru civilizat, ie în aceste
regiuni sud-est-europene că principatul muntean, pornit
supt as, a de bune auspicii în veacul al XIVlea, găsinduse
în fat, a turcilor, cu o mult mai slabă apărare, fără ajutor
din Ungaria s, i din Moldova, că principatul acesta, zic, a
ajuns să slăbească în ceea ce prives, te puterea sa de viat, ă s, i
mijloacele sale de act, iune. Balotat necontenit între Unga-
ria s, i Turcia s, i supus foarte adeseori – s, i încă aceasta era o
fericire – influent, ei stăpînitoare care venea din Moldova,
fără ca, iarăs, i din nenorocire, influent, a aceasta să fie as, a
de puternică, încît principatul muntean să fi fost s, i el re-
unit supt aceeas, i mînă, el na putut servi scopurile înses, i
ale fundat, iunii sale8.

8De ce nu sa făcut această unire a celor două t, eri supt Alexandru
s, i S, tefan se înt, elege, cînd se t, ine sama de cîtă important, ă se dădea
în general, în evul mediu, dinastiei s, i de cite drepturi avea de la sine
dinastia care întemeiase un stat. În Muntenia dinastia Ba sarabilor,
a întemeietorilor, avea atîta prestigiu, incit, prin oris, icine ar fi fost
reprezin tată, omul găsea sust, inători contra moldoveanului care, oricît
de bine înzestrat, oricît de chemat să joace un rol la Dunăreadejos,
rămînea totus, i în mintea tuturora un uzurpator. Din această cauză, ca
s, i din obiceiul românesc, înrădăcinat, de a uni mos, ia cu neamul stăpî-
nului, cu coboritorul acelui care o det, inuse întîi, a fost cu neputint, ă ca
T, ara Românească, incapabilă de a se apăra prin propriile ei mijloace,
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Acuma, prin Wavrin, avem cîteva note de realitate
cu privire la înfăt, is, area T, erii Românes, ti în această vreme.
Cunoas, tem astfel Brăila. Despre ea se spune ceea ce cunoas, tem
s, i din Schiltberger, bavarezul despre care sa vorbit înainte
s, i care arată că veneau aici corăbii din toate părt, ile. Brăila
figurează în Wavrin ca „Brilago”. Cruciat, ii au întîlnit aici
negustori din ce se numea Grecia, din Peninsula Balcanică
ce se găsea încă supt autoritatea imperiului bizantin, s, i
ei spuneau că nu se poate merge pe Dunăre în Ungaria,
dar că de la Chilia ori de la Brăila sar putea trimete cu
sigurant, ă emisari pe uscat în Ungaria. Astfel avem consta-
tarea drumului Brăilei, care pleca de la Bras, ov s, i mergea pe
valea Dîmbovit, ei, sărind pe urmă la răsărit, către această
Brăilă.

Am spus că e vorba s, i de Chilia, de castelul Licosto-
mului („Licocosme”), care apart, inea atunci încă domnului
T, erii Românes, ti. În ce prives, te malul mării, se înseamnă
Mangalia, „oras, foarte ciudat”, cu ziduri înalte, largi de
treizeci, patruzeci de picioare, foarte stricate însă, s, i cu
un port rău, în care luntrile se rupeau de furtună. Tot pe
t, ermul Mării Negre, de astă dată în Moldova, călătorii văd
Cetatea Albă, oras, ul castel care apart, inuse geno vezilor,
iar acum Moldovei: „aici se găsesc multe corăbii ale celor
din Trapezunt s, i ale armenilor”. Pe vremea aceasta, pe la
1445. mai rămăsese ceva din activitatea comercială a ar-
menilor din Armenia Mică de pe t, ermul Medite ranei, dar
s, i de pe acel al Mării Negre. Înaintînd cruciat, ii, ei ajung
la Silistra, care, ca s, i Turtucaia, e foarte bine descrisă, cu

să primească unirea cu Moldova. Cu toate acestea os, ti moldovenes, ti,
supt Alexandru cel Bun s, i supt S, tefan cel Mare, pătrund în repet, ite
rînduri dincolo de granit, ă, care nu era Milcovul la început, ci trecea
pe la nordul Vrancii, coborînduse pe urmă la cetatea Crăciunei, lîngă
Odobes, ti.
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înfăt, is, area chiar a mijloacelor de apărare ale zidurilor,
ceea ce apart, ine mai mult istoriei militare9.

Se spune că Silistra fusese odinioară distrusă de ro-
mâni: aceasta înseamnă atacul lui Dan al IIIea asupra
cetăt, ii. Pe Dunăre merg luntri pe care călătorul străin le
numes, te cu un termen pe care nul putem identifica, ma
noques.

S, i, aici, o viziune interesantă s, i supt raportul literar.
Pe atunci între turci erau mai multe partide. Unul dintre
ele sust, inea împotriva sultanului Mohamed al II-lea pe un
pretendent cu numele de Saugi, care era adăpostit aici,
pe Dunăre, s, i, la coborîrea pe t, ermul drept al rîului, cei
din corăbii au putut săl vadă îmbrăcat în brocard albastru,
purtînd turbanul în jurul capului, s, i, lucru neas, teptat, un
„cerc de aur”, ca la împărat, ii romani de pe vremuri mai
mult decît la bizantini. Saugi avea legături cu cei de la noi
pe o vreme cînd turcii de pe malul stîng se adăposteau la
domnii nos, tri.

Mai departe se ajunge la Giurgiu, care nu era atunci
pe uscat, fiindcă vechea cetate a fost acolo unde este os-
trovul Giurgiului, cetate din care se mai vedeau anumite
rămăs, it, e.

I se zice: „L’isle de Georgie”. Se amintes, te că acest cas-
tel a fost făcut de Mircea, s, i chiar domnul muntean Vlad
Dracul explica – am mai spus-o – că sau cheltuit multe
pietre de sare pentru ca să se poată ridica zidurile acestei
cetăt, i, – ceea ce arată s, i că pe vremea lui Mircea salinele
de la noi erau exploatate s, i că se făcea export de sare în Pe-
ninsula Balcanică, un venit principal al domniei rezultînd
din vînzarea acestei sări. Înaintînd mai în sus, se descrie
Nicopolea, pe de o parte, Turnul, pe de altă parte.

92 V. Iorga, Istoria armatei, I, p. 63 s, i urm.
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S, i, la Nicopole, avem o mărturisire care na fost îndes-
tul de întrebuint, ată cu privire la însăs, i lupta de acolo la
1396.

Cruciat, ii întraseră în legătură cu domnul muntean, cu
Vlad Dracul, care venise cu soldat, ii lui s, i cu mijloacele de
luptă primitive. N-avea tunuri, dar cruciat, ii aveau, s, i, de
bucurie, ai nos, tri, cînd dădeau din tunuri, le incărcau as, a
de stras, nic, încît unul a s, i plesnit, omorînd cît, iva dintre
români, în chiotul pe carel notează cronicarul. Dar îm-
preună cu domnul venise s, i fiul lui, s, i cu acesta boierul în
sarcina căruia era dat print, ul, „le fils de la Valaquie».

S, i el povestea astfel, întro noapte frumoasă, „envelo-
ppé en une robe de nuit”. Arăta că „acolo se t, inea regele
Ungariei s, i ungurii, acolo era conetabilul de Frant, a s, i acolo
se afla ducele Ioan de Burgundia, care se t, inea lîngă un
turn mare s, i rotund, pe care acel duce îl făcuse să fie sub-
minat: s, i totul era pregătit să se puie foc la mină”, în ziua
cînd turcii sar fi apropiat de turn. S, i Wavrin încheie: Acest
guvernator al mos, tenitorului muntean „era în serviciul
seniorului de Coucy, care totdeauna chema bucuros lîngă
dînsul pe tovarăs, ii nobili români cari s, tiau vadurile Tur-
ciei („qui toujours voullentiers retenoit vers lui les gentilz
compaignons vallaques, qui çavoient les aguez du pays
de Turquie”). Cu o zi înainte de luptă, guvernatorul, care
era favoritul lui Coucy, se bătuse cu turcii s, i biruise vreo 6
000 din cei venit, i cu gîndul să surprindă „les fourrageurs
crestiens“. După biruint, a aceasta a lui contra celor 6 000
de turci – s, i fires, te că numărul a crescut cu anii –, el însă
e prins s, i vîndut genovezilor, la cari învat, ă „le language
qu’il par ioit», prin urmare ori limba franceză, ori limba
italiană.

De fat, ă era s, i Vlad Dracul, care va fi ascultat povestea

70



luptei de la Nicopol.
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V. Moldova lui S, tefan cel Mare

Matei de Murano arată cum a venit de la Venet, ia, pe calea
Ragusei, cum a sosit în Moldova, după invitat, ia lui S, tefan,
care, putem adăugi, declarase venet, ienilor că n-a vrut să-s, i
aducă un medic din altă parte a lumii decît de acolo unde
are sigurant, a că e iubit. Încunjurat de dus, mani din toate
părt, ile, adaugă el, a avut treizeci s, i s, ase de lupte de cînd e
domn s, i din acestea în treizeci s, i patru a biruit, iar numai
două le-a pierdut.

Medicul, ajungînd în Moldova, în scurta lui petrecere
aici îs, i face o părere despre domn s, i împrejurările înses, i
ale t, erii, pe care o expune astfel în raportul său:

„Domnul este un om foarte înt, elept, vrednic de multă
laudă s, i iubit mult de supus, i, fiindcă este îndurător s, i
drept, foarte veghetor s, i darnic, bine încă (prosperoso de
la persona) pentru vrîsta lui, de nu l-ar fi apăsat această
boală”. „Turcii au mare frică de acest domn.” Fiul lui, Bo-
gdan Orbul, care era rănit la ochi, cum se vede s, i în cutare
frescă de mănăstire, e de douăzeci s, i cinci de ani, „modest
ca o fată mare s, i om viteaz, prieten al isprăvilor (virtu) s, i
al oamenilor de ispravă“. În ce prives, te pe supus, i, „sînt
oameni viteji (valenti homini) s, i oameni de fapte (homini
de fatti)”, nu de fraze –, „s, i nu de stat pe saltea (so li pi-



mazi), ci în război”. Oastea poate fi alcătuită din 40 000
de călăret, i s, i 20 000 de pedes, tri.

Cu privire la t, ară, o găses, te „roditoare s, i foarte plăcută
s, i bine as, ezată, bogată în animale s, i în toate roadele. Grîul
se samănă în april s, i mai s, i se adună în august s, i septem-
bre. Vinurile sînt ca în Friul, păs, unile perfecte, s, i ar putea
să hrănească peste 100 000 de cai“.

Drumul de aici la Constantinopol se face în unspre-
zece pînă la douăzeci de zile. Negustorii vin din capitala
imperiului turcesc, s, i pe lîngă negustorii aces, tia vin s, i
evrei din Crimeea.

Raportul e din 7 decembre 1502.
Acum, după ce cunoas, tem ce spune însus, i Matei de

Murano, să încercăm a vedea ce ar mai fi putut el întîlni
în calea lui cînd a venit să îngrijească pe S, tefan cel Mare
sau ce ar fi putut să cîs, tige ca experient, ă după cîteva luni
de s, edere în Moldova.

În Moldova, venind cineva din Venet, ia, putea să so-
sească pe mai multe drumuri. Pe drumul Ragusei, urmat
de ragusani, pe cari-i găsim poate în părt, ile noastre încă
din 1440, la Tîrgovis, te de exemplu, unde pare a fi documen-
tată prezent, a negustorilor venit, i din acest „Dubrovnic” al
slavilor de pe Marea Adriatică. În cazul acesta, se străbă-
teau t, inuturile sîrbes, ti, unde ragusanii aveau privilegii de
comert, încă de pe vremea lui S, tefan Dus, an, s, i o parte din
Bulgaria supusă turcilor, ca s, i Serbia.

În Silistra, cetăt, enii Ragusei aveau case de bancă încă
din secolul al XVI-lea. Acesta e motivul informat, iei exacte
pe care o dă, în Analele Ragusei ale sale, Luccari, care
vorbes, te în treacăt despre t, erile noastre în cele dintîi tim-
puri, cu s, tiri pe care critica istorică le-a întrebuint, at de
mult ca să extragă ceva despre cei dintîi domni cari au
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stăpînit în părt, ile noastre. Pasagiile acestea ale lui Luc-
cari, de la sfîrs, itul secolului al XVI-lea, sînt un fel de rezu-
mat al experient, ei pe care ragusanii o făcuseră dincoace
de Dunăre, ca s, i al amintirilor istorice păstrate în can-
celariile republicei ori s, i în tradit, ia orală a negustorilor.
Bancherii aces, tia mai aveau un centru important s, i în
Timis, oara: sînt scrisori slavone datate de acolo tot din vea-
cul al XVI-lea, pe la 1550, oras, ul fiind în stăpînirea turcilor,
iar ei, tributari ai împărăt, iei otomane, cătînd să se as, eze
de preferint, ă unde stăpînea direct suveranul care putea
să-i ocrotească.

Des, i nu era drumul cel mai obis, nuit, totus, i nu lipseau
oameni cari să apuce prin aceste părt, i ale Serbiei. Nea-
goe Basarab, domnul muntean de la începutul veacului al
XVI-lea, trimete astfel după lucrurile trebuitoare în caz de
boală, prin Ragusa, pe medicul Ieronim Mateevici, care
trece la Venet, ia, s, i în izvoarele venet, iene se înseamnă pe-
trecerea acestui medic în oras, ul unde i s-a acordat s, i un
titlu de distinct, iune făcîndu-l cavaler, egues auratus.

Se putea merge, natural, s, i prin Marea Neagră: în
acest caz debarca cineva la Cetatea Albă, s, i am văzut din
Wavrin important, a la 1445 a oras, ului.

După mes, terii lui Ghedigold Lituanul, care pe vremea
lui Alexandru cel Bun fortificase cetatea, adausuri s-au da-
torit s, i trudei mes, terilor s, i zidarilor moldoveni cari chiar
înainte de S, tefan cel Mare, s, i în timpul lui S, tefan, au lu-
crat aici, la Cetatea Albă. Cetatea făcea o mare impresie,
fiind as, ezată frumos la limanul Nistrului, cu o splendidă
perspectivă. O cîrmuiau doi pîrcălabi. Cînd pătrundea
cineva prin poarta ei, deasupra căreia stătea inscript, ia sla-
vonă s, i stema t, erii cu bourul purtînd steaua între coarne,
se deschidea strada cea mare, încunjurată, fără îndoială,
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după datina italiană, de o parte s, i de alta, de clădiri mai
importante, care serveau negustorilor. În cetate, sus, pă-
zeau străjerii, acei străjeri români as, a de pret, uit, i în secolul
al XV-lea, încît îi întîlnim s, i la Caffa din Crimeea, unde
făceau parte din as, a numit, ii orguxii, – termin tătăresc, –
acei „valahi unguri” s, i „valahi poloni” care sînt muntenii
s, i moldovenii. Pomenirea lor se întîlnes, te în socotelile
Caffei, pînă la 1475, cînd cetatea a fost cucerită de os, tile
lui Mohamed al II-lea.

Drumul vechi al italienilor era, desigur, pe aici. Alt
drum trecea prin Buda, unde era curtea lui Matias, Cor-
vinul, foarte luxoasă curte. Regele, român după tată s, i
ungur ori tot român după mamă, Elisabeta Szilágy, în
felul său de a fi nu era nici român, nici ungur, fiind cu
totul străbătut de ideile Renas, terii. Iubitor de fast s, i de
laudă, splendid exemplar regal, as, a cum i-a dat această
Renas, tere pretutindenea. Trufia lui o fi fost ungurească,
dar celelalte calităt, i, fără îndoială, le datora părintelui său.
În Buda, Matias, avea un palat foarte frumos, s, i el chemase
s, i un pictor din Italia ca să-i împodobească păret, ii, pe
Filippino Lippi, unul din principalii reprezintant, i contim-
porani ai artei italiene; era acolo o admirabilă bibliotecă,
din care fragmente s-au găsit în timpul nostru prin sera-
iul din Constantinopol, unde fuseseră duse ca pradă de
război cîs, tigată de turci pe vremea lui Soliman Magnifi-
cul. Matias, însărcinase cu descrierea domniei lui pe un
italian adus anume pentru aceasta, acel Bonfinio prin care
cunoas, tem amănuntele stăpînirii marelui rege, ungar mai
mult decît unguresc. S, i, în ultimele lui zile, Corvinul, care
fusese căsătorit întîi cu fiica regelui Boemiei, Ecaterina,
luă în căsătorie pe Beatricea de Neapole, care aduse în
Buda o viat, ă cu totul italiană.
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As, a încît, adăugîndu-se faptul că pe vremuri mai vechi
Buda era puternic influent, ată de florentini, italieni mult, i
veneau pe aici, s, i din Friul, pe drumul austriac, mai scurt,
prin Viena, s, i ei se găseau între oameni din lumea lor,
ceea ce, în toate timpurile, e un avantagiu pentru cine
călătores, te.

De la Buda deci, călătorul putea să treacă prin Ardeal,
care era în vremea de cea mai mare înflorire a oras, elor
săses, ti. As, a de mîndri erau în această vreme sas, ii de pute-
rea lor, încît la un moment dat s-au gîndit chiar să desfacă
Transilvania de Ungaria s, i să-s, i proclame un rege în părt, ile
acestea. Expedit, ia pe care a făcut-o Matias, Corvinul împo-
triva lui S, tefan cel Mare s, i care s-a isprăvit, trecînd prin
pasul Oituzului, cu înfrîngerea de noapte de la Baia (1467)
s, i rănirea regelui unguresc, care se s, i credea stăpîn pe Su-
ceava, de care era as, a de aproape, expedit, ia aceasta a fost
în parte datorită s, i legăturilor de aliant, ă pe care S, tefan le
încheiase cu nemult, ămit, ii din Ardeal, doritori să ridice
ca rege pe un Ioan de Pösing s, i Skt. Georg, care, de sine
înt, eles, ar fi fost înainte de toate un rege pentru sas, i. S-ar
putea zice că a fost un moment de cons, tiint, ă transilvă-
neană îndrăzneat, ă, cum se întîmplă totdeauna cînd Si e
omului prea bine. Căci podoabele principale ale acestor
oras, e săses, ti datează toate de la sfîrs, itul secolului al XV-
lea s, i începutul secolului al XVI-lea, pînă pe la 1550, cînd
începe decăderea, care se vede s, i din îngustarea socotelilor
oras, elor.

Dacă cineva apuca pe drumul acesta ardelean spre a
merge în Moldova, trebuia să treacă prin păsurile prin
care a trecut s, i Matias, Corvinul în contra lui S, tefan. Ca-
lea de obicei mergea prin Bras, ov s, i de acolo prin Oituz
mai mult decît prin Ghimes, . Dacă drumet, ul era adus să
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ieie alt drum, el se ducea la Bistrit, a, de unde putea să
întrebuint, eze păsurile de la nord, care duceau în Moldova
mai direct către Suceava, dar pe o cale foarte grea, care păs-
trează s, i pînă în timpurile noastre ceva din aceste greutăt, i.
Trecea, de la Bistrit, a, la Cîmpulung, pe la Cirlibaba, alături
de regiunile maramurăs, ene, care au sălbătăcia lor primi-
tivă s, i pînă astăzi. Un alt drum foarte obis, nuit pentru a
întra în Moldova, pe care un italian nu l-ar fi întrebuint, at,
dar pe care-l întrebuint, au negustori mai bogat, i, mai activi
s, i mai întreprinzători, acela care aducea mult folos princi-
patului moldovenesc prin ce lăsau negustorii aceia la vamă
ca s, i prin cheltuielile pe care făceau în trecerea lor prin
t, ară s, i prin cumpărăturile pe care le încheiau în cuprinsul
t, erii, era drumul galit, ian, drumul Cracoviei s, i mai ales al
Liovului, pe unde mergeau necontenit cară nemt, es, ti s, i
armenes, ti cu produsele despre care a mai fost vorba.

În cazul acesta, vama în ultimul timp al stăpînirii lui
S, tefan cel Mare se plătea, nu la granit, a Bucovinei, fiindcă
el izbutise a cuceri Pocut, ia, ci la Colomeia, vechea stat, ie de
vamă a teritoriului pocut, ian. Avem ici s, i colo ment, iuni în
documente despre vames, ii lui S, tefan cel Mare as, ezat, i în
acest punct extrem al cuceririi lui de bătrînet, ă, al reintrării
lui în dreptul pe care, după un împrumut neplătit din
partea regelui Poloniei, îl căpătase încă Alexandru cel Bun.
S, i, adăugim, nici nu fusese în intent, ia regelui polon a plăti,
căci „împrumutul” era făcut anume pentru ca acel care
dăduse banii să poată rămînea stăpîn asupra teritoriului
dat ca zălog.

Acum, ori dacă venea cineva pe drumul ragusan, ori pe
drumul italian, pe la Moncastro, ori, străbătînd Ardealul,
din Buda, ori dacă pătrundea pe la nord, prin Galit, ia, cea
dintîi întîlnire pe care o avea la hotar era cu vames, ii s, i
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ostas, ii.
Os, tirea moldovenească pe vremea lui S, tefan cel Mare

era alcătuită întîi din străjerii cari stăteau necontenit lîngă
domn s, i cari se pot socoti, măcar în parte, ca o armată
asemănătoare cu armatele de lefegii, de simbrias, i care
existau în alte părt, i s, i care se constată s, i în Muntenia
de pe la 1420, din vremea lui Dan al II-lea. Alături de
aces, tia se întrebuint, a partea din populat, ie care se bucura
de anume privilegii în schimbul slujbei pe care i-o făcea
domnului. S, tim aceasta foarte bine pentru curteni ca s, i
pentru as, anumit, ii plăies, i, cari aveau grija plaiurilor, apă-
rînd t, ara de lotri, cari erau foarte mult, i pe vremea aceia;
tot aces, tia tăiau s, i drumul pretendent, ilor la tron, alt, i „lo-
tri“, as, a-numit, ii „domnis, ori“. În acelas, i timp plăies, ii stă-
teau pe lîngă dregătorii cari păzeau granit, a, în calitate
de apărători armat, i ai dreptului acestora s, i de garant, i ai
îndeplinirii datoriilor bănes, ti pe care străinii le aveau fat, ă
de t, ară.

În ce prives, te vama, e interesant să spunem două cu-
vinte: vama moldovenească era, în esent, ă, tătărească, pe
cînd baza vămii muntene avea mai mult un caracter ungu-
resc. Era s, i în T, ara Românească acea tricesimă, acel 30%
ce se lua de regele ungar de la acei cari mergeau cu mărfuri
pe la dînsul; în ce prives, te însă Moldova, vama era orga-
nizată după obiceiul din vremea hanilor. Căci nu trebuie
să se uite niciodată că Moldova cea dintîi, peste obs, tea ro-
mânească mai veche, fusese un teritoriu ocupat de tatari,
în epoca aceea cînd ei se sprijiniau pe zidul Carpat, ilor, că
pe baza sfărîmării puterii tătăres, ti se întemeiază a doua
„T, ară Românească” pe lîngă cea de la Arges, , t, ară care, fi-
ind mărgenită la început de valea Moldovei, s-a chemat
„t, ara moldovenească” pentru un „domn român”. Nu e de
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mirare deci dacă s, i în terminologia slavonă au mai rămas
o mult, ime de termeni tătăres, ti (de exemplu lucrul oprit
de la export se chema „tarhan”). Am avut deci vama tătă-
rească cam as, a cum s-a păstrat în Crimeea pînă la sfîrs, itul
veacului al XVIII-lea. Ea avea un caracter absolut nee-
uropean, corespunzător institut, iei mongolice aduse de
tatari în Europa. După aceasta negustorii erau îndatorit, i,
conform cu un obicei care este s, i unguresc, dar s-a împru-
mutat de unguri ca s, i de poloni din lumea germanică a
evului mediu, să oprească neapărat carăle lor în anume
oras, e cărora acest obicei li crea un venit. În aceste oras, e
negustorii plăteau o „vamă mică” pe lîngă „vama cea mare”
achitată la granit, ă. Era deci o „Stappelplatz”, un loc unde
negustorii erau silit, i să facă „etapă”. În Moldova loc de
etapă era la Suceava însăs, i.

Domnul, care oprea exportul unor anume produse
moldovenes, ti, cum erau caii, avea dreptul să-s, i rezerve
preempt, iunea, cumpărînd el înaintea oricui. Îndatori-
rea privea ceea ce se aducea mai scump din Venet, ia s, i de
aiurea, brocardul de aur ori fabricatele genovezilor cari
veneau prin Pera s, i cari au avut atîtea procese în Moldova,
pe vremea lui S, tefan cel Mare chiar sau înaintea lui. As, a,
de pildă, se vede că S, tefan comandase o spadă făcută după
moda „velachesca” adecă românească. Pe atunci era siste-
mul represaliilor: dacă nu se plătea un lucru sau se făcea
o pagubă din partea supus, ilor unei t, eri, se închideau pur
s, i simplu alt, i supus, i ai aceleias, i t, eri sau se prădau, pen-
tru paguba pricinuită de concetăt, enii sau compatriot, ii săi.
pînă ce păgubas, ul îs, i căpăta dreptatea. Era foarte practic,
dar foarte nedrept; as, a s-a practicat însă în toate t, erile
de-a lungul evului mediu.

Prin urmare, închizînd paranteza, negustorii aduceau
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brocard s, i alte fabricate de lux mare, s, i atunci domnii că-
utau, natural, să aleagă ei întîi ce era mai bun; baloturile
se desfăceau înaintea Măriei sale, care nu se uita la plată.
Căci domnii nos, tri evoluaseră foarte mult de la caracte-
rul t, erănesc primitiv; aceasta se vede s, i după înfăt, is, area
în miniaturile s, i frescele contemporane (ca de pildă, în
evanghelia de la Humor, ca s, i după ce s-a găsit cu ocazia
reparat, iilor făcute la Putna sau aiurea, precum în cutare
biserică din Bacău, unde au fost înmormîntat, i oameni de
samă din vremea lui S, tefan cel Mare).

Desigur că Suceava avea pe vremea aceea o frumoasă
înfăt, is, are. Cetatea cea veche, care fusese începută în îm-
prejurări modeste de cei dintîi domni, fusese întărită foarte
mult. În forma actuală, cum a fost degajată de săpăturile
austriece, cu multă îngrijire, ea nu ni apare cum fusese în
vremea lui S, tefan, fiind adausă în secolul al XVI-lea, pe
vremea lui Ieremia Movilă, s, i chiar, mult mai tîrziu, în vea-
cul al XVII-lea, cînd Ioan Sobieski pătrunse în Moldova cu
armatele sale s, i polonii stătură o bucată de vreme în cetate.
Fusese stricată, dealtfel, uneori, după cererea turcilor, s, i
iar refăcută.

Pe vremea lui S, tefan trebuie să fi fost mai mică decît
acum. S-a găsit ceva dintr-un paraclis, care a trebuit să
semene cu bisericile lui S, tefan cel Mare sau cu paraclisul
cetăt, ii Hotinului, mai nou, s, i pe lîngă dînsul, odăile de
strajă, subteranele unde se puneau proviziile care serveau
pentru apărătorii cetăt, ii, s, i, fără îndoială, acolo erau s, i
odăile de s, edere ale domnului. Căci nu cred să se fi aflat
lîngă vechea biserică din Mirăut, i, unde Alexandru cel Bun
adusese moas, tele sfîntului Ioan. strămutate apoi în bi-
serica Sfîntului Gheorghe din aceeas, i Suceavă, unde se
găsesc s, i acum. Cit prives, te stilul în care vor fi fost făcute
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aceste biserici, se poate s, ti din atîtea alte zidiri ale epocei.
În fat, ă era un zid închis, străbătut de feres, ti gotice, două
întîi s, i mai tîrziu trei, – feres, ti înflorite cu rosat, e. Intra-
rea nu se făcea prin zidul acesta din fat, ă, ci prin cel din
dreapta. Us, a era joasă s, i mică în stil gotic s, i simplu, cum
se vede la toate bisericile din Ardeal, de unde s-a s, i luat
modelul: astfel la biserica lui Ioan Corvinul din Sîntimre,
sau la cea din Feleac, de lîngă Cluj, unde, cum s-a spus, a
fost s, i res, edint, a episcopilor români din aceste părt, i, ba
chiar în frumosul castel de la S, oimus, , lîngă Lipova, în Ba-
nat. Ornamentele gotice erau modeste, dar liniile care se
taie între dînsele sînt foarte elegante, căci liniile gotice,
chiar foarte simple, produc totus, i o puternică impresie.
Inscript, ia, care arată cine a zidit biserica s, i în ce timp, se
găsea totdeauna, nu la întrare, ci la us, it, a prin care stră-
bătea cineva în pridvor; era as, ezată sau deasupra ei, sau
în zid, ceva mai departe, cum e cazul inscript, iei de la Răz-
boieni, foarte frumoasă, în care e vorba de înfrîngerea de
către Mohamed al II-lea. Se pătrundea apoi în acel pridvor,
care era îngust s, i întunecat. Us, a cea mare era încunjurată
cu arc sfărîmat, cu ogivă, s, i avea, nu o singură linie, ci mai
multe, paralele.

Se găseau aici, adeseori, morminte. La Neamt, sînt
înmormîntat, i în această parte pîrcălabii cetăt, ii, cum, deal-
minteri, morminte se întîlnesc, nu numai în bisericile lui
S, tefan cel Mare, dar s, i în ale lui Petru Rares, , ca la Pobrata,
lîngă Lespezi, pe malul Siretiului, de care ne vom ocupa pe
urmă. De acolo, din pridvorul care cuprinde morminte s, i
unde nu se face nici un fel de slujbă decît cea de pomenire
a răposat, ilor, se deschide o altă us, ă.

Iată-ne, prin ea în biserica propriu-zisă. Ea era făcută
după modelul celor din Athos, destinate numai pentru
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călugări. În proport, ii mici, avea o formă de cruce, cu pri-
dvorul pentru oaspet, i, pe cînd călugării stau în strană;
vîrful crucii îl forma altarul. Cînd, apoi, aceste biserici au
fost făcute pentru oras, e, s-a căutat ca pronaosul, tinda,
să fie mai mare, pînă s-a ajuns astfel la biserici mici cu
tindă enormă, cum se va arăta mai tîrziu. Deasupra aces-
tui naos bolta se rotunjes, te, s, i pe dînsa se sprijine un turn,
pe o as, ezare arhitectonică particulară Moldovei s, i care
constituie o inovat, ie tehnică, mai mult a noastră: un s, ir
întreg de arce răzimate unele pe altele, suprapuse. Turnul
nu sust, inea vreun clopot, ci era gol: în fundul lui apărea
chipul lui Hristos binecuvîntînd. Cît despre clopote, ele se
găsesc în turla de la poartă, servind de clopotnit, ă.

De o parte s, i de alta a zidului, ferestuici, înguste, îm-
podobite cu ornamente gotice. Căci biserica trebuia să
rămînă în penumbră: as, a cerea misticul religios, special
evului mediu, de care ortodocs, ii nu s-au despărt, it decît
foarte tîrziu.

În fat, a altarului era catapeteasma. În unele cazuri,
rare, e de piatră sau de cărămidă, dar cred că s, i catape-
tesmele lui S, tefan cel Mare, care nu ni s-au păstrat, căci
cele mai vechi datează doar din veacul al XVI-lea, erau
făcute din lemn. Admirabile catapetesme, cu fel de fel de
flori, de animale bizare, grifoni, cerbi, vulturi, avînd dea-
supra crucea cu sulit, a s, i buretele crucificării, care atinge
aproape, cu vîrful ei, bolta. Altarul cuprindea de o parte s, i
de alta firide, diaconiconul s, i proscomidia, încăperi mai
mici, unde se săvîrs, esc anume acte rituale.

Văzută din afară, biserica se înfăt, is, a deosebit de ele-
gantă. Ale lui S, tefan aveau jos un înalt postament de piatră.
S, tefan e s, i acela care a introdus piatra în zidire: s-a zis de
cutare împărat roman că a găsit Roma de cărămidă s, i a
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lăsat-o de marmură; tot as, a s-ar putea zice de S, tefan că
a găsit Moldova de lemn s, i a lăsat-o de piatră. Deasupra
acestei pietre se întindea apoi un strat de cărămidă apa-
rentă, smălt, uită; firide erau practicate în aces, ti păret, i, în
care, mai tîrziu, cînd s-a ajuns a se zugrăvi bisericile, se
pictau sfint, i. În vremea aceasta însă zugrăveala era numai
interioară, s, i chipurile, după tipicul bizantin, se desfăceau
pe un fond albastru închis, sumbru totdeauna, ele fiind
ceva mai mari la început, des, i nu as, a de mari ca în Biserica
domnească de la Curtea de Arges, .

Pe dinafară, pentru podoabă, se mai introduceau dis-
curi de smalt, înfipte în zid prin rădăcina lor. Discurile
acestea erau de colori deosebite: cărămizii, brune, galbene,
verzi, albastre. Se as, ezau în locurile unde se întîlneau fi-
ridele, unde se ciocniau arcurile. Alte rînduri se urmau
apoi supt stres, ină, s, i tot as, a s, i la turnuri, care, avînd firide,
purtau s, i ele la îmbinarea arcurilor cîte un disc de colori
diferite. O dată măcar, două discuri de aceeas, i coloare nu
stăteau alături.

Figurile ce le reprezintau discurile sînt foarte remar-
cabile, unele neexplicabile: ele înfăt, is, ează stema t, erii, ori
animale curioase, apocaliptice, ca zmei cu coroană pe cap
de om, avînd trupul de leu s, i aripile de vultur. Fiecare din
aceste figuri pare a fi o născocire a artis, tilor moldoveni
din vremea aceea, însă n-ar fi cu neputint, ă ca ele să fi fost
în legătură, – ceea ce li-ar da o important, ă deosebită – cu
chipuri din basmele noastre. Alt, ii au căutat să găsească
aici fel de fel de figuri heraldice, dar desigur preocupat, iile
de heraldică nu erau lucrul de căpetenie al oamenilor din
Moldova lui S, tefan.

Venim acum la coperis, . Coperis, ul care azi se face scurt,
pătrunzînd ploile în zidire s, i deteriorînd clădirile în cît, iva
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ani, se făcea pe acea vreme potrivit cu condit, iile climate-
rice de la noi. El avea sindilă tare, cum nu se mai face în
timpul nostru; t, igla s-a introdus mai tîrziu, supt influent, a
ardeleană. Stras, ina era foarte mare. Totalul se combina
foarte frumos cu clădirea însăs, i: era un joc întreg de pla-
nuri deosebite ce se întretăiau: nu se înfăt, is, a o singură
linie, ci coperis, ul se mlădia după liniile clădirii, as, a cum
se mlădie ves, mîntul după formele corpului. Aceasta for-
mează s, i frumuset, a lui deosebită.

Dintre curt, ile domnes, ti, cîteva, mai nouă, s-au păstrat,
de exemplu la mănăstirea Slatina din Moldova.

Clădirile care se zic a fi „în stil românesc” astăzi nu
dau nici cea mai depărtată idee despre zidirile acestea cu
caracter laic: în cele de acum s-au îngrămădit o mult, ime
de elemente de împodobire, mai ales coloane scurte, care
dau o înfăt, is, are grea, pe care clădirile de odinioară n-o
aveau. Erau put, ine încăperile cu ziduri foarte groase. Se
păstra sprinteneala caracteristică întregii noastre arte. Cît
prives, te împodobirea dinăuntru, se pare că se acopereau
păret, ii cu pătrate de smalt, înfăt, is, înd deosebite figuri. S-
au găsit astfel în ruinele Sucevei elemente de acestea care
s-ar putea să apart, ie s, i unei epoce mai vechi.

Ies, ind din cetate, după ce făcuse cunos, tint, ă cu bise-
rica s, i cu casa de locuint, ă a domnului, călătorul întîlnea
prăvălii foarte asămănătoare cu cîte una din cele ce se
mai văd s, i acum în vechiul las, i. În pivnit, e enorme erau
instalate cîrciumile; clientul so cobora cîteva trepte supt
pămînt ca să guste vinurile aclimatate în Moldova, cu vieri
nemt, i de la Tokaj, de S, tefan cel Mare, la Cotnari, – căci alt
loc de vii nu se afla în Moldova. Prăvăliile exterioare aveau
un pridvor sprijinit pe coloane, cel put, in într-o vreme mai
tîrzie. Dugheni de lemn, ca acelea care se văd încă la Hotin,
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nu lipseau, fires, te. Ele aveau acoperis, ul mare al vechilor
case românes, ti. Obloanele, seara, se prindeau în cîrlige.
Unde lucra mes, terul, el se as, eza, ca în Orient, pe acelas, i
oblon, prefăcut în masă de lucru.

Casele particulare se înfăt, is, au, cum se înfăt, is, ează s, i
acum, pierdute în mijlocul grădinilor, încunjurate cu un
gard de răchită sau de scînduri, făcut după un obicei care
n-a fost părăsit nici pînă acum. Era mai mult satul pătruns
în oras, decît oras, ul întinzîndu-se în dauna satului.

Pe urmă, negustorii italieni, germani, armeni, turci,
răsăriteni, cari veneau prin părt, ile noastre, îs, i încărcau
carăle s, i plecau, supt paza unor străjeri, pe cari bucuros, i
îi dădea domnia, în adîncul t, erii.

Pe vremea aceasta negustorii găseau pretutindeni oras, e
care acum se înjghebaseră la toate punctele care trebuiau
apărate, fiind ici s, i colo cetăt, i puternice. Cînd călătorul
pleca în partea de la dreapta Prutului, după Hotin se gă-
sea vamă s, i la Tighinea, cu o înfăt, is, are pe care n-o poate
deslus, i cineva din lamentabilele ruine s, i din trivialele pre-
faceri care se întîlnesc în timpul nostru aici. În cale ar fi
putut să se oprească la Orhei, al cărui nume înseamnă: „loc
de cetate” (vârhély), unde pe vremea lui S, tefan cel Mare era
un pîrcălab. Pătrunzînd mai adînc prin aceste locuri care
mai în jos, la Dunăre, erau pămînt băsărăbesc al domnilor
munteni, se ajungea la Chilia s, i Cetatea Albă, în fiecare
din ele fiind doi pîrcălabi.

În partea dintre Prut s, i Siretiu, se găsea un vechi po-
pas la Dorohoi, unde S, tefan cel Mare a ridicat o biserică
ce s-a păstrat pînă astăzi. Se trecea apoi la Botos, ani, s, i
în satul vecin, Popăut, i (de la popă, cu sufixul slavon ăut, i,
corespunzînd celui românesc es, ti), reunit astăzi cu oras, ul,
se înălt, a zidirea care, cu toată reparat, ia ce i s-a făcut, are
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marele avantagiu de a păstra s, i astăzi zugrăveala din ulti-
mii ani ai domniei lui S, tefan, zugrăveală pe care o întîlnim
pentru aceeas, i epocă numai încă într-un loc în Moldova,
la Dobrovăt, . De la Botos, ani se scobora călătorul la Ias, i,
pomenit încă de Schiltberger la începutul veacului al XV-
lea; oras, ul vechi fusese la Cetăt, uie, de unde s-a întins în
s, esul Bahluiului, înaintînd mai departe pe celait mal al
urîtei ape lenes, e, pînă unde este astăzi Palatul adminis-
trativ s, i unde odată erau curt, ile domnes, ti, care au trecut
prin multe prefaceri pînă au ajuns a fi în stil curat Louis al
XV-lea, cum le vedem acum.

Lîngă curtea domnească era acum biserica sfîntului
Nicolae celui domnesc, pe care Lecomte de Noüy a transformat-
o cu desăvîrs, ire, dînd o veselă zidire mică de lux, în locul
celei, mult mai severe, din vremea lui S, tefan, cînd, cum
am spus, nu se zugrăveau bisericile dinafară. Dăunăzi,
pe cînd în frontispiciul bisericii se vedea o tablă de metal,
biata inscript, ie a marelui domn zăcea în curte. Trebuie
să adăugim că, atunci cînd Lecomte de Noüy a început lu-
crarea, biserica era transformată de o refacere din secolul
al XVII- lea, pe vremea lui Antonie-Vodă Ruset. Odăi ale
slujitorilor, care mărgineau mai tîrziu piat, a, păreau a fi
dintr-o vreme mai apropiată.

Ias, ul nu cuprindea pe vremea aceea altă biserică de-
cît aceasta, a domnului; dealminterea, oras, ul n-avea, pe
departe, important, a pe care a căpătat-o pe urmă.

Dacă de la Ias, i se cobora cineva mai jos, popasul era
în oras, ul pe care, după legendă, S, tefan îl cerceta adesea,
Hîrlăul, în care i s-a născut fiul Petru, din legăturile cu
o femeie de acolo. Biserica lui S, tefan se păstrează put, in
reparată, dar nu as, a ca să se strice urmele, pret, ioase, de
zugrăveală din secolul al XV-lea. Se ajungea la Vaslui, care
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era în vază ca Ias, ul – acel Vaslui, în marginea căruia s-a dat
lupta de la Podul înalt, în 1475. În grădinile proprietarului
mai sînt rămăs, it, i din ruinele curt, ii domnes, ti. Biserica
domnească ea însăs, i, foarte mult prefăcută, s-a păstrat s, i
ea, cu vechile ziduri acoperite de o tencuială oarbă. Acum
cîteva decenii Teodor Burada, un explorator foarte harnic
s, i adesea norocos, găsi inscript, ia însăs, i a lui S, tefan.

În drumul spre Galat, i, pe atunci un simplu sat fără
valoare economică, se întîlnea Bîrladul, foarte modernizat
astăzi, cu bisericile-i zguduite de cutremurul din 1802, as, a
încît turnurile au fost înlocuite, după sistemul odios de la
Bucures, ti, cu înjghebări de lemn îmbrăcate cu tinichea,
văpsită apoi cu chinoros. S, i tot as, a e s, i în Tecuciul pomenit
în actele comerciale din veacul al XV-lea.

În partea de dincolo de Siretiu, de la Suceava spre apus
– Siretiul lui Petru-Vodă al Mus, atei decăzuse cu totul – s-ar
fi găsit Baia, unde e încă o biserică a lui S, tefan, de curînd
reparată.

Sas, i exploataseră „baia”, minele de argint acolo; în nu-
mele localităt, ilor vecine s, i în aspectul însus, i al populat, iei
se simte încă lumea, venită din Ardeal, care a stat odini-
oară acolo. Se pare că o pecete veche a Băii datează încă
din secolul al XlII-lea, de pe la 1200; oras, ul avea în pecetea
aceasta cerbul sfintului Hubert, patronul vînătorilor, cu
crucea în frunte.

De la Baia se coborau carăle la Roman, unde era ceta-
tea domnească, întemeiată de Roman Vodă. În biserica
episcopală se odihnes, te doamna Anastasia a lui Roman
Vodă, mama lui Alexandru cel Bun; poate s, i de aceea Ro-
manul a fost un oras, îndeosebi de îngrijit de către S, tefan.
S, i în t, inutul acesta se întîlnes, te s, i un alt lăcas, bisericesc,
ridicat, după cum avea obiceiul S, tefan, în amintirea unei
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biruint, e împotriva dus, manului, cel de la Doljes, ti, pe locul
unde a fost înfrînt Petru Vodă Aron.

De la Roman se trecea apoi la Bacău, t, inut de mare
însemnătate din cauza minelor, a „ocnei”, unde lucrau
s, angăii unguri, venit, i din secuime. Bacăul e un nume un-
guresc, s, i asemenea numiri ungures, ti se mai întîlnesc prin
împrejurimi în judet, , în legătură cu ungurii de odinioară,
mai vechi decît însăs, i descălecarea. Regiunea ungurească
era mărgenită de o regiune românească, a păstorilor vrîn-
ceni. La Bacău, fiul lui S, tefan cel Mare, Alexandru, a ridi-
cat biserica Precista, care există s, i pînă acum, des, i, cîn-
dva, transformată. În hotarul de mai tîrziu, Focs, anii erau
numai un sat, oras, ul fiind clădit apoi, s, i pe locul satului
Stoies, ti. Aici, pe vremea lui S, tefan cel Mare, exista numai
cetatea Crăciunei, în apropierea Odobes, tilor, cetate lîngă
care s-au dat lupte foarte grele.

Acestea sînt lucrurile pe care le-ar fi putut vedea cine
ar fi venit în Moldova pe vremea lui S, tefan cel Mare.
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VI. Moldova din prima jumătate a
secolului al XVI-lea: considerat, ii generale

Pentru secolul al XVI-lea trebuie să se înceapă cu Moldova,
căci cea mai mare putere politică, cea mai strînsă organi-
zare religioasă, cea mai bogată înflorire artistică s, i literară
se găsesc aice. Dar, înainte de a arăta ce putea să se vadă
în Moldova lui Petru Rares, – s, i se va arăta, de ce se alege
acest moment, s, i nu altul, – e bine să se spuie care sînt
izvoarele în ce prives, te călătoriile din care se pot căpăta
informat, iile.

În cei cît, iva ani de stăpînire ai lui Bogdan Orbul, fiul lui
S, tefan cel Mare, ocupat în lupte cu tatarii, chemat adesea
la hotarele t, erii – s, i se poate zice că acestor lupte împo-
triva tatarilor s, i-au datorit însemnătatea t, inutul Fălciului
s, i oras, ul Hus, ului, în care se vede încă vechea biserică epi-
scopală din vremea lui S, tefan cel Mare –, n-avem s, tiri în
categoria de izvoare pe care ne sprijinim. Tot as, a pentru
scurtul timp de stăpînire al lui S, tefănit, ă, fiul s, i urmas, ul
lui Bogdan, acel tînăr domn care a fost omorît, cum se
s, tie, de boieri. Cînd însă după aceasta a venit Petru Rares, ,
lucrurile stau cu totul altfel: stăpînirea lui îndelungată,
care t, ine de la 1527 pînă la întîia întrerupere a domniei
lui. În 1538, pentru ca, pe urmă, după cîteva luni de pe-



trecere în Ardeal s, i la Constantinopol, să se întoarcă s, i
să mai domnească cinci ani, această domnie care se în-
tinde, prin urmare, peste trei decenii, este desigur destul
de importantă s, i, relativ, destul de linis, tită pentru ca să
atragă chiar negustori s, i călători din alte părt, i. A fost supt
această domnie o nouă înflorire a Moldovei: de fapt opera
lui S, tefan cel Mare a fost continuată în ce are mai esent, ial
s, i mai strălucitor prin această stăpînire a lui Petru Rares, ,
fiul său natural.

Pentru tot acest timp avem întîi un călător, un sas,
care, în calitate de trimis diplomatic, a venit în părt, ile
noastre: Reicherstorffer, care înfăt, is, ează s, tirile lui despre
Moldova în forma unei descrieri, Chorographia Molda-
viae, un mic tratat geografic pentru ca străinii să cunoască
Moldova. Lucrarea e întovărăs, ită s, i de o hartă, cea dintîi
consacrată numai Moldovei, foarte interesantă. Textul dă,
în propozit, ii latine, scurte, o mult, ime de s, tiint, e, foarte
exacte, privitoare la o t, ară pe care Reicherstorffer în ca-
litate diplomatică a străbătut-o de multe ori: vom reveni
asupra lor.

În ce prives, te T, ara Românească, doar găsim cîte un
călător italian, cum e Della Valle, care a fost la mănăstirea
Dealu s, i a vorbit cu călugării de aici, cari i-au pomenit
de originea noastră romană. Nu trebuie să se uite însă
un lucru: aces, ti călugări cu cari a vorbit el erau foarte
probabil influent, at, i, ca unii ce se găseau lîngă Tîrgovis, te,
unde era o mănăstire de franciscani, cercetată s, i ea de
călători, de doctrinele apusene ale Renas, terii, în legătură
cu începuturile neamurilor. Căci noi n-avem în acest sens
tradit, iuni atit de vechi.

Fiindcă este de găsit un călător tipic, să ni închipuim
pentru vremea aceea a lui Petru Rares, unul venind pe latu-
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rea cea mai cercetată, a Hotinului. Căci în vremea aceasta
Marea Neagră îs, i pierduse foarte mult din important, a ei.
La 1453, cum se s, tie, Constantinopolul căzuse în mîinile
turcilor. Aces, tia n-aveau, bineînt, eles, nici un fel de inte-
res să scadă comert, ul Mării Negre, dar, iarăs, i, ei aveau
tot interesul să împiedice flotele puterilor italiene, care
aveau amintiri în ce prives, te stăpînirea Mării Negre, de
a se purta prea des prin strîmtori, as, a încît între cîs, tigul
de comert, s, i eventuala pagubă politică ce ar fi ies, it din
aparit, ia continuă a unor galere care puteau fi armate, con-
stituind o amenint, are pentru stăpînirea turcească, turcii
au preferat să renunt, e la cîs, tigul prea scump plătit. După
ce s-a luat Constantinopolul, noii stăpini l-au colonizat cu
oameni adus, i din toate părt, ile: foarte multă lume cres, tină,
prins, ii din cutare oras, de pe Marea Neagră, care-s, i pierde
cu totul important, a, erau luat, i s, i as, ezat, i în mahalalele
capitalei otomane. Dar aceasta niciodată nu s, i-a mai căpă-
tat important, a comercială de odinioară. A fost un centru
foarte important de stăpînire politică, un lagăr pentru
ostas, i, cari la fiecare sfintul Gheorghe porneau la cuceriri
spre a se întoarce la sfîntul Dumitru, dar punctul de mare
strălucire comercială care fusese odinioară dispăruse. Ita-
lienii n-au plecat din Constantinopol. ci au rămas în Pera
s, i Galata, localităt, i care pe urmă s-au confundat s, i a rămas,
în partea de dincolo de Cornul de aur, o populat, ie de grai
italian, de religie catolică, de relat, ii necontenite cu Apusul,
însă din ce în ce mai stabilită. Căci, pe cînd negustorii
stăteau înainte o bucată de vreme în aceste regiuni s, i pe
urmă se întorceau acasă, acuma se imobilizează locuitorii
aces, tia catolici în cutare suburbie, s, i dau astfel condit, iile
necesare pentru dezvoltarea unei lumi cu totul particulare,
care a trăit multă vreme alături de greci s, i de turci fără a
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se confunda cu unii sau cu alt, ii. Dar aceia nu făceau decît
micul comert, de detaliu.

Marea Neagră ajunge astfel să fie pentru comert, aproape
o mare moartă. Aceasta mai ales după ce s, i celelalte centre
cres, tine ale Mării Negre sînt cucerite de turci s, i distruse
prin însăs, i această cucerire. La 1475, cîteva luni după lo-
vitura, neizbutită, pe care beglerbegul Rumeliei, coman-
dantul tuturor fort, elor europene ale turcilor, o încercase
s, i care-i dete dezastrul din ianuar în smîrcurile păduroase
de la Podul Înalt, lîngă Vaslui, în vara aceluias, i an, Ca-
ffa, acest centru al posesiunilor genoveze, s, i, în general,
al activităt, ii comerciale cres, tine la Marea Neagră, a fost
cucerită de turci.

Aceasta a desfiint, at însă Caffa cu desăvîrs, ire; ea era să
învie numai după secole întregi, supt numele de Feodosia,
pe vremea Ecaterinei a II-a, fără ca vreodată să recapete,
măcar pe departe, important, a pe care o avusese. În acelas, i
timp turcii s, i-au întins stăpînirea asupra întregii penin-
sule a Crimeii; hanul tătăresc, stăpîn al hinterlandului,
devine vasal al sultanului, chiar înainte ca acesta să-s, i fi
putut atribui calităt, i imperiale. Vechea cetate a Comne-
nilor din Trapezunt, de unde S, tefan cel Mare îs, i luase cea
mai mîndră dintre sot, iile lui, Maria de Mangup, îngropată
la Putna, acest oras, al „Sfint, ilor Teodori“, Tiron s, i Strati-
lat, a fost cucerit s, i total distrus. Legătura cu Trapezuntul
ajunse în felul acesta ruptă.

La 1484, în sfirs, it, a fost cucerită Chilia s, i Cetatea Albă,
într-un moment cînd S, tefan cel Mare nu se as, tepta la o
lovitură, fiind sprijinit pe armistit, iul între regele ungar
Matias, Corvinul s, i sultan, în care Moldova era cuprinsă
explicit. Cu toate sfort, ările lui S, tefan, mai mult de un an de
zile, ceea ce l-a silit să facă actul de închinare fat, ă de poloni,
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care zăbovise pînă atunci, cu toată intervent, ia lor, întîi
fără important, ă s, i al doilea trădătoare, – polonii tinzînd
să înlăture pe domnul moldovean, care s-a răzbunat pe
urmă în Dumbrava Ros, ie din Codrii Cosminului –, turcii
au rămas stăpîni s, i pe Cetatea Albă s, i pe Chilia, s, i, iarăs, i,
din una, cît s, i din alta, nu s-a mai ales nimic supt raportul
comercial. Populat, ia din Cetatea Alba a fost ridicată cu
grămada: parte a fost vîndută ca robi, parte as, ezată, cum
am spus, în noile suburbii ale Constantinopolului.

Acum, în Marea Neagră se expunea cineva la atîtea su-
părări din partea deosebit, ilor agent, i ai împărăt, iei turces, ti,
cu toate privilegiile de comert, pe care s, i Venet, ia s, i Genova
le căpătaseră de la turci, cu toate capitulat, iile, mai bine
garantate, încheiate întîi între Frant, a s, i împărăt, ia tur-
cească. . . Administrat, ia turcilor mos, tenise toată conrupt, ia
administrat, iei bizantine, adăugîndu-i instinctele prădal-
nice ale populat, iei de jaf din centrul Asiei. Venet, ienii pre-
ferau să facă, în Orient, comert, ul s, i în altă direct, ie, iar ge-
novezii au plecat cu desăvîrs, ire din Marea Neagră. Aces, tia
păstrau în răsărit insula Chios, iar venet, ienii Creta. Ci-
prul, s, i în jurul acestor insule îs, i exercitau ambii comert, ul,
cercetînd s, i Constantinopolul, dar netrecînd dincolo de
oras, , în apele Mării Negre.

S-a vorbit mai mult de aceasta pentru că e bine să ni
dăm sama de condit, iile generale de istorie universală în
care s-a dezvoltat viat, a politică, economică s, i culturală a
t, erilor noastre.

În ce prives, te negot, ul Ardealului, de la o bucată de
vreme el e în scădere. Timpul de mare înflorire este fără
îndoială epoca lui S, tefan cel Mare. În a doua jumătate a ve-
acului al XV-lea e un moment cînd se poate zice că negot, ul
sas, ilor, slăbind în T, ara Românească, se întăres, te în Mol-
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dova, negustorii bras, oveni se întîmplă să cerceteze mai
mult păsurile grele ce duc către răsărit decît păsurile, mai
us, oare, altfel, de trecut, care duc către sud. Prin urmare
pe calea prin Tulghes, , dar s, i mai ales prin Oituz, merg
atîtea cară de comert, ale bras, ovenilor, s, i, iarăs, i, comert, ul
Bistrit, ei cu Moldova e foarte puternic pe vremea lui S, tefan,
des, i, din nenorocire, socotelile Bistrit, ei pentru această
epocă nu ni s-au păstrat.

La începutul secolului al XVI-lea, relat, iile de comert, cu
Ardealul au slăbit însă, s, i motivul trebuie căutat în însăs, i
situat, ia Ardealului. El nu se mai află în acea stare de linis, te
pe care o avuse atîta vreme cît fusese legat de coroana
Ungariei, purtată cu sigurant, ă s, i strălucire de un om ca
Matias, Corvinul, des, i Ardealul avea stăpînire deosebită
supt un voevod, – unul dintre aces, tia, S, tefan Báthory, o
importantă personalitate militară, sprijinind uneori pe
S, tefan cel Mare în luptele lui.

După moartea lui Matias, , succesorul lui fu un Iagelon
din Polonia, Vladislav, suflet pasiv s, i fără resort – ungurii
îl numesc „Dobje”, pentru că la fiecare prilej spunea „bine”,
„dobrze”. Năvălirea turcească în părt, ile acestea devine de
acum posibilă s, i din cauza slăbiciunii vădite a regelui, care
se transmite s, i fiului său, Ludovic al II-lea, cel ce moare în
lupta de la Mohács, cînd se pierde regatul Ungariei.

Se ives, te atunci îndoiala în ce prives, te soarta viitoare a
Ardealului. Ce se va face cu dînsul? Încotro se va îndrepta?
Care va fi acoperămîntul sigurant, ei sale?

Încă de supt stăpînirea acestui Ludovic, provincia ca-
pătă înfăt, is, area unui teritoriu autonom. Armata arde-
leană se deosebes, te tot mai mult de cea ungurească propriu-
zisă. Cînd turcii lui Soliman cel Măret, atacă Ungaria,
această armată, supt voevodul Ion Zâpolya, om bogat,
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avînd legături cu Polonia, ca unul ce era din t, inutul Zip-
sului, nu ia parte la desperata defensivă. Acest slav, cu
numele abia ungarizat, are atît de put, in patriotism un-
guresc – ca să întrebuint, ăm un termin contemporan –,
încît consimte să vadă Ungaria prăpădindu-se supt ochii
lui. După înfrîngere, voevodul Ion Zâpolya trage nădejdea
să capete coroana ungurească; pe cînd o parte dintre no-
bili aleargă, în puterea unui pact de familie încheiat între
habsburgi s, i iageloni, spre acel Ferdinand de Austria, fra-
tele lui Carol Quintul, alt, ii aleg pe Zâpolya, s, i din această
sciziune va rezulta acea orînduire ultimă care va da habs-
burgilor nordul, vestul s, i sudul Ungariei de odinioară, iar
Ardealul s, i t, inuturile vecine, „comitatele exterioare” pînă
la Tisa, vor rămînea, o bucată de vreme, cu toatele ale lui
Zâpolya. Cînd sultanul Soliman va interveni din nou, cu o
puternică armată, el va fi în stare să as, eze, după moartea
prematură a lui Ioan Zâpolya, pe fiul lui, Ioan Sigismund,
căruia turcii, cari se tot gîndeau la sfîntul S, tefan, îi ziceau
„Regele S, tefan”, pentru ca, după trecere de cît, iva ani, Soli-
man să se hotărască a întemeia un pas, alîc la Buda. După
pas, alîcul acesta va veni apoi cel de Timis, oara, precum s, i
stabilirea unui beg la Seghedin, a altor begi la Solnoc s, i în
părt, ile vecine.

O Ungarie turcească se as, ază astfel la mijloc, despărt, ind
Ungaria austriacă a vestului de Ungaria răsăriteană a lui
Ioan Zâpolya s, i a succesorului său care îs, i va tîrî o existent, ă
mizerabilă, mai totdeauna slăbit de boală s, i incapabil de a
guverna.

Acum, împărt, irea aceasta nu s-a făcut us, or, ci au fost
lupte îndelungate. O parte din populat, ia din Ardeal era
pentru Habsburgi: sas, ii rămîn ferdinandis, ti, considerînd
pe Zâpolya ca pe trădătorul cres, tinătăt, ii; nu-i recunosc ti-
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tlul de rege care rezulta din alegerea lui s, i din recunoas, terea
turcilor; pentru dîns, ii el e „Janos Waida”, s, i împotriva
lui sînt gata oricînd. Aceasta a dat prilej domnilor nos, tri
să pătrundă în provincie. Petru Rares, a străbătut-o de
mai multe ori, avînd de la S, tefan cel Mare ca mos, tenire
Ciceul s, i Cetatea de Baltă, una reprezintînd un vast do-
meniu, cealaltă cuprinzînd cel mai important bîlci din
mijlocul Ardealului. Rares, s, i-a întins posesiunile la Re-
teg s, i Rodna; vlădicii cari se sfint, eau la Suceava stăteau
la Vadul Somes, ului; Bistrit, a trebuia să plătească censul
sfîntului Martin românului din Moldova, s, i vodă a întrat
în cetatea care nu i-a fost cedată deplin s, i, dacă n-a putut
să instaleze aici pîrcălabii săi moldoveni, el s-a înfăt, is, at
în forma unui senior care vine să vadă posesiunile sale.
În orice caz, Bistrit, a a stat supt aripile, uneori foarte ner-
vos cutremurate, ale domnului Moldovei. Acesta a asediat
Bras, ovul, a t, inut supt dependent, a sa, cu desăvîrs, ire, pe
secui, cari stătuseră s, i fat, ă de

S, tefan cel Mare în atîrnare de vasalitate s, i-l ajutaseră
în luptele lui, nu în calitate de contingente trimise de re-
gele Ungariei, ei ca oameni supus, i la chemarea voevodului
român. După expedit, ia aceasta el a cules vama la Prej-
mer, nu ca ocupant, ci ca domn al Moldovei. Izvoarele
contemporane spun că, sprijinit pe secui s, i pe populat, ia
românească, el ar fi fost în stare oricînd să se înscăuneze
în Ardeal.

Insă toate aceste împrejurări nu favorizau negot, ul
sas, ilor, căci situat, ia variază de o zi pe alta. În cutare mo-
ment Petru era învingător la Feldioara s, i dispunea de Ar-
deal; într-alt moment se schimbau împrejurările, silindu-l
să urmărească altă politică. As, a încît, încă o dată, negot, ul
săsesc e îngustat din cauza situat, iei nelămurite s, i ves, nic
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schimbătoare în Ardeal, pe cînd el se întăres, te din părt, ile
polone, s, i călătorii, prin urmare, vin mai mult din acestea.

În privint, a aceasta cîteva lămuriri asupra regatului po-
lon ca să se înt, eleagă de ce important, a lui fat, ă de Moldova
este mai mare acum decît înainte.

Am văzut că polonii se as, ezaseră în Galit, ia abia în ju-
mătatea a doua a veacului al XIV-lea, pe de o parte răs-
pingînd pe tatari, pe de alta înlăturînd ultimele stăpîniri
ruses, ti ale Coriatovicilor, s, i că, după stabilirea lui Cazimir
cel Mare în Galit, ia, a urmat reunirea dinastică a teritoriu-
lui ruso-lituan cu Polonia.

În afară de greutăt, ile colaborării cu lituanii s, i rus, ii,
cari absorbiră pe cei dintîi, trebuia, pentru ca Polonia să se
fixeze, stabilirea de raporturi normale fat, ă de împărăt, ia
turcească. Dar pentru aceasta era necesar alt lucru: ca
Moldova ea însăs, i să-s, i fixeze situat, ia ei fat, ă de această
împărăt, ie. Cu toate că după doi ani de la luarea Constan-
tinopolului Petru Aron, domnul Moldovei, a fost silit să
trimeată tribut turcilor – avem s, i astăzi actul slavon, căci
turcii t, ineau s, i cancelarie slavonă, care constată această le-
gătură –, cu toate acestea S, tefan cel Mare nu mai urmează
pe căile lui Petru Aron s, i, cînd Moldova a fost năvălită
la 1475 de sultan, i se cerea răspunderea acelei îndatoriri
bănes, ti pe care predecesorul lui, scos din scaun de dînsul,
o luase fat, ă de sultan. S, i în campania din 1476 turcii s-au
înfăt, is, at ca oameni cari au drepturi încălcate de un rebel
fat, ă de dîns, ii, dator să plătească datoriile acumulate. Insă
S, tefan n-a devenit tributar al împărăt, iei decît spre sfîrs, itul
viet, ii sale, cînd a văzut, nu numai că polonii nu-l pot ajuta
să recapete Chilia s, i Cetatea Albă, dar că au gînduri rele
fat, ă de Moldova.

Cînd regele Ioan Albert vine să asedieze Suceava, supt

99



impresia puternică a acestei trădări S, tefan a încheiat legă-
tura cu turcii, s, i trupele din cetăt, ile de jos, pierdute, merg
ca avangardă în t, inutul vecin al Poloniei. Astfel, avînd
nevoie de turci ca să capete Pocut, ia, pe care a s, i ocupat-o,
domnul moldovean a trebuit să plătească tribut.

Tributul e probabil că l-a răspuns numai cînd n-avea
ce face, des, i nu trebuie să considerăm lucrurile cum le
considerăm astăzi, cînd există alt sentiment de onoare,
s, i, totus, i, anumite planuri economice de hegemonie echi-
valează pe deplin cu legăturile dependent, ei de odinioară.
Dar, cînd Moldova rămîne tributară împărăt, iei turces, ti,
supt Bogdan Orbul, se puteau crea s, i relat, ii durabile între
regatul polon s, i lumea turcească. Între turci s, i poloni fu-
seseră o bucată de vreme neînt, elegeri în ce prives, te însăs, i
situat, ia de vasalitate a Moldovei, fiindcă polonii pretin-
deau că t, ara e un Palatinat al regalităt, ii lor s, i mergeau
atît de departe, încit chemau pe „Palatin“ să ia parte la
alegerile de rege; năvălirile polone în Moldova erau fă-
cute, nu ca din partea unui străin care invadează, ci ca
din partea unui suzeran care vine să afirme drepturile lui.
Niciodată polonii, pînă în epoca lor de decădere, în vea-
cul al XVIII-lea, n-au părăsit cu totul aceste pretent, ii. Cu
toate acestea, cînd Moldova a ajuns în atîrnare statornică
fat, ă de împărăt, ia turcească, fires, te că aceste pretent, ii au
rămas în domeniul teoretic, rămînînd să fie reluate numai
cînd domnii nos, tri se ridicau împotriva turcilor. Avem
tratatele pe care le-a încheiat Ioan Albert s, i urmas, ii lui
cu sultanii, avem privilegiile de negot, pe care le acordau
în schimb stăpînitorii din Constantinopol negustorilor
poloni.

Din acel moment negot, ul polonilor, din răsărit, a luat
locul negot, ului sas, ilor, de la apus. S, i în acelas, i timp partea
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răsăriteană a Moldovei a cîs, tigat o important, ă pe care n-o
avusese pînă atunci, în dauna părt, ii apusene, care, din
cauza scăderii vitalităt, ii Ardealului, trebuia să sufere s, i ea
o scădere corespunzătoare.
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VII. Supt Petru Rares, , în Moldova

Venim la ceea ce s-ar fi putut vedea de un călător în Mol-
dova lui Petru Rares, , s, i începem drumul lui din acel punct
foarte important pe vremea aceasta care e Hotinul.

Cetatea, care odinioară avusese o însemnătate mult
mai restrînsă, ajunsese, grat, ie comert, ului necontenit cu
polonii, să capete un rol deosebit în viat, a comercială s, i eco-
nomică a Moldovei. Era, cu escept, ia Cetăt, ii Albe, care nu e
de origine moldovenească, cea mai frumoasă cetate a Mol-
dovei întregi. În locul zidirii anterioare, care trebuie să fi
fost de proport, ii mai restrînse, se întemeiase, la începutul
veacului al XVI-lea, una într-adevăr impunătoare, care
s, i astăzi se ridică în cea mai mare parte, cufundîndu-se
numai acoperis, ul, în apropiere imediată de malul Nistru-
lui. E făcută după acea datină care se întîlnes, te în toată
Peninsula Balcanică, s, i în vremea bizantină, s, i în vremea
turcească, as, a-numitul opus reticulatum: un cadru de că-
rămidă as, ezată pe muche încunjură un bolovan cufundat
în ciment. Se cîs, tigă astfel o înfăt, is, are care scutes, te de pic-
tură s, i de alte elemente decorative. De departe se disting
foarte bine liniile ros, ii ale cărămizilor amestecîndu-se cu
linia sură a bolovanilor s, i cimentului.

Cetatea era foarte întinsă, cuprinzînd s, i un paraclis



care a rămas încă în zidurile sale. La us, i s, i la feres, ti sînt
cadre gotice foarte îngrijit sculptate.

Erau acolo în chip permanent un număr de ostas, i de
t, ară s, i foarte probabil s, i tunuri. Căci Petru Rares e cel din-
tîi domn al Moldovei care a avut la îndemînă mai multă
artilerie, pe care însă n-a putut-o întrebuint, a cum se cu-
vine: tunurile ce i-au căzut în mînă în lupta de la Feldioara,
de la sas, ii cari t, ineau cu regele Ferdinand, au fost pierdute
mai tîrziu, în cea mai mare parte, în lupta de la Obertyn,
cu polonii, pentru Pocut, ia.

Supt cetate era vama. S, tim care era sistemul. De la
vama din Hotin s-a păstrat în veacul al XVI-lea ceva so-
coteli, traduse în limba polonă pentru un proces la Liov:
ele arată circulat, ia întinsă care se făcea pe vremea aceea.
Desigur însă că de la 1550 înainte circulat, ia avea un carac-
ter deosebit de cel pe care-l putea întîlni călătorul în întiia
jumătate a secolului. Pe atunci vames, ul se pare că era încă
dintre oamenii de t, ară; mai tîrziu însă s-au întrebuint, at
negustori, oameni de afaceri din răsărit: domnia dădea în
arendă vama, s, i se prezintau capitalis, ti orientali, greci, le-
vantini, ragusani, cari luau în arendă acest principal venit
al domnilor Moldovei.

Pe vremea lui Petru Rares, , începuse abia acest drum
al bogat, ilor în monedă din părt, ile răsăritene. Dar pe la
1550–60, supt Alexandru Lăpus, neanu, va ajunge foarte
bogat, tocmai prin faptul că t, inea vămile Moldovei, cineva
al cărui chip se poate vedea s, i astăzi, în calitate de ctitor, pe
zidul bisericii moldovenes, ti din Liov, Constantin Corniact,
care s, tia s, i greces, te s, i italienes, te s, i avea legături cu lumea
răsăriteană ca s, i cu cea apuseană. Apoi cretani, cipriot, i,
locuitori din Rodos vor avea un rost tot mai mare în viat, a
comercială a Moldovei.
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Pe vremea lui Petru anume greci jucau totus, i un rol
important în părt, ile noastre. În corespondent, a diploma-
tică a epocei se pomenes, te adeseori un Dimitrie Chalko-
kondylas, pe care sultanul îl trimetea în părt, ile acestea
pentru a face negot, cu Moscul sau Moscova. Aici în Mo-
scova se găseau anumite blănuri care se vindeau numai
în aceste părt, i; mai tîrziu se vor pomeni cele de „vulpe
albastră”, foarte mult pret, uite; în acelas, i timp dint, i de
pes, te, poate bagă (carapace de broască t, estoasă). Cu astfel
de cumpărături pentru sultan era însărcinat acel Chalko-
kondylas „mare negustor” al sultanului, post care nu se
întîlnes, te pînă la începutul veacului al XVI-lea. Îl vedem
umblînd necontenit de la Constantinopol la Moscova, ceea
ce dovedes, te valoarea cea mare a unei circulat, ii comerci-
ale, pe deplin asigurată acum, între Bosfor s, i regiunile
interioare ale stepei ruses, ti.

Acum, pe lîngă cetate, cu cei doi pircălabi, pe lîngă
„biroul vamal” cu vames, ul sau „mitnicul”, cum i se zicea
în slavones, te, era oras, ul însus, i care se intemeiase supt
cetate. Terminul oficial pe vremea aceea era „podgrad”
(pod: slav. supt, grad: cetate). Aceasta era una din formele
de alcătuire a oras, elor. Pentru necesităt, ile cetăt, ii înses, i se
as, ezau anumit, i negustori, la cari se adăugau mereu alt, ii.

Cel dintîi fel de negustori era, dată fiind setea păzi-
torilor Hotinului, pe care apa Nistrului n-o putea sătura,
cîrciumarul sau posadnicul, cu posadnicele care nu vin-
deau numai vin, ci s, i ce mai cere omul după ce a băut prea
mult vin, cum spune s, i cîntecul popular în legătură cu cîr-
ciumile cele mai cercetate. Pe lîngă posadnici s, i posadnice
se adăugau însă mes, terii cari dregeau armele, lucrurile
de îmbrăcăminte; astfel lucrători de arce, s, ele, curele, de
unde a venit numele de sahăidăcari, care se întrebuint, ează
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s, i astăzi; erau s, i croitori, cizmari etc.
Tot, i aces, ti mes, tes, ugari sînt as, ezat, i în bresle sau frăt, ii,

căci breaslă e „bratsvo”, care vine de la „brat” „frate“; ter-
minul corespunde cu „confraternitate“, cu Bruderschaft
din Apus. Breslele acestea, natural, pentru un oras, mic ca
Hotinul, aveau o important, ă mai slabă decît în oras, e ca
Ias, ii, de exemplu, unde ele se dezvoltă pe deplin, avînd în
frunte un staroste sau un „bătrîn” s, i un vătaf, încasator
de venituri. Pentru că breasla avea veniturile ei. Era s, i o
biserică de care se îngrijea breasla, dînd lumînările, plata
preot, ilor, iar de hramul bisericii, al sfintului patron al bre-
slei, era o serbare specială. Pecetea breslei purta s, i chipul
sfintului patron al ei, fiindcă, atunci cînd se întemeia, ea
avea s, i un caracter sacru, religios: era făcută cu învoirea
mitropolitului, s, i în condica breslei se găsea totdeauna
în fruntea celorlalte acte recunoas, terea breslei de către
acesta.

Adaug că breslele erau de toate categoriile; funct, iona
chiar s, i o breaslă a „mis, eilor” sau a calicilor, un sindicat,
să zicem, al acestora. Fires, te că breasla câlicilor nu era
decît în oras, ele unde existau biserici multe.

În totalitatea lor, orăs, enii nu formau o comună, cum
sînt cele din Apus, care s-au răscumpărat de la seniorul lor
ori au căpătat de la dînsul părăsirea unor anume drepturi,
pe care acesta le avuse mai înainte, sau, în sfirs, it, s-a înte-
meiat spontaneu, cu voia seniorului, ba, uneori, împotriva
seniorului.

Un mare neajuns al viet, ii noastre trecute a fost lipsa
de autonomie a oras, ului s, i incapacitatea lui de viat, ă spon-
tanee, căci în orice organizare care nu se bucură de auto-
nomie se produce s, i neputint, a de a produce elemente de
spontaneitate.
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Oras, ele fuseseră găsite de domnie: prin urmare ea
mos, tenise sistemul anterior, mai adeseori sistemul Galit, iei
decît cel din Ardeal. Pe de altă parte, domnul, care avea
atribut, iuni foarte întinse, a căutat, instinctiv, să restrîngă
s, i dreptul oras, elor de la început. De exemplu, în ce prives, te
judecata, oras, ele aveau înainte dreptul german de Ma-
gdeburg, pe la 1400; dar, în locul acestui drept care era
deosebit de dreptul t, eranilor, – aces, tia t, inîndu-se de obi-
ceiul pămîntului –, domnul a încercat să introducă dreptul
bizantin. Dreptul de Magdeburg nu se mai întîlnes, te po-
menit de la o bucată de vreme.

În fruntea oras, ului, la Hotin ca s, i aiurea, era un s, oltuz,
nume trecut din Silezia, prin Polonia, la noi. Acest s, oltuz
înlocuia pe vechiul jude. În T, ara Românească, cuvîntul
jude s-a păstrat, pe cînd în Moldova cuvîntul străin a do-
minat de la început. Pe lîngă acest s, oltuz sau voit, cum i se
zicea, după un cuvînt polon, sinonim, se întîlnea un sfat
de consilieri comunali, cum am zice în timpul nostru, care
se numea pîrgari (Bürger). Pirgarul s-a păstrat pînă foarte
tîrziu, dar într-o situat, ie tot mai scăzută, s, i, de unde la
început era un cuvînt de cinste, la sfîrs, it, pentru că pîrga-
rul făcea slujbă de vătăs, el, fugea lumea de această calitate.
Resturi de pîrgari în amintiri de familie am apucat s, i eu.

Acum, rostul acestor oameni nu se întindea asupra
administrat, iei întregi a oras, ului, pentru că domnul izbu-
tise să capete anume drepturi în viat, a aceasta municipală;
funct, ionari domnes, ti, cari se vor înmult, i din ce în ce mai
mult, vor îndeplini rosturi care apart, ineau întîi acestor
modes, ti „magistrat, i”.

Cei mai mult, i s upravegheau tîrgurile care se t, ineau
acolo. În ce prives, te fixarea locului unde se t, ineau tîrgurile,
mai tîrziu se cerea totdeauna s, i un privilegiu de la domnie.
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Tîrgul era împărt, it, cum e s, i astăzi în multe părt, i, după
vînzarea ce se făcea în fiecare piat, ă: Tîrgul Cailor, Tîrgul
Vitelor, Tîrgul Grînelor. În afară de aceasta, voit, ii-s, oltuzi
s, i pîrgarii t, ineau condica oras, ului. O astfel de condică
e pomenită pe la începutul veacului al XVII-lea la Tîrgul
Neamt, ului. Ea se numea „catastiful tîrgului”. Cutare act
polon din a doua jumătate a veacului al XVI-lea arată că
voit, ii s, i pîrgarii aveau s, i anume chemări, în ce prives, te
schimbarea banilor. Venind banii din toate părt, ile, schim-
bul, „valuta“, cum am zice noi, era în mîna acestora; cel
put, in prin veacul următor era un dregător special care se
numea „schimbătorul tîrgului”, deci un zaraf oficial.

Fiindcă a venit vorba de bani, negustorii trebuiau, de
la cel dintîi pas făcut la noi, să se îngrijească s, i de monedă
curentă. Pe cea din Muntenia o cunoas, tem. Se pare că
avem monedă moldovenească încă de pe vremea lui Petru
Vodă. fiul Mus, atei, pe la 1380. S, i ea continuă să circule
în tot decursul veacului al XV-lea s, i la începutul celui al
XVI-lea. Monedă curentă, nu numai politică; nu ca un mij-
loc de afirmat, ie a independent, ei, ci ca unul de circulat, ie
economică s, i de folos pentru visterie. Cunoas, tem destule
monezi vechi, s, i în săpăturile care se fac ici s, i colo se mai
găsesc comori.

Moneda aceasta e întru toate după sistemul german
introdus în Polonia, cea munteană fiind mai mult supt
influent, a sistemului german trecut prin Ungaria s, i Ar-
deal. Astfel gros, ul german din evul mediu este unitatea
întrebuint, ată s, i aici. Banii moldovenes, ti de aramă s, i de ar-
gint ca s, i cei munteni sînt supt, iri; cei dintîi poartă stema
Moldovei precum pentru Muntenia este vulturul care se
sprijină pe o stîncă s, i floarea de crin în legătură cu mone-
tăria ungurească ori poate s, i cu anume pretent, ii ungures, ti
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asupra „Transalpinei” vasale, în Moldova figurează bou-
rul cu steaua între coarne; de jur împrejur e o inscript, ie
ca în principatul vecin. Forma latină a acestei inscript, ii
se schimbă cu vremea într-o formă slavonă, fără să se
poată spune însă că inscript, ia latină merge numai pînă
la o dată, după care începe cea slavonă, pentru că se pare
că în acelas, i timp se întrebuint, a, în legătură cu situat, ii pe
care nu le cunoas, tem, sau cu împrejurări care se schimbă,
s, i inscript, ia latină s, i cea slavonă.

În ce prives, te banii străini, în vremea aceasta ei erau
autentici – într-o epocă mai tîrzie monetăria Moldovei
obis, nuia să-s, i fals, ifice banii străini, în legătură cu plata
unor ostas, i apart, inînd t, erii ai cării bani se falsificau. Ei
veneau din mai multe părt, i. Cei turces, ti nu lipseau. În
veacul al XV-lea era mult mai căutat banul care venea din
coloniile italiene ale Mării Negre, în special ianuinii sau
banii genovezi din Caffa, as, a-numitele „ruble tătăres, ti”.
În afară de acesta era cel care venea din Ungaria, florintul,
cum se zicea odinioară. Banul acesta se chema în forma
slovenească prescurtată, din acte: ug, adică ban unguresc;
deci s-a zis, la noi, pe urmă, românes, te „ughi”.

Cînd, la cumpărături, voia cineva să arăte că este vorba
de „bani gata”, se zicea, în slavones, te: „ughi gotovi”. Ta-
lerul german apart, ine unei epoce mai tîrzii, fără să fie
exclusă întrebuint, area banilor germani în epoca lui Petru
Rares, . Socotirea pret, urilor obiectelor servind în loc de
monedă avea un nume deosebit în obiceiurile comerciale:
se zicea a buciului.

Vom adăugi că Petru Rares, era un domn foarte bogat
s, i putea în anume împrejurări să figureze în viat, a politică
s, i ca un împrumutător pentru stăpînitori mult mai liberi
s, i mai puternici decît dînsul. As, a s-a întîmplat cînd, în a
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doua domnie, era gata să se ridice împotriva sultanului,
să-l prindă s, i să-l dea în mîinile cruciat, ilor, s, i electorul de
Brandenburg, Ioachim, care trebuia să fie s, eful expedit, iei
pentru recîs, tigarea Ungariei, întră în legături cu Petru,
care i-a făcut un împrumut, dîndu-i pentru o parte boi.
Zapisul de la Ioachim de Brandenburg s-a purtat pe la
multe judecăt, i în deceniile următoare s, i chiar prin secolul
al XVII-lea.

În ce prives, te exportul, Moldova trimetea în străină-
tate, s, i pe la Hotin, mai ales pe acolo, produsele animale:
boi. Boii aces, tia moldovenes, ti erau foarte căutat, i. Polonia
era plină de dîns, ii. De multe ori transporturi treceau prin
t, ara vecină ca să ajungă la Danzig, de unde se trimeteau
în alte părt, i, în Anglia s, i aiurea. De la Danzig importam,
în schimb, lucruri de metal: sînt, pînă tîrziu, clopote la
noi, care, alături de cele turnate în Ardeal, vin de acolo, de
la Danzig.

Grîul s, i produsele noastre agricole pe vremea aceasta
nu treceau granit, a, agricultura fiind mărgenită la nevo-
ile t, erii. Se pare că se făcea o cultură de grîu mult mai
mare decît în timpurile noastre, porumb neconsumindu-
se încă.

Ce primeam noi din Polonia se poate vedea foarte bine
din rămăs, it, ele de registre de vamă de care am vorbit, de
prin anul 1590, s, i prin seria întreagă de documente care
stabilesc istoria relat, iilor dintre poloni s, i moldoveni.

În general importul era mult mai mic decît exportul.
Stofele cele scumpe, de care aveau nevoie domnii nos, tri,
boierii care-i încunjurau, clerul superior, se aduceau, s, i
pentru poloni, din răsărit. S, i anume din atelierele mari
păstrate de pe vremea bizantinilor sau, după ce împărăt, ia
turcească, prin dominat, ia ei necrut, ătoare, a izbutit să rui-
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neze viat, a industrială, dacă nu s, i cea comercială însăs, i, a
imperiului, stofele acestea veneau din Venet, ia, mare fur-
nizoare s, i de hirtie, s, i de cîteva alte fabricate, a Orientului
întreg. Brocardul venet, ian era întrebuint, at de obicei. Dar
pentru secolul al XVI-lea legăturile acestea sînt încă foarte
put, ine: vechiul comert, italian fusese ruinat; noul comert,
italian nu cîs, tigase încă situat, ia lui de mai tîrziu. Cînd se
va ajunge la aceasta, vor veni s, i galbeni „venetici”, ceea ce
inseamnă: din Venet, ia.

Un alt produs de export, dar în altă direct, ie, erau porcii.
Se trimeteau în Ardeal. Negustor mare de porci a fost,
astfel, Alexandru Vodă Lăpus, neanu, care-i transporta la
Bistrit, a s, i Bras, ov, unde mergeau, dealtfel, s, i boii moldovenes, ti.

Cînd s, tim acuma ce putea să însemne un oras, de granit, ă,
să urmărim pe negustorii cari porneau de acolo cu carele,
pe drumuri care nu erau pietruite. Călătoriile se făceau
deci cu multă greutate pe carele cu boi, s, i, fires, te, cu po-
pasuri dese. Era un dezavantagiu pentru negot, , dar un
avantagiu pentru înmult, irea s, i dezvoltarea oras, elor în t, ara
noastră. Dacă negot, ul s-ar fi putut face pe un drum mai
bun. popasurile ar fi fost mai rare, pe cînd as, a după cîteva
ceasuri de trudă, trebuia ca omul să se oprească într-un
oras, spre a se odihni.

Drumul Hotinului mergea la Ias, i, s, i un alt drum vechi,
prin Dorohoi s, i Botos, ani, t, intea iarăs, i la Ias, i.

Căci drumul prin Galit, ia, natural, n-a dispărut, nici pe
vremea lui Petru Rares, , des, i acestălalt, de la Hotin, îi făcea
concurent, ă. Oras, ele din nordul Moldovei nu se dezvoltă
însă prea mult pînă la începutul veacului al XVI-lea, ori s, i
în epoca lui S, tefan cel Mare.

Ajungînd negustorul la Ias, i, oras, ul lui Petru Rares, se
deosebea foarte mult de ce fusese el, în secolul al XV-lea,
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precum s, i Suceava, capitala cea veche, avea s, i ea o dezvol-
tare pe care veacul anterior nu o cunoscuse.

În ce prives, te rostul celor două capitale una fat, ă de
cealaltă, se poate spune că părerea care atribuie lui Ale-
xandru Lăpus, neanu „mutarea capitalei” la Ias, i este cu
totul gres, ită, des, i s-a dat numele de Lăpus, neanu străzii
principale din Ias, i, socotindu-l ca întemeietorul acestei
res, edint, i. În secolul al XVI-lea, domnul era, de cele mai
multe ori, un drumet, s, i se strămuta din loc în loc ca să dea
sentint, e; căci, circulat, ia fiind grea s, i oamenii neputînd să
se strămute departe ca să-i vie înainte, domnul îs, i schimba
scaunul de judecată. Acelas, i lucru se întîlnes, te pentru cîte
o altă regalitate europeană, în timpuri mai depărtate: de
exemplu pentru Anglia secolului al XlII-lea, pentru Un-
garia lui Andrei al II-lea, contemporană. Astfel, domnii
nos, tri avînd case domnes, ti pretutindeni, fiind datori să se
prezinte cînd într-un loc, cînd într-altul pentru a împărt, i
dreptatea, nu se poate vorbi la început de o capitală sta-
tornică. Pe de altă parte, capitala din timpul nostru presu-
pune o mult, ime de oficii, de funct, ionari, pe cînd pe vre-
mea aceea, cînd toate se făceau prin delegat, ie, numindu-
se un ispravnic pentru o sarcină, cît sarcina însăs, i t, inea,
lucrurile acestea toate nu existau. Dar din documente se
constată foarte bine că domnii stăteau uneori la Ias, i din
motive în mare parte militare: în relat, ie cu incursiunile
tătăres, ti în Basarabia, cu primejdia ce venea de la Nistru
din partea păgânilor tatari, sînt în ves, nică mis, care.

Oras, ul Ias, i se numes, te în cutare documente Stepanovit, a,
fiindcă biserica domnească s, i Curtea de lîngă dînsa fuse-
seră întemeiate de S, tefan cel Mare, socotit, prin urmare,
ca un ctitor al oras, ului. Des, i „Iaspezar” fiint, a, cum am
spus, s, i înainte de S, tefan, i se mai zicea s, i Forum Philisti-
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norum, fiindcă a existat în vechime o populat, ie a Ias, ilor, a
iazigilor, care purta s, i numele de filisteni, cules din Biblie.

Foarte cercetat pe vremea lui S, tefan, oras, ul rămîne
as, a în zilele lui Bogdan, care a stat mai mult prin părt, ile
de sud-est decît în cele de nord, avînd să-s, i ducă lupta,
pomenită, împotriva tatarilor. În Ias, i biserica lui S, tefan e
Sf. Nicolae de lîngă Curtea domnească, în s, esul Bahluiului,
care nu era, fires, te, canalizat atunci. Dincolo de cursul
lui, era Cetăt, uia, unde fusese vechea biserică a celor dintîi
as, ezări în părt, ile acestea. Petru Rares, – s, i aceasta merită
să fie relevat – n-a construit el însus, i în Ias, i, ci, în vremea
lui, de un fruntas, boier s-a făcut biserica aceea care exista
lîngă clădirea de acum a Teatrului Nat, ional, pe locul unde
s-a făcut instalat, ia tehnică a teatrului, biserica Dancului.
Vechimea zidirii se vedea s, i din faptul că era cufundată în
pămînt.

Dar numai cînd domnia trebui să se razime pe turcii
din Chilia s, i Cetatea Albă, Ias, ii au fost preferabili Sucevei,
precum, în Muntenia, Bucures, tii, fiind mai aproape de
turcii din Giurgiu, acest oras, a fost preferat Tîrgovis, tii,
expusă năvălirii pribegilor din Ardeal.

Suceava însăs, i se înfăt, is, ează mai bogată în epoca lui
Petru decît înaintea lui. Dacă de la Alexandru cel Bun
rămăsese biserica Mirăut, ilor, pe care S, tefan cel Mare a
prefăcut-o, dacă, lîngă această biserică, existau curt, i domnes, ti,
datînd din secolul al XV-lea, cele mai frumoase biserici
sucevene vin din epoca lui Petru Rares, . Astfel e biserica Sf.
Dumitru, care în liniile ei generale se păstrează pînă as-
tăzi, înfăt, is, înd, într-o formă deosebit de frumoasă, stema
Moldovei deplin înflorită. Tot as, a bisericut, a pe care a
întemeiat-o doamna lui Petru Rares, .

Aceasta, Elena, căpătase, prin donat, ia sot, ului, veni-
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turile Botos, anilor, cari pînă la anume punct, din domnia
lui Rares, erau încă un sat. Dar, cînd veniturile au fost
ale doamnei, o femeie foarte pricepută, ambit, ioasă s, i iubi-
toare de clădiri religioase, ea a înălt, at sfintele lăcas, uri care
vin din această epocă s, i pe care călătorii le vor fi privit cu
admirat, ie. De o parte era biserica Uspeniei sau Adormirii
Maicii Domnului, făcută de dînsa ca s, i Sf. Dumitru din
Suceava; pe de altă parte, biserica Sf. Gheorghe, zidită în
acelas, i timp. Aceasta a fost răzăluită din tencuială spre
a i se restitui forma primitivă, des, i supt cealaltă era mai
chipoasă, iar Uspenia este încă as, a cum a fost făcută de
ctitori.

Dealminteri această regiune putea să aibă un interes
deosebit pentru vodă, fiul Rares, oaii din Hirlău, al unei
neveste de negustor care primea din cînd în cînd pe S, tefan
cel Mare. Acolo, la Hirlău, se întîlnes, te o clădire specială
făcută de Petru Vodă la locul de origine al mamei sale s, i
unde se zice că însus, i văzuse lumina zilei.

Tot în Hîrlău e s, i o veche biserică a lui S, tefan cel Mare,
refăcută, s, i am văzut înuntru picturi interesante din vea-
cul al XV-lea. Pe dinafară biserica e reparată; pe dinăuntru
a fost lăsată neatinsă.

Petru Rares, , dealminteri, s, i-a întins atent, ia asupra
regiunii nordice a Moldovei în ce prives, te clădirile, din
care cauză, la Baia, pe lîngă biserica lui S, tefan, care a fost
iarăs, i reparată în timpul nostru, este aceea, încă nerepa-
rată, a lui Petru Rares, . Dacă la Piatra Neamt, avem bise-
rica Sf. Ioan, foarte frumoasă, de pe vremea lui S, tefan,
Petru Rares, figurează s, i-n împodobirea oras, ului Roman.
Acolo era o biserică foarte veche, din epoca lui S, tefan cel
Mare, dar împodobirea i-a fost adausă de Petru Vodă. S, i,
în sfirs, it, el ar fi putut clădi s, i la Putna lui S, tefan, care aici
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îs, i fixase locul de îngropare, pentru ca tot, i acei cari se vor
t, inea mai aproape de dînsul să-s, i afle un mormînt. Petru a
simt, it însă ambit, ia de a-s, i avea loc de înmormintare deo-
sebit. S, i pentru aceasta a ales o mănăstioară as, ezată lîngă
Siretiu, Sf. Nicolae din Poiană, unde era înmormîntată,
alături de anume boieri din veacul al XV-lea, mama lui
S, tefan, doamna Oltea, căreia i s-a zis Maria. În timpurile
din urmă Petru Rares a izbutit să facă din biserica de la
Pobrata una din cele mai frumoase ale Moldovei. Ea are
un caracter deosebit de acela al epocei lui S, tefan: e mai
spat, ioasă, mai înaltă; cuprinde, pe lîngă pridvor, pe lîngă
pronaos sau tinda femeilor o încăpere deosebită, făcută
anume pentru îngroparea lui s, i a sot, iei: s, i astăzi se văd
admirabilele morminte de marmoră care au cuprins tru-
purile celor doi sot, i domnes, ti, la dreapta, la o înălt, ime
oarecare deasupra solului, cum era obiceiul.

Afară de aceasta pictura este de o foarte mare frumuset, ă.
Pictura aceasta moldovenească din epoca lui Petru Rares,
se poate vedea mult mai bine în acelea din zidirile Moldo-
vei de nord, care, o bucată de vreme, s-au găsit în pribegia
austriacă s, i au fost reunite acum patriei românes, ti, în Bu-
covina. S, i mai ales în două biserici pe care un călător din
veacul al XVI-lea le vedea în toată strălucirea lor. E, pe de
o parte, Moldovit, a, iar, pe de altă parte, în înfăt, is, area ei
actuală, Voronet, ul.

Moldovit, a îs, i datores, te începuturile ei domniei lui Ale-
xandru cel Bun: din vechea construct, ie sînt numai ruine,
s, i biserica actuală, foarte bine păstrată – războaiele se
pare că n-au adus nici un fel de stricăciune pe acolo – se
datores, te epocei lui Petru Rares, . Sînt, între altele, pe lîngă
pictură, foarte frumoasă, elemente decorative care nu se
întîlnesc în alte biserici: un fel de cadru de lemn aurit se
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vede, astfel, deasupra port, ilor cînd se trece dintr-o parte a
bisericii la alta.

Voronet, ul a fost făcut chiar de S, tefan cel Mare, dar
pictura exterioară e datorită epocei lui Petru Rares, . Pe
cînd pe vremea lui S, tefan podoaba pe dinafară a clădirilor
biserices, ti se făcea prin alternarea între cărămidă s, i piatră
s, i prin discurile de smalt, , aicea pictura se desface pe un
fond albastru palid, de toată frum.uset, a.

Precum lui Petru Rares, îi plăcea să zidească, as, a s, i
boierilor lui. În deosebite părt, i ale Moldovei rămase tot-
deauna supt români, ca s, i în Bucovina, se găsesc clădiri de
ale boierilor din vremea lui Petru: de exemplu la Horodni-
ceni, la Arborea, des, i acel Arbore al cărui chip se păstrează,
împreună cu al copiilor lui, pe zidul din fund al bisericii,
apart, ine unei epoce ceva mai vechi.
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VIII. Dregătoriile românes, ti în veacurile
al XIV-lea pînă în al XVI-lea

Călătorul care ar fi venit în veacul al XV-lea în t, erile noas-
tre, în epoca lui S, tefan cel Mare s, i chiar înainte de această
epocă, în domnia lui Alexandru cel Bun, ar fi găsit înce-
putul unei orînduieli de curte. N-as, zice s, i: orînduire a
funct, iunilor, căci pe vremea aceia, dacă o curte exista s, i
avea proport, ii impunătoare, nu exista o ierarhie a dregă-
torilor: funct, iile nu erau permanente, ci întîmplătoare s, i
fără plată; erau delegat, ii care se acordau unor anumite
persoane în legătură cu anume servicii, s, i, după ce înde-
plineau acest serviciu, ele se întorceau înapoi, la rosturile
lor de la curte s, i la situat, ia lor între demnitarii statului.

Înainte de epoca lui Alexandru cel Bun domnia mol-
dovenească avea un caracter nefixat, anumite influent, e
occidentale luptînd cu influent, e orientale; de o parte era
un curent care venea din Ungaria, adus de descălecătorii
maramurăs, eni, de altă parte era un curent care venea din
Polonia, ceva mai nou decît celait. Cercetînd lista boie-
rilor cari întovărăs, au pe domn, cari garantau de multe
ori jurămîntul s, i prin urmare puneau valoarea lor politică
personală în sprijinul valorii politice schimbătoare, după
temperament s, i împrejurări, a domnului, o să se găsească



un număr destul de important de nume; dar efectul pe
care-l produce lista aceasta, cam amestecată, foarte nesta-
bilă, nu este al unei ordini politice stabilite. Boierii aces, tia
din secolul al XIV-lea, din vremea lui Petru al Mus, atei s, i a
lui Roman al Mus, atei, a urmas, ilor lor pînă la Alexandru
– fiindcă de la Bogdan s, i Lat, cu n-avem documente cu bo-
ieri, ci numai din a doua jumătate a veacului al XIV-lea
–, purtau foarte probabil numele supt care clasa noastră
aristocratică e cunoscută.

El vine de dincolo de Dunăre. La sîrbi el nu se întîlnes, te.
E bulgăresc, uralo-altaic. Am emis undeva ipoteza că, deo-
arece „ar” e un sufix de plural în limbile turanice s, i, prin
urmare, scot, înd sufixul, rămîne rădăcina „bol” sau „bul”,
s-ar putea foarte bine ca între numele chiar de „bulgar” s, i
acesta de „boiar”, care în izvoarele bizantine se înfăt, is, ează
ca bolás, boládes, să fie o legătură, s, i, precum francii se
numesc „cei liberi”, precum alemanii se numesc „obs, tea”,
„toată lumea”, tot as, a aces, tia ar fi însemnat „ales, ii”, „fruntas, ii”.

Rostul acesta al boierilor trece de dincolo de Dunăre
în T, ara Românească, în principatul muntean.

Bineînt, eles, cînd zicem că numele trece de la bulgari
dincoace de Dunăre, aceasta nu înseamnă că bulgarii sin-
guri în Peninsula Balcanică ar fi avut o clasă dominantă
cu atribut, ii funct, ionăres, ti s, i cu situat, ie privilegiată, cu un
rost deosebit în viat, a socială a timpului, ci numai că singur
numele a venit de pe malul drept al Dunării. În ce prives, te
demnitatea, aceasta se întîlnes, te s, i la romani, la bizantini,
de unde, confundîndu-se cu vechea institut, ie uralo-altaică
a bulgarilor, s-a alcătuit clasa boierilor la aces, tia.

Nu trebuie uitat că Moldova n-a fost ea la început supt
influent, a celor de dincolo de Dunăre. Ea a fost înteme-
iată de curentul de init, iativă politică venit din nord-vest:
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a plecat din acel punct unde se reunes, te regiunea de N-
E a Ardealului cu Maramurăs, ul, Bucovina s, i Ardealul. O
influent, ă, prin urmare, a viet, ii slavo-bizantine în însus, i
cuibul de unde pleacă viitorii voevozi moldoveni este abso-
lut neadmisibilă: numai după descălecarea Moldovei s-a
scris actul slavon de-acasă care s-a descoperit mai acum
în urmă.1 Ei au venit cu idei politice ungures, ti. Aceste
idei s-au amestecat pe urmă cu acele idei patriarhale care
veneau din obiceiul pămîntului de la noi, de la populat, ia
românească găsită aici, s, i, ceva mai tîrziu, cu o influent, ă
politică pornită din lumea ruso-lituaniană.

Această lume ruso-lituaniană era însă continuarea lu-
mii ruses, ti din Chiev; lituanienii erau numai clasa dirigui-
toare, militară s, i politică, iar supus, ii în cea mai mare parte
rus, i din Galit, ia, cari continuau viat, a rus, ilor din Chiev.
Acolo, la Chiev, de pe urma legăturilor pe care nat, ia ru-
sească le avea cu bulgarii, în veacul al X-lea, cînd bizantinii
chiamă pe rusul Sviatoslav să distrugă statul bulgăresc,
institut, ia boierilor a putut pătrunde.

As, a încît ea s-a introdus prin două căi: în Muntenia,
de-a dreptul de dincolo de Dunăre, iar în Moldova, întrucît
nu s-a întins o influent, ă munteană, care încă e posibil să
fi pătruns chiar de la întemeierea principatului, din lumea
ruso-litvană.

Dealminteri s, i în ce prives, te cancelaria este o deose-
bire între Muntenia s, i Moldova, de la început. Limba la-
tină a fost foarte răpede înlăturată, – aceasta între altele
s, i fiindcă mai greu se găseau scriitori slavones, ti. Lumea
ungurească s, i polonă avea nevoie ea însăs, i de cărturari,
continuînd viat, a ei politică, pe cînd în Balcani viat, a poli-
tică a bulgarilor era în complectă desfacere prin venirea

1V. memoriul mieu despre el în An. Ac. Rom. pe 1925.
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turcilor. S, i, în felul acesta, distrugîndu-se viat, a politică a
slavilor din Balcani, elementele cărturăres, ti de acolo ve-
neau la noi. Însă limba slavonă adusă de dîns, ii, slavona
de biserică, nu era cea vorbită de rus, i, ci limba din părt, ile
Salonicului în epoca lui Chirii s, i Metodiu. În Moldova i se
adăugiră apoi slavonisme ruses, ti. Chiar în ce prives, te for-
mulele, sînt deosebiri „diplomatice”, de cancelarie. Astfel
la munteni, cancelaria sîrbo-bulgară a servit de model s, i
apoi s-a strămutat cu totul la noi; în Moldova e cancelaria
acelor stăpînitori lituano-rus, i cari mos, teniseră tipicul can-
celariilor din Chiev, cu forme bine determinate, putînd
trece apoi s, i aiurea.

Pentru a da un exemplu: domnii nos, tri pun, pînă în
epoca fanariot, ilor, în documente, înaintea numelui lor
„Io”, cu un semn deasupra lui o, care înseamnă prescur-
tare. „Io” e „Ioan”, numele împăratului, t, arului balcanic
Ionit, ă, pe care urmas, ii l-au adaus la numele lor propriu,
precum împărat, ii din Roma îs, i ziceau cu tot, ii cezari, după
numele lui Iuliu Cesar, ori precum craii slavi nu fac decît
să poarte în însus, i titlul lor numele lui Carol cel Mare. Dar,
în Moldova, numele premergător de Ioan sau „Io” nu se
întîlnes, te decît de la o bucată de vreme; la început se zicea:
„mi”, adecă „eu”.

Moldova avea, deci, fără îndoială s, i în a doua jumă-
tate a veacului al XIV-lea boieri. Boierii aces, tia erau de
origine deosebită s, i de caracter deosebit. Unii veneau
din vechii maramurăs, eni, rude ale domnilor. Se s, i pot
recunoas, te foarte us, or după numele de botez. Cutare
nume se întrebuint, ează în Ungaria mult mai mult decît
aiurea: Petru s, i S, tefan. Regatul unguresc fiind un regat
apostolic, numele Sfîntului Petru e un nume favorit, iar
numele de S, tefan e al sfîntului rege. Printre domnii nos, tri
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cei dintîi însă întîlnim pe Petru al Mus, atei, pe fratele său
S, tefan, pînă la S, tefan cel Mare însus, i. Tot as, a la sîrbi,
numele lui S, tefan Dus, an s, i al lui S, tefan Nemania, înteme-
ietorul dinastiei.

Numele de Iuga, căruia-i corespunde cel rusesc de
Iurg, Gheorghe, pare să nu fi venit din lumea rusească di-
rect, de unde era s, i Iurg Coriatovici despre care se credea
că s-a intercalat între domnii de dinastie nat, ională mol-
dovenească2, ci să fi trecut prin Maramurăs, , unde era o
influent, ă ruteană. Dar numele de Roman, pe care-l poarta
fratele lui Petru s, i S, tefan e caracteristic rusesc, venit din
Bizant, . Bizant, ul a avut împărat, i cu acest nume, care nu în-
seamnă decît Romàn: Rhomanos, Romanus. Din Chiev el
a trecut apoi în Galit, ia, s, i de acolo la domnul Moldovei din
veacul al XIV-lea, de unde s, i numele oras, ului care există
pînă în momentul de fat, ă: Roman. Roman e un nume
favorit s, i acuma la rus, ii apuseni, s, i chiar la poloni.

Pe lîngă aceste influent, e este s, i influent, a locală, băs, tinas, ă,
a fondului primitiv românesc din părt, ile acestea. Sînt
astfel boieri din clasa conducătoare care a fost găsită de
maramurăs, eni la descălecarea lor, s, i alt, ii din lumea cneji-
lor s, i a voevozilor tradit, ionali.

S-ar putea crede că aceia dintre boieri cari în docu-
mente. Înseamnă satul de unde vin s, i unde îs, i au dreptu-
rile lor, nu sînt proprietari în sensul în care putem admite
proprietatea în secolul al XV-lea s, i al XVI-lea, ci mult mai
mult în legătură cu vechile institut, ii de stat populare ale
românilor. Cutare zice că e pe S, omuz, în nordul Moldovei;
cutare altul se arată ca „boier” de Dorohoi.

Acum, în ceea ce prives, te titlurile, deosebit de origine,
deosebit de nat, ionalitate, de demnitate s, i atribut, iuni, de-

2V. Revista istorică pe 1928, p. 320.
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sigur că în cele dintîi timpuri s-a încercat, fără plan, prin
însăs, i desfăs, urarea lucrurilor, a se atribui boierilor aces-
tora din Moldova acelas, i caracter pe care-l avea nobilimea
în t, erile de cultură latină, supt influent, ele germanice din
vecinătatea noastră. Astfel cîte unul dintr-îns, ii apare cu
titlul de conte, de comes. Titluri slavo-bizantine, în orice
caz, nu se găsesc alipite pe lîngă numele boierilor moldo-
veni în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, dar titlurile
acestea sînt atribuite celor din vremea lui Alexandru cel
Bun.

O cronică românească tîrzie, a lui Ureche, spune că
Mircea cel Bătrîn „a luat la sine” pe domnul Moldovei care
a precedat pe Alexandru, deci că acesta ar fi fost impus de
munteni. Textul e ambiguu în această formă românească,
iar textul slavon nu-l avem la îndemînă. Cu toate acestea
nu putem să nu ne gîndim la faptul că numele lui Alexan-
dru e unul care era foarte răspîndit în Peninsula Balcanică,
în legătură cu isprăvile lui Alexandru Machedon, că un îm-
părat bizantin s-a chemat Alexandru, că t, arul din Tîrnova,
în momentul cînd s-a consolidat principatul muntean, era
Alexandru, că domnul muntean de pe la 1360 se chema
tot Alexandru. Numele nu erau, atunci, întîmplătoare;
deci nu sînt excluse cine s, tie ce legături de familie între
dinastia începătoare a Moldovei s, i dinastia, mai veche, a
T, erii Românes, ti: o Anastasie a fost sot, ia lui Roman, s, i fiul
lor a fost Alexandru: această Anastasie se poate să fi avut
legături cu mai vechea dinastie românească, munteană.

Oricum, la începutul domniei lui Alexandru influent, a
munteană, cu tot ce adăuga din lumea balcanică, este in-
contestabilă: Moldova ajunge să fie din ce în ce mai mult
supt influent, a T, erii Românes, ti a lui Mircea. Legăturile
supt raportul politic sînt foarte strînse. Cînd moare regele
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Ludovic al Ungariei, mos, tenirea lui e disputată între cele
două fete ale lui: Hedviga, măritată cu Jagello, s, i Maria,
care a luat pe Sigismund de Luxemburg. Se s, tie că domnii
nos, tri au oscilat, în ce prives, te îndreptarea lor politică, s, i a
fost un timp cînd contra Ungariei s-au stabilit legături cu
Polonia. S, i Mircea a încheiat legăturile sale cu Polonia, cu
Vladislav Jagello, servindu-se de mediat, ia vecinului mol-
dovean. Solii munteni au trecut prin Moldova de s-au dus
la curtea lui Vladislav. Alexandru, care a păstrat legături
foarte întinse cu Polonia, fusese precedat intru aceasta de
înaintas, ul său Petru, iar Petru al Mus, atei a fost introducă-
torul lui Mircea în aliant, a cu Polonia.

Supt influent, a munteană, care aduce cu dînsa nor-
mele acestea balcanice, boierimea moldovenească se orga-
nizează, părăsind îndreptarea apuseană, renunt, înd la tot
ce putea să vie, ca titlu sau atribut, iuni, din această lume
latină-germană, s, i acceptă normele celelalte, bizantine s, i
slave. Atunci apar la curtea lui Alexandru, întîi fără nici
un fel de rinduială, fără să se cunoască rangul fiecăruia
în îns, irarea lor ca martori prin documente, dar pe urmă
într-o ordine care se fixează tot mai mult, logofătul, vis-
tierul, comisul, ale căror rosturi mai mult sau mai put, in
sînt cunoscute. Logofătul se îngrijea de cancelaria dom-
nului; vistierul păzea averea lui; comisul avea sama curt, ii,
a cailor, s, i as, a mai departe. Cîteva dregătorii, nu multe, se
întîlnesc în veacul al XV-lea s, i în Muntenia lui Mircea s, i
în Moldova lui Alexandru cel Bun, – cea dintîi avînd doar
mai mult pe ban s, i pe stratornic.

În schimb, corespunzînd Banului de margene mun-
tean în Moldova se întîlnes, te starostele, în regiunea Sepe-
nicului, a S, ipint, ului, pe care Petru al Mus, atei a izbutit s-o
capete printr-un împrumut făcut regelui polon, regiune
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care cuprindea T, et, ina de lîngă Cernăut, i, Hotinul s, i Hmi-
lovul. Regiunea aceasta a fost luată de la poloni împreună
cu organizat, ia ei s, i cu titlul dregătorului care stătea în
fruntea acestui t, inut, întocmai cum părt, ile Severinului au
fost luate de domnii munteni împreună cu organizat, ia lor
de supt unguri, cu demnitarul special acestui district. Sta-
rostele acesta s-a păstrat pînă tîrziu în secolul al XVIII-lea,
cînd nu mai putea fi vorba de o legătură strînsă cu polonii
sau de o influent, ă puternică plecînd de acolo; ispravnicii
de Cernăut, i se chemau starosti.

În ce prives, te comanda cetăt, ilor, aceasta era, cum am
văzut, în mîna pîrcălabilor. Se pare că pîrcălabi existau s, i
în Muntenia. În veacul al XIV-lea, de exemplu, în năvălirea
voevodului Ardealului pe vremea lui Vlaicu, castelanul din
cetatea Dîmbovit, ei a stat împotriva os, tilor venite de din-
colo de munte. Dar poate fi întrebarea dacă acest apărător
al cetăt, ii purta titlul de pîrcălab, care se întîlnes, te curent
în Moldova. Un lucru e sigur: că pîrcălabii aces, tia, as, ezat, i
cîte doi, într-o anume ordine, constituie un caracter deo-
sebit al ordinii boieres, ti în Moldova, pe cînd în Muntenia
niciodată nu întîlnim doi pîrcălabi în aceeas, i cetate, – s, i e
întrebarea dacă ei se întîlneau în toate cetăt, ile. Se poate
pune chiar întrebarea dacă Muntenia a avut vreodată or-
ganizarea cetăt, ilor as, a de solidă cum a fost în Moldova;
dealtfel principatul muntean a fost răpede silit de turci să-
s, i părăsească rosturile de independent, ă, pe cînd Moldova
s-a ment, inut, s, i organizat, ia ei militară defensivă a putut
să ia amploare, să capete soliditate. Astfel în T, ara Româ-
nească era doar un pîrcălab la Bucures, ti, unul la Tîrgovis, te,
apoi la Gherghit, a, la cetatea Teleajinului, care se pare a fi
fost Vălenii de Munte, la Arges, , la Poienari, – pîrcălabi cari
se constată pînă foarte tîrziu –, pe cînd Moldova numără
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pîrcălabi îndoit, i, dacă nu la Suceava, unde era numai un
portar, hatmanul de mai tîrziu, dar la Soroca, la Hotin, la
Roman, la Orhei, la Chilia s, i Cetatea Albă. În Tighina nu
se înseamnă, pentru că cetatea a fost întemeiată numai
de turci, s, i acel care avea administrat, ia întregii as, ezări
mai vechi era vames, ul. Supt S, tefan cel Mare pîrcălăbia a
trebuit să se dezvolte mai mult. Pîrcălabii din Crăciuna,
în margenea hotarului T, erii Românes, ti, sînt din epoca lui.

Fără îndoială curtea lui S, tefan cel Mare era impună-
toare s, i bogată. O dovedesc chipurile care se văd pe fresce
în miniaturi, pe perdelele care acopereau mormintele domnes, ti
s, i care arată un foarte mare lux în îmbrăcăminte.

Legăturile lui de familie au fost importante, măcar
două dintr-însele, căci cea de-a treia, mai durabilă, cu
femeia care i-a închis ochii s, i care a hotărît în ce prives, te
mos, tenirea tronului, este cu o principesă din Muntenia,
Maria fiica lui Radu cel Frumos, care în tradit, ia populară
poartă numele de Voichit, a.3 Au fost însă două înrudiri
imperiale: una cu Evdochia de la Chiev s, i cealaltă cu Maria
din Mangup.

De cea din urmă am vorbit mai sus. Înaintas, a ei, Ev-
dochia, a fost mama fetei lui S, tefan, Elena – s, i Elena e
un nume împărătesc, numele maicei lui Constantin cel
Mare, – care a fost măritată cu mos, tenitorul tronului ru-
sesc s, i era să poarte coroana t, arilor, ca mamă a unui fiu
menit domniei. Ea venise din Chiev, s, i acolo, cu toate
că, de fapt, erau împrejurări foarte restrînse, cu simpli
cneji, total la dispozit, ia regelui Poloniei, rămăsese vechea
ordine rusească, s, i pînă în a doua jumătate a veacului al
XV-lea print, ii aces, tia de Chiev îs, i ziceau „t, ari”, cel put, in în

3Numele de Voichit, a se mai păstra prin Moldova de sus în copilăria
mea.
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cronicile relative la dîns, ii: cronica noastră însăs, i o spune.
Chievul în vremea aceasta era, dealtfel, din ce în ce mai
mult stăpînit de influent, e occidentale s, i nu se putea să nu
aducă un mare aport de cultură, în Moldova.

După moartea lui S, tefan, fiul său, Bogdan, a găsit cu
greu o nevastă. A vrut să ieie pe o fată a regelui Cazimir al
Poloniei, pe sora lui Ioan Albert care năvălise în Moldova
s, i fusese bătut de domnul român, pe sora lui Alexandru,
cneazul lituanian, a lui Sigismund, menit odată să fie in-
stalat în Moldova, pe sora lui Vladislav care a stăpînit la
începutul veacului al XVI-lea în Ungaria, pe sora cardina-
lului polon. Bogdan era un om urît: i s-a zis Orbul, ceea ce
înseamnă Chiorul, căci fusese rănit la un ochi. Mes, terii,
cum se vede pe frescă, îl înfăt, is, ează într-adevăr cu un ochi
închis, rănit. Frumos nu era, s, i această aliant, ă nu repre-
zintă ce putea fi mai strălucit pentru o principesă crescută
în mediul polon, orientat tot mai mult după gustul s, i luxul
Renas, terii, as, a încît principesa n-a fost bucuroasă să se
încheie o asemenea căsătorie; apoi, oricîte garant, ii dăduse
Alexandru cel Bun sot, iei sale catolice, Rângala, cu toate
acestea s, i catolicismul a contribuit să se sfărîme această
socoteală. De aici a urmat întrarea lui Bogdan în Polonia
s, i jăfuirea t, erii pînă la Liov, iar apoi năvălirea polonilor
pînă la Botos, ani. Principesa s-a măritat cu altcineva, iar
Bogdan a încheiat o căsătorie în t, ară cu o fată de boier, al
cării mormînt se vede la Dobrovăt, .

În ce prives, te pe S, tefănit, ă, fiul lui Bogdan, el a luat
o principesă munteană, pe una din fetele lui Neagoe Ba-
sarab. Erau două: una mai frumoasă s, i alta mai urîtă, s, i
domnul muntean ca s, i al Moldovei voia să ieie pe cea mai
tînără s, i mai frumoasă. De aici lupta între dîns, ii, care s-a
terminat cu singura căsătorie posibilă pentru moldovean.
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Ea a fost scurtă. Fără îndoială însă că, dacă ar fi durat mai
multă vreme, fata lui Neagoe ar fi introdus o civilizat, ie
slavo-bizantină mai perfectă în Moldova pentru motivele
ce se vor vedea pe urmă.

Petru Rares, , cînd a luat Moldova, putem zice: pe neas, teptate,
era căsătorit cu o româncă, se pare, Maria, care este îngro-
pată la Putna, pe cînd sot, ul ei nu apucase a ridica noua
s, i splendida mănăstire de la Pobrata. A doua căsătorie
a lui Petru Rares, a fost cu o femeie din neamul sîrbesc
al Brancovices, tilor, înrudit s, i cu Cantacuzinii imperiali.
Această femeie este Elena, fiica despotului Ion, s, i ea nu
uită, cînd întemeiază o biserică, precum e a Uspeniei în
Botos, ani, să însemneze în inscript, ia slavonă a cui fată este.
T, inea foarte mult la descendent, ă s, i-s, i atribuia în puterea
ei un caracter aristocratic superior aceluia pe care putea
să-l aibă Petru Rares, însus, i. Doamna aducea, s, i din amin-
tirile sîrbes, ti ale familiei sale, în legătură as, a de strînsă cu
Bizant, ul s, i din Ungaria, unde stătuse familia o bucată de
vreme, deosebite elemente de civilizat, ie; aducea un com-
plex de influent, e culturale de cea mai mare important, ă
pentru dezvoltarea Moldovei.

Ce lucruri frumoase se făceau pe vremea aceea în lu-
mea slavo-bizantină arată s, i stofa cusută cu aur aflătoare
s, i acum la mănăstirea Putna, pe care sînt însemnate nu-
mele a două principese sîrbes, ti, una din veacul al XIV-lea
s, i alta din veacul al XV-lea, care au avut legături, nelămu-
rite încă destul, cu curtea lui S, tefan cel Mare. Doamna
Elena a dat s, i ea dezvoltare artei t, esătoriei, pe care o întîl-
nim, dealminteri, s, i înainte de epoca lui S, tefan. Tot as, a
în ceea ce prives, te clădirea, pictura, influent, a ei se poate
presupune.

În acelas, i timp se exercita pe această cale s, i o influent, ă
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literară asupra Moldovei. Călătorul care ar fi venit pe vre-
mea lui S, tefan n-ar fi întîlnit în părt, ile acestea oameni
invăt, at, i. Isprăvile as, a de mari ale acestui strălucit domn,
biruint, ile lui, as, a de strălucite, caracterul împărătesc al
domniei lui, legăturile pe care le avea în toate părt, ile s, i
care-l făceau să fie considerat ca apărător al cres, tinătăt, ii
amenint, ate de Islam, toate acestea ar fi fost vrednice fără
îndoială de cintece sau de povestiri în proză.

Nu s, tim dacă, pentru epoca lui S, tefan, cîntăret, ii de
curte erau prea numeros, i, dar de unde veneau s, i în ce
limbă au cîntat întîi, se s, tie: erau acei aezi din Peninsula
Balcanică, din Serbia, cari s, i ei învăt, aseră de la cîntăret, ii
de pe t, ermul mării Adriatice, supt influent, a lumii nor-
mande la care pentru întîia oară s-a introdus obiceiul de a
celebra, prin menestreli, s, i lucruri de dragoste s, i lucruri de
război. Au venit deci cîntăret, ii din Balcani s, i au cîntat în
slavones, te, iar pe urmă s, i în românes, te. Desigur că au fost
cîntece despre S, tefan cel Mare, pe care nu le mai avem în
forma de la început. Ele au continuat pe vremea lui Petru
Rares, , s, i neapărat că atunci se cîntau mult mai des s, i mai
frumos la masa domnească isprăvile domnului în scaun
sau ale înaintas, ilor săi. Iarăs, i e foarte greu de deosebit în
poezia populară actuală, care a suferit atîtea transformări,
textul primitiv, ca să zicem as, a, al cîntărilor privitoare la
domnii din acea vreme.

Cînd însă era vorba să se scrie în proză isprăvile lui
S, tefan, călugării din Putna puneau în zece rînduri isto-
risirea celor mai importante bătălii. S, i e păcat. Luptele
acelea le cunoas, tem astfel, nu prin însemnările cronica-
rilor nos, tri, ci prin mărturii străine: prin scrisori contim-
porane, prin cronicile popoarelor vecine. Tot as, a a fost s, i
după moartea lui S, tefan.
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Cînd însă Petru Rares a stat pe tron, avînd lîngă dinsul
pe sîrboaica Elena, capabilă de a scrie însăs, i, în ceasuri
grele, rapoarte slavone către sultan, pentru sot, ul ei, lucru-
rile n-au mai fost as, a; la influent, a cea veche a curentului
slavonesc din mănăstiri s-a adaus, pentru a desăvîrs, i cul-
tura moldovenească, influenta nouă adusă de mîndria
acestei doamne.

În ceea ce prives, te vechea viat, ă culturală a mănăsti-
rilor, mănăstirea Neamt, ului a dat în tot veacul al XV-lea
manuscripte admirabile, care pe urmă au servit de model
pentru cei cari scriau în mănăstirile vecine. Pînă în secolul
al XVI-lea în bisericile din Maramurăs, se întîlnesc cărt, i de
format mare, cu literele foarte frumos rînduite, care sînt
adevărate dovezi de civilizat, ie pentru noi.

Nu numai că se scria foarte frumos, dar se deprin-
sese mes, tes, ugul de miniatură, care e principala artă de
pictură a evului mediu. Un manuscript de origine moldo-
venească se găses, te azi în biblioteca publică din München,
s, i el înfăt, is, ează pe pagini întregi chipuri de sfint, i de toată
frumuset, a. Putem zice că miniaturistica moldovenească
era pe deplin stabilită la 1450. Erau s, i portrete în aceste
miniaturi, cum sînt ale lui S, tefan, ca acela, foarte cunos-
cut, de la Humor, care-l reprezintă în genunchi înaintea
Maicii Domnului.

Legătura manuscriptelor acestora, din argint bătut
cu ciocanul, este iarăs, i foarte frumoasă. Avem multe din
legăturile acestea din veacul al XV-lea în tezaurul de la
Neamt, . Cîte unele s-au răspîndit pînă în Ardeal, de exem-
plu la Feleac, lîngă Cluj, unde în biserica din acest secol
locuia vlădica românesc, o splendidă legătură dăruită de
un vistier moldovean pe la 1490.

Toată această literatură, toată această miniaturistică,
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toată această caligrafie, tot acest mes, tes, ug de legare a
cărt, ilor nu s-au t, inut numai la Neamt, , ci de acolo au trecut
în toate mănăstirile, s, i vlădicii mari, cum a fost mitropo-
litul Teoctist, au ocrotit această mis, care. Venind acuma
doamna lui Rares, , cu ambit, ia ei împărătească, în legătură
cu această tradit, ie indigenă, s-a ajuns, pe lîngă strălucita
dezvoltare culturală bisericească, s, i la o cultură de carac-
ter profan, pe care t, erile noastre nu o cunoscuseră pînă
atunci. Întîlnim astfel o expunere a faptelor domnului, nu
în stilul scurt, scump s, i sărac al analis, tilor mănăstires, ti, ci
o prezintare împodobită cu perioade retorice, cum era în
istoriografia bizantină. Macarie, episcop de Roman, scrie
viat, a lui Petru Vodă, cu elemente de stil împrumutate din
vestita cronică balcanică, slavă a cronicarului Manase, care
a servit de model veacuri întregi pentru astfel de lucrări.

Astfel călătorul care ar fi venit la curtea lui Petru Rares,
ar fi întîlnit, în acelas, i timp cu o t, ară consolidată, cu o or-
dine ierarhică pe deplin stabilită, cu o deosebită mîndrie
împărătească din partea domnului ca s, i din partea doam-
nei, în legătură cu stăpînirea împărătească a lui S, tefan cel
Mare s, i cu tradit, ia lui Alexandru cel Bun însus, i, o civilizat, ie
nat, ională, care, dacă, în ce prives, te forma, nu întrebuint, a
încă limba t, erii, nu era mai put, in un fenomen din cele mai
importante ale culturii generale în răsăritul Europei s, i,
dată fiind situat, ia tuturor celorlalte provincii cres, tine din
Orient, făcea din noi, pe la jumătatea veacului al XVI-lea,
mos, tenitorii civilizat, iei bizantine s, i continuatorii acestei
civilizat, ii, de multe ori pe drumuri pe care însăs, i civilizat, ia
bizantină, neinfluent, ată de Apus, nu le cunoscuse.
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IX. T, ara Românească supt Neagoe
Basarab

În întîia jumătate a veacului al XVI-lea T, ara Românească
oferă oarecare deosebiri fat, ă de Moldova, care stă foarte
mult supt influent, a Poloniei. Este o influent, ă occidentală
care se întinde, s, i, prin tot ce caracterizează drumurile de
negot, , transformă Moldova într-un sens tot mai mult în
legătură cu acea civilizat, ie a Apusului care se afla în faza
culminantă a Renas, terii.

Călătorul care ar fi trecut prin Muntenia ar fi con-
statat aici unele elemente comune cu cele corespunză-
toare din Moldova, dar s, i altele deosebite de elementele
moldovenes, ti. Între elementele comune sînt acelea de cul-
tură orientală, care nu mai vin acum din Balcanii propriu-
zis, i, din Constantinopolul cres, tin, care nu mai există, din
statele slave complect distruse de turci, ci vin prin fu-
gari, apart, inînd familiei odată domnitoare în Serbia, a
Brancovices, tilor, refugiată în Ardeal s, i în părt, ile ungures, ti.

În Moldova influent, a aceasta slavo-bizantină aduce
– cum am văzut – schimbări importante s, i în domeniul
literelor s, i în domeniul artei, fiind reprezintată prin a
doua sot, ie a lui Petru Rares, , Elena, fiica despotului Ioan.



Inteligent, a sîrbească exercitată asupra Moldovei e însă
mult mai restrînsă, din cauza situat, iei geografice a t, erii,
pe care din două părt, i o bate vîntul Apusului, s, i din Polonia
s, i din Ardeal, pe cînd în T, ara Românească acest vînt bate
numai din Ardeal. Cît pătrunde în Moldova din influent, a
aceasta apuseană se poate strecura în Muntenia s, i pe calea
Moldovei, prin fata lui Petru Rares, , Chiajna, cunoscută
mai mult prin nuvela lui Odobescu decît prin realitatea
lucrurilor, – care a fost măritată cu cel put, in doi domni
munteni din această vreme, căci, murind unul, Chiajna ia
pe celait, reprezintind s, i mai departe influent, a părintelui
ei.

Influent, a sîrbească din Moldova întîlnes, te deci anu-
mite piedici care la munteni lipsesc. As, a încît călătorul
care ar fi venit în epoca pe care o putem numi a lui Neagoe
Basarab – fiindcă după dinsul pînă la jumătatea veacu-
lui al XVI-lea nu întîlnim vreo personalitate domnească
răspicată, ci numai biet, i domni cari astăzi apar pentru
ca mîne să dispară –, ar fi avut mult mai mult decît în
Moldova impresia că se găses, te pe un teritoriu bizantin,
oriental, în legătură cu tradit, iile răsăritene ale evului me-
diu. Accst călător, venind din Ardeal – pentru că negustorii
din Polonia pe vremea aceea veneau foarte put, ini în T, ara
Românească, des, i în micul muzeu de la Curtea de Arges, ,
creat, iunea lui Neagoe Basarab, se întîlnea o cingătoare
care vine din Luck; aceasta pe lîngă vechile legături –, tre-
buiau să se simtă într-o lume nouă, deosebită de aceea pe
care o cunos, teau, des, i mes, teri sas, i, cum era Celestin de la
Sibiiu, lucrau juvaiere pentru domnul muntean s, i ai săi.

Relevăm că drumul Ardealului era bătut încă de o su-
medenie de negustori, s, i nu se poate zice că în acest timp,
cu toate schimbările răpezi ale domnilor munteni, este în
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decădere negot, ul de peste munt, i. Dealminteri, dacă pune
cineva întîia parte a secolului al XVI-lea în comparat, ie cu
tot secolul al XV-lea după moartea lui Mircea, va constata
că, des, i o lungă domnie as, ezata este, în afară de cazul lui
Neagoe, imposibilă pentru T, ara Românească, totus, i poate
că e mai multă stabilitate de cum fusese înainte.

După moartea lui Mircea, ce se întîmplă în secolul al
XV-lea? Fiul lui Mircea, Mihail, domnes, te cîteva luni. În
luptă cu vărul său Dan, Mihail cade. Dan stăpînes, te în
luptă cu Radu Prasnaglava. După stăpînirea lui Radu, care
niciodată nu s-a as, ezat, vine epoca lui Vlad Dracul. Vlad
Dracul are totdeauna dus, mani în fată; e amenintat de
turci în fiecare clipă. În urmă, Hunyadi, cu ardelenii lui
îl prinde s, i-l omoară. După disparit, ia lui Vlad e o adevă-
rată anarhie cu domni mărunt, i, dintre cari unul, încă un
Basarab, abia ieri, alaltăieri a fost descoperit. Apoi iată
Vlad T, epes, , pe care sultanul îl răstoarnă, puind în loc pe
Radu cel Frumos. Acesta are împotriva lui pe un domn al
Moldovei ca S, tefan. Isprăvind cu Radu, S, tefan numes, te
domn pe Basarab cel Bătrîn, Laiotă. Acesta, ridicîndu-se
împotriva binefăcătorului său, S, tefan îl gones, te, as, ezînd
pe Basarab cel Tînăr, T, epelus, , care, amenint, at de turci,
nu găses, te sprijin destul în S, tefan s, i se dă de partea pă-
gînilor. După peirea lui vine la tron Vlad Călugărul, care
stăpînes, te mai multă vreme, dar nu e o domnie: tot tim-
pul cît acest bătrîn Vlad, fost cleric, se găses, te în fruntea
principatului muntean, el n-are o politică, n-are o act, iune,
în nici o direct, ie.

Dar la începutul secolului al XVI-lea se întîlnes, te o
domnie relativ întinsă, a lui Radu, căruia i s-a zis cel Mare
din cauza caracterului strălucit al stăpînirii sale, din ca-
uza donat, iilor pe care le-a făcut mănăstirilor din Răsărit,
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ajungînd să fie cunoscut de la Ierusalim pînă la Muntele
Athos. Iar, după disparit, ia lui Radu cel Mare, după trece-
rea răpede a lui Mihnea cel Rău, omorît la Sibiiu, unde se
refugiase, de alt Basarab, pretendent la tronul muntean,
căruia i se zicea Danciu sau T, epelus, , s, i a lui Vlădut, , vine
Neagoe însus, i, care, oricum, reprezintă ceva s, i în dezvol-
tarea politică a t, erii. Chiar după moartea lui s, i lupta nu
s, tiu cîtor domni, unul la Buzău, celait în t, inutul oltean, ră-
sare un Radu de la Afumat, i, care luptă viteaz s, i stăpînes, te
în urma luptelor as, a încît să poată fi îngropat la Curtea
de Arges, , supt o piatră care-l înfăt, is, ează călare, cu buz-
duganul în mînă, cu mantia în vînt, ca un biruitor. Chiar
urmas, ii nerăzboinici, un Radu Paisie, un Mircea Ciobanul,
domni pus, i de Poartă, dar cari aveau stăpînirea asigurată
supt scutul turcesc, se ridică în miijlocul necontenitelor
turburări s, i frămîntări cu un relief mai puternic decît Vlad
Călugărul sau Radu cel Frumos.

Prin urmare vremea aceasta permite relat, ii comerci-
ale, ea t, ine drumurile economice deschise. Dacă Sibiiul e
în scădere răpede, în părt, ile oltene ridicîndu-se o mult, ime
de mici familii boieres, ti, care nu se înt, elegeau între dîn-
sele, ci se luptau necontenit unele cu altele, Bras, ovul, căruia-
i corespunde ca domeniu comercial partea de dincoace
de Olt a principatului, îs, i păstrează încă activitatea s, i-s, i
adauge bogăt, ia.

Deci pe călător îl luăm de la Bras, ov s, i-l întovărăs, im pe
drum prin Giurgiu spre Peninsula Balcanică.

El ar fi găsit în cetatea Poienarilor1, cel put, in pînă la
un anumit moment, urme ale trecutului de influent, ă un-
gurească, de puternică influent, ă de peste munt, i asupra

1Satul e de pus în legătură cu Poiana sibiană, fiind poate o colonie
a „poienarilor” de acolo.
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principatului muntean. Aici mai stătea cînd s, i cînd cîte un
pîrcălab care putea să fie ungur, impus de voevodul nou
al Ardealului.

Coborîndu-se de acolo, călătorul ar fi ajuns la Arges, .
Curtea aceasta a Arges, ului de foarte multă vreme nu mai
avuse nici un fel de însemnătate. Sin-Nicoară va fi început
poate să cadă în ruine de pe vremea aceea; cît prives, te
Biserica Domnească, rar mai venea cineva la ceremoniile,
odată strălucitoare, ale bisericii ortodoxe. De la un timp
însă Arges, ul acesta cîs, tigă din nou însemnătate s, i Nea-
goe e acela care a clădit cunoscuta biserică, refăcută de
Lecomte du Noüy, – observînd mai mult sau mai put, in
modelul care fusese pe vremuri, – biserică lipsită azi de
încunjurimea de ziduri s, i de toate clădirile unde stăteau
egumenii s, i pe urmă episcopii de Arges, s, i scoasă astfel din
cadrul ei firesc.

Înainte de a se ridica din nou Arges, ul, Tîrgovis, tea se
învrednicise totus, i de o nouă favoare, ca s, i regiunea încu-
njurătoare, din care fac parte colinele de dincolo de cursul
Ialomit, ei, unde s-a ridicat biserica Dealului.

Pentru Radu cel Frumos capitala fusese Bucures, tii;
pentru Vlad Călugărul, de la care avem un număr de acte,
capitala e tot aceasta din sud, mai nouă, s, i, dealminteri, el
e înmormîntat, – des, i nu i se mai vede mormîntul astăzi –
la fundat, ia sa în Vlas, ca. Aces, tia tot, i sînt domni sprijinit, i
de turci, cari-s, i au baza în regiunea mai apropiată de Giur-
giu.

E incontestabil însă că, la începutul veacului al XVI-lea,
dacă regatul Ungariei decade, în schimb voevodul Ardea-
lului cîs, tigă o însemnătate mult mai mare decît înainte.
Supt Iageloni, Vladislav s, i Ludovic, Ungaria propriuzisă
slăbes, te, pînă ce, în lupta de la Mohâcs, Soliman cel Măret,
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biruies, te pe copilul-rege, care s, i moare înecat în mlas, tini,
creîndu-se atunci cele trei Ungarii: pe cînd nordul s, i ves-
tul sînt ale lui Ferdinand de Habsburg s, i turcii se as, ază în
Buda, iar apoi în Timis, oara, Solnoc s, i Seghedin, voevoda-
tul ardelean se consolidează deosebit pentru a ocroti ideea
de stat ungurească. [. . . ] În ce prives, te influent, a asupra
principatului muntean, Ardealul, desfăcut din vechea Un-
garie, cu o dinastie proprie s, i ocrotit de sultan, avînd deci
toată valoarea pe care i-o dă această ocrotire, influent, ează
mai mult asupra principatului muntean decît cum putuse
să o facă regatul unguresc cînd Ungaria era întreagă s, i Ar-
dealul numai o provincie mai mult sau mai put, in neglijată
a acestui regat. Este o concentrare de viat, ă ungurească
la hotarele T, erii Românes, ti, care schimbă cu desăvîrs, ire
situat, ia.

Atunci domnia, care încheie tratate de hotare, tratate
de aderent, ă politică cu voevozii ardeleni, se duce din nou
spre munte. De aici vine că Radu cel Mare face mănăstirea
din Deal, s, i tot de aici că Neagoe va ridica, la rîndul său,
biserica de la Arges, .

De la Neagoe n-avem multe documente, dar, chiar
dacă n-ar fi rezidat mai mult timp la Arges, , singur faptul
că a clădit o astfel de biserică într-un loc unde nu era nici
măcar o episcopie – aceasta e numai de la sfîrs, itul veacului
al XVIII-lea – înseamnă că el avea intent, ia să locuiască aici,
că interesele politice îl purtau spre aceste părt, i. Călăto-
rul, prin urmare, ar fi găsit partea aceasta de sus a T, erii
Românes, ti foarte vie.

Pe cînd în Moldova influent, a Brancovices, tilor se exer-
cită numai prin căsătoria lui Petru Rares, cu Elena, cu
influent, a literaturii slavone din Peninsula Balcanică asu-
pra noii literaturi de cronici a Moldovei, aici, în Muntenia,
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influent, a aceasta este întreită; cînd Mihnea cel Rău a fost
omorît la Sibiiu, acel care-l omoară, pretendentul de tron
despre care am vorbit, este sust, inut de sîrbi, cari aveau
a face cu boierii de la noi. Iacs, icii aces, tia au întret, inut
legături foarte strînse cu principatul muntean.

În al doilea rînd, Neagoe e fiul unui domn cu numele
de Basarab din veacul al XV-lea s, i al unei femei care vine
din puternicul neam oltean al as, a-numit, ilor Banovet, i sau
Craioves, ti, – Banovet, i, fiindcă la Craiova era mos, ia lor; li
se mai zicea s, i familia Pîrvules, tilor fiindcă unul dintre cei
patru frat, i se chema Pîrvu (numele însus, i e slav, din Bal-
cani; acela al altui frate, Barbu, însă e un nume venet, ian,
venit prin Dalmat, ia, pe la sîrbi: Barbarus, Barbo). Mănăs-
tirea Bistrit, a, pe care au întemeiat-o aces, ti Banovet, i, era
una din cele mai frumoase ale t, erii, fiind făcută s, i împodo-
bită tot în stil sîrbesc. Singurul fapt al legăturilor acestui
neam cu Balcanii trebuia să aducă o influent, ă în artă, în
literatură s, i în sistemul de guvernămînt din aceste părt, i.

Dar, cînd Radu cel Mare a vrut să întemeieze în T, ara
Românească s, i o organizat, ie bisericească s, i o viat, ă cul-
turală, el a recurs, nu la apusenii de cultură latină, cato-
lică, din Ardeal, ci la elemente de strictă ortodoxie s, i mare
tradit, ie istorică din Balcani. Tipografia, pe care Moldova
n-a avut-o pe vremea lui Petru Rares, , a funct, ionat pentru
amîndouă t, erile, ca s, i pentru slavii de peste Dunăre, supt
un călugăr care a lucrat întîi în Muntenegru, la Cetinie,
după datine venet, iene. Călugărul Macarie, devenit tipo-
graf al curt, ii supt Radu s, i cei dintîi urmas, i ai lui, ajunge
mitropolit al T, erii Românes, ti. În acelas, i timp a fost vorba
să se ierarhizeze biserica munteană, care pînă atunci avea
numai elemente datînd din secolul al XIV-lea, de la greci,
s, i anumite elemente culturale datînd de la Nicodim, din
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secolul al XIV-lea; turburările înrîuriseră defavorabil s, i
asupra ei. Cînd a fost nevoie ca ea să fie refăcută s, i în-
tregită, măcar as, a încît să poată sta alături de biserica
moldovenească, foarte bine organizată ierarhic pe vremea
lui S, tefan cel Mare, cu un mitropolit la Suceava s, i vlădici la
Rădăut, i s, i Roman – cel de Hus, i e mult mai nou –, domnul
a recurs la patriarhul Nifon.

Nifon fusese patriarh la Constantinopol, s, i se retră-
sese ca monah la Muntele Athos; în ce prives, te însă influent, a
culturală pe care o aducea cu dînsul, această influent, ă era
grecească, fără îndoială, dar nu fără un amestec slavon.
Viat, a lui a fost scrisă de Gavriil Protul, egumenul de căpe-
tenie între ceilalt, i egumeni de la Muntele Sfînt, dar exista
s, i o formă slavonă; traducerea românească mai tîrzie e fă-
cută după aceasta. Nifon însus, i, în ce prives, te originea lui,
era din acea lume balcanică mai mult slavo-albaneză decît
grecească. Dar, cînd a fost vorba ca T, ara Românească să-
s, i aibă în forma aceasta canonică un mitropolit, nu cine
s, tie ce biet om scos dintr-o mănăstire, ci unul aducînd un
nume mare, o tradit, ie istorică, o cons, tiint, ă culturală, un
prestigiu, acela care a fost în stare să împace pe Bogdan
Moldoveanul cu domnul muntean din vremea lui, Radu
cel Mare însus, i, ies, ind în fat, a os, tilor gata de luptă s, i im-
punînd domnilor să-s, i întindă mîna, mitropolitul acesta
a fost Maxim Brancovici, care a stat o bucată de vreme
aici s, i s-a întors înapoi acasă la dînsul pentru a isprăvi ca
mitropolit de Belgrad.

Neagoe a luat de sot, ie pe Milit, a, care-s, i zicea Despina,
fiindcă era fată de despot, ca s, i Elena. Bizantinismul a
pătruns deci la munteni tot pe această cale slavă.

Acum, acest bizantinism aduce cu dînsul s, i idei împărătes, ti,
s, i Neagoe a fost, mult mai mult decît Petru Rares, al Mol-
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dovei, un domn de forme bizantine. Caracterul acesta al
lui se cuvine să fie relevat. Petru Rares, merită a fi as, ezat
în rîndul suveranilor din epoca Renas, terii. Cînd s, i-a făcut
un plan, îl urmăres, te per fas et nefas, pe căile bune s, i rele,
pe cele cinstite s, i pe cele criminale. A fost un moment cînd
doi oameni ai Renas, terii au stat aici, la noi, fat, ă în fat, ă: Pe-
tru Rares, s, i Aloisio Gritti. Turcii numiseră pe un bastard
de doge al Venet, iei guvernator al Ungariei, s, i acesta, spriji-
nit întîi pe Ardeal, voia să-s, i adauge Moldova s, i Muntenia.
Petru Rares, , din parte-i, dorea să alipească Moldovei lui
Ardealul s, i T, ara Românească, aceasta atîrnînd în adevăr
de dînsul. Atunci au dat lupta lor aces, ti doi oameni gata a
recurge la toate mijloacele Renas, terii: minciuna, trădarea,
otrava, asasinatul. S, i între ei doi, avînd talentul politic
special al epocei, ceea ce se cheamă „virtù” – într-alt sens
decît cel moral –, cel mai tare a fost totus, i Petru Rares, , care
a făcut as, a ca Gritti, încunjurat la Medias, de nobilii t, erii, s, i
avînd nevoie de dînsul, să fie prins de adversarii lui unguri
din Ardeal s, i omorît. S, i copiii lui, dintre cari unul era me-
nit pentru Moldova, iar celait pentru Muntenia, intrind în
mîinile lui Petru, au dispărut fără urmă.

Neagoe este, din contra, tipul cezarului bizantin: o
pictură care a ajuns populară îl înfăt, is, ează împreună cu
Milit, a s, i copiii lor, cu coroane enorme, cu părul făcut zu-
lufi s, i atîrnînd în jos, cum e înfăt, is, at s, i Radu cel Mare, cu
haine grele, într-un aspect ieratic, de pare că sînt clerici, s, i
nu domni. Iubirea extraordinară de biserică se întîlnes, te
s, i la Petru Rares, , dar din punctul de vedere al „gloriei”, pe
cînd dincoace nu e gloria, ci devot, iunea. Petru îs, i cres, tea
copiii as, a încît, totus, i, un Ilie ajunge trădător fat, ă de t, ară,
de nat, ia s, i de legea lui, turcindu-se, celait fiu, S, tefan, era
un monstru pe care au trebuit să-l omoare boierii; fetele
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au fost femei teribile: s, i Chiajna s, i Ruxandra, s, i ele tipuri
ca ale Renas, terii italiene. În palatul lui Neagoe s, i al Despi-
nei însă, copiii lor, acei cari au murit, Petru s, i încă unul,
precum s, i cel care, trăind n-a ajuns totus, i la bărbăt, ie, ci
s-a stins în exil la Constantinopol, după moartea tatălui
său, tînărul Teodosie, tot, i aces, tia sînt crescut, i în norme
stricte bizantine ale evului mediu, în camere închise, supt
îngrijirea deosebită s, i ideală a tatălui. Numele, al Marelui
Teodosie, al lui Teodosie Caligraful de mai tîrziu, n-a fost
ales cine s, tie cum – Teodosie nu s-a chemat nici un domn
al nostru.

Lui Neagoe i se atribuie, cu dreptate, „învăt, ăturile”
către fiul său Teodosie, foarte important monument de
compilat, ie bizantină, de un caracter moral deosebit, cu
învăt, ăminte din viat, a lui „Varlaam s, i Ioasaf”, venită toc-
mai din India s, i trecută prin canalul bizantin s, i sîrbesc,
apoi din Sfînta Scriptură etc. S-a spus mai de curînd că lu-
crarea ar putea fi datorită unui călugăr care a împrumutat
numele lui Neagoe, dar sînt unele capitole în care domnul
îs, i învat, ă fiul cum să se poarte cu solii, cum să meargă la
război, ce atitudine să aibă fat, ă de turci, care nu pot veni
de la un călugăr, ci numai de la un domn, s, i încă de la unul
foarte experimentat în toate rosturile t, erii, as, a cum ele
existau, precis, în această epocă.

Biserica de la Dealu nu este bizantină, dar influent, a
sîrbească aducea cu dînsa, în acest început al veacului al
XVI-lea, o altă influent, ă, care pentru întîia oară se ma-
nifestă în viat, a t, erilor noastre: cea venet, iană. Clădirea
aceasta de marmură se înfăt, is, ează ca un pătrat perfect,
purtînd la dreapta s, i la stînga us, ii de întrare, s, i nu deasu-
pra, ca în bisericile lui S, tefan cel Mare, în două tabele, o
inscript, ie foarte fină, cu litere care amintesc pe cele latine
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cum se făceau la Venet, ia în vremea aceasta. Cu totul alt-
ceva decît inscript, iile moldovenes, ti, amestec interesant s, i
original de elemente gotice s, i orientale. Nu putem judeca
partea dinăuntru a mănăstirii Dealului, care a fost foarte
adeseori prădată s, i, la începutul secolului al XIX-lea, to-
tal schimbată; ea n-are picturi, iar odăjdiile au dispărut
în cea mai mare parte. Cînd, acum, Neagoe, s-a hotărît
să facă o biserică pe care s-o opuie celei de la Dealu, mă-
năstirea din Arges, , cu tot luxul de care era capabilă, nu
numai visteria t, erii, dar s, i comoara, cum spune legenda s, i
cîntecul, pe care o strînsese familia domnească, doamna
Milit, a, această biserică ia anumite elemente tot de la De-
alu. Biserica de la Arges, are însă stranele rotunjite; tur-
nuri grele, care dau totus, i o înfăt, is, are foarte sprintenă,
se ridică deasupra clădirii. Ornamentarea este bogată,
însă as, ternută cu cel mai mare bun gust. Cînd s-a făcut
reparat, ia de Lecomte du Noüy, s-a scris s, i o lucrare ex-
plicativă, care relevează elemente orientale s, i armenes, ti,
dar în arta bizantină însăs, i se adunaseră de multă vreme
elemente răsăritene s, i, pe de altă parte, Venet, ia, unde
se strîngea atîta viat, ă din Orient în această vreme, era
în stare să deie maes, tri cari aveau toată cunos, tint, a artei
orientale.

În ce prives, te vechea zugrăveală, desfăcută s, i expusă
într-una din sălile muzeului din Bucures, ti, este imposibil
să nu se recunoască influent, a occidentală venită prin Ar-
deal. O însemnare în socotelile Ardealului spune că din
părt, ile acestea ardelene a plecat un Vitus (Stoss, fiul), care
era sculptor s, i „efigiator”. S-a discutat în ce prives, te sensul
acestui cuvînt, ce fel de „efigii” făcea, în relief, ca sculptor,
sau în pictură – s, i se pomenes, te un pictor răsăritean care a
lucrat aici, Dobromir. Cine prives, te însă icoana Sfîntului
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Gheorghe va recunoas, te că nu e bizantină: are coiful occi-
dental, sprijinit pe umăr, o idee îndrăzneat, ă, inovatoare
–, părul ros, cat, care se desface în chică, samănă foarte
bine cu al cavalerilor Occidentali germani de pe vremea
aceea. Sfîntul e foarte sprinten, gata de luptă, extraordi-
nar de vioi: spada lui, dreaptă, nu încovoiată, o sprijine pe
mînă. Este în el ceva din „Deutscher Michel”, s, i se poate
recunoas, te îndată influent, a lui Albert Dürer. Evident, că-
lătorul care ar fi întrat în biserica acesta s-ar fi simt, it pe
de o parte, într-o lume cunoscută lui, dar pe de altă parte,
ar fi avut o revelat, ie a acestei arte bizantine refugiate la
noi.
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X. T, erile noastre supt influent, a turcească

Jumătatea veacului al XVI-lea poate fi numită, pentru Mol-
dova, epoca lui Alexandru Lăpus, neanu, căci cele două
domnii ale lui, destul de întinse s, i una s, i alta, cu inter-
mezzul aventurierului despot, cuprind o mare parte din
această vreme; iar pentru Muntenia s-ar putea numi: epoca
lui Mircea Ciobanul, pentru că iarăs, i sînt două domnii, ale
acestuia, între care e intercalată stăpînirea lui Petras, cu
cel Bun.

Afară de izvoarele relative la despot, însus, i, care se
cuvin a fi înfăt, is, ate deosebit, n-avem, pentru anii 1550–
1570, decît foarte scurte însemnări de călătorii, as, a încît
se poate zice că e mai put, in cunoscută, mai rău luminată,
partea aceasta a istoriei t, erilor noastre decît chiar epoca
lui Petru Rares, pentru Moldova s, i a lui Neagoe Basarab
pentru T, ara Românească.

În această epocă se petrec însă lucruri foarte impor-
tante, s, i, iarăs, i, păstrînd forma de expunere a călătorului
care ar străbate t, ara noastră, o să căutăm a vedea ce se
putea întîlni în acest moment de prefacere s, i de încercare,
într-un principat, ca s, i în celalt.

Nu mai e acum nici o personalitate din cale afară de
răspicată. Lăpus, neanu e interesant supt raportul patolo-



giei, supt raportul bolii care-l chinuia, boală care i-a căzut,
pe urmă, la ochi; e interesant supt raportul nebuniei spe-
ciale, al patimei de sînge care a rezultat din această boală
însăs, i, dar, altfel, el nu e o personalitate politică vrednică
de luare aminte. Nimic în istoria Moldovei nu pleacă de la
dînsul, nimic din rosturile esent, iale ale istoriei Moldovei
nu se întrupează în el. N-a fost nici măcar un domn viteaz;
bătut de Despot în lupta de la Verbia, el s-a întors înapoi
numai fiindcă l-au adus turcii. În legăturile lui cu străină-
tatea introduce numai motive de interes sau de vanitate:
în Ardeal vinde porci, fiind cel mai mare negustor de ase-
menea marfă pe care l-a avut vreodată nat, ia noastră, iar,
în ce prives, te legăturile lui cu Polonia, de unde i-a venit
la 1557 solia lui Otwinowski, cu care prilej aflăm că Vodă
cerea înapoi pielea boilor dat, i pentru tain1, i-au umblat
prin cap idei din cele mai curioase, ca aceea de a cumpăra
armuri occidentale s, i în schimb dădea boi de Moldova; sau
îi trecea prin minte să propuie a mijloci cutare căsătorie a
vecinilor săi pentru ca să i se răspundă că, da, ar fi foarte
bună căsătoria aceasta, dar ea nu se poate face as, a de us, or.

Pus alături Alexandru Lăpus, neanu cu Petru Rares, , cu
neînfrîntul lui avînt către fapte, cu cons, tiint, a lui că mos, tenes, te
pe S, tefan cel Mare, cu stăruint, a lui în a apăra toate dreptu-
rile marelui părinte, cu dorint, a-i de a juca un rol în istoria
universală, pe care personalitatea lui îl îndreptăt, ia, Alexan-
dru Lăpus, neanu, chiar în afară de boala lui, se înfăt, is, ează
foarte s, ters, s, i numai fondul ros, u de crimă de pe care se
desface biata lui figură bolnavă poate impresiona pe ama-
torii de romantism istoric.

1P.P. Panaitescu, Influent, a polonă în epoca lui Grigore Ureche s, i
Miron Costin,p. 9. D. P.P. Panaitescu pregătes, te o colect, ie de călători
poloni la noi.
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E foarte curios că domnul muntean care domnes, te pe
la jumătatea veacului al XVI-lea, Mircea Ciobanul, nu co-
respunde lui Lăpus, neanu numai cronologices, te, ci are s, i
o corespondent, ă psihologică cu dînsul. Nu erau rude unul
cu altul; Mircea Ciobanul era fiul lui Mihnea, care era fiul
lui Radu, – nu fiul lui Mihnea cel Rău, căci în cazul acesta
s-ar fi putut zice că răutatea tatălui a trecut asupra fiului,
Mihnea fiind, el însus, i, fiul lui Vlad T, epes, . Ciobanul fusese
un biet om trăind prin Răsărit, făcînd negot, ul de oi, un
toptangiu de carne de berbece, care avea o deosebită tre-
cere la Constantinopol, pentru hrana ienicerimii. a curt, ii,
a seraiului s, i a întregii populat, ii. Din parte-i, Alexandru
Lăpus, neanu, pînă a nu ajunge domn, petrecuse o bucată
de vreme prin Polonia, ca Petru Stolnicul, înainte de a lua
acel nume al lui Alexandru cel Bun, pe care l-a purtat s, i un
Lăpus, neanu din Muntenia, rămas în istorie ca Alexandru
cel Rău.

Petru Alexandru vine, deci, din Polonia, pe cînd Mir-
cea Ciobanul, chiar dacă a trăit cîteva luni în Ardealul pri-
begilor, e trimes de împăratul turcesc din Constantino-
pol; el apare ca omul sultanului, trăind din voia acestuia,
îmbogăt, ind Poarta cu daruri de la noi, încunjurîndu-se,
în cea mai mare parte, cu oameni din Răsărit.

Cu toate acestea, cum Lăpus, neanu a găsit cea mai
mare plăcere în a tăia boieri, tot as, a a găsit cea mai mare
plăcere în aceeas, i îndeletnicire Mirena Ciobanul. Cum Ale-
xandru Lăpus, neanu părea să fi fost om foarte doritor de
bani de pe urma confiscărilor ce i le procurau execut, iile, se
pare că acelas, i lucru îl urmărea s, i domnul muntean. Cum
pe Alexandru Lăpus, neanu îl încunjură o as, a de teribilă
reputat, ie, – s, i descoperirile mai recente, care-l arată co-
mandînd prin Ardeal prune uscate s, i cerînd femei care să
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s, tie face pîne mai bună decît cea moldovenească, nu ajung
ca să înlăture această figură oribilă a lui –, Ciobanul taie
boieri s, i siles, te pe alt, ii să fugă. S, i în ce prives, te sfirs, itul
viet, ii lor este oarecare asămănare: Alexandru Lăpus, neanu
e ctitor de biserici, înălt, ătorul uneia din cele mai frumoase
clădiri pe care le cuprinde Moldova: Slatina, din apropi-
erea hotarului celui vechi al Bucovinei unde e îngropat
supt numele de monahul Pahomie. Mircea Ciobanul din
parte-i, a avut s, i el mai mult noroc decît atît, ia domni blînzi
ale căror oase nu se s, tie unde se află: Radu Paisie, fostul
Petru de la Arges, , fostul egumen Paisie, trebuie să fie în-
gropat prin Egipt, la Alexandria, Mircea însă a fost coborît
la Bucures, ti, în biserica zisă Curtea Veche.

S, i să mai adăugim un lucru ca să fim mai complect, i.
Iată acel fiu al lui Petru Rares, , Ilie, care a fost crescut în da-
tinile cres, tine cele mai curate, în cea mai strictă observare
a normelor trecutului, în cea mai adîncă evlavie biseri-
cească, s, i, îndată după suirea lui pe tron, el a t, inut samă,
mai mult decît de cres, terea-i de acasă, de luxul, de modele
pe care le văzuse la Constantinopol s, i, părîndu-i-se Mol-
dova s, tearsă, fadă, fără strălucire, fără interes, s-a turcit,
adăugindu-se primejdiei de a fi scos din domnie, sperant, a
că el nu va fi numai, cum a s, i fost, pînă la moarte, un biet
beg la Dunăre, ci că se va face pentru dînsul un fel de a
treia domnie, păgînă, peste români, cuprinzind Brăila,
Chilia s, i Cetatea Albă, Tighinea-Benderul, toată linia de la
Severin pînă la Limanul Nistrului, s, i poate cu Dobrogea
însăs, i.

S, i ai nos, tri l-au s, ters pe Ilie de oriunde era însemnat:
din inscript, iile pe piatră, din cele zugrăvite, din însemnă-
rile pe manuscripte: piatra se mutilează, pergamentul se
rade, pentru ca numele trădătorului să nu se intîlnească.
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Dîndu-ni sama, acum, de motivele acestei asămănări
între doi oameni, din t, eri deosebite, de important, ă deose-
bită, fără înrudire între dîns, ii, cu altă pregătire de tineret, ă,
domnind în împrejurări care nu erau cu desăvîrs, ire aceleas, i
într-o t, ară s, i în alta, cele două figuri domnes, ti de la înce-
put, cu adausul cestei de-a treia, spun ceva: începe aici o
lume nouă. Pînă acum influenta orientală a fost o influent, ă
bizantină, întîi, sîrbească pe urmă; acuma vine influent, a
orientală reprezintată de turci: intrăm în felul acesta-n
era turcească, din care singure anume fapte s, i situat, ii din
secolul al XVII-lea ne vor smulge. S-ar putea spune însă,
într-o privint, ă, că mai puternică a fost influent, a turcească
asupra noastră prin anii 1550 de cum a fost chiar în epoca
Brâncoveanului, cînd boierii se îmbrăcau turces, te, cu pa-
puci galbeni, cînd mîncau s, i petreceau turces, te.

S, i iată explicat, ia.
Anul 1550 este momentul celei mai mari înfloriri a

statului tucesc. În secolul al XIV-lea căpetenia turcilor e
un beg, un print, ; în întîia jumătate a veacului al XV-lea,
Mohamed al II-lea este succesorul împărat, ilor bizantini
în ce prives, te scaunul de stăpînire, hotarele teritoriului
care-i apart, ine, însemnătatea lui politică s, i militară, dar
în vremea lui Soliman cel Măret, , care este tocmai aceasta,
sultanul e s, i succesorul califilor, fiindcă s-a cucerit Egipe-
tul, ultimul adăpost al acestora. El începe tot atunci să fie
considerat ca un han, fiindcă al Crimeii este vasalul său. Pe
de altă parte, rostul împărătesc se coboară s, i în legislat, ie,
în organizat, ie, în obiceiurile sociale, în datinile de curte,
în tot ceea ce formează măret, ia unei domnii. Pentru turci
Soliman este astfel ceea ce a fost August pentru romani,
ceea ce a fost Ludovic al XIV-lea pentru francezi. De aceea
supt toate raporturile ne găsim influent, at, i de turci.
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As, a fiind, călătorul care venea în vremea aceasta, fie în
Moldova, fie în Muntenia, trebuia să fie lovit de la început
de acest caracter, întrucît nu l-ar fi întîlnit s, i în t, erile ve-
cine, s, i ele înrîurite, totus, i, în această fază de mai marea
dezvoltare a împărăt, iei turces, ti.

Căci acelas, i lucru se petrece s, i în Ardeal s, i în Polonia:
lumea ardeleană se îmbracă din ce în ce mai mult turces, te,
iar marea aristocrat, ie luptătoare a Poloniei primes, te o
modă turcească, ce se amestecă s, i cu o mai veche modă
orientală adusă prin tatari, din lumea îndepărtatului ră-
sărit, asiatic. Nu mai vorbim de Moscova s, i de toată viat, a
rusească gravitînd acum în jurul ei, căci Moscova e pe trei
s, ferturi tătărească: costumul de ceremonie al t, arilor la
încoronare era absolut mongolic, ca s, i coroanele pe care
s, i le puneau pe cap, pînă dăunăzi.

La noi, Alexandru Lăpus, neanu e încunjurat de turci,
s, i chiar Petru Rares, , cînd se întoarce de la Constantinopol,
unde petrecuse cîteva luni ca pribeag. adusese cu el ieni-
ceri, avînd datoria de a-i t, inea ca garant, ie fat, ă de dus, manii
lui proprii s, i ca garant, ie pentru turci fat, ă de orice act, iune
a domnului. Pe lîngă turcii aces, tia, Petru „scrie la leafă”,
cum se zicea atunci, o ceată de sîrbi, cari trebuiau să-i fie
simpatici s, i credincios, i prin legăturile lui de familie, pe
care acuma le cunoas, tem. Dar, după Petru Rares, , supt
Ilie, n-au fost numai turci din garnizoană, dintre cari unii
stăteau în t, ară s, i alt, ii figurau numai în state, rămîind la
Constantinopol, – căci pe atunci nu mai erau ienicerii cei
vechi, ci s, i turci de nas, tere, oameni însurat, i, cu copii, cu
prăvălii, făcînd s, i negot, de bancă –, ci erau s, i prietenii
turci pe cari s, i-i adusese Ilie din Constantinopol, unde
petrecuse atîta vreme, s, i cari formau podoaba curt, ii lui,
spre marea indignare a boierilor nos, tri.
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Domnia fratelui său S, tefan a fost foarte scurtă s, i n-
a putut să-s, i desemneze caracterul: boierii l-au omorît.
După scurta trecere pe tron a lui Joldea, căruia i s-a tăiat
păretele despărt, itor dintre nări, fiind trimes la mănăs-
tire, a venit Alexandru Lăpus, neanu însus, i, cu turcii lui
statornici, mai ales în a doua domnie.

Supt el cetăt, ile de odinioară nu mai joacă nici un rol.
Ele au fost umplute cu lemne, din ordin turcesc, s, i arse.
Nici nu mai era nevoie de armată, pentru ca sultanul cu
umbra aripilor lui ocrotea Moldova. Nu mai întră, jdeci,
străinul ca într-o t, ară de sine stătătoare, cu străjeri la mar-
gine s, i cu cetăt, i, cu tunuri, avînd rosturi de apărare, de
garantare a independent, ei sale, ci într-o provincie privile-
giată a sultanului. Nici vorbă ca în această situat, ie militară
autoritatea lui Lăpus, neanu să se întindă în Ardeal, cum se
întinsese as, a de temuta autoritate a lui Petru Rares, , cînd
amenint, a pe secui că, dacă nu-l ajută, ii va lăsa să piară de
foame în munt, ii lor de piatră. Cetatea de Baltă s, i Ciceul,
feudele moldovenes, ti, avură aceeas, i soartă ca s, i Suceava
s, i Hotinul: i s-a recunoscut domnului mos, ia acestor cetăt, i,
dar, în ce prives, te zidurile, ele au fost dărîmate. Deal-
minteri, Ardealul stătea acum supt ocrotirea sultanului ca
s, i Moldova s, i T, ara Românească. Dacă Lăpus, neanu a tre-
cut în Ardeal, el a făcut-o numai după ordinul sultanului,
pentru a întroduce pe fiul lui Ioan Zâpolya s, i pe maică-sa
împotriva dus, manilor pe cari aces, tia-i aveau acolo.

Altfel în rosturile adinei ale Moldovei nimic nu fusese
schimbat. Aceeas, i t, erănime liberă în această vreme ca s, i
în vremea anterioară. Erau neliberi numai cei cari veneau
de aiurea: secui fugari din Ardeal, t, erani venit, i din Podo-
lia sau Galit, ia, prins, i de război pe cari-i aduceau domnii
nos, tri, oameni cari nu erau de la noi, cari nu aveau legă-
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turile lor cu pămîntul s, i cari trebuiau să încheie anume
convent, ii cu boierii pe al căror pămînt trăiau s, i unde de-
veniseră uzufructuari, datori să se supuie condit, iilor care
li se impuseseră de stăpînii mos, iei.

As, nota însă pentru epoca aceasta un lucru foarte în-
semnat pe care-l întîlnim numai în Moldova, s, i în Munte-
nia nu: un vădit antagonism între boieri s, i t, erani. Aceasta
se vede foarte bine în timpul domniei lui S, tefan Toms, a,
acel care a înlocuit pe Despot, dar n-a putut să se ment, ie
împotriva lui Alexandru Lăpus, neanu, întors cu turcii. Se
spune foarte lămurit, într-un raport genovez, al cuiva care
cunos, tea foarte bine rosturile de la noi, că domnul pe care-
l sprijineau boierii nu era sprijinit de t, erani s, i domnul care
era sprijinit de t, erani nu va fi sprijinit de boieri. Boieri-
mea caută să-s, i stabilească puterea în condit, iuni pe care
trecutul nu le cunoscuse, s, i se pare că lăcomia se apropia
de drepturile de independent, ă ale t, eranului. Cel muntean
n-a rezistat; cel moldovean a luptat cu acea energie care
s-a văzut apoi la acela din Basarabia.

Ajungînd la Ias, i, – s, i singurul fapt că domnia stătea
mai mult la Ias, i decît înainte arată legătura strînsă cu
turcii, cres, terea influent, ei turces, ti, – aici se întîlnea un
lux pe care trecutul nu-l cunoscuse, o complexitate de ce-
remonii care veneau iarăs, i de la curtea constantinopoli-
tană: se întîlnea toată acea civilizat, ie de suprafat, ă care nu
foloses, te nici celui tare, cînd ia din prisosul lui. s, i cu atît
mai put, in celui slab, cînd ia din nevoile t, erii. Începuse tris-
tul povîrnis, al domnilor nos, tri, care făcea ca, în secolul al
XVIII-lea, în vremea fanariotă, cutare biet om amenint, at
în viitorul lui la fiecare moment să se poarte pe străzile
Bucures, tilor s, i las, ului cu un alai mai strălucit decît acel cu
care se plimba pe străzile Parisului un rege francez, – alai
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imitat după al sultanilor decăzut, i din Constantinopolul
contimporan.

Să ni închipuim acuma pe acelas, i călător mergînd în
T, ara Românească, – de exemplu cutare sol polon, de la
care s-a păstrat s, i un fel de pas, aport slavon, pe care-l vom
da mai departe. El întîlnea pe domn la Bucures, ti, – nu
în Tîrgovis, te –, unde stătea foarte fricos, s, tiind că de aici
poate fi mai us, or ajutat în clipa de primejdie, fiind mai
aproape de ocrotirea turcilor de la Giurgiu sau, întîm-
plător, de la Brăila, – căci s, i acest oras, se pierde la turci,
complectîndu-se în felul acesta linia militară otomană de
pe malul stîng al Dunării, prin anii 1550. (La un moment
dat, turcii au pus s, i ei un episcop pentru cres, tinii din raia,
episcop care se numes, te de obicei al Proilavului, – forma
grecească a Brăilei fiind Proilavul, –, cu autoritate asu-
pra Ismailului, Chiliei s, i Cetăt, ii Albe, precum s, i a Întregii
Dobrogi, din fat, ă.)

La Bucures, ti călătorul ar fi găsit mai multă viat, ă tur-
cească în legătură cu turcii: fiindcă acum grecii nu mai vin
pe sama lor. Ar fi găsit el, deci, mai multă lume orientală
decît la Ias, i. În clientela răsăriteană a domnului se întîl-
neau uneori s, i armeni, cari joacă un rol foarte important,
dar nu cei din Moldova, armenii mai vechi decît principa-
tul s, i avînd nume românes, ti, deprins, i cu datinile noastre,
ci armeni noi, cari vin din cartierul armenesc al Constanti-
nopolului. As, a încît în general am putea spune că ei tot, i nu
erau atît de mult turci, greci sau armeni, cît erau, cu tot, ii,
constantinopolitani. Aceasta este deosebirea cea mare
fat, ă de trecut.

Cauza e s, i aceea că bani venit, i din cres, tinătate se întîl-
neau mai put, in decît înainte, căci comert, ul săsesc decade,
iar cel polon însus, i de la o bucată de vreme slăbes, te. Dar
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domnilor li trebuie bani, fiindcă legăturile cu turcii prin tri-
but se făceau pe baze bănes, ti, pe lîngă anume pes, ches, uri.
Dar banii nu-i puteau da decît anumit, i capitalis, ti din Con-
stantinopol, unde se strîng bogăt, iile împărăt, iei întregi,
unde, pe de altă parte vin negustori din Venet, ia s, i de aiu-
rea s, i aduc bani, – toate acestea afară de metalele pret, ioase,
totdeauna din biels, ug, mult, umită prăzilor de fiecare an,
din care sultanul bătea galbenii săi, as, a-numit, ii sultanini.
Această introducere a unui nou capitalism, care nu poate
veni decît din Răsărit, este una din explicat, iile influent, ei
constantinopolitane care se exercită asupra amînduror
curt, ilor noastre.

Mai la vale, întră cineva într-o lume de turci, care
de la malul Dunării se întindea pînă adînc în interior, la
noi. Lumea aceasta o cunoas, tem foarte bine prin izvoa-
rele turces, ti. Scrisorile contimporane ne fac să vedem s, i
bîlciurile care se t, ineau necontenit, cu ienicerii cari ve-
neau aducînd mărfuri din Răsărit, s, i nu se purtau ca orice
negut, ător, ci erau foarte pretent, ios, i: dacă împrumutau
sau cumpărau, lumea trebuia să se supuie condit, iilor lor.
Formula de prin cronici despre cine „arunca bani prin
sate” arată că ienicerii veneau oferind să împrumute pe
oameni, s, i, chiar dacă aces, tia n-aveau nevoie să se împru-
mute, se lăsau în silă banii, cu o dobîndă pe care o fixau
turcii. Bîlciurile acestea erau foarte cercetate, s, i viat, a eco-
nomică foarte vie pe malul stîng al Dunării, cuprinzînd s, i
o bandă importantă din s, esul muntean. Populat, ia de aici
era adeseaori preschimbată din cauza autorităt, ii turces, ti
ce se întindea s, i pe un mal s, i pe celait al Dunării. Mult, i
dintre ai nos, tri se întîlnesc dincolo, s, i mai mult, i de din-
colo veneau de se as, ezau la noi. Domnii mai vechi, din
secolul al XV-lea, aduceau chiar cu zecile de mii populat, ia
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din Peninsula Balcanică s, i o as, ezau în acelas, i sens.
Totodată, pe acel timp, în regiunea aceasta s-ar mai fi

putut vedea activitatea, mai vioaie decît odinioară, provo-
cată de nevoile de război ale împărăt, iei turces, ti. Domnia
lui Soliman înseamnă acea epocă din istoria imperiului
în care se întemeiază, cum am spus s, i aici, ceva mai sus,
pas, alîcul de la Buda, pas, alîcul de la Timis, oara, stăpînirea
turcească de la Solnoc, Seghedin s, i as, a mai departe: ju-
mătate din Banat era turcesc; numai partea răsăriteană
rămăsese cres, tină, în legătură cu Ardealul. S, i necontenit
mergea flotila de rîu a turcilor de la gura Tisei către gurile
Dunării s, i de la gurile Dunării către cursul superior al Tisei
sau către cursul superior al Dunării spre Buda. Dunărea
era deci în momentul acesta un rîu otoman supt raportul
militar s, i politic, s, i, prin urmare, o continuă activitate,
comercială s, i militară, se purta pe acest rîu. T, erilor noas-
tre li se cerea necontenit să contribuie pentru războaiele
împărăt, iei prin oferte de lemn pentru construirea corăbii-
lor s, i tot ce trebuia pentru viat, a intensă a Imperiului.
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XI. Un intermezzo de renas, tere apuseană
în Moldova

Cu domnia lui „Despot Vodă” ajungem pentru întîia oară
la adevărate izvoare întinse, care cuprind, cu privire la
toate domeniile viet, ii noastre nat, ionale de la jumătatea
veacului al XVI-lea, informat, ii bogate s, i interesante.

Dar, înainte de a vorbi de aceste izvoare, care sînt două:
Sommer s, i Graziani, s, i care trebuie înfăt, is, ate împreună,
e bine să se amintească personalitatea însăs, i a lui Despot.

La un moment dat, a răsărit întîi în Ardeal, s, tiind
românes, te, învăt, înd poate românes, te acolo, un grec a că-
rui oricine era mai mult sau mai put, in confuză, care fusese
amestecat în rosturi apusene în calitate de copist de ma-
nuscripte elines, ti, în tovărăs, ia prietenului său Diasorinos,
s, i în legătură strînsă cu învăt, at, ii germani din această t, ară.

În ce prives, te situat, ia lui, ea era aceea a multor oa-
meni ai Renas, terii. Un om foarte bine înzestrat, cu pla-
nuri foarte mari, care nu erau atîta personale ale lui, cît ale
epocei în care trăia. Fără rădăcinile lui Petru Rares, , fără
legitimitatea acestuia, care, ol, a apart, inut unei singure
societăt, i s, i unei singure nat, iuni – cînd apart, ine cineva
mai multor nat, iuni s, i mai multor societăt, i, poate face mai



multe lucruri decît atunci cînd e în legătură cu un singur
popor s, i o singură societate, însă nu t, ine mult: momen-
tul e foarte strălucitor, dar n-are durată, – Despot a venit
deci, în părt, ile Ardealului s, i a întrat în legături cu un se-
nior polon, care avea rosturi pe aici – unde t, inea mos, ii
în margene –, cu Albert Laski, s, i el un om al Renas, terii
în sensul neserios al cuvîntului, un aventurier, care avea
planuri mari: cîndva, a vrut să capete domnia Moldovei,
s, i, cu toate că sprijinea pe Despot, tot trăgea nădejdea să
ia el domnia, dacă s-o putea.

În acest timp al Renas, terii, care era dominat de anume
idei de succes, de glorie, de dominat, ie, de cultură, as, a cum
se înt, elegea atunci, nu se judecau lucrurile din punctul de
vedere realist al nostru. În epoca noastră, cînd se gîndes, te
cineva la o situat, ie, mai mult sau mai put, in îs, i face s, i so-
coteala dacă e chemat pentru dînsa s, i dacă o poate păstra,
pe cînd pe vremea aceea existau oameni pentru orice fel
de situat, ii, începînd de la cele destul de umile s, i mergînd
pînă la cele mai neînchipuit de mari. Iacob Vasilic (Ba-
silikos) a luat bani, a strîns soldat, i – s, i soldat, i se găseau
totdeauna pe acel timp –, a intrat în legătură cu imperialii,
cu Ferdinand regele, s, i a trecut spre Moldova, de unde
a fost răspins. Cutare biograf pretinde că, atunci, ca să
scape, s-a dat drept mort, s, i alaiul înmormîntării lui s-a
desfăs, urat în cine s, tie ce punct ab Poloniei, el fiind aiurea
în cea mai bună sănătate. După aceea a strîns din nou
trupe, s-a ciocnit cu Alexandru Lăpus, neanu, pe care l-a
biruit la Verbia, localitate în părt, ile las, ului, pe Jijia, s, i prin
biruint, a acesta, pe care o cunoas, tem foarte bine printr-
un raport german contemporan, ca s, i prin povestirile lui
Sommer s, i Graziani, el a ajuns stăpîn al Moldovei.

Acum, ai nos, tri îi ziceau Despot; el, cînd s-a încoronat
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s, i-a zis Ioan Vodă. În documente se prezintă ca fiul lui
S, tefan Vodă. Ar fi vrut foarte bucuros să fie considerat,
ca s, i Petru Rares, , înaintas, ul său, s, i ca s, i tatăl lui Alexan-
dru Lăpus, neanu, care era Bogdan, ca o odraslă a marelui
domn care stăpînise o jumătate de veac s, i mai bine Mol-
dova. Îs, i zicea despot de Samos, „marchis” (marketlios)
în legătură cu insula Paros din Arhipelag, dar, fires, te, în
părt, ile acelea nu fusese niciodată un marchizat. Despotat
fusese unul singur: al sîrbilor, s, i omul pretindea că se cobo-
ară din despot, ii sîrbi de odinioară, din familia Brancovici,
care am văzut cît de multe s, i cît de strînse legături avea cu
t, ara noastră: doamna lui Alexandru Lăpus, neanu, Ruxan-
dra, era fiica Elenei, s, i ea fiică a despotului Ioan. Străinul
avea s, i o întreagă genealogie scrisă –, dar cei care-s, i scriu
genealogia nu sînt totdeauna cei cari o posedă în adevăr.
Înfăt, is, îndu-s, i astfel genealogia, el se arăta ca descendent
din Gheorghe Brancovici s, i-s, i mai zicea s, i Heraclid, afir-
mînd că se cobora din Hercule pe o cale pe care numai zeii
din Olimp o puteau cunoas, te. Iar poporul nostru, care n-a
fost deprins cu cuvîntul de despot, l-a acceptat în calitatea
aceasta, din care a făcut un nume: Despot Vodă.

A trăit în Moldova cît, iva ani s, i a încercat să facă ceea
ce nu se putea face dintr-însa, indiferent dacă ar fi fost
bine sau ba, ca lucrul să fie făcut. A vrut să facă o politică
mare, din acelea care cer mijloace bogate, pe care t, ara nu
era dispusă să le puie la îndemîna lui. Om foarte personal,
venit într-o t, ară care accepta personalităt, i în felul lui Petru
Rares, , dar numai pentru că ele respectau s, i datinele, el
era cu totul străin de „obiceiul pămîntului”. Venit dintr-o
lume absolut străină, t, inînd să aibă legături necontenite
cu această lume, chemînd greci de-ai lui, atins, i de cultura
italiană, ca Hermodor din Creta, invitînd pentru s, coala
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pe care a s, i întemeiat-o pe Gaspar Peucer, pe Ioachim
Rheticus – un reto-roman la noi, frat, ii lui? – personalităt, i
foarte însemnate, care n-au venit –, a izbutit să aducă
pe acela care era să fie biograful lui cel mai cunoscut, pe
Iacob Sommer, căruia-i datorim una din Viet, ile stăpînului
său. A vrut să întemeieze în acest colt, de vii căutate de
străini, în aces, ti Cotnari, unde domnul s, i mitropolitul s, i
episcopul catolic aveau viile lor s, i unde populat, ia era de
religie catolică, alcătuită fiind în cea mai mare parte din
nemt, i adus, i în veacul al XV-lea, o s, coală superioară, cum
erau s, colile Renas, terii, un fel de „Universitate”. S, i astăzi
se văd la Cotnari rămăs, it, ele unei mari biserici – cel put, in
după proport, iile obis, nuite ale t, erii noastre –, cu ziduri
care au fost atît de puternice, încît des, i de foarte multă
vreme părăsită, biserica aceasta se mai t, ine în picioare: se
deosebesc încă ornamentele gotice.

Desigur, clădirea – s, i e întrebarea dacă a fost terminată
– era, oricum, cea mai Încăpătoare, s, i cea mai spat, ioasă
dintre bisericile catolice pe care le-au văzut vreodată t, erile
noastre, s, i poate că n-ar fi stat în urma nici unei biserici
ortodoxe în ce prives, te proport, iile s, i frumuset, a.

Erau însă atît, ia cari unelteau împotriva lui Despot.
Alexandru Lăpus, neanu fugise la turci, s, i turcii ocrotitori li
acordau tot ajutorul trebuitor ca să se întoarcă în scaun. În
afară de aceasta, erau boierii de t, ară, cari nu-l puteau su-
feri cu nici un chip pe străin. Atunci Toms, a – care a s, i luat
domnia supt numele de S, tefan Vodă, căci Toms, a era pro-
priul lui nume de botez, s, i el s, i-a zis S, tefan după numele
lui S, tefan cel Mare, glorios, pe cît de popular – a ridicat
pe boieri contra uzurpatorului s, i l-a asediat în Suceava
(1564). Mult, i din soldat, ii cu leafă, s, i cu leafă scumpă, ai lui
Despot au refuzat, în ceasul acesta suprem pentru dinsul,
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să-l apere. Domnul a rezistat, totus, i, destul de frumos, ca
unul purtat prin atîtea războaie, avînd s, i un simt, superior
al demnităt, ii sale, dar, la urmă, răzbit, trădat de ai lui, a
crezut că poate impune supus, ilor de pînă atunci ies, ind în
cea mai solemnă îmbrăcăminte, în cele mai luxoase haine
domnes, ti pe care le avea la îndemînă. Dar ai nos, tri nu
s-au speriat, s, i, acolo unde spera poate să aibă un ultim
succes, tragicul erou s, i-a găsit moartea. A fost lovit cu buz-
duganul de Toms, a – s, i lovitura cu buzduganul a domnului
însemna după datina veche osîndirea la moarte. Un tatar
i-a tăiat capul; a fost Îngropat în cimitirul vecin. Aceasta
este povestea lui Ioan Vodă, zis Despot.

În izvoarele pe care le avem la îndemînă ca s, i în docu-
mente contemporane sînt oarecare probe sufletes, ti, am
zice, despre dînsul, – dovezi ale intent, iilor sale, mijloace
de a verifica aceea ce se cuprindea în sufletul lui. Se poate
zice că toate acestea sînt forme, că e retorică, stil, aparent, e.
Da, dar în epoca Renas, terii e as, a de greu a deosebi ce era
formal de ce era intim, s, i niciodată o intimitate nu există
care să nu-s, i caute o formă, s, i, oricît ar fi de artificială,
aceasta, ea cuprinde ceva din intimitatea sufletească ce a
întrebuint, at-o.

Avem, de o parte, un act contemporan plecat de la din-
sul, care este desigur foarte important, căci din el se vede
concept, ia lui politică despre viitorul nostru însus, i. El do-
rea să creeze cum zicem noi: România mare, să unească
Muntenia s, i Ardealul cu Moldova, să aibă toate t, inuturile
românes, ti împreună. Nu pleca, fires, te, dintr-un senti-
ment nat, ional, care nu fusese cultivat prin nimic pînă
atunci s, i pe care un străin putea să-l aibă cu atît mai put, in
cînd nu-l aveau nici localnicii, – fiind înlocuit la aces, tia
printr-un atotputernic instinct, care poate să facă totdea-
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una minuni, chiar cînd lipses, te ideea –, dar el pleca de la
concept, ia oamenilor Renas, terii. Aces, tia aveau în minte
Dacia pe care o cunos, teau din izvoarele vechi s, i, potrivit
cu unitatea aceasta străveche a Daciei, ei numeau lucru-
rile contemporane cu numele antice s, i tocmai în legătură
cu acel strîns nex între formă s, i fond erau adus, i, de la
Întrebuint, area deasă a numelui, să dorească lucrul.

Numai în această calitate Despot era doritor de uni-
tatea românească, s, i ni se povestes, te în izvoarele citate,
cum, stăpînit de asemenea planuri, el pretindea a fi văzut
trei îngeri îmbrăcat, i în alb cari-i aduceau trei coroane pe
care era chemat să le reunească pe capul lui. S, i se pregă-
tise într-adevăr o ceremonie foarte impozantă în vederea
îndeplinirii acestui vis.

Iar proclamat, ia lui din februar 1562 are următorul cu-
prins: „Voi, voinicilor s, i războinicilor ce vă coborît, i din
vitejii romani cari au făcut să tremure, lumea. . . Scopul
mieu nu e altul decît să fie Dunărea hotar al t, erii mele
Moldova”. Erau părt, ile ocupate de turci, cu Chilia s, i Ce-
tatea Albă, care pe vremea, lui Petru Rares, se întinseseră,
după expedit, ia împotriva Moldovei, în 1538, pînă dincolo
de Tighinea, devenită un Bender al turcilor, mai mult de ju-
mătate a viitoarei Basarabii întrînd deci în stăpînirea tur-
cilor. S, i Despot îndemna pe boieri să recucerească aceste
cetăt, i, cum încercase s, i Alexandru vodă Cornea, acel care
s-a strecurat între cele două domnii ale lui Rares, .

Actul urmează: „S, i să mă lupt zi s, i noapte cu necredincios, ii
s, i blăstămat, ii de turci. Nu vă va lipsi inima de a face orice
ispravă glorioasă, dar pînă acum n-at, i avut domnul vos-
tru drept, care să vă ducă la lucruri de cinste”. Desigur că
nu Alexandru Lăpus, neanu ar fi putut vorbi as, a: trebuie
să fim drept, i s, i cu acel care, nefiind din sîngele nostru,
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găsindu-se în mijlocul unei societăt, i pe care n-o cunos, tea
s, i care nu voia să-l cunoască, a jucat acest rol, des, i uneori
ridicol, cum joacă oricine se află într-un mediu ce nu i se
potrives, te s, i pe care nu e în stare să-l domine.

S, i Despot adauge: „Cu ajutorul s, i sprijinul ce-l voi avea
de la neînvinsul împărat Ferdinand, stăpînul mieu cel prea
milostiv”. El bătea s, i bani domnes, ti, ca taleri imperiali, cu
chipul său încoronat s, i de partea cealaltă Maica Domnului,
„patroana Ungariei”, întocmai ca pe monedele corespun-
zătoare ale împăratului habsburgic, rege al Ungariei.

Astfel, deci, „nădăjduiesc să cîs, tig în scurtă vreme
cetăt, ile Moldovei mele pe care le stăpînes, te păgînul” –
adecă malul Dunării –, „s, i nu numai acelea, ci s, i T, ara Ro-
mânească, s, i toată Grecia” –, pe care el o introducea, cu
rost sau fără rost, fiindcă visa, probabil, la liberarea po-
poarelor cres, tine, în Imperiul bizantin reconstituit, as, a
cum va visa Alexandru Ipsilanti la 1821, în momentul cînd
va porni, la noi, în Ias, i, Eteria.;

„S, i nu e nici o îndoială că vom avea de la început spri-
jinul tuturor domnilor cres, tini, pe mare s, i pe uscat, împo-
triva dus, manilor tuturora, s, i, cu ajutorul lui Dumnezeu,
necurmat vom avea biruint, a asupra lor, cu ves, nică vărsare
a sîngelui lor. S, i cu aceasta ne vom face cunoscut, i de toată
lumea ca adevărat, i romani”, – pentru întîia oară un domn
al t, erii noastre pomenes, te de originea aceasta romană –”
s, i coborît, i din aceia, s, i neamul nostru va fi nemuritor, s, i
vom spăla icoana părint, ilor nos, tri cari s-au lăsat pradă
lupului, cu atîta rus, ine fat, ă de toată lumea.”

Aceasta în ce prives, te ceea ce am putea numi politica
lui externă.

În ce prives, te intent, iile lui fat, ă de t, ară, – s, i acestea sînt
interesante –, iată cum se exprimă Despot, în proclamat, ia
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lui îndată după căpătarea domniei:
„Dorint, a mea nu e alta decît să liberez această t, ară a

mea de tirani s, i s-o aduc iarăs, i în stare bună, cum a fost
pe vremea prea luminat, ilor miei străbuni. V-am liberat
de tiranul cel mare s, i de domnul de neam prost care nu se
sătura să vă verse sîngele s, i să-s, i însus, ească averile voastre,
să vă facă pe tot, i robii lui, cu nevestele s, i fiii vos, tri. Sînt
departe de gîndul de a stăpîni astfel. Mai întîi, eu sînt
domnul vostru cu drept de mos, tenire s, i nu sînt de neam
prost s, i vă iubesc ca pe fii s, i frat, i s, i pe fiii vos, tri, s, i vreau ca
averea voastră să nu fie supărată de nimeni. Cres, tin sînt,
s, i niciodată nu voi avea plăcere să vărs sînge de cres, tin.
Nu vreau să plătit, i bir nimănui, nici nu voi îngădui să fit, i
vreodată apăsat, i cu angarii de cineva. De la voi nu vreau
alta decît să-mi fit, i credincios, i cu tot, ii s, i supus, i. S, i aceasta
va fi mintuirea voastră. Acum fiilor s, i frat, ilor prea iubit, i,
domnul Dumnezeul nostru s, i-a adus aminte de voi s, i m-a
pus pe scaunul strămos, ilor miei.”

Cuvintele sînt nobile s, i poate că descendent, a lui Des-
pot din S, tefan cel Mare s, i despot, ii sîrbi, ca s, i din Hercule,
ce s, i-o atribuia, era necesară pentru a-s, i găsi situat, ia în
care voia să facă lucruri mai autentice supt raportul politic
decît autenticitatea genealogică a pretinselor sale origini.

Desigur că un astfel de domn trebuia să atragă atent, ia
străinătăt, ii mai mult ca un Alexandru Lăpus, neanu. Avea
o mult, ime de cunostinte în Apus. În imperiu, era „poet
laureat”. Era s, tiut s, i în Frant, a; acum în urmă, s-a găsit în
nis, te adnotat, ii ale cronicei lui de Thou amănunte despre
tineret, ea lui acolo: el învăt, ase medicina la Montpellier – s, i
într-un alt izvor se spune, de fapt, că el învăt, ase medicina
– s, i acolo a avut legături cu o femeie al cării copil muri din
vina lui peste cîtva timp. S-a dus apoi la Saint-Germain, a

162



avut un conflict cu un senior de la curtea regelui, s, i, acela
fiind omorît, Despot s-a refugiat la un principe german
care trăia acolo, lîngă curtea regelui Franciei, scăpînd cu
ajutorul lui. Avea legături, pe lîngă aceasta, cu Ardealul,
unde împrumutase bani; avea legături cu Ferdinand, re-
gele Ungariei, al cărui vasal se declarase; avea foarte multe
legături cu Polonia, s, i a căutat să introducă la noi un fel
de reformă religioasă în sensul socinianismului din Po-
lonia; era în corespondent, ă cu ducele Albert de Prusia,
Hohenzollernul din Königsberg, succesorul cavalerilor te-
utoni pe malul mării Baltice. Pe lîngă acestea am putea
zice, în terminii de acum, că el avea legături cu opinia pu-
blică s, i cu presa din toată lumea: tot, i oamenii Renas, terii
întret, ineau, direct sau indirect, relat, ii între sine, s, i, în
orice caz, Despot putea influent, a, prin cunos, tint, ile sale,
asupra celor cari creau gloria sau proclamau mis, elia unui
om din timpul lor. Se explică astfel cum Sommer, mai iute
la drum decît Peucer s, i Rheticus, a venit în Moldova s, i s-a
pus în slujba lui, stînd aici pînă la sfîrs, itul aventurii, cînd
îs, i căuta scăparea printre haracii viilor de la Cotnari.

În ceea ce prives, te pe Graziani, acesta mărturises, te că
n-a fost în Moldova, ci în vecinătate numai, pe la Nistru,
dar că a stat în relat, ii cu polonii cari sprijineau la început
pe Despot s, i cari au păstrat raporturi cu dînsul pînă la
sfîrs, itul domniei lui. S, i e de ajuns o verificare cît de răpede
a informat, iilor lui ca să se vadă că izvorul acesta e unul
din cele mai sigure.

Venim acum la înses, i mărturiile pe care le-am anunt, at
de la început Ele nu sînt, în unele puncte, deosebite de ceea
ce se spusese cu treizeci de an înainte despre Moldova, în
linii generale numai, iar nu în amănunte, de sasul Reicher-
storffer, în Chorographia Moldaviae. De exemplu, acesta
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găsea s, i el că Moldova e foarte bogată: „În această t, ară nu
se află a lipsi ceva ce ar putea fi de folos oamenilor; t, ara e
foarte bogată s, i în mine de aur, de argint, de sare, foarte
îmbiels, ugată în ogoare, vii, turme, în heles, teie cu feluri
alese de pes, te; clima e blîndă, viat, a us, oară”. În acelas, i
timp însă se par urîte as, ezările: casele; sînt făcute din
nuiele, acoperite cu humă, avînd deasupra un acoperis,
le stuf. Poporul e un popor sălbatec, cu limba de origine
evident latină, dar „barbară s, i conruptă”; s, i el recunoas, te
că s, i neamul nostru e de origine romană, dar trecut la „obi-
ceiurile get, ilor”. Înseamnă că, în lucrurile militare s, i de
război „moldovenii sînt, în felul lor, extraordinar de bine
pregătit, i”. Adauge că fiecare străin se foloses, te de legea
lui după plac – acea largă tolerant, ă care formează un titlu
de onoare al trecutului nostru.

În ce prives, te pe domni, s, i Reicherstorffer îi consideră
ca „tirani”, a căror putere n-are nici o stavilă, cari pot să
facă cu boierii lor ca s, i cu restul populat, iei ce vor. Din ca-
uza pedepselor aspre, spune el, pe toate cărările întîlnes, ti
oameni orbi, mutilat, i, cari se tîrăsc după domn s, i cărora
acesta li dă pomana din care-s, i t, in zilele.

Trecînd la viat, a populară, s, i episcopul Verancius, pe
care desigur nu l-a cetit nici Sommer, nici Graziani, ob-
servă că divort, urile sînt us, oare: ajunge o „carte de despărt, ire»;
fiii nelegitimi, „as, a-numit, ii” copii, mos, tenesc ca s, i frat, ii
lor născut, i din căsătorie. Se observă la nuntă datina răpi-
rii femeii. Părint, ii plîng întîi s, i se împacă pe urmă; dar,
fires, te, se împacă întîi fata. Oamenii sînt lacomi de bani
s, i ucid us, or. Nu primesc pe oricine în casă. Sînt răbdători,
dar i se pare călătorului că n-ar fi frumos, i: „negri la fat, ă,
pletos, i, bărbos, i s, i foarte aspri la înfăt, is, are”, cei mai mult, i.

Venind mai precis la armată, acelas, i vorbes, te de ar-
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mele ostas, ilor de odinioară: ca ale tatarilor, de felul de a
se apăra: în loc de platos, ă au o cămas, ă de în umplută cu
bumbac s, i t, esută des. Caii sînt mici s, i rabdă de foame s, i
sete. Boierii poartă inele multe, au haine de mătasă, de
aur, cu colori felurite, se împodobesc cu brăt, ări s, i lant, uri
pînă la coapsă, în dreapta avînd o pungă de postav, în care
t, in galbenii.

Între moldovean s, i muntean acestălalt martur din vre-
mea lui Rares, face oarecare deosebire: la munteni se ucide
adeseori domnul. „Nu e unul din semint, ia lor care să nu
s, tie că merge la moarte sigură dacă e făcut domn.” Mai
ospitalieri decît moldovenii, muntenii sînt mai put, in răz-
boinici. În schimb, moldovenii, „odată ce au ridicat domn
pe unul, îi sînt foarte credincios, i s, i-l iubesc, afară numai
dacă ar cădea în tiranie s, i ar vedea că-i despret, uies, te”; în
cazul acesta, îl ucid ori îl gonesc.1

Am t, inut să dăm notele acestea ale lui Reicherstorffer
s, i Verancius ca să se vadă ce poate fi comun cu informat, iile
lui Sommer s, i Graziani.2

S, i unul s, i altul cunosc originea noastră romană s, i ca-
racterul latin al limbii noastre. Astfel Graziani spune: „au
o limbă care nu e prea deosebită de cea latină”, dar s-a
stricat „cu vremea s, i prin amestecul barbarilor”. Literele
cele vechi s-au înlăturat, s, i „sunetul e mai aspru”, as, a în-
cît trebuie „atent, ie s, i sîrguint, ă” ca să înt, elegi, dar „peste
foarte put, in străinul deprinde us, or limba, cu totul”. Aces, ti
descendent, i ai romanilor, vorbind o limbă latină stricată,
sînt însă s, i pentru Sommer s, i pentru Graziani un neam

1Chorographia lui Reicherstorffer e dată în Papiu Ilarian, Tesaur,
I. S, i Verancius, tot acolo.

2Reunit, i de Émile Logrand, în Deux vies de Jacques Héraclide, dit
le Despote, Paris, 1885.
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aspru. Boierii, spune cel dintîi, au „sufletele barbare”: sînt
„barbari trufas, i s, i simpli”, capabili de lucruri însemnate
doar cînd e vorba de „a plănui s, i de a îndeplini nelegiuiri,
numai să fie nădejde de cîs, tig ori prilej de a sătura nestinsa
lor ură”.

De simpatie universală nu ne-am bucurat niciodată,
s, i de multă vreme ni se cîntă acelas, i cîntec: poate însă că,
dacă am fi fost mai amabili, n-am fi trăit pînă în momentul
de fat, ă. Graziani adauge că în fruntea lor se găses, te dom-
nul, care are stăpînirea absolută a t, erii. S, i el vorbes, te de
legăturile între domn s, i supus, i în acelas, i fel în care vorbise
s, i Reicherstorffer: „Se închină domnului ca la Dumnezeu,
fie el s, i tiran, dar, cînd li s-a scîrbit de dînsul, nu numai
că-l dau jos, dar îl s, i ucid; put, ini se întîmplă să moară de
moarte bună, sau de boală. Boierii au pe t, erani ca pe robi,
domnul pe boieri ca pe robi”.

După ce se dau cîteva s, tiri privitoare la fuga lui Rares, ,
care scapă de acei care-l urmăreau, – cum spune cronica
s, i legenda, aruncînd, în Piatra, galbeni pe urma lui, se
adauge: „La căpătarea domniei, pe lîngă avere, ajută mult
fat, a frumoasă, statura s, i înfăt, is, area trupului”, s, i aceasta
se cere „pînă într-atîta, încît, dacă un domn e beteag sau
schilod”, îl exclud, „fie el cît de nobil, s, i i se preferă unul
mai prost de neam, dar arătos.” Din această cauză a căzut
înainte de Lăpus, neanu Joldea care li s-a părut boierilor
mai mult decît Ruxandrei care, ea, l-a luat de sot, , că n-ar fi
destul de frumos, s, i l-au trimes la mănăstire după ce i-au
tăiat nasul.

Obiceiul ca domnul să fie frumos, s, i mai ales întreg,
este în legătură cu o foarte veche concept, ie, cu concept, ia
bizantină a împăratului, care, în acelas, i timp, era s, i ar-
hiereu; el prezida sinoadele, el se îmbrăca în haine întru
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toate corespunzătoare hainelor de paradă ale clerului, el
putea îndeplini, după [c]anoane, cum a făcut, la noi, Mih-
nea Radu în secolul al XVII-lea, chiar anumite ceremonii
biserices, ti, luînd parte la sfint, irea bisericilor; putea de-
creta măsuri privitoare la biserică. Însă biserica nu ad-
mitea printre slujitorii ei, de la preot pînă la mitropolit
s, i patriarh, decît persoane întregi. Chiar un aspect deza-
greabil, comic al cuiva 11 înlătura de preot, ie. De aici, de la
bizantini, obiceiul a trecut, prin t, erile slavone, la domnii
nos, tri. Cînd, de nevoie, poporul suferea pe unul care nu
era întreg s, i frumos, îi alipea pentru vecii vecilor o poreclă,
care era totdeauna exagerată, tocmai pentru că t, ara voia
să-s, i plătească astfel, ce sacrificase primindu-l. As, a, de
unde Bogdan era, poate, numai rănit la ochi, a ajuns să
i se zică Orbul, iar Petru S, chiopul nu era s, chiop, ci avea
numai un betes, ug care-l împiedeca să meargă călare, s, i
totus, i el a rămas supt numele acesta de „Petru S, chiopul”.

Acuma, de la domn la popor, iată ce ni se spune cu
privire, întîi, la t, ara pe care el o locuies, te s, i apoi la firea
însăs, i a nat, iunii.

În ce prives, te productivitatea t, erii, bogăt, ia ei, s, tiri
mai amănunt, ite am avut numai la Matei de Murano, de la
sfîrs, itul domniei lui S, tefan cel Mare. Trebuia de as, teptat
deci s, aizeci de ani pentru ca să avem o nouă descriere,
mai largă, a unui principat măcar. S, i iată ce zice Graziani,
care, supt raportul descrierilor, e mult mai bogat decît
Sommer:

Moldovenii au t, ară „foarte bogată în ogoare s, i oameni”,
des, i T, ara de jos a fost pustiită în ultimul timp de năvălire
tătărească. „Grîu samănă atîta cît li trebuie pentru traiul
lor de fiecare an.” Nu se făcea export de grîne, s, i o mare
parte din pămîntul t, erii era acoperit încă de codri mari,
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cari au fost tăiat, i abia în veacul al XVIII-lea: Vlăsia ca s, i
codrul Hert, ei s, i al Chigheciului, ai Neamt, ului. În timpuri
foarte depărtate, în veacul al XIV-lea, departe deci de mo-
mentul la care am ajuns, se încărca grîu de la noi, la Chilia;
mărturii venet, iene din a doua jumătate a veacului ace-
luia spun că această Chilie era considerată ca un loc de
încărcare, caricatorium, a grîului.

„Grîul se samănă după l-iu april.” Sămănătura de
toamnă nu se face, cea de primăvară, tîrziu.

Explicat, ia pentru care s-a ajuns a se face sămănături,
toamna, iar, în primăvară, timpuriu stă în întroducerea
culturii porumbului.

Mai departe: Vin n-au – adecă t, eranii; beau put, in vin,
vinul fiind al domnului, al episcopilor, al boierilor, cari,
ei, aveau vii vestite. Pe vremea aceasta nu erau Odobes, tii,
Nicores, tii, ci numai Cotnarul. Iar vii în afară de regiunile
de deal propriu-zise, vii care s-au înmult, it mai ieri atît
de mult, încît a trebuit să se legifereze în contra lor, nu
existau.

Se bea foarte mult mied, „ca unii ce au miere multă”.
Căci toate regiunile cuprinse între dealuri, toate poienile
din codri, as, a de multe atunci, poiene pline de flori, cu-
prindeau prisăci. Moldova era una din t, erile clasice ale
apiculturii, s, i proverbele arată ce important, ă avea ea în
viat, a de odinioară. Se zicea de cineva că e plin de bogăt, ie
s, i de alte daruri „ca un stup”.

În ce prives, te vitele, Graziani spune, în scurta lui des-
criere a Moldovei, care ar trebui tradusă s, i cuprinsă s, i în
cărt, ile de cetire: „Necrezut de multe sînt vitele: se pun cîte
doisprezece boi la un plug. . . E păcat să se taie vit, eii. Deci
din Moldova se scoate acea mult, ime de boi din carnea că-
rora nu se hrănesc numai locuitorii Ungariei s, i ai Rusiei,
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ci s, i ai Poloniei, Germaniei, ba pînă s, i Italia, mai ales în
Venet, ia.” Venet, ienii li zic acestor boi: „boi ungures, ti” –
precum grîul nostru trecea, pînă mai dăunăzi, măcinîndu-
se la Pesta, ca „grîu unguresc”. „În fiecare an se fac s, apte
iarmaroace de vite în Moldova, la care tîrguri de vite vin
mult, i negustori.” Vitele se adună pe cîmpii întinse, unde
sînt s, i mii de boi. „Trei zile se întrebuint, ează pentru a
se hotărî de negustori pret, ul” – pînă ce se „rupea pret, ul”,
cum se zice. „Pret, ul întrece rareori trei galbeni de vită.
În cîteva ceasuri se vinde toată mult, imea de boi. . . De la
acest negot, au mare cîs, tig boierii. . . s, i domnul însus, i mai
mult din aceasta se îmbogăt, es, te, căci s, i el vinde în fiecare
an mult, i boi de pe mos, iile lui.” În Italia chiar se încearcă a
trece boi gras, i. Am văzut că Alexandru Lăpus, neanu vin-
dea foarte mult, i porci, mai ales porci, dar despre aces, tia
izvorul acesta nu pomenes, te nimic.

Privitor acum la obiceiuri, pentru întîia oară datini
ale poporului nostru, datini cu care se ocupă azi folclorul,
o s, tiint, ă nouă, creată în vremea contemporană, sînt în-
semnate într-un izvor străin. Se vorbes, te în Sommer de
„frăt, ia de cruce”. Era un obicei din cele mai vechi, potrivit
cu care se proceda s, i la schimbarea de sînge, dar Sommer
vorbes, te numai de obiceiul de a Înghit, i o bucată de pîne
în formă de cruce.

Se pomenes, te în acest izvor s, i de not, iuni de drept. „Nu
este drept scris”, spune Sommer, „ci totul se face după pla-
cul domnului, judecîndu-se după obiceiul pămîntului», –
care e extrem de vechi, pentru că-l cunosc s, i regii Ungariei
în hotărîrile pe care le dau prin veacul al XIV-lea. În datina
de atunci nu se judecă lucrul, ci buna credint, ă a acelui care
făcea o declarat, ie. Fiecare aducea un număr de jurători,
cari declarau a cunoas, te pe pîrîs, ca om de cuvînt, ca unul
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pe cuvîntul căruia se poate pune temei; partea cealaltă
avea însă voie să aducă de două ori mai mult, i „jurători”,
cari să spuie că, dimpotrivă, al lor este un om atlt de vestit
prin buna lui credint, ă, încît orice asert, iune a lui trebuie
crezută. Dar avea dreptul, la rîndul lui, cel dintîi să aducă
de două ori mai mult, i martori, s, i tot as, a pînă venea mo-
mentul cînd unul se dădea învins, nemaiputînd să aducă,
fie prin legăturile lui, fie prin conrupt, ie, un număr dublu
de oponent, i. Dacă era cineva despoiat, ceea ce se întîmpla
des negustorilor, el cerea despăgubire – acestea sînt repre-
saliile de care am vorbit – de la acel pe mos, ia căruia a fost
jăfuit, ori din dările tîrgului satului unde a fost făcut furtul.
Un fel de represalii în interior: o lăture foarte interesantă
represaliile, care s, i la noi erau de un obicei curent.

Tot aici se arată cît de aspre erau osîndele cu suferint, a
trupului. Tăierea nării drepte, de către călău, era curentă.
Deci, în afară de suprimarea păretelui despărt, itor, se opera
s, i prin extirparea nării drepte. S, i se adauge: „cu astfel de
obicei îs, i însemnau ei s, i pe aceia despre cari se credea
că, fiind de neam domnesc, trăgeau nădejdea să ia scau-
nul, căci nimeni care ar fi suferit o slut, ire trupească nu se
primes, te la această cinste”.

Graziani spune, întocmai ca s, i Reicherstorffer, că, în
general, căsătoriile n-aveau nici o trăinicie, „bărbat, ii des-
fac căsătoria pentru cele mai neînsemnate cauze: n-au
decît să trimeată nevestei s, tirea că nu mai voiesc să tră-
iască împreună cu dînsa, s, i să dea visteriei doisprezece
dinari”. Am găsit pentru secolul al XVII-lea astfel de scri-
sori. Căsătoria o putea desface bărbatul plătind nevestei
doisprezece dinari. În Sommer se expune lucrul mai pe
larg: Despot a căutat să stîrpească obiceiul acesta, el, bun
cres, tin, protestant, om de rînduială strictă – des, i a lăsat o

170



fată în leagăn, cu o t, iitoare grecoaică, s, i s-a pornit după el
o persecut, ie a armencelor din Suceava care trebuie să fi
fost put, intel în legătură cu obiceiurile domnului; dar fat, ă
de alt, ii era foarte aspru. „Se înrădăcinase în Moldova acel
obicei, pe care-l au s, i astăzi ca lege, ca femeia dojenită ori,
în cazul cel mai rău, put, in bătută să aibă voie a trece în
altă căsătorie.” Acum s, i partea cealaltă: „Dacă ea era în
stare a plăti bărbatului a treia parte dintr-un galben, prin
care să arăte că femeia iese din puterea bărbatului”.

S, i, pe urmă, se adauge că obiceiul era as, a de răspîn-
dit, încît l-au fost primit s, i ungurii s, i sas, ii cari locuiau în
Moldova, s, i episcopul socinian Lusinslci, venit din Polo-
nia, luă măsuri pentru a opri măcar pe ai lui de la această
călcare a bunelor moravuri. Căci Sommer pomenes, te că
la Trotus, unul avuse patru neveste, dar s, i ea patru bărbat, i,
s, i tot, i erau în viat, ă. Episcopul a vrut -să ia măsuri, dar
tîrgul întreg s-a ridicat, cerînd să nu-i supere pe cres, tini.
Lusinski a fost silit să aprobe.

În alte cazuri însă domnul făcea ca stricătorii de căsă-
torie să fie adus, i înaintea lui: într-un singur ceas a tăiat
s, ese dintre dîns, ii. Amenint, a s, i pe boieri că, dacă s, i ei fac
as, a, n-o să-i sufere.

În sfîrs, it, avem la aces, ti doi scriitori s, tiri interesante
despre oastea de atunci.

Iată ce spune Sommer, după ce vorbes, te de luptele,
foarte dese, cu tatarii: „Sînt nis, te oameni s, iret, i, înalt, i,
tari, apreciat, i la război. Au sulit, i foarte lungi, scut, săbii
rotunde, buzdugane cît, iva, cei mai mult, i, securi”. – Deci
„sabia rotundă” ca în chipul de la Curtea de Arges, al Sfîntu-
lui Gheorghe. Mai departe: „Cu atîta îndrăzneală se luptă,
cu atîta despret, de dus, man s, i credint, ă în ei. Încît adesea
cu put, ine puteri bat s, i os, tiri întregi ale vecinilor. Au fost
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supus, i de turci, fiind mai mult slăbit, i de dezbinările lor
decît pentru că ar fi fost înfrînt, i în război”.

Socoteala pe care o face scriitorul în ce prives, te armata,
merită să fie pusă alăturea de socoteala lui Reicherstorffer.
Acesta spune că pe vremea lui Petru Rares, erau 3 000 de
curteni, că vodă putea să ridice însă pentru război 60 000
de oameni. Dincoace se înseamnă 40 000 de călări oastea
Moldovei fiind în cea mai mare parte oaste de călărime,
căci pedestrimea e alcătuită din oameni de rînd, fără va-
loare militară. Caii sînt mici, s, i nu cunosc grajdul: „chiar
în mijlocul iernii se hrănesc pe cîmp. . . s, i frîng cu copita
lor ghiat, a ce acopere iarba, des, i nu sînt potcovit, i”. Supt
Despot un alt izvor pomenes, te tot de 60 000 de oameni
s, i 50 000 de călări. Despot însus, i vorbes, te de 40 000 de
pedestras, i s, i 50–60 000 de călări.

Chiar dacă am admite exagerat, ii, faptul că mai multe
izvoare dau aceleas, i cifre arată că într-adevăr Moldova pe
vremea aceasta avea o respectabilă oaste. Mai ales impor-
tant era faptul că de această oaste dispunea domnul în
fiecare moment. În cîteva zile adecă se putea s-o strîngă,
pe cînd se vede din luptele de la 1531 ale lui Petru Rares, cu
polonii, care s-au terminat cu înfrîngerea lui la Obertyn,
cît de greu regatul polon putea să-s, i strîngă armata. Se
convoca dieta, căci regele n-avea nici oaste, nici bani, s, i în
dietă se punea întrebarea ce mijloace se vor întrebuint, a
pentru a răspinge pe dus, man: mercenari, nobilime, che-
mare generală supt arme; se discuta impozitul care trebuia
să se plătească. Pînă la o înt, elegere, deci, o armată as, a de
sprintenă cum era cea moldovenească îs, i îndeplinea toate
rosturile, mergînd s, i pînă dincolo de hotarul Pocut, iei, la
Lemberg, unde se zice că Bogdan a lovit cu sulit, a poarta
cetăt, ii, de se cunos, tea locul. Cînd polonii veneau în repre-
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salii, la noi. Într-adevăr era o surprindere timp de cîteva
zile, dar numai pînă ce domnul îs, i strîngea oastea; s, i, ori-
cum, mai mare pagubă aduceau ai nos, tri Poloniei, t, ară
de mai înaltă cultură, cu oras, e bogate, decît puteau aduce
polonii în t, inuturile noastre cu satele rari s, i ascunse.3

3Încă un izvor asupra lui Despot a fost găsit mai de curînd într-o
bibliotecă italiană de un membru al S, colii române din Roma, care-s, i
propune să-l publice.
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XII. T, erile noastre în a doua jumătate a
veacului al XVI-lea

Pentru a doua jumătate secolului al xvi-lea izvoarele sînt
mai multe s, i mai interesante.

Începem cu acela care este mai put, in întins.
Pînă acum ni-am închipuit un călător polon venind

în părt, ile noastre; de astă dată avem a face cu un călător
real, care a fost adeseori prin părt, ile noastre s, i probabil
că s, tia chiar românes, te, fiind în legături strînse cu lumea
boierească de la noi.

Căci în vremea aceasta legăturile dintre nobilii poloni
s, i boierii nos, tri sînt mult mai intime decît odinioară, s, i
se va ajunge, la sfîrs, itul veacului, în domnia lui Ieremia
Movilă, la căsătorii intre unii s, i alt, ii: Ieremia-Vodă s, i-a
măritat trei din fetele lui după nobili poloni; una dintre
dînsele a fost acea Ana Mohilanka, sot, ie a trei bărbat, i,
care a jucat un rol extraordinar în istoria polonă din întîia
jumătate a secolului următor, pînă într-atîta încît, cînd
a murit, i s-a pus pe mormînt o lungă inscript, ie latină
enumerînd toate defectele cat, e, supt raportul politic, o
împodobeau.

Înainte de aceasta, dacă polonii nu cumpărau mos, ii în



Moldova, moldovenii îs, i asigurau mos, ii în Polonia. Cum,
odinioară, se îngrijau boierii din secolul al XV-lea, s, i mai
ales din întîia jumătate a veacului al XVI-lea, să aibă o
mos, ioară în Ardeal, unde să se poată retragă în timpuri
grele, tot as, a, acuma, se căutau mos, ii dincolo da Nistru.
Una, vestită, care se pomenes, te adeseori în documentele
noastre, căci familia lui Ieremia Movilă a stat acolo multă
vreme, esta mos, ia Ustie, unde probabil că trebuie să se
găsească s, i urme ale petrecerii lui vodă, a aprigei doamne
Elisaveta, a fiului lor, Constantin, s, i a tuturor boierilor s, i
jupăneselor cari-i încunjurau.

Afară de aceasta boierii nos, tri erau interesat, i în toate
marile afaceri comerciale pe care le făceau capitalis, tii din
Orient în regiunile polone, s, i mai ales în Galit, ia. Pro-
vincia avea de multă vreme legături strinse cu Moldova:
la Lemberg exista o suburbie moldovenească s, i o bise-
rică moldovenească, făcută de Constantin Corniact, pe
care l-am mai ment, ionat, s, i care a fost vames, -mare în
Moldova s, i apoi s, i vames, în regatul polon: e zugrăvit pe
zid, în costumul boierilor de la noi, s, i se vede pînă astăzi
bourul moldovenesc sculptat pe acelas, i zid. Alexandru
Lăpus, neanu are o întreagă corespondent, ă cu „frăt, ia or-
todoxă” care exista acolo, la Lemberg, la Liov, cum i se
zicea de ai nos, tri: e vorba de un clopot s, i de cîte alte lu-
cruri necesare acelei biserici. S, i tiparul nostru are anume
legături cu „frăt, ia” aceasta a ortodocs, ilor, în mare parte ro-
mâni sau greci romanizat, i, stabilit, i cîndva s, i la noi. Cînd
am studiat arhivele din Lemberg, am găsit acolo o serie
întreagă de procese privitoare la românii din oras, , unii
foarte buclucas, i, cu copii cari spărgeau capul cutărui evreu
liovean, aruneîndu-i pietre de pe fereastră. E un întreg
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capitol de viat, ă românească dincolo de hotarul Moldovei1.
Cînd se întîmpla vreo schimbare politică s, i oamenii nu

se simt, eau as, a de siguri acasă, la dîns, ii, ei se retrăgeau la
mos, iile lor din Polonia, sau se îngrijau singuri de afacerile
pe care le începuseră înainte. As, a au făcut familiile domni-
lor Ieremia s, i Simion Movilă, Nistor Ureche vornicul s, i
toată ceata care încunjura pe Moviles, ti.

Pentru asigurarea boierilor mai important, i se dădu-
seră chiar acte de cetăt, enie polonă. Avem s, i acum docu-
mentul prin care se recunoas, te calitatea de cetăt, ean al
regatului cutărui „prieten”, care înainte de aceasta înde-
plinise funct, iuni boieres, ti pe lîngă domn s, i care, la schim-
barea regimului, as, tepta să îndeplinească din nou aceleas, i
funct, iuni.

Măsura de precaut, iune nu era rea, pentru că, în a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, trei dintre domnii moldo-
veni refugiat, i în Polonia prietenă cu Turcia, pe vremea
regelui, de origine ardeleană, ungurească, S, tefan Báthory,
– fost voevod al Ardealului, care avea visul de a întinde
Polonia pînă la Dunăre, înviind un vechi pretins drept de
suzeranitate asupra principatului moldovenesc, dar pen-
tru moment făcea politică oportunistă în folosul turcilor
– au fost tăiat, i la cererea ceaus, ilor turces, ti. Cînd S, tefan
Toms, a, înlocuitorul lui Despot, s-a refugiat la poloni, a
fost închis s, i i s-a tăiat capul, împreună cu doi boieri cari-l
întovărăs, iseră: Mot, oc s, i Spancioc; s-a păstrat s, i testamen-
tul lor, făcut cu cîteva zile înainte de a muri. Aceeas, i soartă
o avuse Ioan Potcoavă, care se zicea a fi Ion Vodă cel Cum-
plit, acel care se răsculase contra turcilor s, i fusese bătut,
împresurat la Ros, cani lîngă Prut, s, i, predindu-se, perise

1Despre bisericile moldovenes, ti din Liov vorbes, te d. P.P. Panai-
tescu, în Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, an. 1928.
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legat de patru cămile. Potcoavă, căruia i s-a dat această
poreclă fiindcă rupea potcoavele în mînă, un splendid băr-
bat cu ochii s, i pletele negre, cu talia impunătoare s, i un
suflet corespunzător cu aceste daruri ale lui Dumnezeu,
retrăgîndu-se în Polonia, a fost închis, osîndit la moarte
s, i executat: s-a păstrat în două versiuni discursul, foarte
frumos, t, inut de dînsul înainte de a i se tăia capul s, i prin
care, murind pentru cres, tinătate, acuza mis, elia regelui
S, tefan. În sfirs, it, tot ca fugar din Moldova peri acolo Iancu
Sasul, fiul lui Petru Rares, cu o săsoaică din Bras, ov, per-
soană destul de mîndră s, i originală: cronica spune că el
se plimba vara la Ias, i cu sania cu tălpi de os.

A fi recunoscut cetăt, ean polon însemna însă un mij-
loc de a se asigura împotriva întemnit, ării s, i a osîndirii la
moarte, căci nu se putea proceda cu un cetăt, ean polon ca
fat, ă de un simplu fugar din Moldova, un „cetăt, ean turc”,
la discret, ia cererilor venite din Constantinopol.

Legăturile principatului muntean, desigur, sînt mult
mai rare s, i mai put, in importante. Cînd s, i cînd vine din
Polonia cîte un trimis care vizitează s, i T, ara Românească;
ici, colo se mai întîlnes, te cite un act care arată existent, a
de relat, iuni cu acele părt, i. Pentru curiozitatea lucrului
înfăt, is, ez scrisoarea pas, aport dată lui Nicolae Brzeski, care
a jucat un rol important în legătură cu t, erile noastre prin
aceea că a dat o traducere în limba polonă, cu oarecare
explicat, ii asupra boierilor s, i rosturilor t, erii, a vechii cro-
nici slavone a principatului: vestita „Cronică moldo-polonă”,
tipărită de Hasdeu s, i pe urmă de Ioan Bogdan2.

2As, a ceva s-a întîmplat numai de două ori în istoria noastră, ca
străini să prefacă letopiset, ele noastre în limba lor. Pe vremea lui S, tefan
cel Mare, cînd fiica lui, Elena, a luat pe mos, tenitorul tronului rusesc, ca
să se învedereze că e fată de neam bun, s-au introdus analele putnene
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Iată pas, aportul:
„Io, Petru Voevod” – era Petru S, chiopul –, „din mila lui

Dumnezeu domn a toată T, ara Ungrovlahiei, scriu Domnia
Mea cinstitului s, i bunului prieten s, i prea-iubitului părinte,
marelui Zecmot August, mare crai les, esc s, i litvan s, i mazur”
– Mazuria sau Mazovia făcea parte din deosebitele state ale
regelui polon – „s, i peste alte t, eri s, i părt, ile lor de sus, multă
sănătate s, i dragoste trimetem Crăii Tale, s, i cu aceasta dăm
s, tire Crăiei Tale că a venit un poclisar (adecă ambasador)
al Măriei Tale crăies, ti, cneazul Necula, de la cinstita Poartă
domnească a cinstitului Împărat la Domnia Mea, s, i ne-a
vestit de viat, a s, i prietenia s, i dragostea pe care o are Crăia
Ta către noi, s, i a cerut de la noi oameni să-l ducă la S, tefan
Craiul” – era pe vremea aceasta S, tefan Báthory, domnul
Ardealului, considerat ca succesor al regilor ungures, ti –,
„s, i Domnia Mea i-am dat lui oameni să-l ducă” – aces, tia se
numeau mai tîrziu mehmendari –. „S, i, fiindcă a întrebat
Crăia Ta pentru mîntuirea noastră, să s, tie Crăia Ta că noi
cu ajutorul lui Dumnezeu sîntem în viat, ă s, i sănătos, i, s, i să
dea Dumnezeu ca s, i Crăia Ta să fie sănătoasă s, i Dumnezeu
să-t, i înmult, ească zilele s, i anii Crăii Tale”.

Aceasta este traducerea în românes, te, pentru că actele
de stat se alcătuiau în limba slavonă: limba românească
nu juca decît rolul de a da anumite interpretat, ii. Cînd s, i
cînd la margenea documentului slavon cuvinte românes, ti

în letopiset, ul rusesc, puindu-se pe lîngă aceasta s, i o întreagă poveste
fabuloasă, în care se arată de unde vin moldovenii, de la Roma, cu lupte
pe vremea Papei Formosus între Roman, de o parte, s, i Vlahata, de altă
parte. Mai tîrziu, în secolul al XVII-lea, cronica lui Miron Costin a fost
prefăcută în limba latină pentru poloni, dar de dînsul însus, i, care a
dat polonilor, în acelas, i timp, cum se va vedea mai pe urmă, s, i o scurtă
descriere s, i istorie a Moldovei s, i a neamului românesc în genere, într-o
poemă s, i o expunere în proză polonă.
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se amestecau în textul slavon. În românes, te se scriau însă
scrisori particulare, s, i avem una încă de la 1521, pe vremea
lui Neagoe Basarab, vestita scrisoare a lui Neacs, u Lupa
către bras, oveni. În afară de aceasta se scriau în românes, te
minute de tratate s, i instruct, ii pentru ambasadori. Pentru
vremea lui S, tefan cel Mare s, tim că tratatul de pace cu re-
gele Ioan Albert a fost redactat s, i românes, te, s, i slavones, te,
s, i latines, te. În sfirs, it, pe vremea lui Petru S, chiopul sînt
o sumedenie de acte românes, ti: însemnări de ale dom-
nului, contracte, instruct, ii, scrisori particulare, păstrate,
printr-un hazard fericit al istoriei, prin prezent, a lui ca
fugar în Innsbruck s, i Bozen. Pe urmă, pentru epoca lui
Mihai Viteazul, despre care o să vorbim mai tîrziu, numă-
rul de documente românes, ti e mai mare, s, i avem chiar
cîte un document oficial. În sfîrs, it, se ajunge a se scrie s, i
inscript, iile de biserici în românes, te, prevestind o întreagă
literatură de care, în treacăt, se va mai vorbi aici.

După aceste explicat, ii venim la călătorul Andrei Tara-
nowski, care vine la noi în 15703.

Notele lui de călătorie sînt foarte scurte. El soses, te
prin nordul Moldovei, prin regiunea pe care austriecii o
vor numi mai tîrziu Bucovina, nume rămas s, i după reuni-
rea ei la patrie.

Cu privire la această Bucovină zice călătorul: „în care
pădure a Bucovinei cu s, eptezeci s, i trei de ani înainte, adecă
în 1497, 50 000 de ostas, i poloni au fost ucis, i, într-o singură
zi de români”.

3Într-un scurt studiu, d. I. Nistor arată originea acestui nume,
care se întîlnes, te întîi la sfîrs, itul veacului al XIV-lea însemnînd „pădure
de fag”. „Bucovina” corespunde, astfel, în legătură cu un singur fel
de copaci, cu numele pe care-l poartă obis, nuit Chigheciul de la Prut,
din părt, ile Fălciiului: Codru s, i locuitorii de acolo codreni. Dealminteri
Bucovăt, înseamnă acelas, i lucru: pădure de fagi.
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Aceasta înseamnă însă lupta lui S, tefan cel Mare cu
Ioan Albert, cînd copacii „înt, inat, i”, adecă tăiat, i pînă la
coajă, căzură asupra armatei polone s, i o distruseră.

După aceea se pomenes, te de Suceava, s, i în legătură
cu ea se amintes, te s, i de moartea lui Despot, care se întîm-
plase numai cu s, ase ani înainte. E vorba s, i de T, ut, ora, la
vărsarea Jijiei, care va deveni pe urmă vestită prin venirea
hanului tătarilor la 1595, prin instalarea lui Ieremia Mo-
vilă. Aflăm s, i de Lăpus, na, put, in mai jos, care a ajuns să
fie destul de importantă: avem acte orăs, enes, ti de acolo.
Alexandru Lăpus, neanu era din acest tîrg, prin mama sa,
îngropată la mănăstirea Râs, ca.

Din celelalte oras, e ale noastre călătorul s, tie numai
Chilia, care acum era turcească s, i decăzuse foarte mult,
ca să treacă apoi în Dobrogea, însemnînd Tulcea s, i Baba-
dagul, în drumul către Constantinopol. Se mai vorbes, te
de unele lucruri care se întîlnesc s, i la alt, i călători, de ma-
rile pescării ale Moldovei, care erau pe vremea aceea aici.
O întreagă populat, ie, care nu arată să fi fost rusească, ci
românească, erau pescarii de pe cursul Dunării pînă în
Muntenia, de o parte s, i de alta a fluviului, căci Turtucaia
nu e decît un vechi sat de pescari români. Călătorul ni
spune că în brat, ul Chiliei se prindeau moruni, la un s, fert
de zi cale, cu luntrea.

La întoarcere se notează s, i Cetatea Albă, Tighinea, care
acum era Benderul turcesc, întărit de sultanul Soliman
(la Bender s-a găsit inscript, ia de marmoră care spune, în
legătură cu aceasta, cum a fost strivită Moldova supt co-
pitele cailor sultanului). Cetatea însă nu mai avea rosturi
de vamă, ca altădată, fiindcă tot, i fugeau de vames, ii turci:
Hotinul a folosit foarte mult de pe urma faptului că rivala
sa a fost ocupată de turci. Tot la întors, călătorul ajunge la
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Ias, i, care este o „capitală” a t, erii.
Călătorul iese din Moldova prin Camenit, a, cetatea po-

lonă aproape de Hotin.
Iezuitul Giulio Mancinelli a fost pe la noi între anii

1582 s, i 1586, în epoca în care tronul Moldovei era ocupat
de Petru S, chiopul, bunul domn inofensiv, „matca fără
ac”, s, i de Iancu Sasul, a cărui stăpînire de cît, iva ani a fost
terminată prin acea scenă tragică de la Lemberg.

Înainte de aceasta însă cîteva cuvinte asupra legătu-
rilor pe care le-am avut noi cu acest ordin al iezuit, ilor s, i
cu ordinele propagandei catolice în genere. Am văzut că
această propagandă se făcea la început prin dominicani,
călugării predicatori s, i prin franciscani. Rolul dominicani-
lor a scăzut cu totul în timpurile mai nouă, dar al francisca-
nilor a rămas însemnat. Vechea lor propagandă se făcea
prin frat, i din Ungaria, barat, i (de la barat după slavul brat,
frate). Italienii s-au amestecat cu dîns, ii în a doua jumătate
a veacului al XVI-lea. În timpuri mai nouă, însă, după 1600,
propaganda se făcea de alt, i franciscani, venit, i de la Marea
Adriatică, din regiunile Albaniei s, i ale Dalmat, iei, unde mi-
siunile lor au avut totdeauna o foarte mare important, ă, s, i
cari înaintaseră prin Peninsula Balcanică pînă la Dunăre.
În Bulgaria ei au găsit, dealminterea, pentru propaganda
lor un substrat care la noi nu se întîlnea: acei vechi eretici
cari se chemau bogomili sau pavlichieni, cres, tini ai Sfîn-
tului Pavel –, Reicherstorffer s, i-a închipuit, un moment,
că eram s, i noi, în Moldova, tot cres, tini pavlichieni, fiidcă
s-a păstrat ceva din erezia aceasta în spiritul poporului –,
s, i cari, rămas, i, de la o bucată de vreme, fără nici un sprijin
s, i fără nici o orientare, s, i-au găsit refugiul, din cauza răs-
pingerii lor fat, ă de ortodoxie, în catolicismul pauperist,
popular, al franciscanilor. Aceasta explică de ce francisca-
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nii au venit din Bulgaria, nu din cauza legăturilor speciale
între poporul bulgar s, i religia catolică sau cultura pe care
o aducea această religie catolică.

Mai ales în secolul al XVII-lea a jucat un mare rol în
propagarea catolicismului la noi acea parte a ordinului
franciscanilor care se zicea Observant, ii pentru că s, i-au
fost impus anumite regule de „observare” morală, ceilalt, i
călugări fiind rătăcitori, cers, itori, ignorant, i s, i de multe
ori s, i cu moravuri rele.

A fost un timp deci cînd biserica latină din Muntenia
a atîrnat întru toate de cea de dincolo de Dunăre, mai tîr-
ziu de episcopatul de Nicopol s, i, de la un timp, episcopii
nu mai rezidau acolo, la Nicopol, unde erau împrejurări
grele, ci preferau să steie pe lîngă bogatele curt, i ale dom-
nului muntean, în Bucures, tii cari, în tot cazul, nu puteau
fi comparat, i cu nici unul din vechile tîrguri mucegăite,
prădate, căzute în sărăcie din Peninsula Balcanică. Catoli-
cii bulgari de la Cioplea, din apropierea Bucures, tilor, erau
în legătură cu propaganda aceasta a franciscanilor venit, i
din regiunile bulgăres, ti.

În Moldova însă, franciscanii din secuime, cari aveau o
„casă” vestită acolo, la S, imlăul Ciucului (Ssik-Somlyó), de-
serveau bisericile episcopatului de Bacău, des, i „biscupul»
era acuma în Polonia; ei duceau o viat, ă foarte modestă,
administrînd fără a predica.

De la o bucată de vreme, un alt ordin al iezuit, ilor lu-
ase asupra-s, i răspîndirea cres, tinismului s, i la păgîni s, i la
shismatici – s, i noi, ca ortodocs, i, eram cuprins, i între shis-
maticii pe cari biserica catolică-i despret, uia s, i-i prigonea,
căutind să li mîntuiască sufletele prin chemarea-i la sin-
gura biserică salvatoare. Fuseseră întemeiat, i în a doua
jumătate a veacului al XVI-lea, în momentul cînd cato-
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licismul, atacat de protestant, i, a crezut că nu se poate
apăra mai bine împotriva acestei invadări a ereziei – căci
pentru dîns, ii protestantismul era o erezie – decît prin pro-
clamarea dogmelor fat, ă de care nu se încape nici un fel de
îngăduint, ă sau tranzact, ie, s, i prin organizarea unui corp
de călugări învăt, at, i, capabili de toate finet, ele s, i init, iat, i în
toate subterfugiile diplomat, iei, s, i, pe lîngă aceasta, stăpînit, i
de o energie ostăs, ească, am zice, fără păreche.

Iezuit, ii, des, i avînd ca fundator pe un spaniol, s-au
recrutat mai ales, nu în Spania, căci temperamentul spa-
niol nu prea e potrivit cu o activitate de dibăcie, de ipo-
crizie, de strecurări mes, tes, ugite, ci dintre italienii cari
făcuseră s, coala Renas, terii, cari trecuseră prin învăt, ăturile
lui Macchiavelli, cari luaseră o parte atît de însemnată
la alcătuirea diplomat, iei moderne, lăsînd cele mai impor-
tante, adevărate s, i folositoare rapoarte cu privire la dezvol-
tarea politică a statelor de la începutul epocei moderne.
Preocupat, i s, i de cucerirea morală a Extremului Orient,
iezuit, ii au mers de preferint, ă, nu în Germania, capabilă să
se apere, nu în Peninsula Balcanică, unde era un domeniu
al franciscanilor, ci, înainte de toate, în regiunile ardelene,
polone s, i ruses, ti. Pe la 1580 ei aveau o situat, ie admirabilă
în Ardeal, s, i au întrebuint, at-o cu atîta lăcomie, încît a tre-
buit să se ia măsuri împotriva lor, fiind expulzat, i, la un
moment dat, căci altfel întreaga politică a print, ilor unguri
din Ardeal ar fi căzut în mîinile lor: avem în Sigismund
Báthory, acel care se credea stăpînul lui Mihai Viteazul,
des, i supt raportul militar nu era vrednic nici să-i dezlege
încălt, ămintea, as, a ambit, ios, iubitor de glorie, degenerat
s, i incapabil cum îl s, tim, tipul tînărului bine crescut de edu-
catori de aces, tia cu apucături călugăres, ti. În Polonia ei
s-au putut aciua foarte bine pe lîngă regele S, tefan Bâthory,
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care era din aceeas, i familie ca s, i stăpînitorul din Ardeal; el
a fost un mare ocrotitor al ordinului în luptă contra ereziei
sociniane, forma în care protestantismul pătrunsese acolo,
împotriva chiar a protestantismului unei părt, i din oras, ele
polone, ca s, i împotriva ortodoxismului unei părt, i din no-
bilii ai căror strămos, i făcuseră parte din statul lituano-rus.
Avea nevoie, pe lîngă aceasta, de iezuit, i, nu numai supt
raportul religios s, i cultural, dar s, i pentru că ei aduceau o
escelentă cunoas, tere a limbii latine, calităt, i pedagogice
distinse s, i erau oameni, în sfîrs, it, cari, într-un sens, au
continuat act, iunea Renas, terii, capabili fiind a da lustru
uneit, eri. Pentru a fi în legătură cu aceia dintre rus, i cari
rămăseseră ortodocs, i, s-au stabilit, pe lîngă alte „case” pe
care le aveau în Polonia, cu mănăstiri, s, coli, teatre s, colare,
o „casă” s, i la Lemberg.

De la Lublin veni părintele Warszewiecki din soci-
etatea lui Isus, care avea misiunea specială de a lucra
între rus, i s, i între vecinii, tot ortodocs, i, tot shismatici,
cari erau românii din Moldova. În special asupra Mol-
dovei s-a exercitat prin această casă din Lemberg o puter-
nică influent, ă iezuită. Asupra T, erii Românes, ti s-a lucrat
mai put, in, influent, a ardeleană fiind mai slabă, iar de jos,
cum am spus, venind altă influent, ă catolică, a călugărilor
franciscani din Bulgaria. În sfîrs, it, în Rusia iezuit, ii au
jucat, la începutul secolului al XVII-lea, un rol extraordi-
nar de mare, s, i a fost un moment cînd Moscova putea să
ajungă catolică. Pentru ca să se oprească opera de propa-
gandă, aici au trebuit sfort, ări mari din partea ortodoxiei,
cu greu salvată de patriarhul de Ierusalim, Teofan, care a
alergat imediat în părt, ile acestea, pe la 1620, – s, i ortodoxia
din Ierusalim era mult mai mult decît cea din Constantino-
pol s, i cu atît mai mult decît cea din Moscova s, i Chiev –, dar,
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înainte de toate, printr-un român, fiul lui Simion Movilă,
Petru, care fusese întîi Pătras, cu Vodă, candidat la tronul
Moldovei s, i Munteniei s, i se as, ezase apoi în călugărie la
Chiev, la vestita mănăstire a Pes, terii. Ajuns mitropolit de
Chiev, întemeietor de tipografie, alcătuitor de catechism,
creator al unei literaturi ruses, ti s, i, prin originea lui aris-
tocratică, prin legăturile lui cu curtea polonă, [a fost una]
din cele mai mari personalităt, i pe care le-a cunoscut po-
porul rusesc, căci viat, a culturală a întregii nat, iuni derivă
de la prezent, a pe scaunul din Chiev a lui Petru Movilă sau
Moghilă, a doua zi după epoca lui Mihai Viteazul.

Iezuitul care a jucat un mai mare rol s, i în Ardeal s, i
în Rusia a fost vestitul Padre Possevino, care a fost s, i un
scriitor vestit,– în total o personalitate foarte interesantă.

As, ezat, i între ardeleni, poloni s, i rus, ii de supt coroana
polonă, din Galit, ia s, i de peste Nistru, lîngă cazacii supus, i
pe urmă influent, ei t, arului din Moscova, natural că s, i noi a
trebuit să primim influent, e de acestea iezuite. Sînt domni
din a doua jumătate a veacului al XVI-lea cari au ocrotit
propaganda catolică. Petru S, chiopul a fost prietenul aces-
tei propagande: pe lîngă dînsul a funct, ionat multă vreme
în calitate de cămăras, de Lăpus, na, pe urmă de postelnic,
un albanez italianizat, cu aparent, ă de nobil venet, ian, Bar-
tolomeo Brut, i, frate cu tălmaciul ambasadorului venet, ian
la Constantinopole, Cristoforo Brut, i, s, i rudă cu alt, i mem-
bri ai aceleias, i familii, rămasă în Capo d’Istria s, i în deose-
bite părt, i ale Italiei. Brut, i era as, a de bogat, încît putea să
trimeată 6 000 de galbeni ungures, ti rudelor.

Acesta a fost sprijinul de căpetenie al propagandei ca-
tolice la noi. Era vorba să se primească stilul nou încă de
la 1590, îndată după decretul prin care Grigore al XV-lea îl
impuse, în Moldova; s-a căutat a se redacta un catechism
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românesc, ceea ce nu s-a făcut. Ungurii s, i sas, ii cîs, tigat, i
pentru propaganda luterană trebuiau să fie adus, i din nou
la catolicism. Se va vedea că s, i Ieremia Movilă a spriji-
nit catolicismul, mergînd în Suceava la biserica catolică.
În Muntenia Alexandru Vodă, fratele lui Petru S, chiopul,
este zugrăvit as, a de un scriitor catolic, autorul unui ra-
port italian: „Petru Vodă din Moldova s, i prieten al regelui
Poloniei, a avut un frate care a fost domn în Muntenia
s, i se chema Alexandru, care a murit la 1577, fiind socotit
sfînt, ca unul ce purta ascuns supt haina lui un ves, mînt
de călugăr de păr de cal foarte aspru, cu care a s, i murit”4.

Se pomenes, te în acelas, i raport de nevoia unor cărt, i
ungures, ti s, i „sîrbes, ti” (adecă slavone) în legătură cu pro-
paganda catolică.

As, a fiind, era natural ca iezuit, ii să s, i vorbească de t, erile
noastre.

Acum, nu cunoas, tem tot ce au spus iezuit, ii s, i ce se păs-
trează în relat, iunile lor manuscrise. Este o imensă arhivă
la Roma, a congregat, iei de „Propa ganda Fide” („Pentru
răspîndirea credint, ei”), care se ocupa de toate provinciile
cîs, tigate împotriva păgînilor sau ereticilor. Un inventariu
al acestor bogăt, ii lipses, te, s, i s-au tipărit numai relat, iuni
întâmplătoare, sporadice.

În scrierile părintelui Possevino despre Ardeal5 se vorbes, te
despre situat, ia poporului românesc de acolo. Este chiar
un pasagiu foarte important în care se constată existent, a
unui vlădică românesc la Alba Iulia. A fost o discut, ie foarte
pasionată în ce prives, te rostul acestui episcopat. Cît, iva,

4Tot el spune, în ce prives, te pe Petru S, chiopul, că avea o gardă de
400 de trabant, i s, i 500 de albanezi, cari erau catolici s, i a făcut o biserică
de piatră foarte frumoasă. Cf. Revist. ist., VII, p. 212 s, i urm.

5Ed. Andrei Veress: Transilvania (1584), Budapesta 1913.

187



printre cari mă număr, sust, in că românii n-au avut un mi-
tropolit rezidînd în capitala Ardealului decît pe vremea lui
Mihai Viteazul s, i din cauza influent, ei lui; alt, ii, sprijinit, i
pe anume acte, dubioase, pretind că încă din secolul al
XV-lea era un mitropolit al Ardealului. Acesta se pare cu
totul imposibil, pentru că situat, ia românilor din Ardeal
era as, a de umilă, cu atîta despret, erau privit, i de oficiali-
tate, încît un mitropolit al lor as, ezat în fat, a episcopului
catolic, în însăs, i res, edint, a principilor Ardealului, e nelo-
gic. De fapt, pe vremea aceea, se făcea în Ardeal printre
români o foarte puternică propagandă calvină, căreia i
se datores, te s, i traducerea în românes, te a o mult, ime de
cărt, i sfinte sau predici s, i tipărirea acestor cărt, i. În frun-
tea bisericii acesteia calvine a românilor din Ardeal era
un Superintendent, dar ai nos, tri nu prea înt, elegeau ce e
superintendentul, s, i-i ziceau s, i mai departe: vlădică. S, i,
deoarece superintendentul trebuia să aibă legături strînse
cu print, ul, era necesar să aibă un „birou” la Alba Iulia: s-a
făcut acolo, deci, o bisericut, ă, care pe urmă a fost transfor-
mată în biserică de zid de către Mihai Viteazul. Acesta este
sensul prezent, ei episcopului. Dar el nu era acolo în calitate
de episcop român, căci nu reprezintă ca episcop neamul
său românesc, ci era unul care prin aducerea noastră la
calvinism lucra la deznat, ionalizarea neamului său.

E posibil ca Possevino să fi spus ceva s, i despre Moldova,
însă acel care a povestit despre dînsa s, i a cărui expunere
s-a tipărit este pînă acum numai acel Giulio Mancinelli.

El vine din sud, prin Varna, Mangalia, Preslavit, a. Ce
l-a izbit întîi, în cale, este ieftinătatea de la noi. Pentru
un aspru – monedă mică de argint foarte supt, ire, pe care
turcii o falsificau în chip scandalos, dar, pe cînd ei plăteau
în aspri noi, cereau să fie plătit, i în aspri vechi – se dădeau
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cinsprezece ouă; o găină costa doi aspri s, i un butoias, de
vin patru.

Mancinelli înseamnă la Constant, a că mai existau încă
ruine din vremea veche de la Tomis. Se mai găseau „mar-
muri mari” aici, s, i un turc bogat le scotea din ruine. Pe
urmă Mancinelli înaintează la brat, ul Chiliei. Pe aici se
trecea foarte greu, fiindcă brat, ul era înnomolit, s, i numai
în anume momente corăbiile, cu multă primejdie, puteau
să se strecoare în aceste părt, i. Aici a văzut furci de care
atîrnau moruni spintecat, i, pus, i în prot, ap. În ce prives, te
pret, ul, se spune că morunul plin de icre, cît omul de mare,
costa 60 de aspri. La Ias, i călătorul vede coloniile străine
– s, i asupra acestor colonii vom reveni –, compuse din ra-
gusani, germani, unguri. Erau s, i familii bogate catolice,
care aveau pe mormintele din jurul bisericii lor, apoi dis-
truse, blazoanele familiilor lor. Cînd se întoarce, Mancine-
lli e prins de furtună în locuri grele de la gurile Dunării s, i
ajunge în pericol să se înece. Tovarăs, ii lui de călătorie se
roagă atunci de Dumnezeu să-i crut, e viat, a, făgăduind să
reclădească biserica de piatră a Sf. Nicolae din apropiere.

Adaug că la 1565 Giovanni Andrea Gromo dă o descri-
ere a Ardealului, în care românii sînt prezintat, i ca hot, i s, i
tllhari. Alături, se vorbes, te de cei 3 000 de călări ai Moldo-
vei (de tot, i 60 000 de ostas, i), cu cai buni s, i s, oimi vestit, i
(300 de cai s, i 100 de s, oimi se dau sultanului). Se atinge s, i
alegerea domnilor.6

Un raport de iezuit, i7 prezintă o călătorie la Suceava
supt Ieremia Movilă. La Cetatea Neamt, ului e pîrcălab Hri-

6Archiv für siebenbürgische Landeskunde, N.F., II; Rev. ist., I, p.
65 s, i urm.

7Veress, Annuae lilerae Soc. Iesu de rebus transylvanicis tempori-
bus principum Bathori, Budapesta, 1921.
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soverghi cu fiu care a învăt, at la Venet, ia (întors de doi ani;
s, i tatăl înt, elege italienes, te). În tîrgul vecin, două biserici,
cu un preot catolic s, i credincios, i sas, i. În Suceava vodă-i
mîngîie de prigonirea print, ului ardelean s, i-i îmbracă. E
un domn pios s, i foarte blînd: biserica românească are fru-
moase picturi; icoane în sala de audient, ă. Sînt, pentru
ceva negustori s, i soldat, i poloni, două biserici catolice. La
urmă se pomenes, te biruint, a lui Radu S, erban contra lui
Moise Székely, acel print, de prigonire8.

83 V. s, i Rev. ist., VII, p. 212-5.
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XIII. Trei călători francezi la noi

Venim acum la călătorii francezi. Avem doi: unul în Mun-
tenia, Lescalopier s, i Bongars1 s, i altul în Moldova, Fourqu-
evaux, cari sînt aproape contemporani.

Să începem cu acesta. Fourquevaux era un om deprins
în negociat, ii diplomatice, care a jucat un rol s, i în Spania s, i
care, făcînd o călătorie în Orient, s-a hotărît să se întoarcă
prin Polonia. La început el urmează deci acelas, i drum pe
care-l făcuse Mancinelli, străbătînd Moldova de la sud, de
la gurile Dunării, către Ias, i.

S, i el întîlnes, te la guri pescăriile acelea stras, nice, cu
morunul cît omul, care formau un obiect de mare venit
pentru visteria turcească. Pret, ul unui morun, cîntărind
cît o sarcină de catîr, spune el, era de doi solizi francezi.
Icrele, care se vindeau în toată lumea grecească supusă sul-
tanului, erau din părt, ile noastre; negot, ul rus, ilor e mai nou,
presupunînd relat, ii comerciale care atunci nu existau.

Îndată după aceasta se întră în imensa stepă pe care
tatarii o numeau Bugeacul. Pe vremea aceea nu erau pe
aici tatarii, dar cazacii, hot, i de dincolo de Nistru, erau, fără
ca pe vremea aceea să reprezinte o parte din populat, ia ru-

1V. Iorga, Acte s, i fragmente, I. Cf. Iorga, Voyageurs français en
Orient, Paris,.1928.



sească. Cuvîntul cazac e tătăresc, înseamnă „pribeag” ori,
cum s-ar zice cu un termin englez, „outlaw”, „care se află
afară din lege”. Oameni fugit, i din Polonia, din Rusia, din
Moldova, oameni cari făcuseră vreo crimă, vreun păcat sau
cari aveau mari ambit, ii, pe care nu le puteau satisface în
t, ara lor. În ostroavele Niprului, acoperite de păduri, acolo
se strîngeau s, i prădau pe orice drumet, . Erau as, ezat, i la
cataractele rîului, unde e mai greu de pătruns, în regiunea
unde fuseseră întîi ostrogot, ii. În secolul al XVII-lea li se
zicea zaporojeni, sau s, i nizovi. Regele Poloniei se scutura
de orice legătură cu dîns, ii, spunînd turcilor că pot să vie
să-i execute pe tot, i, dacă pot; dar, de fapt, aces, ti cazaci
li erau polonilor foarte necesari fiindcă-i întrebuint, a în
contra tatarilor, s, i nu exista alt mijloc de a lupta contra
lor decît acesta, cazacii fiind, mai la urma urmei, un fel
de tatari cres, tini. S, tefan Báthory i-a orinduit puindu-li
în frunte un hatman, s, i pe vremea aceasta Moldova, nu
numai că li cunos, tea calităt, ile ostăs, es, ti, dar Ioan Vodă
cel Cumplit a fost sust, inut împotriva turcilor de cazacii
lui Sviers, evschi: cînd boierii moldoveni l-au trădat, aces, ti
auxiliari străini au luptat alături de dinsul s, i l-au apărat
pînă în ultima clipă.

Pe urmă, Ioan Potcoavă a fost as, ezat tot de cazaci s, i
hatmanul căzăcesc a stat în rîndul boierilor Moldovei la
Ias, i, cîteva luni de zile. S, i au venit s, i alt, i fals, i Ioan Vodă,
precum s, i un Alexandru Vodă, un Constantin Vodă, cari
tot, i erau sprijinit, i de cazaci, bucuros, i ca, în loc de a prinde
pe drumet, ii mai rari, să prade o t, ară întreagă care-s, i re-
făcea bogăt, ia în timp de cît, iva ani de zile. Un fiu al lui
Alexandru Lăpus, neanu, Petru Cazacul, s-a numit as, a, des, i
era moldovean, pentru că fusese sust, inut tot de cazaci.
S, i pe vremea lui Mihai Viteazul au jucat un rol mare în
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luptele acestuia.
Pe aces, ti cazaci îi întîlnes, te călătorul nostru, care li

zice „les couzaquis”. Ei făceau drumurile cu totul nesigure.
Drumurile acestea, ni spune călătorul, sînt cutreierate în
cea mai mare parte de familii care locuiesc în cărut, e cu
mai multe rînduri s, i care au în ele pînă s, i mori de vînt
pentru făină. E vorba deci de tatari, cari locuiau în ce se
numes, te de cronicari, în secolul al XVII-lea, cos, uri, cam
cum sînt azi cărut, ele cu care coboară sătenii de la munte
cînd merg să culeagă recolta la s, es.

În ce prives, te cetăt, ile de aici, Fourquevaux cunoas, te
Chilia s, i Cetatea Albă, care aveau garnizoane de ieniceri.
Stătea în ele un vames, turcesc, s, i erau închinate – cel put, in
Chilia – unei fundat, iuni religioase din Orient; s, i sultana
Validè, mama sultanului, avea drepturi asupra veniturilor
oras, ului. La Cetatea Albă guvernatorul t, inea două biete
galere.

Prin mlăs, tinile acestea era un număr colosal de t, înt, ari.
Îi simte călătorul, care s, tie s, i cînd s-a luat Cetatea Albă:
„acum nouăzeci s, i cinci de ani”. Acest amănunt arată că
în localitate se pomeneau vremurile moldovenes, ti. Ceta-
tea avea încă turnurile cele mari, zidurile duble, s, ant, urile
adînci, „de modă veche”. Cea mai mare parte s-a păstrat
pînă în zilele noastre, s, i cetatea este, cum am mai spus,
cea mai importantă construct, ie militară din tot cuprinsul
României mari. Mahalalele erau întinse, însă făcute de
lemn, întocmai ca s, i casele din Constantinopol.

Ca să continue drumul, călătorul francez a trebuit să
se suie în cară cu boi, s, i cu ele a mers pînă la localitatea pe
care o numes, te „Porcaër”, Purcari, care era granit, a între
locul domnului moldovean s, i teritoriul sultanului. „Regiu-
nea aceasta”, scrie el, e put, in locuită s, i put, in fertilă, afară
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de păs, uni. Vite sînt multe, s, i foarte ieftene, în această
regiune: boi, cai, oi, capre, s, i aceste vite le pradă „les cou-
zaquis”, hot, i gonit, i din Polonia, Rusia s, i t, erile vecine, supt
groaza cărora trăies, te toată t, ara, as, a încît noaptea trebuie
să stea cineva să păzească tabăra aprinzînd focuri, care
erau foarte necesare din cauza frigului, adus de vintul din
stepă. Împrejurările acestea de frig s, i hrană proastă au
făcut ca drumet, ii să se s, i îmbolnăvească. Cu francezul
era s, i un italian s, i alt, i tovarăs, i. N-aveau ca hrană decît
pis, coturi s, i carne sărată. Cu toate acestea, făceau haz de
năcaz: italianul s-a apucat să joace s, i comedia lui italiană,
Arlechino, în stepa basarabeană. . . Se mai distrau s, i cu
vînatul de păsări – în Basarabia, în părt, ile dinspre Orhei
s, i Soroca, se mai văd s, i acum dropii lăsîndu-se grele în
mijlocul buruienilor enorme. În păduri erau mistret, i s, i
urs, i, cari invitau s, i ei la vînătoare.

Cînd s-a trecut pe pămîntul moldovenesc, populat, ia
era mai deasă, s, i, nemaifiind primejdia de cazaci, se ve-
deau necontenit săteni s, i sătence mergînd la tîrg.

În această t, ară, spune Fourquevaux, fetele obis, nuiesc
să pună cununi de flori pe cap. În carăle lor se aduceau
foarte multe ouă, s, i femeile erau atît de sprintene – ca
dănt, uitoarele din Spania, care saltă as, a de us, or, că o foaie
de trandafir pusă în papuc nu se ofiles, te – încît ouăle
as, ezate în cară nu se stricau.

„Pe aceste drumuri”, zice el, „întîlnim adesea douăzeci
pînă la treizeci de cărut, e laolaltă” – sistemul de a călători
în caravane de frica hot, ilor –; „pe fiecare era cîte o fată.
Veneau de la tîrg. Erau foarte frumoase, fără găteală, cu
cununi de flori în păr, ca să arăte că sînt încă de măritat.
Am cumpărat de la ele lapte, prepelit, e («des cailles qu’elles
appeloient en leur langue perpelissa»), ouă, de care uneori
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erau pline carăle pînă sus, s, i ele erau as, ezate în vîrf, pe
care mergeau ei, se sprijineau pe ele fără să le spargă.”

Ajuns la Ias, i, Fourquevaux vede unde locuiau t, iganii
mănăstirilor; erau mănăstiri foarte multe s, i t, igani în proport, ie.
2 000 de case t, igănes, ti dădeau dajde domnului. Se face
oarecare confuzie între îmbrăcămintea româncelor s, i a
roabelor t, igance. Pe atunci – ceea ce merită să fie relevat –
româncele din mahalale purtau costumul de la sat, cu piep-
tănătura înaltă, cum se vede acum la femeile unguroaice
din t, inuturile de munte, în judet, ul Roman în special, s, i
care se întîlnes, te, împrumutat, s, i la rutencele din nordul
Bucovinei s, i Basarabiei.

Se mai vorbes, te de casele foarte s, ubrede ale oamenilor
de rînd, de curtea domnească, cu oarecare înfăt, is, are, fiind
făcută de piatră. Drumet, ul a văzut s, i pe Petru S, chiopul
dînd audient, ă. „Ducele Moldovei”, povestes, te el, „dădea
audient, ă, cu măret, ie s, i maiestate” (avec grandeur et ma-
jesté). Lîngă dînsul stătea Bruti, care-i adusese scrisori
din Constantinopol. Domnul era păzit de trei, patru sute
de soldat, i unguri, cari poartă săbii s, i halebarde. Stăteau
doi cîte doi pînă la umbrarul supt care stă vodă. E as, ezat;
dregătorii îi stau în preajmă. Pîrîs, i vin la el, de oriunde,
se opresc în fat, ă-i s, i, îngenunchind, îi vorbesc. Pare că
asistăm la o scenă din evul mediu: Ludovic cel Sfînt ju-
decînd pe francezii veacului al XIII-lea supt stejarul de la
Vincennes.

I se oferă să viziteze curtea, care pentru un drumet,
din Apus nu înseamnă mare lucru. Era din lemn, ca s, i
casele boierilor, „s, i cu foarte put, ină piatră, rău as, ezată”.
Petru S, chiopul, dealminterea, avea să vadă în posesiunile
austriece s, i altfel de locuint, i, după fuga lui din Moldova,
la 1591, la Tulln, la Innsbruck, la Bozen, dar, cu gîndul la
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sărăcia Moldovei sale înapoiate, el era să moară de dor supt
binecuvîntarea caldă a soarelui din aceste părt, i vecine cu
Italia, unde-i era menit să-s, i odihnească oasele.

Călătorul s, tie despre originea noastră romană, s, i el
recunoas, te s, i latinitatea limbii, măcar în parte, căci avem
elemente „italiene, slave, greces, ti, turces, ti – s, i multe al-
tele”.

„T, ara e foarte bogată, pămîntul negru; heles, teie sînt
pretutindeni.”

Plecînd din Ias, i, cu trate în Polonia care nu fură achi-
tate, se dă o cărut, ă us, oară, cu un singur cal s, i pentru un
singur om, cum au fost cărut, ele de pos, tă de mai tîrziu, cu
care atît, ia călători au fost scuturat, i, ba zvîrlit, i chiar din
ele s, i suit, i înapoi.

În toate părt, ile călătorul nostru a văzut păs, uni, pe alo-
curea pămînt lucrat – agricultură sporadică prin urmare.
Trebuie trei zile pentru a ajunge la S, tefănes, ti, unde se
trece Prutul. Ajunge, în sfirs, it, la Hotin, care este o cetate,
„un mic castel” de cărămidă, înalt.

Una din cele mai neas, teptate descoperiri ne face să
vedem printr-un călător însăs, i viat, a din T, ara Românească
s, i îndeosebi din Bucures, ti în al treilea s, fert al secolului al
XVI-lea.

D. Edmond Cleray a găsit la Montpellier un manu-
script, provenit din familia de Thou, cuprinzînd călătoria,
care e în general de o important, ă deosebită, a unui pa-
rizian, viitorul consilier de parlament – om curios de a
vedea lucruri nouă, ager în a le prinde s, i capabil de a le
reda cu mult haz naiv –, Pierre Lescalopier, care a făcut,
numai pentru plăcerea lui, fără însărcinare diplomatică
dintru început, fără planuri pioase de pelerinagiu s, i fără
interes de comert, , drumul prin Venet, ia la Constantinopol
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(„Voyage fait par mov, Pierre Lescalopier, Parisien, l’an
1574, de Venise à Constantinople”). Descrierea lui, cu largi
reproduceri, între care paginile care privesc pe români, a
apărut în Revue d’histoire diplomatique din 1921.

La Constantinopol, ambasadorul francez se gîndes, te
a-l întrebuint, a pe drumet, în proiectul de căsătorie dintre
S, tefan Báthory, principele Ardealului, viitorul, în scurtă
vreme, rege al Poloniei, s, i d-ra de Châteauneuf, din suita
Ecaterinei de Medicis, pe care, asigură el, regele Carol al
IX-lea, obis, nuia s-o numească „soră” a sa, – de fapt, Renée
de Rieux, o persoană nu tocmai recomandabilă, care a luat
mai tîrziu pe un italian oarecare, grăbindu-se a-l asasina2.
Lescalopier s, tiind latines, te, ministrul regelui căutase a-
l întrebuint, a într-o t, ară ca Ardealul, în care aceasta era
limba curentă.

Dar mai era un scop: pe atunci influent, a franceză
tindea a cuprinde Orientul. În Polonia fusese ales rege
Henric, al doilea fiu al Ecaterinei de Medicis; un reprezin-
tant al regalităt, ii franceze se instalase la Constantinopol,
unde Apusul catolic întreg era considerat ca o t, ară a fran-
cilor cu un „împărat” francez mai presus de tot, i ceilalt, i
s, efi de state. În nordul Rusiei negot, ul francez pătrundea
îndrăznet, . Asupra t, erilor noastre, în care era să se as, eze,
peste cît, iva ani numai, ca domn, un ocrotit al lui Henric
ajuns rege al Franciei, Petru Cercel, din T, ara Românească
s, i unde visătorii se gîndeau la colonizări de francezi3, era
cu neputint, ă ca această infiltrare, diplomatică deocam-
dată, să nu aibă consecint, ele ei.

2M-lle de Châteauneuf, l’une des filles de la Royne-Mère, que le
Roy nommait sa cousine.

3N. Iorga, Histoire des relations entre la France et les Roumains,
Paris, 1917.
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Astfel Lescalopier avea s, i sarcina ca, în treacăt, „să
mult, ămească celor doi voevozi pentru binefacerile lor fat, ă
de francezii cari trecuseră din Polonia în Levant” s, i să
caute s, i nis, te inele pierdute la munteni de contele de Ta-
vannes, într-o călătorie asupra căreia n-avem s, tiri mai
bogate4. Pe urmă, trecînd în Polonia, călătorul, devenit
acuma un agent al diplomat, iei franceze, avea să ducă s, tiri
lui Gilles de Noailles, senior de Lisle, care se afla la Craco-
via.

Astfel el e bine informat asupra situat, iei în părt, ile
noastre. S, tie că, la năvălirea lui Ioan Vodă cel Cumplit
în T, ara Românească, cu 60 000 de oameni, s, i ambasado-
rul francez stăruise pe lîngă atotputernicul vizir Moha-
med Socoli pentru reas, ezarea în scaun, prin intervent, ia
militară turcească, supt conducerea beglerbegului Rume-
liei, a lui Alexandru Vodă cel izgonit5. Aceasta pentru că
Henric al Poloniei era în conflict cu Ioan, din întet, irea ves-
titului aventurier Albert Laski, îndemnătorul s, i ajutătorul,
apoi dus, manul lui Despot cel de o samă cu dînsul, care
Laski nu voia numai să i se restituie Hotinul, „uzurpat” de
moldoveni, „pretinzînd că era în hotarele Moldovei s, i că
Laski nu făcuse omagiul”. El se afla la Paris, de unde, în
legătură cu planurile lui, bine cunoscute, de domnie româ-
nească, oferea pentru tronul muntean 10 000 de galbeni
cres, tere la tribut, pe lîngă darul în valoare de 200 000 alt, ii,
pentru Socoli s, i încă trei pas, i6. Cunos, tint, ile parizianului

4de quelques bagues volées en Walachie au sieur comte de Tavan-
nes.

5Ce qu‘il avoit fait et moyenné avec Mehemet-Bassa en faveur
d’Alexandre, Vaïvode de Walachie, chassé par Juan le Moldave, auquel
il avoit procuré le secours du beillerbeï de la Grèce, qui l’alloit restabilir.

6Le Walaque luy avoit usurpés, prétendant qu‘ils (les chasteaux)
étoient dans les bornes de Walachie et que Laski ne luy en avoit faict
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merg chiar as, a de departe, încît s, tie s, i locul unde, după
lupta dintre Ioan s, i Alexandru, acesta se retrăsese cu 10–12
000 de oameni, as, tepînd pe turcii beglerbegului: „schat
Joanestschte”, satul Iones, ti (?), la Dunăre, desigur în ra-
iaua Giurgiului. Dealtfel la ambasadorul regal, episcopul
d’Acqs, se prezintaseră soli s, i de la Alexandru, care voia
să-s, i răzbune, s, i de la Ioan însus, i, care dădea explicat, ii:
ambii se arătau gata să fie la Poartă într-un an pentru a se
judeca acolo cearta dintre dîns, ii.

Drumul s, i-l face spre Ardeal, unde negociat, iile pentru
căsătoria franceză urmau, între omul print, ului s, i agentul
francez – se vorbea turcilor, pentru a-i cîs, tigă la proiect,
de posibilitatea amenint, ătoare a unei căsătorii dintre Bá-
thory s, i o fată a Habsburgului, de pe tronul german –, în
tovărăs, ia solilor acestei t, eri.

Dunărea se trece pe la Rusciuc, căruia i se dă numele
românesc de: Rus, i; tîrgul era locuit s, i de turci, nu numai
de bulgari. Aici se înseamnă pret, urile s, i echivalent, a mo-
netară; un cal costă douăzeci de galbeni sau o mie de aspri,
galbenul valorînd cincizeci-s, aizeci de bucăt, i din mica mo-
nedă de argint, adesea falsificată, a turcilor.

La 6 iunie parizianul trece prin vad, unde e cercetat
ca să se vadă dacă nu duce cu dînsul sclavi cres, tini fugari.
Află pe malul stîng un sat „turcesc”, cu mult, i români în
el; din cetatea veche a Giurgiului – căci nu poate fi vorba
de altceva – află numai un turn pătrat, despre care i se
spun lucruri din care înt, elege că pe acolo ar fi fost Petru
Ermitul, pe vremea întîii cruciate!

Fără a descrie localităt, ile intermediare, Lescalopier
prezintă acuma Bucures, tii de atunci – o adevărată revelat, ie.
Oras, ul e întărit – pe vechea lui as, ezare din deal – cu „trun-

l‘homage.
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chiuri mari de copac înfipte în pămînt, unul lîngă altul,
s, i legate între ele prin grinzi transversale, prinse de acele
trunchiuri cu nis, te înjghebări lungi s, i mari de lemn”; ulit, ile
sînt acoperite s, i ele – încă de atunci – cu „trunchiuri de
copac”7.

În clipa cînd se pregătea marea lovitură turcească îm-
potriva Moldovei, unde, în pustietatea seacă de la Ros, cani,
Ioan Vodă era să fie vîndut de boierii săi s, i rupt de cămile,
francezul află pe Vodă Alexandru între boierii lui s, i turcii
ajutorului. Locuia în cetate, acel „chasteau fermé contre
la viile” pe care nu-l putem as, eza aiurea decît pe înălt, imea
de la Mihai Vodă.

În trăsura domnească cu cai frumos, i (coche bien at-
telé) călătorul merge la curte, cu scrisorile de acreditare,
date din Constantinopol, precum s, i cu altele în care Vodă
era rugat să primească bine pe Gilles de Noailles, în tre-
cerea lui de la poloni în Turcia. Alexandru răspunde că
întîmpinarea va fi ca a unui sol al regelui Franciei, „căruia
vrea să-i aducă servicii” („auquel il vouloit servir”).

Palatul e în paiantă: „cloisonnages de charpenterie
remplis de torchis de boue et herbe hachée parmi”. Cu-
prinde „o sală mare cu covoare turces, ti s, i cu săpături jur-
împrejur, la înălt, ime de aproape trei picioare, ca în caravan-
seraiuri”8. În fat, a port, ii de întrare stă vodă în jet, (chaire).
Boierii as, teaptă în picioare la distant, ă, precum s, i satîr-
giii s, i cei cu buzdugane („plusieurs armés de haches ou
marteaux d’armes”); lîngă domn stă numai un „paj», un
copil de casă, care ia scrisorile s, i le cetes, te tare. Răspun-
sul, arătat mai sus, fu scurt („le prince me parloit en peu

7fichées auxdits troncs avec de longues et grosses chevilles de bois;
le pavé de la ville est de troncs d‘arbres.

8.
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de parolles”). Un tălmaciu latinesc, găsit cu greu, ajutase
pe călător, care e recondus seara cu tort, e, la casa lui în
oras, , unde vodă, care-i dăduse s, i un mehmendar pe drum,
trimesese un bun bucătar.

Oras, ul, spune el, n-are nici o clădire cumsecade („au-
cun beau bastiment»). Ar fi – ceea ce e fals – numai două
biserici, s, j acelea de lemn, dintre care una săsească: „l’une
à la grecque, l’autre de luthériens”. Casele sînt acoperite
cu t, igle, cu s, indilă sau cu stuf.

T, ara e plină de roadă. Locuitorii sînt coloni romani s, i-
s, i zic, printr-un..glissement de la langue”, români: „ceux
du pays se disent vrays successeurs des romains, nom-
ment leur parler romanechte, c’est-à-dire romain”. Ei vor-
besc o limbă pe jumătate italiană, pe jumătate latină, dar
„amestecată cu greces, te s, i cu vorbe ciudate” („meslée de
grec et de baragouin”). Sînt ortodocs, i strict, i, absolut con-
tra papei. Respectul pentru domni e religios, s, i-i pome-
nesc în rugăciuni. Ospet, ele sînt îmbiels, ugate, s, i se ridică
păharul – aici dă, cel dintîi, cuvinte românes, ti –, pentru
Dumnezeu, „pour la sanitat de Dnazou» –, pentru vodă,
pentru sultan, pentru „tot, i bunii cres, tini”, pentru pace,
pentru ai lor, cu urări „de mîntuiri, sănătate, drum bun s, i
bun întors, împlinire a dorint, ilor” („prières de bon salut,
santé, bon voyage et retour, accomplissement des désirs”).
În acest timp stau în picioare, t, inînd sus păharul, cu gestul
larg. La curte domnul însus, i se as, ază singur la o masă mai
înaltă purtînd cuca; boierii, cu capul gol, i-ar fi sărutînd
picioarele.

Drumul îl ia Lescalopier prin Popes, ti (Vopecht), unde,
într-o casă de t, erani, era să ardă Tavannes, domnul trimit, îndu-
i pe hirurgul său. Apoi se ajunge la hotar, la Bran, desigur:
hotarul e însemnat printr-o bară în latul drumului. Garni-
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zona, straja, stă sus, într-un castel.
În Ardeal, călătorul află francezi, pe „Blandrat”, Bian-

drate, Piemontes, care i se prezintă de Báthory, ca fiind
„François comme moy», pe Normand, care negocia căsă-
toria, pe care o strică vestea că Henric a fugit din Polonia
pentru a ocupa tronul francez, vacant prin moartea frate-
lui. Va veni îndată Gilles de Noailles cu doi poloni, în calea
spre Dunăre. Cu localnicii se vorbes, te „en bon gros latin”.

Din oras, e se pomenesc „Milesvar”, Sibiiul, cu casele
„zugrăvite pe dinafară”, „Deva Iulia”, Alba Iulia însăs, i, „bo-
urg grand marchant et peuplé comme une ville”. Ruinele
antice îl interesează, cum vor interesa mai apoi pe vestitul
Bongars.

De la acest călător francez, care era un diletant, un tu-
rist, trecem la altul, a cărui călătorie are un rost precis. E
vorba de unul dintre cei mai important, i oameni de s, tiint, ă
din a doua jumătate a veacului al XVI-lea. Pentru întîia
oară avem a face cu un om foarte învăt, at care străbate t, ara
noastră. Jacques Bongars (1546–1612), admirabil cunoscă-
tor al antichităt, ii clasice, a strîns laolaltă izvoare privitoare
la cruciate pe care le-a intitulat „Gesta Dei per Francos”
(„Isprăvile lui Dumnezeu prin francezi”), cuvîntul care
a rămas pentru a fi amintit, de cîte ori este vorba de is-
prăvile francezilor, în timpuri mai noi, prin Orient. Pe
lîngă aceasta el culegea inscript, ii. Ardealul pe acea vreme
era cunoscut ca avînd multe urme romane; să se mai ada-
uge că aici se as, ezaseră iezuit, ii, oameni foarte cult, i, cari
aveau cunos, tint, ă de ce s-a fost găsit în acest domeniu s, i
comunicau aceasta s, i în Apus, creîndu-se astfel Ardealu-
lui o reputat, ie specială. Nimic mai natural deci decît că
Bongars a venit în părt, ile acestea după asemenea urme.

Descript, ia de călătorie a lui, pe care n-avea intent, ia
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s-o publice, constă din simple note, păstrate între hîrtiile
ce se află la Biblioteca din Berna. Publicată întîi într-o
bros, ură germană, a fost reprodusă în vol. XI din colect, ia
Hurmuzaki.

Sîntem în epoca lui Petru Cercel s, i a lui Mihnea zis
„Turcul”, la 1585.

Petru Cercel e fratele lui Mihai Viteazul, unul din frat, ii
lui, căci era s, i un altul care purta acelas, i nume de Pătras, cu
ca s, i tatăl lor, Pătras, cu cel Bun: i se zicea Pătras, cu cel
din Cipru. O familie foarte bine înzestrată, unii într-un
sens, alt, ii într-altul. S, tim ce a făcut Mihai; Pătras, cu din
Cipru a scris o gramatică grecească, pe care am găsit-o,
sînt mult, i ani de atunci, la Biblioteca regală din Dresda,
purtînd chiar în titlu însemnarea acelui care a făcut-o. Cît
despre Petru Cercel, el a avut o viat, ă foarte zvînturată. Fu-
sese o bucată devreme în Damasc, cum spune însus, i într-o
plîngere a lui, de pe la 1579, către regele Franciei, pome-
nind de nenorocirile copilăriei s, i tineret, ei lui. Reclamă
încă de atunci dreptul de mos, tenire la tronul muntean,
cerînd sprijinul regelui Henric.

După aceea a apucat drumul către Apus. Unul dintre
mult, ii pretendent, i cari apăreau la curt, ile occidentale, îm-
prumutînd bani s, i rugîndu-se de un sprijin diplomatic. A
fost bine primit la curtea acelui rege Henric al III-lea, om
inteligent, vioi, elegant, cam stricat, încunjurat de tineri
cari aveau aceleas, i calităt, i s, i defecte, vestit, ii „mignons”
cu cercelul la o ureche, de unde s, i, pentru el, numele de
„Cercel”. Voevodul român pribeag a stat o bucată de vreme
în preajma suveranului francez, care i-a dat la urmă scri-
sori de recomandat, ie, cu care merge la Constantinopol,
unde ambasadorul francez de Germigny l-a sust, inut, din
ordin s, i din aplecare. Din nenorocire n-aveau bani, nici
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ambasadorul, nici pretendentul, s, i nu se găsea cine să-i
împrumute, nici pe unul, nici pe altul, – s, i acolo lucrurile
nu mergeau fără bani. Cu toate acestea Germigny continu;
stăruint, ele sale, s, i. În cele din urmă, Petru ajunge domn al
T, erii Românes, ti. Venind pe tron, s-a încunjurat s, i el de ita-
lieni, de francezi. A cîrmuit as, a doi, trei ani, nemult, ămind
pe boieri prin părt, ile rele ale guvernării lui, ca s, i prin ce se
nemult, ămesc oamenii mai us, or, adică prin părt, ile bune.
În acest timp a clădit curtea domnească de la Tîrgovis, te
în stil apusean, a împodobit biserica de acolo, a organizat
o armată, a vărsat tunuri, din care o fărîmă, cu vulturul s, i
frumoasa inscript, ie slavonă, se poate vedea încă, păstrată
ca prin minune, la Muzeul militar din Bucures, ti. E, vădit,
un fel de imitat, ie – fără ca modelul să fi existat înaintea
ochilor, dar din cauza aceloras, i curente occidentale – a lui
Despot; numai cît ceea ce făcuse străinul în Moldova, fă-
cea, de data aceasta, în Muntenia, un „drept mos, tenitor”,
rezultatul nefiind as, a de catastrofal.

Cu toate acestea Petru a trebuit să părăsească tronul
muntean, refugiindu-se pe urmă în Ardeal. Prădat, prins,
a fost apoi închis în Maramurăs, , la Hust, de unde a scăpat,
lăsîndu-se cu o funie pe fereastră.

S-a dus din nou în Apus, unde a fost primit ceva mai
rece decît înainte: a mers în Italia, adresînd de acolo scri-
sori desperate către francezi, cari însă nu mai aveau aceleas, i
dispozit, ii fat, ă de dînsul. A stat la Venet, ia un timp, cheltu-
ind din larg – sistemul cel mai obis, nuit pentru a fi crezut
cineva bogat s, i a găsi creditori –, s, i de acolo, cu ajutorul
venet, ienilor, a trecut la Constantinopol, reîncepînd unel-
tirile pentru domnie. Fiind însă tot as, a de sărac s, i fără
sprijin din partea vreunei ambasade, turcii, la un moment
dat, l-au suit într-o luntre spartă s, i l-au înecat în apele
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Bosforului. As, a a murit, pentru a rămînea neîngropat în
veci, fratele lui Mihai Viteazul.

După plecarea lui Petru Cercel s-a împrăs, tiat s, i lu-
mea străină care-l încunjurase un moment, tot, i oaspet, ii
neobis, nuit, i cari t, ineau de persoana lui, fluturi ce jucau în
raza trecătoarei lui lumini. A revenit Mihnea, fiul acelui
Alexandru, despre care o mărturie, citată înainte, îl arată
ca aplecat către catolicism; din parte-i, Mihnea s-a făcut
turc mai tîrziu, dar a luptat împotriva lui Mihai Viteazul,
pentru tronul muntean, rîvnind să fie beglerbeg în părt, ile
acestea.

Pe vremea lui Bongars însă, era un tînăr de douăzeci s, i
cinci de ani, s, i amintirile lui Petru Cercel nu se împrăs, tiaseră.

Călătorul pornes, te vara din Bras, ov, căpătînd după ce-
rere scrisori s, i pas, aport către domnul muntean. Mai avea
scrisori de la unul dintre cei mai însemnat, i reprezintant, i
ai sas, ilor în momentul acela: Albert Huett din Sibiiu, care-
i dăduse s, i scrisori către Mihnea Vodă, pe care-l cunos, tea
îndeosebi. Bongars era întovărăs, it de un cămăras, al lui
vodă, care venise în Ardeal pentru cumpărături, Gulielm
Walter, foarte probabil rudă cu alt Walter, pe care-l vom
întîlni pe vremea lui Mihai Viteazul, traducînd cronica
românească a logofătului Tudose despre cei dintîi ani de
domnie ai acestuia s, i dîndu-i o formă mai potrivită gus-
tului cetitorilor din Apus. La Bras, ov, înainte de a părăsi
oras, ul, el pomenes, te de bîlciul9 de vineri s, i sîmbătă, care
se t, inea în oras, ul acesta.

9Terminul de „bîlciu” vine din ungures, te, „bucsu”, care înseamnă
pelerinagiu; iar terminul corespunzător în Moldova, „iarmaroc”, din
„Jahrmarkt” al sas, ilor; noi mai avem s, i alt termin însă pentru asemenea
adunări, s, i anume „nedeie”, care vine de la „nedelia”, ce înseamnă
slavones, te „Duminică”. Se mai întrebuint, a s, i cuvîntul „tîrg” în acelas, i
sens.
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Ni se spune că la acel bîlci se întîlneau negustori din
oras, ele noastre; „s, i vin” ni spune el, „s, i oameni din Munte-
nia s, i Moldova”. Probabil cei din împrejurimi, s, i, pe lîngă
aces, tia, oaspet, i întîmplători cari se găseau în oras, : atîtea
familii boieres, ti refugiate, ambasadori, curieri.

Cum era bîlciul acesta din Bras, ov putem să s, tim, dealt-
fel, printr-o icoană care s-a păstrat s, i de pe care o copie
se găses, te la Academia Română, reprezintînd pe acela
din Bras, ov în veacul al XVIII-lea, cu săteni de ai nos, tri,
îmbrăcat, i în constumele lor pitores, ti, cu călugări, preot, i,
boieri – în acest caz purtînd costumele epocei fanariote
– cu negustori sas, i; tot felul de lucruri sînt expuse, de la
icoanele s, i crucile pe care le vindeau monahii pînă la pro-
dusele sătenilor s, i la obiectele fabricate de sas, i, cu toatele
expuse în corturi sau, cum se mai zicea, s, atre10.

Fiindcă Bongars trebuia să păs, ească într-o t, ară cu to-
tul necunoscută, cu privire la care umblau tot felul de le-
gende urîte – „die wilde Walachei” a dus, manilor nos, tri
din vremuri mai nouă era în mintea multor călători, cu
mai multă dreptate, s, i pe vremea aceea, – Bongars luase
scrisori de la sfatul Bras, ovului către Mihnea Vodă s, i că-
tre marele vornic al T, erii Românes, ti, Dimitrie. În acelas, i
timp, fiindcă se cere o „carte de drum s, i de trecere” la Bran,
el se îngrijes, te să aibă această hîrtie.

Face drumul pe la Rîs, nov, una din cele mai vechi as, ezări
din părt, ile acestea, – Rosenau al sas, ilor fără îndoială n-a
dat Rîs, nov, s, i trandafiri as, a de mult, i în părt, ile acelea de
munte nu se întîlnesc ca la Cazalîcul bulgarilor; dealtfel
poate că grădinăria persană nu adusese încă trandafirii,
al căror nume nu e românesc, ci grecesc („treizeci de foi”).

10„S, atră“, la început, n-avea nici un sens t, igănesc; acela dintre
dregătorii domniei care îngrijea de corturi se chema s, ătrar.
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Călătorul află la Bran castelul, care oferea s, i un adă-
post drumet, ilor. Se arată cum era păzit hotarul: o parte
din garnizoană ies, ea dimineat, a, altă parte seara pentru a
străjui linia: erau două schimburi. La o leghe dincolo de
Bran e hotarul, însemnat cu o cruce. S, i, deci, pe lîngă cru-
cile care se ridicau ca să se însemne locul unde se săvîrs, ise
o crimă sau se petrecuse un eveniment istoric, era s, i crucea
de hotar. În Moldova, adăugim, pentru hotarul mos, iilor
între sine, ca s, i pentru hotarul t, erii, se întrebuint, a nu cru-
cea, ci as, a-numit, ii bouri, nis, te stane de piatră, pe care,
mai bine sau mai rău, era schit, at un bour, care se făcea
uneori s, i din lemn; cînd era vorba de o nouă hotărnicie, se
spunea că „s-au mutat bourii”.

După ce s-a trecut granit, a, se face coborîs, ul pe la Piatra
lui Craiu. Nu existau, fires, te, s, osele, pe care Apusul însus, i
le-a întrebuint, at abia în secolul al XVIII-lea. Drumul era
foarte greu. Trăsurile, care pe vremea aceea se ziceau sau
rădvane, cu un termin slavon, sau cocii, termin unguresc-
nemt, esc („Kutschen”), sau hintae, cuvînt tot unguresc,
trăsurile acestea se coborau cu funiile, ca la mănăstirile de
pe stînca din Tesalia, de la Meteore, sau la Muntele Sinai.

Cu carăle se trece apoi Dîmbovit, a, la vad. Drumul se
făcea foarte încet din cauza greutăt, ilor extraordinare pe
care le oferea. O noapte o dormise călătorul la Bran, o alta o
va petrece într-un sat pe Ialomit, a. Pe drum, Bongars vede
cetatea lui Negru Vodă, care se pomenes, te s, i cu ocazia
retragerii lui Mihai Viteazul după lupta de la Călugăreni.

Ne oprim pentru a spune, în ce prives, te pe Negru Vodă,
că vechea părere cum că principatul muntean ar fi fost în-
temeiat de Radu Negru Vodă este cu totul gres, ită s, i foarte
tîrzie. Radu se bucură de această favoare de a fi fost consi-
derat ca întemeietorul principatului pentru că a fost acel
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înaintas, al lui Mircea care a contribuit esent, ial la facerea
mănăstirii Tismana s, i călugării cari ei au dat întîiele anale
muntene, cum cei din Putna au dat pe cele dintîi ale Mol-
dovei, au pomenit pe cel mai vechi domn pe care-l s, tiau
ei, făcîndu-se o confuzie între Radu, dovedit documentar
înainte de Mircea, s, i un închipuit Radu din secolul al XIII-
lea. În ce prives, te pe „Negru”, e Neagu, Neagoe Basarab
însus, i, care, tot fiindcă a făcut o mare mănăstire, cea de la
Arges, , unde iarăs, i s-au scris, fără îndoială, anale, a trecut
în cîntece ca s, i în legenda populară s, i în nomenclatura
determinată de acestea. Cum în Moldova toate lucrările
mai vechi, mai frumoase, mai impunătoare erau puse în
sama lui S, tefan cel Mare, tot as, a aici ele se puneau în sama
lui Negru sau Neagu-Neagoe. La început, pe la sfîrs, itul ve-
acului al XVI-lea, se zicea numai Negru Vodă: ideea unui
Radu Negru e mult mai recentă.

Noaptea următoare, Bongars e găzduit la Tîrgovis, te.
Cum era oras, ul atunci, se va vedea îndată din călătoria ita-
lianului Botero. Aici, la Tîrgovis, te, t, ineau ospătărie pentru
străinii catolici, fiind îndatorit, i la aceasta prin datinile lor,
as, a cum se obis, nuia s, i la mănăstirile noastre, francisca-
nii, de multă vreme as, ezat, i în oras, s, i cărora lumea li zi-
cea „barat, i”, de la cuvîntul unguresc care înseamnă „frate”
(slav.: brat. Cf. Bărăt, ia, biserica catolică din Bucures, ti).
Aici nu era, ca la Cîmpulung, un străvechi „Cloas, ter» ca al
vechilor cavaleri teutoni, din care se păstrează încă piatra
de mormînt a lui Laurent, iu, „conte de Cîmpulung” pe la
1300, ci franciscanii unguri din Ardeal întemeiaseră o bise-
rică mai modestă, deservită apoi de italieni: am pomenit
de întîlnirea călătorului italian de la Valle, la începutul
acestui veac, cu călugării de aici.

Pe timpul lui Radu de la Afumat, i, marele luptător con-
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tra turcilor, Arges, ul era un vechi scaun de domnie, încu-
njurat de prestigiul trecutului, dar domnii stăteau mai
mult la Tîrgovis, te. Dacă n-ar fi fost as, a, nu s-ar fi făcut,
pe vremea lui Neagoe s, i a lui Radu, vechea mitropolie de
aici, clădire de toată frumuset, a, pe care Lecomte du Noüy
a găsit cu cale s-o strice. Ridicată în veacul al XVI-lea, re-
parată de Brâncoveanu, era împodobită cu o mult, ime de
morminte; o încununau mai multe turle decît orice altă
biserică din tot cuprinsul pămîntului românesc; avea s, i un
pridvor frumos, s, i înfăt, is, area ei de total era cu adevărat
grandioasă.

Celelalte biserici din Tîrgovis, te, unele frumoase – căci
nu s-a resimt, it s, i aici cutremurul cel mare de la 1802, dă-
rîmînd turnurile, s, i n-a fost nevoie să se înlocuiască prin
odioasele cutii de lemn îmbrăcate în tinichea s, i spoite cu
chinoros, care datează din secolul al XVII-lea s, i al XVIII-
lea. Biserica domnească este singura mai veche, fiind ante-
rioară chiar lui Petru Cercel, care o refăcu: a fost restaurată
de Matei Basarab s, i pe urmă mărită de Brâncoveanu, iar
o ultimă reparat, ie i-a dat, pe la 1790, unele din picturile
care se văd azi.

Aceasta era Tîrgovis, tea de atunci, după aceea Bongars
merge la Bucures, ti.

Continuîndu-s, i drumul, din nou pe cursul Dîmbovit, ei,
francezul ajunge acolo unde, spune el, este curtea.

Mutarea capitalei aici, cu toate că în acest oras, rezi-
dase Radu cel Frumos s, i, cînd s, i cînd, s, i alt, i domni de la
sfîrs, itul veacului al XV-lea, a trebuit să se facă din nou în
veacul al XVI-lea, fiindcă pînă la Radu Paisie, pînă la Mir-
cea Ciobanul, cum am spus, domnii aveau legături strînse
cu Ardealul s, i de aceea tindeau către munte. Bucures, tii, pe
vremea lui Bongars, erau deci încă o capitală nouă. În deal,
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la Radu Vodă, se vedea bisericut, a lui Alexandru Vodă, care
a fost prefăcută pe urmă de Radu, fiul lui Mihnea, despre
care a fost vorba mai sus. Iar „biserica lui Bucur” e numai
bolnit, a de îngropare a călugărilor de la Radu Vodă.

Partea cealaltă a Bucures, tilor era, cum am văzut, cu
totul nouă. Curtea veche fusese făcută abia de urmas, ul
lui Mircea, Petru Vodă, s, i frat, ii lui. Ea însemna un punct
fixat pe malul celait al rîului. Oras, ul era, dealtfel, s, i din-
colo foarte restrîns. Pe la 1630 biserica Slobozia se afla în
cîmp, s, i acolo s-a dat o luptă intre boierii pribegi s, i Leon
Vodă, crucea din curte amintind tocmai de această luptă
s, i arătînd locul unde au fost îngropat, i boierii s, i soldat, ii
căzut, i în jurul lor.

A doua zi după sosirea la Bucures, ti, Bongars se pre-
zintă la Divan, s, i Domnul, care era foarte iubitor de străini,
dacă n-ar fi fost de altceva măcar din cauza exemplului
pe care-l dăduse Petru Cercel, îi pune, prin tălmaciul său.
Întrebarea, naivă, dacă nu consimte să între în serviciul
lui. Ni închipuim că Bongars n-avea nici pe departe ase-
menea intent, ii. În acelas, i timp însă face să-l întrebe un
lucru pe care bietul învăt, at francez îl uitase cu desăvîrs, ire,
anume: ce pes, ches, aduce? Bongars nu era ambasadorul
nimănui, el venea numai pentru s, tiint, a sa privitoare la
antichitate, s, i a trebuit să declare că nu aduce nici un ca-
dou. N-a fost nici o supărare: era o întrebare obis, nuită,
o simplă datorie de bunăcuviint, ă. În schimb domnul, cu
toate că nu primise nimic, acordă tainul, căci orice oas-
pete venea la curtea domnească primea acest tain. Pentru
vremea aceasta, Iacob Paleologul, o rudă a doamnei Eca-
terina, mama lui Mihnea, ni spune din ce se compunea
tainul său: din pîne, carne, găini, vin etc. Cuvîntul „tain”
este turcesc, dar bizantinii aveau obiceiul să primească
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astfel pe călători, ducîndu-i în as, a-zisele xenodochii, ote-
luri unde străinii aveau toată întret, inerea, des, i apusenii
se plîngeau de put, ina hrană, ce căpătau după obiceiul gre-
cesc, oriental.

La 1-iu iulie postelnicul se înfăt, is, ează în casa unde
stătea Bongars s, i-i cercetează hîrtiile, care vor fi traduse de
franciscanii din Bucures, ti – prin urmare erau franciscani
s, i la Bucures, ti – s, i de ragusani, atît de influent, i atunci încît,
pe lîngă cei cari t, ineau vama moldovenească în arendă,
unul din frat, ii de Marini Poli, Ioan, care era agent politic s, i
supt Mihai Viteazul, t, inea pe Prepia, o nepoată a doamnei
Ecaterina. S, i un marsiliez, Barthélémy Bertrandy, era
as, ezat în t, ară. Hîrtiile acestea se restituie s, i, fără o nouă
audient, ă la domn, ca unul ce nu era ambasador, Bongars
pleacă a doua zi, cu un pas, aport redactat în slavones, te.

I se oferă s, i facilităt, i de călătorie: va fi dus cu carăle
domnes, ti, care plecau la Constantinopol cu tributul s, i dă-
rile – les carres dominesques – pentru turci, cară acoperite
cu stofe tari s, i pecetluite cu pecetea vistieriei. Căci banii
nu se numărau, ci se cîntăreau după un vechi obicei răsă-
ritean – tatarii, de exemplu, socoteau cu as, a-numitele so-
mmi, greutăt, i din anume metal. Ni s-a păstrat s, i o chitant, ă
turcească pentru plata tributului pe vremea lui Petru Vodă.

La carăle acestea domnes, ti îl duce pe drumet, un por-
tar, căci el avea grija călăuzirii străinilor. Se trece podul
peste Arges, , pe locul unde erau Calugărenii – căci lupta lui
Mihai s-a dat pe podul drumului mare, peste mlas, tinile
Neajlovului. ca a lui S, tefan la podul drumului mare, pe
Racovăt, , către Vaslui. Se ajunge astfel la Giurgiu.

Aici era încă cetatea turcească pe care Mihai Viteazul
s, i Sigismund Báthory – s, i inginerii toscani întrebuint, at, i
cu acest prilej au lăsat o descriere asupra căreia vom reveni
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pe urmă – au cucerit-o la 1595. La Rusciuc se trece plătind
trei taleri la vamă pentru a se continua călătoria, care nu
ne mai interesează.

Acum, după călătoria aceasta a lui Bongars, cîteva cu-
vinte despre călătorii englezi cari au fost tot pe vremea
aceea la noi, călători ale căror descrieri ni s-au păstrat într-
o culegere de acte privitoare la drumurile făcute de englezi
în deosebite regiuni ale lumii, a lui Hakluyt.

John Newberie, întră la noi, în 1582, pe gurile Dunării,
plătind două la trei coroane dregătorului turc. De la Isacce
el trece la Reni, unde află copii cu cercei de aur, femei
cu monede de argint în cosit, e s, i cut, ite în brîu – t, igani s, i
t, igance. După ce pomenes, te de ieftinătatea pes, telui, el
înfăt, is, ează mai departe calea lui pe Prut, prin Fălciu la
T, ut, ora, apoi la Ias, i, unde vames, ul Nicolae Nevridi lua 24
de aspri pe vite s, i 5 lei, 10 aspri pe butea de vin. S, i aici se
înseamnă curtea cu împrejmuirea de gard, heles, teul s, i –
spînzurătoarea. În fat, ă, pe deal, mănăstirea Socolei11.

Avem apoi două însemnări privitoare la drumul prin
Moldova al lui John Austell s, i Iacob ManucchioIv.

Iată ordinul pe care-l primes, te domnul din partea tur-
cilor ca să dea ospitalitate călătorilor englezi în 1586:

„Să s, tii tu, care es, ti domn al Moldovei (al Munteniei),
s, i alt, i ofit, eri ai nos, tri cari stăpînit, i s, i locuit, i pe calea pe
care se trece de obicei în Moldova (Muntenia), că amba-
sadorul Angliei”, – pe vremea aceea începuseră întîile le-
gături urmate între Anglia s, i Poartă s, i, după primul am-

11V. Iorga, Histoire des relations anglo-roumaines, Ias, i, 1917, p.
8–9; cf. Beza, Papers on the roumanian people and literature, Londra,
Macbride, 1920, p. 22–3 – John Smith, supt Moviles, ti, dă numai s, tiri de
luptă ca ale lui Joppecourt; cf. Iorga, o.c., p. 23–4; Beza, o.c., p. 23. V. s, i
Lithgow, în Iorga, o.c., p. 33–4; Studii s, i documente, XXIII, p. 459–63.
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basador, care a apărut mai scurtă vreme, Harebone, de
care vom vorbi îndată, a venit altul, Eduard Barton, care a
avut legături foarte strînse cu Moldova, întovărăs, it fiind
în afaceri cu anumit, i evrei prefăcut, i în supus, i englezi, el
însus, i finant, înd la Poartă pe Aron Vodă, contemporanul
lui Mihai Viteazul, s, i negociind cu acesta pentru pacea
cu sultanul, –, „trimet, înd doi nobili englezi cari voiesc să
plece în Anglia, pe Henry Austel s, i Giacomo de Manucchio,
a cerut de la înălt, imea noastră scrisori de liberă trecere
prin stăpînirile noastre, cu o slugă pe lîngă ei. De aceea
vă dăm cu strînsoare vouă s, i tuturor dregătorilor nos, tri
celorlalt, i pe la cari vor trece ca, primind această poruncă
a noastră, să avet, i deosebită grijă s, i să luat, i sama să fie
îngrijit, i aces, ti călători cu ospitalitate în acest drum al lor,
pe bani dîndu-li provizii pentru ei s, i caii lor, as, a încît să
n-aibă de ce se plînge pe urmă de voi. Dacă, din întîmplare,
ar veni în vreun loc unde ar trebui să se teamă pentru per-
soana sau averea lor, să te îngrijes, ti ca ei să fie păzit, i de
oamenii vos, tri, s, i să meargă cu ei prin toate locurile de
bănuială, avînd tovarăs, i destui. Ci să băgat, i bine de samă
ca ei să nu ducă din t, ara noastră vreunul din caii ce pot fi
de folos” – caii erau oprit, i la export s, i de domnii cei vechi
s, i de turci, ca o contrabandă de război. „Ascultat, i porunca
noastră s, i dat, i crezare pecet, ii noastre.”

Călătorii merg, la 1586, de la Varna la Isaccea. „S, i am
întrat în Isaccea» – oras, ul se chema în vechile izvoare, nu
cu numele acesta, care poate fi românesc s, i vechi în legă-
tură cu un stăpînitor din veacul al XI-lea care se chema as, a:
terminul slav era Oblucit, a – „s, i am întrat în t, ara Moldovei,
unde sînt cres, tini, supus, i turcilor.” După aceea apucă o
cale cu totul neobis, nuită: de-a lungul Prutului, mergînd
pe la Fălciu, – un tîrgus, or cu oarecare important, ă.
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Vor fi trecut s, i pe lîngă Hus, i, cu biserica lui S, tefan cel
Mare, pe Drăslavăt, , în fat, a satului de catolici Cornii12.

Călătorii se urcă apoi la Prut în sus, ajung la Ias, i, căruia-
i zic: „Capitala Moldovei” – călătorul polon cu cît, iva ani îna-
inte zicea numai „una din capitale”. S, i se adauge: „unde
Petru Vodă, domnul acestei t, eri, îs, i are res, edint, a, s, i de la
care am primit mare curtenie, ca s, i de la boierii curt, ii sale”.
Li se dau păzitori, fără plată, desigur, s, i tain, întocmai ca
lui Bongars, dincolo.

Ei se ridică apoi pe linia Prutului pînă la S, tefănes, ti s, i
merg la Hotin, apoi la Camenit, a.

Avem acum s, i călătoria, arătată printr-un pas, aport
din 15 mart 1579, a lui Gulielm Harebone, ambasadorul
englez chiar, prin aceeas, i Moldovă.

Un privilegiu de comert, din 25 august 1588 acordat
ambasadorului e cunoscut ca „tratatul” cu Petru S, chiopul.
Tipărit în „Uricariul” lui Codrescu, IV, s, i aiurea, el ni-a
servit, pe o vreme cînd se discuta dacă t, erile noastre au fost
provincii turces, ti sau ba, dacă aveam autonomie sau ba,
dacă ni era sau ba îngăduit dreptul de a încheia tratate, în
timpul Congresului de la Paris, care hotăra asupra soartei
noastre.

Harebone însus, i scrie as, a despre una din călătoriile
lui: „Am ajuns (cu patruzeci de persoane), la 4 septembrie
1585 în Moldova. După porunca sultanului am fost primit
foarte curtenitor, de Petru, domnul t, erii, grec de religie”13.
După aceea spune că a trecut în Polonia, fără să dea alte

12Strămos, ul e un Hus, ul; nu poate fi vorba de husit, i, cari nu se
dovedesc a se fi chemat as, a. Episcopia era să se întemeieze în curînd.

13V. Hurmuzaki, III, p. 122, Nr. 107; XI, la locurile arătate în tablă.
Cf. Iorga, în Mélanges Bémont, în Relations anglo-roumains s, i în
Istoria comert, ului, I.
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amănunte.
Dealminteri s, i altă dată a trecut Harebone pe la noi,

fiindcă ambasadorul imperial spune la 22 iulie 1581 că „Gu-
lielm englezul” a plecat prin Moldova s, i Polonia la Danzig
s, i apoi în Anglia: legătura Danzig-Constantinopol se făcea
pe vremea aceea pe aici.

La 1587 nis, te ardeleni străbăteau Moldova mergînd
de la Sigismund Báthory, print, ul lor, în Polonia, unde,
murind regele S, tefan din aceeas, i familie, o mos, tenire pă-
rea că s-ar putea deschide pentru tînărul ambit, ios care
stăpînea în Ardeal14.

De la Bras, ov se trec greu munt, ii spre Oituz: trebuie ca
tot, i să ajute la ridicatul cărut, elor, solii singuri, cu cancela-
riul Wolfgang Kovacsöczy în frunte, rămîind călări. Prin
noapte adincă se străbat, la lumina faclelor, pădurile de
la hotar, foarte dese: un rîu iute curge alături cu zgomot
printre foarte înalte stînci. Toate năcazurile acestea sînt
înfăt, is, ate foarte pitoresc în latina diacului anonim. Se
doarme după putint, ă, fără hrană, în mijlocul noroaielor
s, i în pis, catul t, int, arilor. Pe la straja ungurească, împo-
triva moldovenilor s, i a tatarilor, se ajunge la Trotus, , unde
as, teaptă mehmendarii cu obis, nuitul tain.

Aici autorul, Ioan Deczy, se crede dator cu notit, e ar-
heologice cu privire la sensul cuvîntului de „Valahie”, care
nu vine de la Flaccus, ci de la cuvîntul german pentru itali-
eni: în adevăr aici se vorbes, te o limbă latină, des, i foarte
stricată. T, ară bogată, bună de cultura vit, ei, dar sărăcită
de tirania domnilor, pe cari storcîndu-i turcii, s, i ei storc
pe supus, i.

14Hodoeporicon itineris transsylvanici, moldavici etc., Wittenberg,
1587; în articolul d-lui Motogna din Revista istorică, XI, p. 15 s, i urm. Cf.
s, i nr. 4-5 următor.
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Cale mai bună pînă la Bacău, unde se trece greu Bistrit, a,
unul din foarte frumoasele rîuri ale t, erii. Romanul e pe
„foarte limpedea” Moldovă, ai cării afluent, i sînt prezintat, i
în dezordine (e s, i Oltul, Arges, ul!); aici sînt s, i negustori
turci. Se ajunge la satul „Aracele”, unde a fost odată s, i
popasul regelui S, tefan. La Suceava, „foarte frumos” pala-
tul; s, i cetate distrusă: se amintesc domnii de la S, tefan cel
Mare la Despot, la Ioan Vodă cel nou, cu atît de „tragicul
sfîrs, it”, la Potcoavă cel tăiat la Liov.

Prutul e trecut la „Forum Amans” (?) s, i de aici începe
pustiul tatarilor s, i cazacilor. Cancelariul s, i Gas, par Kor-
nis, care era să fie dregătorul lui Mihai Viteazul în Ardeal,
pun cinci t, erani să conducă ambasada prin locurile acelea
primejdioase.

0 O altă povestire, de Gyulaffy Lestâr, ment, ionează la
Suceava peirea lui Despot, înseamnă trecerea pe la Siretiu,
lîngă rîul revărsat, oprirea la Cernăut, ul plin de rus, i, unde
se ia ca vamă peste 100 000 de florini pe an: la acel tîrg al
Rusaliilor vede ducîndu-se 30 000 de vit, ei în pret, de 80
000 de florini15.

Să mai adăugim încă un lucru: navigat, ia. Pe Nistru s, i
atunci umblau luntri. La un moment dat a fost chiar un
plan, pe care-l găsesc foarte interesant, de a face Nistrul
navigabil. Planul de a face navigabil Oltul e de-abia din
secolul al XVIII-lea, administrat, ia imperială din Ardeal
gîndindu-se la aceasta. Dar planul pentru Nistru e încă
din 1568, făcut de un florentin, care cerea în schimb numai
să i se acorde, după această lucrare, scutirea pe opt ani
a mărfurilor lui. El e pomenit într-un izvor, descrierea
Poloniei s, i părt, ilor vecine, de abatele italian Ruggiero.

15După Monumenta Hungariae Historica, clasa II, XXXI, p. 20,
acelas, i în aceeas, i revistă, XI, p. 96–7.
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XIV. Un călător italian înainte de Mihai
Viteazul: Botero

Nici unul din călătorii pe care i-am înfăt, is, at pînă acum
nu era călător de profesie; de data aceasta venim la cel
cu această calitate: italianul Giovanni Botero1, abate al
mănăstirii San-Michele în Chiusa, iezuit, secretar al lui
Borromeo, s, i în această calitate trimis la Paris; mort la Tu-
rin la 1617. El a întrebuint, at cea mai mare parte din viat, a
lui anume pentru călătorii, de pe urma cărora a strîns o
mult, ime de informat, ii foarte pret, ioase, avînd doar singu-
rul păcat că nu se poate fixa data exactă cînd cutare sau
cutare din s, tiri au fost strînse. Opera rămîne mai mult
ceea ce italienii numeau „relazioni”, rapoarte ca acelea pe
care le făceau bailii venet, ieni de la Constantinopol. Dar
dintr-însa putem culege s, i lămuriri de mare important, ă
cu privire la starea t, erilor noastre pe la 1580–90.

Botero, care cunos, tea bine t, erile noastre fără să putem
stabili cînd a fost pe aici, s, tie că moldovenii sînt numit, i de
turci: carabogdani, – turcii avînd obiceiul de a numi fie-
care t, ară după acel stăpînitor pe care-l cunos, teau întîi; de
exemplu parte din Grecia continentală se chema la dîns, ii

1Mai multe edit, ii.



provincia lui Carol, Carl-III; Dobrogea, după Dobrotici
care a stăpînit pe aici, Dobrugi-III. În cazul acesta, deci,
Moldova e după Bogdan Orbul, presupusul închinător al
t, erii, sau poate după Bogdan întemeietorul, iar numele de
cară „negru”, pe care călătorul se trudes, te să-l explice după
coloarea întunecată a grînelor moldovenes, ti2, fiind în le-
gătură cu designat, ia turanică, după coloare, a punctelor
cardinale.

Definind Basarabia în sensul cel drept – „Basarabia
este deasupra mării, unde e Cetatea Albă” –, se descrie
Moldova întreagă astfel: „Moldova este o t, ară s, easă s, i ro-
ditoare, dar rău t, inută”, „mal tenuta” – „bună t, ară, rea
tocmeală”, spune proverbul; „fiecare lucrează aici cit vrea,
as, a e de mare mult, imea terenurilor s, i rărimea locuitorilor,
cari, pe lîngă aceasta, sînt s, i lenes, i s, i se bucură de lenea
lor”. S, i aiurea el spune că locuitorii sînt bet, ivi s, i lenes, i,
trăind în case acoperite cu stuf.

Desigur explicat, ia acestei critice sociale trebuie cău-
tată în altceva decît în plăcerea pe care o simt oamenii de
a fi lenes, i. Acel care simte plăcerea de a fi lenes, este fără
îndoială bolnav, fiindcă act, iunea însăs, i a viet, ii produce
plăcere s, i munca pentru omul sănătos este un ves, nic izvor
de mult, ămire. Pentru secolul al XVII-lea această „lene” are
însă o explicat, ie, care nu este cea de acum, a stoarcerii pu-
terilor, întret, inute cu o hrană mizerabilă, prin sfort, ările
urias, e ale scurtei perioade agricole s, i fără îndemnul pe
care-l dă posibilitatea progresului economic. Pe atunci nu
era încă principala condit, ie a unei munci ordonate, care
este valoarea economiei păstrate în formă de capital: t, ara
abia începuse să aibă legături care să-i ceară bani. Banul
nostru prinde a fi cerut pe la anul 1570–80, cînd tributul

2Perché fà il formento nero.
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trebuia să-l plătim turcilor în monedă –, s, i din acest fapt a
rezultat serbia t, eranului, care nu dispunea de bani, oricît
de bogat ar fi fost în lucruri. Cumpărăturile zilnice s-au
făcut abuziv. Acesta a fost un abuz asămănător cu ceea
ce s-ar întîmpla cu o familie foarte săracă ce ar vinde pe
un pret, de nimic singurului cumpărător posibil cine s, tie
ce juvaier vechi pentru că trebuie, a doua zi, să răspundă
unei nevoi care nu poate fi zăbovită. Pe de altă parte, ca-
racterul pantehnic al t, eranului nostru, destoinicia lui în a
face toate cele ce-i sînt de nevoie era mult mai însemnată
pe vremea aceea decît acum. Mes, tes, ugarii străini erau
put, ini, iar, afară de dîns, ii, pe lîngă boieri, pe lîngă mănăs-
tiri s, i episcopii, lucrau doar mes, terii t, igani robi, cari nu
serveau decît pe stăpînii lor.

La tîrg nu se găsea mai nimic, căci tîrgurile, în forma
caracteristică Moldovei, datează de pe la 1830–40. Să se
mai adauge faptul că atunci femeia era liberă de munca
la cîmp: se zicea „rumân” în T, ara Românească s, i „vecin”
în Moldova t, eranului neliber, dar niciodată nu se zicea
„vecină” în sens de femeie neliberă, s, i o singură dată am
găsit cuvîntul „rumână”, din gres, eală. Cînd se vindeau
mos, iile, se însemnau bărbat, ii îndatorit, i la muncă, nici-
odată însă femeile: sistemul acesta de a robi femeia la
munca ogorului, care a adus s, i degenerarea populat, iei, e
o eroare economică s, i un act de barbarie socială pe care
epocele mai vechi nu le-au cunoscut. Toată arta noastră
populară, as, a de strălucită, n-ar fi existat dacă femeia ar fi
muncit de-a valma cu bărbatul la cîmp.

Iată deci explicat, ia „desfătării în lene” de care vorbes, te
Botero, care-s, i închipuie că t, erile noastre erau cam ca Lom-
bardia sau alt t, inut fericit al Italiei sale, în care s, erbia nu
era cunoscută s, i t, eranii liberi aveau ogorul lor, iar oras, e în-
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floritoare stăteau lîngă sate, as, a încît omul avea s, i plăcere
s, i avantagiu în a munci, strîngînd capital s, i putîndu-s, i
procura plăceri ale viet, ii pe care ai nos, tri nici nu le bănu-
iau.

Botero, care a cunoscut t, ara mai bine în părt, ile basa-
rabene, spune că lipseau codrii s, i focul se făcea din stuppi,
„étoupes», de fapt: tîzîc, ca în Dobrogea s, i ca în unele părt, i
din Basarabia pînă azi, supt influent, a s, i a tatarilor, cari
obis, nuiesc încă acest fel de a se încălzi. Dimpotrivă, în
Moldova dintre Prut s, i Carpat, i ca s, i în Muntenia, erau ne-
numărate pădurile s, i codrii, as, ezările sătes, ti găsindu-se
de-a lungul rîurilor, în lunci, sau în poieni, de unde nu-
mărul mare de localităt, i al căror nume e întovărăs, it de
cuvîntul „poiană”: Poiana T, apului etc.

În ce prives, te izvorul de bogăt, ie al vitelor, se spune că
ele sînt în număr foarte mare, de se scot foarte multe s, i
pentru t, erile vecine, cum s-a văzut s, i din expunerea lui
Graziani.

Pentru întîia oară însă la Bongars s, i la Botero se pomenes, te
despre saline, cu drobul ca „marmura sură”, despre mi-
nele de la noi, care n-au fost căutate cum trebuie din cauza
lăcomiei turcilor; ba chiar, mult mai tîrziu o propunere de
a se exploata minele noastre venind de la rus, i prin faimo-
sul Trandafilov, pe la 1840, din aceeas, i temere s-a refuzat,
ca fiind oferta unor străini primejdios, i. Totus, i călătorul
adauge că se găses, te aur în rîuri, des, i minele de aur s, i
de argint nu se caută din acea pricină a turcilor. Pentru
culegerea aurului din rîu se întrebuint, au anumite cate-
gorii de t, igani: aurari, zlătari, superiori lingurarilor, cari
lucrau lemnul, s, i altor categorii t, igănes, ti: în legătură cu
mănăstirea mai ales, se spăla astfel aurul din rîuri, din Olt,
aur care venea din Ardeal, din minele exploatate continuu.
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Se vorbes, te s, i de „ceara” minerală de lîngă Tîrgs, or, un fel
de „păcură”, servind la facerea luminărilor. Să nu uităm
pomenirea marii bogăt, ii de miere s, i de ceară.

Vistieria lua o dijmă de la toate produsele: de la oi,
gos, tina, de la porci tot as, a; de la vitele albe mai tîrziu s-a
luat văcăritul, pe vremea lui Brâncoveanu, care îndrăzni,
la munteni, să se atingă de această bogăt, ie a boierilor.
De la albine se culegea albinăritul, s, i Botero ne asigură
că se luau din acest venit 100 000 de scuzi pe an numai
de domnie. Mierea aceasta din Moldova se expedia prin
Italia încă de pe vremea lui Alexandru Lăpus, neanu, care
a întrat în discut, ii formale cu negustori italieni, floren-
tini s, i venet, ieni, pentru exportul de vite s, i alte produse
moldovenes, ti (1560)3. La Venet, ia se trimetea s, i ceară, as, a
încît frumoasele pecet, i venet, iene s, i lumînările care au ars,
fără să afume mozaicele s, i picturile nepret, uite, în splendi-
dele biserici din acest oras, erau datorite sporului harnice-
lor albine moldovenes, ti. În general, spune Botero, dijmele
produc, la un loc, visteriei un venit de două milioane de
scuzi, ceea ce era enorm pentru vremea aceea.

În Moldova sînt cincisprezece oras, e, iar în Muntenia,
mai put, ine: Tîrgovis, tea, unde locuies, te domnul, era încu-
njurată, cum este s, i acuma o curte t, erăneasă, cu gardul
de răchită bătut uneori s, i cu lut, cu o împrejmuire de pali-
sade umplută cu pămînt; zidăria, din care se văd rămăs, it, e
s, i astăzi, datează – am spus-o – numai de pe vremea lui
Matei Basarab.

Oras, ul avea, după alt izvor4, o mie de case românes, ti,
s, i săses, ti abia douăzeci s, i două; capela Sf. Francise era în
ruine; la Sf. Martin servea un preot luteran.

3Iorga, Istoria comert, ului, ed. II, p. 191 – 2.
4Hurmuzaki, III, p. 94–5.
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Se mai vorbes, te acolo s, i de Cîmpulung, cu nouă sute
de case (patruzeci s, i nouă săses, ti), de Rîmnic, unde se
mai află catolici în douăzeci de case, de Brăila, de Tîrgs, or,
Tîrs, or, care a avut oarecare important, ă odinioară, fiint, înd
ca oras, încă din secolul al XV-lea, cînd a fost omorît acolo
un domn, Vladislav, dacă nu Vlad Dracul s, i fiul său, iar
biserica mai veche în Tîrs, or e numai din veacul al XVII-lea.

Ga situat, ie politică, în ce prives, te legăturile cu turcii,
Botero constată că domnii Moldovei datoresc ajutor turci-
lor. Aceasta ne face a veni la originea s, i caracterul acestor
relat, ii.

Ele erau încă ale unui vasal, fiindcă turcii se deprin-
seseră cu un anume sistem feudal pe care-l găsiseră la
întrarea în Peninsula Balcanică, formînd un element de
căpetenie în statul sîrbesc s, i în cel bulgăresc. Astfel eram
datori să servim, afară de tribut, de pes, ches, ul care era tri-
mes suzeranului, de daruri către cei puternici la Poartă, ca
un element de politet, ă, de omenie, s, i furnituri de război:
lemne, grîne, catarge s, i altele. As, a încît datoria pe care o
aveau pe urmă t, erile noastre de a da anumite provizii la
Poartă în mod normal, pe pret, fix, mult inferior valorii lu-
crurilor vîndute, este în legătură cu îndatorirea primitivă
a furniturilor de război. Tot as, a salahorii cari se cereau
pentru cetăt, i erau iarăs, i o consecint, ă a obligat, iei noastre
de a ajuta în război pe „împăratul” păgîn, căci a fost un
timp cînd ni se cerea s, i un ajutor militar, numai cît foarte
răpede s-au înlocuit contingentele de ostas, i cu această
salahorie care a fost o dezonoare pentru t, erile noastre.

Ca un adaus la aceste îndatoriri am văzut că turcii îm-
piedecau exportul cailor, pe cari-i rezervau pentru oastea
lor, întrucît nu mai erau întrebuint, at, i de domn pentru
nevoile militare. Vorbind de cai, Botero spune că aces, tia
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sînt „de o putere s, i o răsuflare neobosită”. E vorba de caii
mărunt, i, rasă de stepă, întrebuint, at, i s, i de cazaci, călut, ii
cumint, i s, i răbdurii, pe cari în timpuri mai noi i-am despret, uit
as, a de mult, fără să ne gîndim că sînt singurul fel adapta-
bil împrejurărilor de climă s, i condit, iilor în care trăies, te
cea mai mare parte a populat, iei noastre. Atîtea încercări
făcute cu animalele de aiurea n-au reus, it. Pe cînd în seco-
lul al XVIII-lea boierii s, tiau să crească aces, ti cai indigeni
din cari se făcea remonta austriacă, daneză, prusiană – s, i
cel dintîi consul al Prusiei pe care l-am avut, pe la 1780, un
dascăl nemt, esc, anume König, fusese instalat în rîndul
întîi pentru această remontă.

Armata t, erilor noastre exista încă. Acest izvor ni spune
că Moldova dădea 3 000 de archebusieri, adecă pus, cas, i
(„pus, că”, în timpurile vechi însemna tun, des, i într-o tra-
ducere din ungures, te am găsit cuvîntul „tun”, la început:
tunet, în înt, elesul de astăzi al lui; sineat, ă era atunci pus, ca;
pare că în Ardeal a început întîi să se întrebuint, eze, deci,
„tun”).

Călăret, i se puteau strînge 25 000, iar în Muntenia nu-
mai 10 000, pe lîngă cari, în degenerarea militară a acestui
principat, pedestras, i sînt numai o mie. De aceea Moldova
a fost în stare să mai dea încă o armată lui Ioan Vodă cel
Cumplit, pe cînd în T, ara Românească, atunci cînd a tre-
buit ca Mihai Viteazul să se ridice împotriva turcilor, el s-a
văzut silit să-s, i facă o armată, nu cu elemente indigene,
ci cu elemente plătite, ceea ce era să-l ducă la catastrofă,
ca pe unul care n-avea bani s, i t, ara nu era capitalistă casă
aibă de unde-i lua: sistem militar capitalist, deci, într-o
t, ară care nu cunos, tea capitalul.

Într-un alt pasagiu – fiindcă Botero revine de mai
multe ori asupra lucrurilor pe care le spune – se arată că
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Moldova putuse da s, i pînă la 50 000 de cai, dar numărul
scăzuse din cauza prădăciunilor cumplite pe care le sufe-
rise, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, supt Ioan
Vodă s, i după dînsul, din cauza năvălirii cazacilor spriji-
nitori ai pretendent, ilor la domnie, ai „domnis, orilor”, s, i a
tatarilor care-i combăteau.

„T, ara aceasta”, spune Botero, „avea biels, ug de toate,
acum războiul a pustiit-o aproape.”

Alte izvoare contemporane vorbesc pentru Moldova
de 15 000 de călăret, i: boierii purtau platos, e de zale, t, eranii
aveau sulit, i s, i scuturi. Printr-o descriere din a doua ju-
mătate a secolului al XVII-lea s, tim că sulit, ile s, i le făceau
t, eranii, din pari cu vîrful ars în foc. Supt Toms, a erau 50
000 de călări. O socoteală a lui Despot, făcută de el însus, i,
cuprinde 40 000 de pedestras, i s, i 50–60 000 călări. Iar
Ruggiero, acel care vorbes, te de planul florentinului de
a face Nistrul navigabil, notează 50 000 de călări întru-
cîtva asămănători cu ai turcilor, cu put, ine arme, arce –,
mos, tenire de la tatari, ca în vechea luptă de la Posada a
muntenilor lui Vodă Basarab contra ungurilor regelui Ca-
rol Robert, luptă care e înfăt, is, ată în Chronicon pictum al
regalităt, ii maghiare5.

Giovanni de Marini Poli, ragusan amestecat în aren-
darea veniturilor ambelor principate s, i înrudit prin sot, ia
sa cu dinastia Munteniei, socotea că Moldova avea 25 000
de ostas, i, dar el e part, ial pentru principatul unde-s, i avea
rosturi cînd spune că în Muntenia erau 35 000.

Botero cunoas, te s, i legăturile românilor cu Polonia,
chiar cele vechi, căci citează tratatele din 1403 s, i 1432, adă-

5Reproducere s, i în edit, ii mai vechi din a mea Istorie a românilor
pentru s, coli-Cf. legenda arcas, ilor cari cu săgeata lor fixează locul unde
va fi mănăstirea de la Putna.
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ugind că vechile relat, ii slăbiseră put, in: polonii n-au spriji-
nit pe Ioan Vodă cel Cumplit, în ajutorul căruia au alergat
cazacii, fiindcă acest „cumplit” domn înlocuise pe Bogdan
cel Tînăr, fiul lui Alexandru Lăpus, neanu, care-s, i măritase
surorile cu poloni, înainte de a o face Ieremia Movilă cu
fetele lui, s, i petrecea în lumea polonă, pierzîndu-s, i chiar
tronul pentru că trecuse peste Nistru la o nuntă, s, i prie-
tenii lui poloni au încercat să-l restituie în domnie prin
expedit, ia, interesantă, pe care o descrie îndeosebi polonul
Lasicki6.

În ce prives, te, în sfîrs, it, firea poporului nostru s, i legă-
turile cu domnia, iată ce întîlnim la contemporani: „Este
un popor supus apăsării, s, i din cauza aceasta e de ajuns să
vadă că vine cineva cu aiere dus, mănoase ca să se retragă
înaintea lui”. Iar un nobil ungur, Forgâch, care cunos, tea
foarte bine Moldova, de prin anii 1560–70, s, i care a descris
luptele Moldovei de pe vremea aceasta, are următoarele
cuvinte de ură: „As, a de cruzi sînt barbarii aces, tia, încît
ucid pe domni fără cel mai mic motiv, s, i tot as, a fac supus, ii
fat, ă de domn. De aceea nimeni n-a putut stăpîni multă
vreme. Strălucirea familiilor nu se poate as, tepta acolo.
Căci uneori se nimicesc familii întregi fără nici un cuvînt,
adesea pentru a li lua banii sau averile.”

Întorcîndu-ne acum la Botero, iată ce spune el: turcii
numesc pe domnul muntean. În Moldova t, ara a păstrat
mai tîrziu dreptul de a numi domnul.

Această alegere a domnilor, de t, ară, era o realitate. S, i
totus, i o altă realitate sînt măsurile de mazilie pe care turcii
au putut să le ieie, de la un timp, fat, ă de domnii nos, tri.
Iată explicat, ia. La început, cum am spus, ei se alegeau de

6Paprocki, apoi Gorecki povestesc luptele lui Ioan s, i ale cazacilor
cu turcii.
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t, ară, care se strîngea într-un anume loc s, i aclama pe Vodă
cel nou. Cazuri de acestea le întîlnim încă din vremi foarte
depărtate, de exemplu cînd S, tefan cel Mare a luat tronul
Moldovei s, i lumea stătea la „Direptate”, adecă la locul de
execut, ii, pentru a declara că voies, te pe învingătorul de la
Orbic s, i Doljes, ti. Obiceiul s-a păstrat pînă tîrziu: astfel la
moartea lui Matei Basarab a fost aclamat în felul acesta
urmas, ul lui, Constantin Cîrnul. Cînd a murit în sfîrs, it
S, erban Cantacuzino, la 1688, Brâncoveanu a fost ales, în
condit, ii pe care le s, tim foarte bine, de t, ară.

Turcii n-aveau dreptul de intervent, ie prin obicei ori
prin tratate, – căci as, a-zisele tratate cu ei au fost fabri-
cate de noi, în secolul al XVIII-lea: de boierii nos, tri, ca să
arăte fat, ă de rus, i că avem drepturi pe care ei trebuie să
le confirme. Domnul li datora însă o bună administrat, ie;
i se cerea anume „să crut, e raiaua sultanului”. Sultanul
era ciobanul: el singur tundea oile. Dacă se iscau plîngeri,
natural că „împăratul” le judeca. Acesta neputînd să vie
la Bucures, ti sau la Ias, i, domnul era rugat să se prezinte
la Poartă pentru a se îndreptăt, i. As, a era datoria. Dar mai
era un caz: cînd se schimba sultanul ca s, i cînd domnul
era ales de t, ară, se cuvenea ca el să se înfăt, is, eze sultanului
s, i, după obiceiul asiatic, oriental să-i sărute poala hainei.
Cînd domnul se prezintă la Poartă din cauza unei pîri, pe
dreptate sau ba, turcii cîntăreau motivele de o parte s, i de
alta, într-o cumpănă deprinsă a primi aur, s, i atunci, dacă
domnul era condamnat, i se lua tronul pentru că abuzase
de situat, ia lui. Dar trebuia, îndată, un alt domn, s, i, în
acest caz, ceea ce s-a făcut de obicei înaintea unei t, eri se
făcea la Constantinopol înaintea reprezintant, ilor t, erii, a
agent, ilor, a capuchehaielelor, înaintea boierilor pribegi,
în fat, a acelora cari prezintaseră pîra. Candidatul la tron
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îs, i arăta semnul, tainicul semn imprimat, înaintea marto-
rilor, la nas, terea unui copil nelegitim. Semnul se verifica:
pe baza unei operat, iuni de acest fel era să avem la 1577 în
Muntenia ca domn pe un medic lombard din Constantino-
pol, Rosso, care pretindea că răposata lui maică fusese în
părt, ile muntene pe vremea lui Alexandru Vodă sau poate
era chiar româncă.

De obicei, spune Botero mai departe, domnii nu t, in
mult, pentru că, din pricina poftei de cîs, tig a turcilor, sînt
adeseaori gonit, i după cererea cui oferă o mai mare sumă
de bani. S, i astfel birul a ajuns să crească necontenit.

Nu e necesar, în felul cum se desfăs, ură această expu-
nere, să se arăte variat, iile tributului, crescut continuu,
grat, ie s, i socotelii în aspri vechi s, i în aspri noi. Pe vremea
lui Botero însă, el era de 70 000 de galbeni pentru T, ara
Românească, iar domnia costa 300 000, afară de ceea ce se
mai dădea pas, ilor s, i celorlalte „obraze s, tiute”. „Se schimbă
domnii aproape zilnic, pentru că t, erile se dau cui oferă mai
mult, s, i, pentru ca domnii să se poată păstra, se prăpădesc
locuitorii s, i se distruge t, ara.”

227





XV. Străinii la noi după adeverirea
călătorilor

Venim acum la ceea ce spun călătorii cu privire la străinii
pe cari-i întîlnesc în a doua jumătate a secolului al XVI-lea.

S-a văzut că oras, ele noastre, s, i în Moldova s, i în Munte-
nia, au fost întemeiate exclusiv – noi am întemeiat numai
tîrguri1 – de străinii din Ardeal sau din partea anexată în
veacul al XIV-lea a regatului polon, care este Galit, ia. În
ceea ce prives, te Muntenia, cînd a fost vorba de Tîrgovis, te,
s-a vorbit de colonia catolică ce exista acolo s, i s-a pomenit
s, i colonia, mai veche, din Cîmpulung.

În Moldova erau mai multe oras, e, civilizat, ia econo-
mică s, i politică fiind aici mult mai înaintată, as, a că s, i nu-
mărul oras, elor întemeiate de străini a trebuit să fie mult
mai mare.

Am spus că unul din cele mai vechi a fost fundat de
sas, i în legătură cu exploatările de mine care odinioară for-
mau, fără îndoială, un însemnat izvor de bogăt, ie: e vorba
de Baia (lîngă Folticeni), al cării nume chiar înseamnă:
mină. În Ardeal, se întîlnes, te Rodna, cu acelas, i sens (în

1Pentru amănunte cu privire la toate oras, ele se poate consulta
cartea mea Istoria poporului românesc.



slavones, te): anumite nume de localităt, i din împrejurimile
Băii amintesc colonia de sas, i de dincolo de munte, cari
erau specialis, ti în lucrarea minelor; ba chiar populat, ia sa-
telor acestora păstrează s, i astăzi un caracter deosebit, cu
ochii albas, tri s, i poate chiar s, i cu anume vechi practice de
gospodărie mai bună decît a sătenilor celorlalt, i. Am po-
menit iarăs, i s, i de pecetea cu inscript, ie latină a oras, ului
Baia, păstrată pînă tîrziu, pînă în momentul cînd săpă-
torii, cari în cea mai mare parte era acum t, igani, habar
n-aveau de literele chirilice s, i mai ales de cele latine, pe
care le diformau, dar ei sculptau încă pecetea în mijlocul
căreia este cerbul Sfîntului Hubert, cu crucea între coarne.
Putem spune cu sigurant, ă că oras, ul exista în secolul al
XlII-lea, că e deci mai vechi cu vreo sută de ani chiar decît
domnia Moldovei, precum s, i, dincolo, Cimpulungul este
desigur mai vechi decît domnia T, erii Românes, ti în forma
ei consolidată. În regiunea care se întinde între Carpat, i
s, i S, iret, luînd-o la vale s, i lăsînd la o parte Folticenii, unul
din cele mai noi oras, e, creat abia la sfîrs, itul secolului al
XVIII-lea sau la Începutul celui al XIX-lea (satul lui Folti-
ciu), se întîlnea „Piatra Neamt, ” de astăzi, care are s, i un
nume unguresc: se zicea – s, i forma s-a păstrat pînă în
secolul al XVII-lea – Karacsonkö, ceea ce înseamnă „Piatra
lui Crăciun”, adică Stînca lui Crăciun.

În ce prives, te Bacăul, numele este, fără îndoială, de
origine ungurească, în legătură cu exploatarea pe sama
coroanei Ungariei a minelor de sare de la Ocna, care par să
fi fost întrebuint, ate, de pe vremea romanilor, necontenit,
s, i chiar în timpul stăpînirii barbarilor, cari, s, i ei, aveau
nevoie, fires, te, de sare.

O colonie străină în Bacău pe vremea pentru care avem
izvoare nu se întîlnes, te însă. Dar acolo era res, edint, a no-
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minală a episcopului catolic, care avea în atîrnarea lui un
număr de sate, de origine, cum vom vedea, foarte veche.
La Ocna însăs, i erau as, a-numit, ii s, algăi sau s, angăi, al căror
nume poate fi pus în legătură cu ciangăii. Dacă la Bacău nu
întîlnim alături de loct, iitorul episcopal o populat, ie străină,
această populat, ie, cu caracter marcat unguresc, s, i în ceea
ce prives, te numele locuitorilor, se întîlnes, te la Trotus, .

În judet, ul Putna, numit după apa Putnei, era odini-
oară unul din cele mai vechi centre străine la noi, care a
fost dărîmat de tatari cu ocazia năvălirii lor, pe la jumă-
tatea secolului al XlII-lea. E cetatea Milcovului, res, edint, ă
episcopală. S, i, precum în Ardeal, cînd ungurii au înte-
meiat episcopia de Bălgrad (Alba Iulia), ei au as, ezat s, i o
orînduială militară, cu iobagi, cari erau întîi ostas, i, t, erani
liberi s, i luptători, acelas, i plan l-au urmărit ei, pătrunzînd
dincoace de Carpat, i, cînd au organizat episcopatul de Mil-
cov, destinat a fi punctul de plecare pentru luarea în stă-
pînire a întregului t, inut. Prin urmare cam aceea ce ar fi
făcut, dacă ar fi rămas, cavalerii teutoni pătruns, i în T, ara
Bîrsei s, i în Cîmpulung, o „teutonie” pînă la Dunăre, au
încercat să facă, îndată după aceasta, în legătură cu epi-
scopatul de Milcov, întemeiat pentru cumani, s, i numit s, i
al cumanilor, ungurii regelui. De această a doua tentativă
de a ni distruge cu desăvîrs, ire viitorul, de a împiedeca
orice dezvoltare de stat nat, ională, ne-a scăpat năvălirea
tatarilor. Din episcopia de Milcov a rămas, ca s, i din ex-
ploatarea minelor de către sas, i la Baia, anumite urme în
nomenclatura geografică; numele de Sascut înseamnă în
ungures, te Fîntîna Sasului. Focs, anii, în schimb, sînt ex-
trem de recent, i, cam de prin anii 1700, pe locul satului
Stoes, ti, mai mult decît pe al urmas, ilor „mos, ului” Focs, ea.

Venim la al doilea rînd de oras, e, cele întemeiate între
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Siretiu s, i Prut. Sînt mai vechi decît existent, a domniei. S, i
se poate adăugi că, deoarece unde există oras, e este impo-
sibil ca viat, a rurală să nu se resimtă de vecinătatea lor, în
Moldova domnia a trebuit să găsească o viat, ă mai înain-
tată s, i în ce prives, te satele, s, i de aceea regimul patriarhal,
cu cnezi s, i juzi de sate, e, aici, mult mai put, in păstrat decît
în Muntenia.

N-am putea spune care a fost cel dintîi oras, moldove-
nesc întemeiat supt influent, a galit, ienilor: probabil însă
că acelea din regiunea de nord a t, erii, care s-a chemat pe
urmă Bucovina: Siretiul s, i Suceava, numite după apele cè
curg în preajma lor. Evident că vor fi existat tîrguri mai
înainte, poate chiar destul de însemnate, dar as, ezările mai
mari, as, a cum le cunoas, tem prin documente, sînt datorite
emigrant, ilor.

Aces, tia erau de două categorii: deoarece evreii nu apar
decît sporadic, în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, s, i
polonii nu se amestecau prea mult în viat, a orăs, enească,
fiind sau dregători, sau nobili, sau t, erani, cei ce vin la noi
din colonizarea în Galit, ia făcută chiar de la jumătatea vea-
cului al XIV-lea de către regele Casimir, la Liov s, i Cracovia,
erau germani s, i armeni.

În ce prives, te pe armeni, iată pe scurt, de unde provin
ei: Dincolo de Armenia cea veche, de supt Caucaz, în ve-
cinătatea lacului Van s, i a muntelui Ararat, a cării istorie
se dezvoltă paralel cu vechea istorie romană s, i pe urmă cu
istoria Bizant, ului, s-a format mai tîrziu, prin migrat, iuni
în legătură cu cruciatele, dar chiar s, i înainte de fenome-
nul cruciatelor, în legătură cu nevoi economice provocate
de navigat, ia pe Marea Mediterană, o Armenie Mică. Ea
era aproape de munt, ii Taurus s, i Antitaurus, acolo unde se
află Sis, Adana, Mamistra, Pilerga, centre care au decăzut,
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dar care acum, cu ocupat, ia franceză s, i cu tot ce va rezulta
din marele război, se poate întîmpla să învie. Regiunea
aceasta s-a occidentalizat, clasa dominantă, dinastia s-au
francizat, primind o mult, ime de uzant, e de la cruciat, i. La
urmă, regatul Armeniei Mici a fost desfiint, at, la sfîrs, itul
secolului al XIV-lea, de musulmani, atunci cînd el avea în
fruntea sa pe ultimul reprezintant al dinastiei franceze,
din Poitou, de Lusignan, care a cîrmuit s, i în Cipru.

După migrat, iunea cea dintîi, din Armenia Mare în
Armenia Mică, au urmat altele din Armenia Mică însăs, i
peste Marea Mediterană s, i peste Marea Neagră. Cei mai
numeros, i colonis, ti s-au dus prin peninsula Asiei Mici că-
tre Trapezunt, unde s, i acum este o populat, ie armenească
importantă. Apoi de pe coasta asiatică au trecut pe coasta
europeană cum au făcut s, i grecii (am văzut cum Comnenii
din Trapezunt au avut o colonie la Mangup, în Crimeea,
de unde era doamna Maria, s, i cu sînge de-al Paleologilor
a căror monogramă e pe perdeaua ei de mormînt, a lui
S, tefan cel Mare). Tot as, a au trecut s, i armenii acolo, în
Crimeea, s, i au format supt stăpînirea, la Caffa s, i aiurea, a
genovezilor, cu carii erau deprins, i încă din Asia, colonii
înfloritoare.

Drumul de comert, însă mergea de la Caffa spre nord-
vest, către Liov. Astfel armenii au venit întîi cu carăle de
comert, ce legau cu Polonia marele port genovez din Orient
aici la Liov pentru a se coborî tot cu carăle de comert, , prin
Moldova, către Cetatea Albă, dacă nu totdeauna s, i către
Caffa.

În acest chip, ei s-au înrădăcinat în oras, ele începă-
toare ale Moldovei, unde nemt, ii aduceau dreptul lor de
Magdeburg, pe care l-au păstrat multă vreme; armenii,
din pricina religiei lor deosebite s, i a obiceiului de a trăi
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mai mult între ei, s-au păstrat mai bine în aceste colonii.
S-a pretins că biserica lor din Ias, i ar fi fost zidită la

sfîrs, itul veacului al XIV-lea; de fapt, aces, ti oaspet, i, îmbogăt, it, i
prin negot, , au cumpărat biserici frumoase de la ai nos, tri:
astfel una dintre cele din Botos, ani ori Zamca de lîngă Su-
ceava. Se păstrează s, i anume din cărt, ile lor de slujbă: la
Roman este o evanghelie scrisă în Crimeea, în veacul al
XIV-lea.

Pietrele de mormînt care se văd azi lîngă o biserică
armenească din Botos, ani apart, in însă altui curent arme-
nesc, venit din Turcia, în secolul al XVIII-lea, care nu tre-
buie confundat cu cestălalt curent de colonizare arme-
nească, foarte vechi. Cei venit, i cu ambele curente s-au
romanizat, s, i romanizarea, pentru cei dintîi, a fost as, a
de deplină, încît s, i numele de familie s-au schimbat cu
desăvîrs, ire, luîndu-se altele, românes, ti, dintre cele mai
vechi s, i mai interesante, ca: S, eptilici, probabil la început
armeni, Pruncul, Bolfosul, T, eranul, Ciomag, Lebădă, Ma-
nea2. Armenii cari au trecut în Ardeal pe la 1670, din cauza
războaielor dintre turci s, i poloni, cu un Axentie (Oxendie)
Virzirescul, la Gherla, la Ibas, falău, au păstrat vechi nume
moldovenes, ti, ca Vărzarul, Cap de bou (Kapdebo) etc.

Cînd existau acum Siretiul s, i Suceava, aceasta din
urmă avînd s, i ea o foarte însemnată colonie armenească,
colonis, ti din acest neam au trecut mai departe. La Dorohoi
nu pare să fi existat vreodată o as, ezare, ceea ce dovedes, te
că, dacă popasul era vechi, oras, ul e mai nou: am văzut însă
o biserică a lui S, tefan cel Mare. Botos, anii au avut colonis, ti
armeni mai vechi, din veacul al XV-lea poate, în tot cazul
din al XVI-lea s, i mai ales al XVII-lea, cînd ei sînt adesea
constatat, i documentar. Alt grup a mers la Roman chiar

2Goilav înseamnă Goliat.
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cînd a fost nevoie ca oras, ul să se colonizeze, primind o
populat, ie specific orăs, enească.

În general aceasta a fost un avantagiu pentru noi, căci,
dacă n-ar fi fost armenii, veneau germanii în număr mai
mare, s, i prezent, a armenilor, deprins, i cu viat, a orăs, enească
italiană, mai înaintată în foarte multe privint, e decît cea
germană, italianizat, i în practicele comerciale, a consti-
tuit un folos pentru dezvoltarea nat, ionalităt, ii noastre, în
primejdie să fie invadată de elementele germanice s, i sub-
germanice, cum erau ungurii.

S, i la Bîrlad au fost armeni; la Galat, i mai put, in, căci
portul s-a ridicat mai tîrziu: pe vremea lui Despot abia se
pomenes, te, – Renii, Tomarova, de unde: Tomoroveanu,
ca nume de familie, avînd o mai mare important, ă decît
Galat, ii. Bineînt, eles că s, i în Reni s, i în Galat, i erau s, i alt, i
armeni, venit, i probabil pe corăbii, as, a cum veneau, apă-
rînd s, i dispărînd, la Brăila s, i Cetatea Albă, care-s, i aveau
legăturile cu Constantinopolul s, i Trapezuntul. [. . . ]

Venind acuma la sate, e incontestabil că din timpurile
cele mai vechi a existat la noi, în tot cuprinsul pămîntului
românesc, s, i o populat, ie slavă. Am afirmat chiar că, deo-
arece Ardealul, t, inut as, a de românesc, are cel mai mare
număr de numiri slave, s, i anume de acelea care niciodată
n-au avut un sens în românes, te – sau cel put, in nimic în
monumentele noastre de limbă nu arată că am avut aceste
cuvinte –, slavii trebuie să fie mult mai vechi la noi decît
secolul al VII-lea, cînd se zice că au năvălit prin părt, ile aces-
tea, în legătură cu avarii s, i supt stăpînirea avarilor3. Cred
că vechii sarmat, i, un amestec de tot felul de nat, ii, cuprin-
deau un puternic element slav. La această părere au ajuns

3Ardealul nici nu era în calea emigrat, iilor slave către Balcani, la
începutul evului mediu.
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s, i deosebit, i învăt, at, i străini, pe o cale cu totul alta decît
aceea prin care ajunsesem la această părere. Este singura
explicat, ie pentru nomenclatura4 slavă a Ardealului. Acum,
nume slave se întîlnesc s, i în alte două t, inuturi: în Olte-
nia, unde sînt s, i cele în „ova”: Ors, ova, Virciorova (uneori
se schimbă accentul, dar aceasta n-are atita important, ă),
Panciova, s, i în „at, i”: Romanat, i (în partea corespunzătoare
a Serbiei: Crus, evat, , Craguievat, ) etc.

Pe de altă parte, în Moldova, s, i în mare parte din Ba-
sarabia, pînă la linia care despărt, ea odinioară raiaua tur-
cească din sud de partea rămasă domnului Moldovei, cam
pînă la linia Răutului, găsim un număr mare de sate: Colincăut, i,
Popăut, i, Bădăut, i, Părhăut, i etc., care corespund în origine
s, i sens satelor al căror nume se termină în „es, ti» sau „eni».
Rădăcina, tot as, a, indică numele celui care a întemeiat
satul: Popăut, i vine de la Popa, Climăut, i de la Clim etc.
Sufixul „ăut, i» corespunde rusescului „ovce».

Nu totdeauna sufixul este important însă pentru solut, ii
istorice. S, i rădăcina nu are, adesea, caracterul rusesc.
Clim e mai mult rusesc, dar Popa nu e rusesc, iar Rădăut, ii
vin de la Radu, care nu e rusesc, Bădăut, ii de la Bade. [. . . ]

Cînd s-a întemeiat Moldova, nu erau deloc străini
pe aici. Rus, ii, rutenii, – biserica „Rufenilor” din Ias, i în-
seamnă: a rutenilor – rusnecii cari-s, i zic astăzi ucraineni,
acei cari nu s-au asimilat încă, au venit, în timpurile mai
vechi, prin colonizarea de către domnii nos, tri cari făceau
expedit, ii în Polonia s, i pe urma lor aduceau un număr de
oameni pe cari-i as, ezau în slobozii. Alt, ii fugeau de la sine,
de veneau aici, pentru că la noi t, eranul era liber, iar acolo,

4Am consacrat acestei nomenclaturi un studiu special în revista
din Belgrad Delo, studiu tipărit s, i în Bulletin de l’Institut pour l’étude
de l’Europe sud-orientale, anul 1915.

236



în Polonia, s, erb: în cazul cel mai rău ei erau „vecini”, dar
„vecinii” la început nu erau s, erbi, ci oameni cu contract,
as, ezat, i pe pămîntul boierilor. Tirziu de tot au venit apoi
alt, i rus, i, acei cari au fost chemat, i de pe urma dezvoltării
agriculturii în t, erile noastre, cînd pacea din Adrianopol,
la 1829, ni-a permis să exportăm grîul pe care înainte îl
t, ineau turcii numai pentru ei, tot atunci cînd s-au adus de
peste Dunăre, de proprietarii din Romanat, i, Vlas, ca, Ilfov,
bulgari.

Vechii slavi se chemau la noi s, chei (numele femeiesc
e S, cheia sau S, chiauca): S, cheii din Bras, ov, S, cheia din Ro-
man s, i de pe lîngă Suceava, S, cheii de pe valea Buzăului.

În Ardeal, în schimb, se găsesc localităt, i ca Rus, ciori,
Reussmark – Miercurea, care ar însemna o infiltrat, ie de
elemente slave, nu cu caracter general, ci cu cel special
rusesc5.

Mai tîrziu s-au introdus s, i unii bulgari, prin colonizat, ie,
ca în Vinga din Banat, iar de acolo s, i în cîte un punct din
Ardeal, dar aceasta numai în secolul al XVIII-lea.

Venim acum la coloniile ungures, ti de la noi.
Noi ne-am obis, nuit să vedem linia Carpat, ilor ca un

hotar; a fost însă un timp cînd iarăs, i linia Carpat, ilor nu
însemna hotar. Hotarul noi îl concepem mai mult sau mai
put, in pe clina pe care-l fixează hotărnicii; dar pe la 1760
Moldova avea în Ardeal un t, inut atît de întins – pe care
ni l-au luat pe tăcute austriecii –, încît a fost echivalat cu
două comitate, oferindu-ni-l în schimb pentru Bucovina.

Pe de altă parte, cum am văzut, cînd a fost vorba de

5V. s, i Rusciucul, pentru români: Rus, i, Rus, ii-de-vede. S, i în Ungaria
de nord s, i est sînt localităt, i formate cu urmele rus, ilor, dar desigur mai
nouă. Se pretinde că locuitorilor din Rus, ciori li se zicea sîrbi, adecă
slavi în general.
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întemeierea Moldovei, ea a fost concepută de regele Un-
gariei ca o provincie a lui. Prin urmare, el mărgenea, fără
îndoială, în vremea aceea Ungaria, pe alocuri, cam pînă
unde e Siretiul, amintindu-s, i de acel episcopat milcovean,
pe care Ungaria nu l-a sacrificat niciodată ca pretent, ie
politică. Des, i pe la 1460 nu mai rezida un episcop în Mil-
cov, dispărut, unui simplu preot catolic de sat din Ardeal i
se zicea episcop de Milcov, pentru ca să se poată sprijini
pe această calitate revendicările asupra Moldovei ale lui
Matias, Corvinul, care poate, cînd a venit în Moldova să
distrugă pe S, tefan s, i a fost învins la Baia, se gîndea la acest
plan.

Populat, ia ungurească e deci veche. O parte stă în legă-
tură cu secuimea, fără îndoială, care, dealtfel, nu este as, a
de străveche ea însăs, i cum se pretinde de obicei, ci avem
a face cu colonis, ti as, ezat, i de cavalerii teutoni la începutul
veacului al XlII-lea6, odată cu orăs, enii din Cîmpulung s, i
de aiurea. Dovadă că tot, i au rămas catolici, t, inînd strîns
la catolicismul lor, pe cînd ungurii, afară de o parte dintre
cei din Ungaria propriu-zisă, sînt calvini. S, i satele lor sînt
foarte adeseori numite după sfint, i, ceea ce se întîlnes, te s, i
în Prusia teutonă s, i în regiunile celelalte, colonizate tot de
cavalerii teutoni.

Aceasta este originea populat, iei ungures, ti din judet, ul
Bacău. Satele lor sînt făcute după norme românes, ti, s, i nu-
mite, nu după sfint, i, ci după întemeietori: Tămăs, eni, de la
Tămas, , numele unguresc al lui Toma, ori, în Romanul ve-
cin, Săbăoani de la Sabău (Szabó), care înseamnă croitor.
A fost cu atîta mai us, oară trecerea la datinele noastre, cu
cît secuii îns, ii au în cea mai mare parte sînge românesc,

6V. volumul II al Buletinului Comisiei Istorice a României, unde
am studiat originea secuilor s, i legăturile cu noi.
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s, i aceasta se dovedes, te s, i prin felul lor de viat, ă, prin fe-
lul cum îs, i cultivă cîmpul, cum îngrijesc de grădini, cum
clădesc casele mai ales: nu cum sînt cele ungures, ti din
pustă, ci întocmai cum e casa românească. Chiar s, i în îm-
brăcămintea lor este o foarte mică deosebire fat, ă de portul
românesc. S, i sînt convins că s, i în folclorul lor, în cîntece,
dant, uri, poves, ti, superstit, ii, ei au foarte multe elemente
românes, ti7.

Multe dintre satele judet, ului Roman însă nu sînt as, a
de vechi. E sigur că S, tefan cel Mare, care a prădat prin
secuime, a adus de acolo, după obiceiul pe care l-am mai
pomenit, colonis, ti străini. Pe cînd cei din judet, ul Bacău,
în legătură necontenită cu secuimea, uneori nu cunosc
limba noastră, la ungurii din judet, ul Roman nu e sat în
care să nu se vorbească românes, te.

Studii serioase făcute de aiurea decît de la societatea
Sf. Ladislas din Pesta [. . . ] ar fi trebuit să înceapă de mult,
des, i nu e prea tîrziu nici astăzi.

Venim la înses, i mărturiile izvoarelor despre populat, ia
străină la noi. Ele sînt mult mai numeroase pentru Mol-
dova decît pentru Muntenia, căci Muntenia, fiind cuprinsă
între Ardeal s, i Turcia, avea mai put, ine rosturi de comert, ,
în veacul al XVI-lea, s, i oferea mai put, ină facilitate de stră-
batere în Orient, pe cînd Moldova păstra drumul cel mare
Danzig-Constantinopol, acuma prin Reni s, i Galat, i.

Dar elementele acestea, cunoscute întîmplător prin
orice străini cari călătoreau pe aici, pot fi s, i mai bine cu-
noscute printr-o categorie nouă de călători, cari se ocupă
îndeosebi de ei s, i în special printr-o categorie dintre aces, ti
străini, catolicii. De catolicii din Muntenia se vor ocupa
anume misionari italieni ori slavi italianizat, i, cari vin din

7V. s, i mai sus.
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Balcani, de la bulgari; pentru Moldova, în a doua jumătate
a veacului al XVI-lea, întîlnim călători catolici, misionari
cari vin anume pentru a face inspect, ia localităt, ilor locuite
de cei cari au aceeas, i religie ca dîns, ii.

Este caracteristic pentru acest sfîrs, it al veacului al XVI-
lea că în acelas, i timp cînd iezuit, ii poloni sfătuiesc pe Iere-
mia Movilă, care merge la biserica catolică din această mai
veche capitală a Moldovei, se încearcă refacerea episcopiei
de Bacău s, i a acelei de Arges, , căci, căutindu-se în vechea
arhivă pontificală, se găseau numele vechilor episcopate
spre a fi înviate. S, i pentru aceasta se trimite întîi un Ar-
sengo, din Creta, care apart, inea, prin îndoita deprindere a
graiului, s, i populat, iei greces, ti supuse s, i populat, iei italiene
stăpînitoare, apoi un Querini, dintr-o familie venet, iană,
dar probabil din ramura cretană. S, i, cu atît mai us, or pu-
tea veni pe la noi unul din aces, ti levantini, cu cît era mai
mare numărul negustorilor cari, de la o bucată de vreme,
veneau, fie din Pera, fie din insulele Mării Mediterane,
pentru a face comert, aici s, i cari aveau as, ezări foarte im-
portante la Liov, alături de as, ezările moldovenilor cu cari
se amestecau s, i făceau casă împreună, adăugîndu-se s, i
legături de familie.

Căci după Corniact, despre care a fost vorba, avem un
s, ir întreg de levantini cari făceau concurent, ă ragusanilor
în ce prives, te luarea în arendă a vămilor sau afacerilor
de comert, . Ei aveau o situat, ie privilegiată pe lîngă domn,
căci doi dintre stăpînii Moldovei din a doua jumătate a
veacului al XVI-lea au fost însurat, i cu femei apart, inînd
acestei lumi levantine: Iancu Sasul, a cărui sot, ie, Maria,
o Paleologă, avea un fiu, Filip, din altă căsătorie, cu un
grec sau levantin, care făcea comert, cu Liovul, iar, cu dom-
nul, trei fete, dintre care una poartă numele caracteristic
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grecesc de Chrysaphina. Tot as, a Petru S, chiopul a t, inut
pe Maria Amirali din Rodos, care a murit în vremea cînd
bărbatul ei era domn, fiind îngropată la Galata, lîngă Ias, i.

Relat, ii cu totul neas, teptate pentru cine nu urmăres, te
curentul, care cres, te necontenit, dar relat, ii de cea mai
mare important, ă s, i pentru economia noastră nat, ională,
ca si nentru cultura noastră s, i orientarea noastră în viat, a
politică s, i în alte rosturi. Mai tîrziu, la începutul veacului al
XVII-lea, se va găsi, într-o situat, ie cu totul predominantă,
pe lîngă domnul Moldovei, Radu Mihnea, care a fost s, i al
T, erii Românes, ti s, i e îngropat în Bucures, ti, la Radu Vodă,
supt o piatră de marmură de toată frumuset, a, un grec,
Vevelli, care se chema Constantin, pentru ai săi, iar ai
nos, tri îi ziceau Batis, te (de unde biserica numită astfel
în Bucures, ti): Battista, nume levantin. El a avut un rol
deosebit de important la noi, provocînd, la urmă, chiar
o manifestat, ie populară împotriva celor cari-l sprijineau,
manifestat, ie în sens nat, ional, indigen, autohton.

În Muntenia, sot, ia lui Alexandru Mircea era o levan-
tină, Ecaterina, care avea o soră căreia i se zicea Mărioara,
ceea ce arată o legătură îndelungată cu t, erile noastre. Mă-
rioara era catolică după tatăl ei, s, i s-a măritat cu un geno-
vez din familia Adorno Vallarga, de care rămînînd văduvă,
s-a făcut apoi călugărit, ă, lîngă Venet, ia, la Murano, în San
Maffio, unde s-a s, i găsit corespondent, a ei, în greces, te s, i
italienes, te, cu Ecaterina s, i fiul ei, Mihnea. Mai era o soră,
as, ezată în T, ara Românească, lîngă Ecaterina, Lucret, ia, ale
cării fiice (una numită, greces, te, Prepia, adecă: Euprepia,
Frumoasa) au fost date după cutare boieri de tară, ori după
raguzanul catolic Giovanni de’ Marini Poli.

Poporul îi privea ca „greci” pe aces, ti străini, dar ele-
mentele levantine aveau o inteligent, ă mai elastică decît
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a grecilor, o prestant, ă occidentală care la greci, sclavi de
atîta vreme, lipsea, s, i, întret, inînd multe relat, ii cu Apusul,
ei dispuneau s, i de capitaluri mai importante decît capita-
lurile ce puteau avea grecii.

Rezumînd, informatorii catolici găsesc o lume nouă
în t, erile noastre din a doua jumătate a veacului al XVI-
lea: pe de o parte catolicii cercetat, i de misionari; pe de
altă parte negustorii străini, afluxul de levantini cari-s, i
fac as, ezările în t, erile noastre, mai ales în Moldova, sau
în acele puncte din străinătate cu care Principatele au
legături foarte strînse, ca Liovul, de ex., capitalis, tii cari
vin pentru vămi, pentru împrumuturi s, i cari rămîn aici.

Ajungem acum la înses, i informat, iile pe care ni le dau
izvoarele despre aces, ti străini. Intr-o însemnare a lui Bel-
sius, care scrie în epoca lui Despot, se spune că foarte mult, i
sas, i se găsesc în Ias, i s, i aiurea. Aces, tia erau dintre vechii
negustori ardeleni cari de la o bucată de vreme se fixaseră
la noi. În situat, ia lor de supus, i ai domniei, ei se bucurau
de o situat, ie pe care n-ar fi avut-o ca străini.

Un alt izvor care vorbes, te despre străinii la noi în acest
timp este Francisc Forgách, acel nobil ungur amestecat în
rosturile noastre din secolul al XVI-lea. El spune: „Româ-
nii t, in cu tot, ii foarte mult la legea grecească. Nu s-a găsit
nici unul care, de frica pedepsei, să fi îndrăznit a mărturisi
altă dogmă. Cunosc însă abia slovele sîrbes, ti, pe care s, i
acum le întrebuint, ează. Ei nu socot că poate fi nelegiu-
ire mai mare decît să mănînce carne în zilele oprite: de
aceea. . . peste o jumătate de an se chinuiesc”.

De fapt, ceea ce înseamnă el, sentimentul acesta de
scîrbă fat, ă de mîncarea de frupt în post, – s, i mai ales în
postul cel mare –, se adeveres, te s, i prin cronica lui Miron
Costin, cînd vorbes, te de domnul străin care ajunsese a

242



stăpîni Moldova în 1619, Gas, par Grat, iani, Morlacul din
Croat, ia, despre care arată că mînca s, i carne în post, ceea
ce ar fi contribuit la căderea s, i catastrofa lui.

De la Forgâch venim la Botero.
„}n oras, ele Moldovei”, spune el, „locuiesc sas, i s, i un-

guri”. Populat, ia ungurească se întîlnea, cum am văzut,
mai mult la t, ară.

Negot, ul îl fac însă, mai ales în Moldova, vechii armeni
sau mai noii sas, i s, i evrei, – aici este constatarea formală a
evreilor, la sfîrs, itul veacului al XVI-lea, dar sînt evrei turci,
cari nu formau colonii as, ezate. Apoi „unguri s, i raguzani.
Negot, ul constă din grîne s, i vinuri”. Vinul „valahic” se vin-
dea s, i în Galit, ia; era destul de bun, mai ales pentru cărăus, i
s, i lumea mai săracă, dar levantinii aduceau vin scump din
Răsărit, de Malvasia, care, venit din Moreia, dar, acum. s, i
din Candia, se ducea în Rusia s, i Polonia, ca s, i vin mosca-
tello, „muscat”. Pe urmă se făcea negot, cu „piei de vacă,
as, a-numitele «schiavine», cu ceară, miere, cu butelii de
rădăcini de tei, pret, uite pentru frumuset, ea vinelor lor”.
Mai tîrziu vindeam, cum mot, ii vînd donit, i s, i ciubere, în
Crimeea tatarilor produsele industriei t, erănes, ti din Mol-
dova. Cu cărăus, ia localnicii îs, i făceau însemnate izvoare
de bogăt, ie.

Cărăus, ii moldoveni sînt însemnat, i în socotelile Liovu-
lui încă de la începutul veacului al XVI-lea: ei cunos, teau
admirabil drumurile, s, i erau s, i păzitorii mărfurilor ce li
se încredint, au, un fel de chervanagii, cum sînt cei, tot de
sînge românesc, din Peninsula Balcanică. Întîlnim pe unii
dintre dîns, ii, cu nume caracteristice, ca Ursul, în Ias, i, în
Roman, în Bîrlad s, i în alte părt, i ale Moldovei8.

8Cf. Iorga, Relat, iile cu Lembergul (din Economia nat, ională) s, i
Studii si documente, XXIII.
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S, i în a doua serie a însemnărilor lui Botero se spune
că negot, ul e făcut în Ias, i, între alt, ii, s, i de sas, i s, i unguri. Ei
dau în acelas, i timp s, i mes, terii.

Căci, afară de mes, tes, ugul pe care-l făceau în casa bo-
ierului t, iganii, afară de mes, tes, ugul pe care-l făcea fiecare
t, eran pentru casa s, i gospodăria lui, ori mes, terul din sat –
pentru că era cîte unul mai dibaci care era rotarul ori fie-
rarul satului – începea să fie o categorie de mes, teri liberi,
la dispozit, ia oricui. „Mes, ter”, „mes, tes, ug” sînt cuvinte îm-
prumutate de la unguri, s, i aceasta arată nat, ionalitatea
celor cari întîi au exercitat această meserie la noi.

Mancinelli, iezuitul despre care a fost vorba s, i altă
dată, spune că în Moldova, în special în Ias, i, sînt raguzani
s, i chiot, i, adică locuitori din Chios, insula care turces, te se
cheamă Sacîz (sacîzul e mastica de Chios).

Tot aici se cuprinde informat, ia, pe care am adus-o s, i
înainte, că unele familii mai bogate dintre sas, ii din Ias, i
aveau în biserica lor catolică morminte cu blazoane de
comert, .

În ce prives, te pe armeni, se spune că ei fac, înainte de
toate, negot, cu „aromate”: smirnă s, i tămîie pentru biserică
s, i, pe lîngă acestea, mirodenii de pus în mîncări, căci noi
aveam bucătăria constantinopolitană, care întrebuint, ează
multe mirodenii.

Se înseamnă s, i personalitatea lui Cristofor Bruti, al
cărui mare rol l-am arătat s, i altă dată. Se ment, ionează s, i
toată silint, a pe care s, i-o dădea propaganda catolică repre-
zintată printr-însul s, i printr-un agent papal venit la noi
pe vremea lui Mihai Viteazul, un croat, Alexandru Comu-
leo (Komulović). S-a împiedecat astfel protestantismul,
care începuse să străbată mai ales supt Despot s, i Iancu
Sasul, des, i acesta era ortodox, în mijlocul acestei populat, ii
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străine. Se arată că acel care trecea de la catolicism la pro-
testantism era supus acum la o amendă stras, nică: o sută
de boi.

În ce prives, te negot, ul cu polonii, el nu era făcut de
poloni, căci negustorii de această nat, ie nu se întîmpinau,
iar evreii poloni veneau numai la iarmaroacele de hotar.

Se aducea bere din Camenit, a, des, i existau s, i la noi
fabrici de bere, ca aceea a sas, ilor de la Baia, pomenită în
acte din veacul al XVI-lea. Dealminteri chiar terminul de
„pivnit, ă”, care a biruit numele de beciu, de zemnic, unul
unguresc, altul slavon, vine de la „pivo”, care în slavones, te
înseamnă „bere”.

Acum, de la informatorii aces, tia cari vorbesc numai în
treacăt de străini, venim la ceea ce ni spune însusi Querini,
episcopul numit la sfîrs, itul veacului al XVI-lea9.

El arată că a găsit în Moldova, pe la 1590, cincisprezece
oras, e s, i s, eisprezece sate care aveau catolici, populat, ia ca-
tolică fiind în număr de 1691 familii cu 10 700 de membri.
În Bacău s, i împrejurimi – aproape era un sat foarte im-
portant catolic, Trebes, ul – se aflau 4000 de case, s, i din
populat, ia aceasta 216 familii, cu 1692 oameni, apart, ineau
religiei romane. În oras, chiar era biserica Sfintei Marii s, i a
Sfîntului Nicolae, de lemn. Domnia, în general, era foarte
tolerantă fat, ă de toate confesiunile, s, i, cînd era vorba să se
ridice o biserică străină, ea dădea din vistierie: astfel s-a
dat s, i pentru acoperirea bisericii Sf. Marii din Bacău 500
de scuzi de aur, sumă foarte importantă. Dealtfel vistierul
Moldovei pe vremea aceasta – nu vistierul cel mare, care
era român, ci al doilea, –, Giambattista Amorosi, „pe care-l
întîlnim pomenit s, i în alte documente, era catolic, italian,
avînd un nepot care învăt, a la Roma, în Collegio dei Greci.

9Cf. s, i prefat, a mea la Studii s, i documente, I–II.
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În Trotus, ul vecin erau 68 de familii s, i 3 994 locuitori, cu
biserică de piatră.

În ceea ce prives, te predica la sate, ni se spune că se fă-
cea în limba ungurească. Mai tîrziu, în secolul al XVII-lea,
această limbă a fost înlocuită în parte prin cea românească,
pe cînd călugării erau în cea mai mare parte italieni10.

Catolici, ne spune călugărul, se găsesc, fires, te, la Baia,
care înfăt, is, a pînă dăunăzi inscript, ii de morminte în limba
germană sau latină11. Aici erau 3 000 de vetre, din care 63
de familii, cu 316 oameni, catolici. Se aflau s, i cît, iva unguri,
dar cei mai mult, i sas, i. Se notează două biserici întregi
s, i una pe jumătate ruinată, probabil a lui Alexandru cel
Bun. Preot, ii se dăduseră după obiceiul pămîntului: erau
căsătorit, i.

La Tîrgul Neamt, ului, pe vremea aceea erau 250 de case:
74 ale catolicilor, pentru două biserici de lemn, preotul
fiind sas.

În grupul de la Prut, Hus, ii sînt arătat, i cu 1 300 de
case. Tocmai atunci se întemeia s, i episcopia de Hus, i, după
ce Mihai Viteazul s, i aliat, ii lui moldoveni, Aron Vodă s, i
S, tefan Răzvan, dezrobiseră raiaua turcească ce asculta
pînă atunci de episcopul, supus turcilor, de la Brăila. Se
înseamnă 72 de case catolice, cuprinzînd 435 locuitori, la
o biserică de lemn.

La Cotnari, din 3 500 de familii, sînt 198 catolice cu 1
083 membri. Aici erau trei biserici: două de piatră s, i una
de lemn. Se mai păstra s, i un profesor de gramatică. Das-
călul preda în limba ungurească s, i latină. Preotul fusese

10O încercare de a se introduce din nou limba ungurească s-a făcut
de primatul Ungariei după 1840. V. tot Iorga, Studii s, i documente, I
–II.

11Azi la Muzeul arheologic din Bucures, ti.
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luteran s, i venise din Ardeal. Aici s-au găsit s, i cărt, i „eretice”
ungures, ti.

La Suceava, cu 6 000 de case, din care 30 catolice,
funct, iona s, i un capelan, adus pentru soldat, ii poloni s, i
unguri, în număr de 2 000. Erau două biserici de piatră:
predica se făcea în limba polonă pentru soldat, i, pentru
ceilalt, i în „greces, te”, cu tălmaciu moldovean.

La Vaslui, un preot, dar nu se spune numărul credincios, ilor
lui.

La Roman, în oras, , erau 400 de familii, dintre care 25
latine; membrii, 138, erau unguri cu două biserici de lemn.
Preotul t, inea împărtăs, ania la dînsul acasă, băgată supt
pat. La Săbăoani, Berindes, ti (?), Tămăs, ani, Răchiteni, Giu-
deni, Lăcăs, eni, 300 de familii catolice s, i 1 480 de oameni.
Biserica din Săbăoani e de piatră s, i acoperită de domn.

Acestea sînt cele dintîi informat, ii asupra populat, iei ca-
tolice în Moldova s, i, pe alături, asupra populat, iei orăs, enes, ti
a t, erii, în genere.
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XVI. Epoca lui Mihai Viteazul în
mărturiile călătorilor

Ne găsim într-o epocă în care călătoriile sînt relativ dese
pentru sfîrs, itul veacului al XVI-lea s, i am fi dorit să avem
alte amănunte cu privire la acei cît, iva ani cari formează
cariera lui Mihai Viteazul.

Posedăm cu privire la această domnie o expunere în
limba latină a isprăvilor lui Mihai, făcută pe baza unui „iz-
vod”, mai probabil slavonesc, datorit logofătului Tudose,
care a întovărăs, it pe domn în Ardeal – un boier de modă
veche, cu oarecari cunos, tint, i s, i oarecare pricepere la scris,
ori, mai bine, cu simt, ul că în asemenea vremi logofătul ar
putea să fie put, intel s, i istoriograf. Acel care a făcut tradu-
cerea este un silezian, Balthazar Walther „cel tînăr”, rudă
probabil cu acel Walther pe care l-am întîlnit cu prilejul
călătoriei lui Bongars. Omul a stat o bucată de vreme la
Tîrgovis, te, – în ce calitate este greu de spus –, s, i a cunos-
cut acolo pe Andrei Taranowski, intimul voevodului, iar,
pe cînd „prietenii” săi plecau spre casă prin Moldova, cu
solul polon Golski, el se ducea la Poartă. Mihai Viteazul
a cerut la un moment dat –, s, i a s, i căpătat, dar nu exact
atunci cînd ii trebuiau s, i în proport, iile de care avea nevoie
–, călăret, i silezieni, acei „schlesische Reiter” cari joacă în



istoria militară de la sfîrs, itul veacului al XVI-lea un rol im-
portant; o cavalerie grea, cu platos, ă, mult mai mult poloni
decît germani: este posibil ca între aces, ti cavaleri silezieni
să fi fost s, i Walther. Spune însus, i ceva, în prefat, a lui, cu
privire la legăturile cu T, ara Românească, dar e prea put, in
ca să înt, elegem ce a putut fi s, i ce misiune a îndeplinit la
noi.

Ar fi fost de dorit, iarăs, i, ca, pe lîngă ce a crezut că
trebuie să adauge, ca explicat, ii generale, despre rosturile
t, erii înses, i, să fi adaus amănunte geografice, lămuriri cu
privire la moravuri, la impozite, la organizarea armatei
etc., dar, des, i genul acestei lucrări ar fi admis, ba chiar
cerut să se dea aceste amănunte, nu le aflăm în ea; întîl-
nim, în schimb, lămuriri, care nu prea au însemnătate,
cu privire la Alexandru cel Rău, un Lăpus, neanu rătăcit
din Moldova s, i strămutat la munteni, acel care era să taie
pe Mihai Viteazul în momentul cînd i-a bănuit intent, iile
împotriva stăpînirii lui; se vorbes, te s, i de spînzurarea la
Constantinopol a acestui Alexandru, cu alte lucruri aflate
la curtea lui Mihai. Astfel fiind, nu-l putem pune între
călători pentru că, des, i a călătorit la noi, des, i s-a legat prin
activitatea lui de istoriografia noastră, cu toate acestea nu
ni-a dat material de călătorie, ca acela din Sommer, din
Graziani etc.

S, i, pentru că a fost vorba de cronici privitoare la Mihai
Viteazul, este s, i o altă cronică, netradusă în limbi străine,
ci păstrată numai în românes, te, cronică în legătură cu
foarte puternica familie a Buzes, tilor, cari aveau o mult, ime
de mos, ii, dispunind de t, inuturi întregi, s, i au luat parte
de cea mai mare însemnătate în campaniile domnului lor.
Avînd de multe ori în aceste campanii oarecare init, iativă,
precum au avut s, i în ce prives, te politica lui Mihai, ei au
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vrut să se scrie istoria campaniilor acestuia în as, a chip,
încît să se reliefeze înainte de toate partea lor s, i chiar să se
atribuie, cum se s, i face, începutul mis, cării, nu lui vodă, ci
acelora cari-l încunjurau, sfatului t, erii, în fruntea căruia
ar fi stat însăs, i ambit, ioasa influent, ă a lui Radu Buzescu,
Preda Buzescu s, i Stroe Buzescu, cei trei membri ai acestei
puternice dinastii. „Cronica Buzes, tilor”, foarte impor-
tantă din punctul de vedere al limbii, fiind scrisă însă de
un cronicar de t, ară pentru oameni cari cunos, teau t, ara lor,
evident că nu dă s, tiri despre mediul românesc al luptelor
eroului.

Mai avem apoi doar ici s, i colo cîte o informat, ie subsi-
diară în rapoarte militare privitoare la luptele lui Mihai,
cîteva note privitoare la oras, e, la locurile pe unde au trecut
ostile cres, tine la 1595, cînd, după bătălia de la Călugăreni,
Mihai a fost silit să se retragă în munt, i s, i să as, tepte aju-
torul lui Sigismund Báthory s, i al lui S, tefan Răzvan, care
părăsise Moldova ca să-i alerge în sprijin.

Această campanie, care a dus pe noii cruciat, i de la
Tîrgovis, te la Bucures, ti s, i de aici la Giurgiu, a făcut zgomot;
la dînsa participaseră, nu numai români din T, ara Româ-
nească s, i din Moldova s, i ardeleni de-ai lui Sigismund, în-
tre cari sas, i, dar, fiindcă era o expedit, ie de cruciată, făcînd
parte din pornirea generală a cres, tinătăt, ii contra turcilor,
menită să ridice s, i entuziasmul religios pe o vreme cînd
papa lupta împotriva protestantismului s, i trebuia să-s, i
legitimeze autoritatea prin succese asupra păgînului, au
venit s, i specialis, ti din Italia, s, i anume din Toscana1. Ei au

1Venirea toscanilor se explică prin aceea că marele Duce de Tos-
cana, Ferdinand de Medicis, avea un plan de cruciată s, i-s, i făcuse o
milit, ie specială în acest scop. Un ordin de cavaleri ai Sfîntului S, tefan,
care concura pe cavalerii de Malta în ce prives, te lupta, nu numai împo-

251



luat parte la asediul s, i cucerirea Giurgiului, operat, ie de
valoare supt raportul militar, s, i rapoartele acestor toscani
ar merita din acest punct de vedere special o cercetare
amănunt, ită.

Poate că e cel dintîi raport cu important, ă tehnică pen-
tru luptele care s-au desfăs, urat la noi. Se mai poate culege
însă numai uneori cîte o lămurire privitoare la oras, e, dar
pentru organizarea armatei, pentru felul cum se făcea ta-
băra, cum se punea stra ja, pentru toată situat, ia militară
acest izvor are o deosebită important, ă2.

În afară de aceste lămuriri pe care le dă redactorul
italian sînt, dealtfel, atîtea scrisori de străini cari au fost
amestecat, i în luptele lui Mihai Viteazul s, i, iarăs, i, pentru
unele puncte de amănunt, ele pot să ne lămurească. Astfel
rapoartele nunciului Visconti, episcop de Cervia. Pentru
tonul naiv în care sînt redactate s, i pentru sinceritatea, n-
am zice sufletească, dar măcar de stil, pentru transparent, a
populară a scrisului se pot recomanda s, i scrisorile unuia
dintre frat, ii de’ Marini Poli, despre cari s-a vorbit s, i mai
înainte, Giovanni. Agentul acesta a lăsat o mult, ime de
scrisori, într-o italienească de ultima treaptă, as, a cum se
vorbea pe coasta dalmatină, cu o sintaxă care uneori aduce
s, i a românes, te3.

Sînt s, i unele s, tiri franceze privitoare la acest război,
dar toate mai mult după gazetele de atunci, gazete manu-
scrise, care cuprindeau, după localităt, i, lucrurile de mai
mare important, ă petrecute în toată lumea4. Cutare din

triva pirat, ilor turci, ci s, i a corăbiilor împărătes, ti ale sultanului.
2Alte s, tiri în memoriul din 1926 a d-lui Andrei Veress la Academia

Română.
3Ele se află tot în volumul al XII-lea, publicat de mine din colect, ia

Hurmuzaki.
4În colect, ia Hurmuzaki, III, se dau o mult, ime de extrase din ase-
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ele reprodusă în facsimile la 1913, după originalul tipărit
la Lyon, în 1595, dă, alături de lucruri secundare, s, i cutare
informat, ie din Bras, ov în care se spune cu ce pret, se vin-
deau acolo vitele care făceau parte din prada românească5.

Izvoare greces, ti privitoare la Mihai Viteazul sînt două,
dar nici unul, nici altul nu dau lămuriri asupra t, erii. Întîi
avem o povestire în versuri, scrisă, cu caracter mai mult
popular, de vistierul – nu marele vistier, ci vreun vistier al
treilea, care făcea funct, iune de căpitan – Stavrinos, prins
de adversarii lui Mihai Viteazul s, i închis într-o temnit, ă
din Bistrit, a, unde a scris, în nopt, ile luminoase, „la lumina
stelelor”, povestea Viteazului. Apoi un alt grec, profesor
la s, coala din Ostrog, în părt, ile ruses, ti ale regatului Polo-
niei, unde era o s, coală cu caracter clasic, a scris o epopee
a lui Mihai, imitînd, cu as, a de modeste puteri, Gerusa-
lemme Liberata a lui Torquato Tasso. Opera lui Gheorghe
Palamed e mai put, in importantă tocmai pentru că e artifi-
cială, pompoasă, solemnă, decît naiva povestire, plină de
orgoliu nat, ional grecesc –, căci se scot necontenit la iveală
faptele palicarilor greci cari au luptat s, i la Călugăreni –, a
lui Stavrinos6.

Lucrurile acestea le spunem mai mult ca să nu se cre-
adă că, dacă lipsesc s, tiri de călători pe vremea lui Mihai
Viteazul, lipses, te s, i informat, ia în izvoarele străine privi-
tor la epoca lui. Îs, i închipuie oricine că, pe o vreme de
necontenite turburări, cînd voevodul se războia în toate
direct, iile, la sud fat, ă de turci, la nord fat, ă de ardelenii un-
guri ai lui Andrei Báthory, la răsărit fat, ă de Ieremia Movilă

menea gazete, unele într-adevăr foarte folositoare.
5Povestire despre ceea ce s-a petrecut în Transilvania etc., tradusă

de Ion Catina, la Lion (sic), editor Gh. B. Niculescu, 1913.
6Am dat din aceasta o traducere românească în versuri.
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s, i de sprijinitorii lui poloni, pe o vreme cînd războiul fier-
bea deci la toate hotarele, nu era răgaz să vie călători pe la
noi.

Acum, din activitatea lui Mihai au rezultat lucruri
foarte mari, care au trecut, s, i lucruri mai put, in mari în
aparent, ă, care au rămas. Cînd ajunge cineva să realizeze
planuri ca ale lui în ordinea militară s, i politică, nu tot-
deauna rezultatele pot fi ment, inute, dar din faptul că au
fost căpătate la un anume moment urmează o stare de
spirit de încredere, de energie, de optimism, de îndrăz-
neală. Chiar dacă, deci, rezultatele căpătate la un anume
moment nu se vor ment, inea, ele fac posibilă căpătarea
din nou ale aceloras, i rezultate într-o epocă de viitor mai
apropiată sau mai depărtată.

Acest lucru s-a întîmplat s, i pe vremea lui Mihai Vi-
teazul. El a ajuns la lucruri pe care nu le avea măcar în
planurile lui sau, admit, înd că le-ar fi avut cu vremea, el a
mers dintr-unul într-altul, ca odinioară Iustinian în refa-
cerea Imperiului roman de apus.

S-a creat însă o stare de spirit de pe urma întreprinde-
rilor lui care, ea, a călăuzit pe urmă istoria noastră aproape
un veac. As, a încît, cînd se vorbes, te de Mihai Viteazul, nu
trebuie să ne oprim la urmările imediate, ci să t, inem samă
de toată această înălt, are s, i împuternicire a sufletului ro-
mânesc. În locul celor cari primeau orice, incapabili să
vadă altă politică decît cea turcească, în locul celor cari
răbdau oricît de la ienicerii capitalis, ti, de la turcii, armenii
s, i grecii din Constantinopol, în locul domnilor cari la cel
dintîi semn se duceau la Poartă, s, i în locul unei t, eri care,
cînd primea vestea că domnul a fost exilat într-o insulă
din Asia ori a fost spînzurat, n-avea nici un sentiment de
revoltă, întîlnim după Mihai oameni mîndri, oameni tari,
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oameni hotărît, i s, i oameni cari au cons, tiint, a că pot face
ceva.

Se văzuse odată că un român poate să meargă pe dru-
mul lui Alexandru Machedon, rîvnit de Mihai7; au încercat
s, i alt, ii s, i atîtea s-au căpătat astfel; un popor care înainte
nu se răscula, pe la întîia jumătate a veacului al XVII-lea,
îndată ce nu-i place ceva, se răscoală; un popor care pri-
mea orice străin îndată ce el juca un rol mai mare, dintre
greci s, i levantini, se ridică împotriva acestor străini; un
popor care înainte îngăduia în toate pe turci a s, tiut să facă
în întîia jumătate a veacului al XVII-lea as, a încît ei să nu-s, i
mai afle rost în t, ară decît ca funct, ionari avînd rosturi spe-
ciale pe lîngă Divan; un popor care nici nu s-ar fi gîndit să
poată alege un domn împotriva domnului trimis de Poartă
s, i să se bată cu oastea în mijlocul căreia se găses, te stea-
gul trimis din Constantinopol, poporul acesta a cutezat a
face altfel cînd a as, ezat în marginea Bucures, tilor pe Matei
Basarab contra lui Radu Vodă, fiul lui Alexandru din Mol-
dova, numit de „împărat”. As, a ceva ar fi fost posibil oare
fără dovada de energie nat, ională încununată de succes s, i
aureolată de glorie care e însăs, i domnia lui Mihai Vitea-
zul? În aceasta stă important, a lui cea mai mare pentru
dezvoltarea viet, ii noastre nat, ionale8.

După ce am explicat astfel lipsa de s, tiri din călătorii
pe vremea lui Mihai Viteazul, să venim la călătoriile care
s-au făcut îndată după dînsul. S, i începem cu acei put, ini
cari au fost pe la noi în vremea chiar a lui Mihai. Întii,
după cronicarul Matei Strykowski, care, la 1574-6, în alaiul
lui Andrei Taranowski, văzuse Hotinul, Bîrladul, Buzăul,

7V. memoriul meu Cărt, i reprezentative, în Analele Academiei Ro-
mâne, XXXVII.

8V. N. Iorga, Faima lui Mihai Viteazul, 1920.
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între ziduri, Bucures, tii, cu capul, proaspăt tăiat, al lui Ioan
Vodă cel Cumplit, bătut în cuie, turces, te, pe poarta curt, ii,–
un polon, un dus, man.

Căci împotriva politicei de dezbinare a cres, tinilor în-
dreptată către Imperiul roman din Apus, de nat, ie germa-
nică politică, pe care o reprezintă Mihai, era în părt, ile
răsăritene altă politică, avînd, în fond, aceeas, i idee de cru-
ciată, dar îs, i închipuia că ea trebuie atinsă, nu înfrîngînd
pe turci de la început, ci îns, elîndu-i, cîs, tigînd deocamdată
tot ce se putea pe cale pas, nică, – sau s, i pe calea armelor,
dar fără declarat, ie de război –, pentru ca, atunci cînd s-
ar înfăt, is, a momentul potrivit, să se tragă concluziile din
această înaintare pe acoperitele. Politica aceasta desigur
n-avea nimic cavaleresc, dar putea fi foarte diplomatică.
Ea era preconizată de unul dintre cei mai important, i oa-
meni pe cari i-a dat Europa orientală în această vreme,
hatmanul s, i cancelariul polon Ioan Zamoyski, care el este
învingătorul lui Mihai Viteazul, căci prin el au fost zdro-
bite planurile lui.

Originar din Zamosc, nu departe de granit, a noastră,
avînd s, i legături cu părt, ile de nord ale Moldovei, el îs, i fă-
cuse studiile în Italia, la Padova. Un om de înaltă cultură,
capabil însus, i să însemne, în cea mai bună latinească, is-
prăvile pe care le-a îndeplinit. Fat, ă de noi s-a folosit de
turburările provocate în Moldova prin cruciata împotriva
turcilor s, i a înlocuit pe S, tefan Răzvan, care s, i el înlocuise
pe Aron Vodă, prins de ardelenii lui Sigismund Báthory,
printr-un boier foarte bogat, dintr-o familie foarte cunos-
cută, – un frate era mitropolit s, i ei tot, i aveau legături în
Polonia s, i mos, ie acolo, dispunînd de un capital pe care l-au
pus apoi în deosebite întreprinderi locale –, prin Ieremia
Movilă.
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Acum, cu prilejul instalării lui Ieremia Movilă, o sumă
de poloni au văzut pentru întîia oară pămîntul Moldovei;
alt, ii, cari cunos, teau acest pămînt, au avut prilejul să-l re-
vadă, s, i în povestirile privitoare la campania din 1595, a
lui Zamoyski, întîlnim atîtea s, tiri privitoare s, i la pămîntul
moldovenesc. În special la un scriitor foarte distins, cu
forma foarte îngrijită, Heidenstein, silezian, care între
altele vorbes, te s, i de aspectul Ias, ilor pe vremea aceasta,
de palatul domnesc, de cele trei biserici ortodoxe, de cea
armenească, de baia turcească ce era în Ias, i s, i care s-a
păstrat pînă dăunăzi9.

Dealtfel s-ar putea pomeni pentru epoca imediat pre-
cedentă s, i un izvor oriental, un călător grec, care s, i el dă
s, tiri despre Ias, i, despre domnul care stătea în scaun, mai
ales despre el, Petru S, chiopul.

Pe atunci, în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, ve-
neau o mult, ime de prelat, i greci în părt, ile noastre. Veneau
pentru că biserica din Constantinopol, s, i tot as, a bisericile
celelalte, din Alexandria, Ierusalim, Antiochia, ai căror
s, efi s-au îmbulzit la noi în decursul acestui veac, ajunsese
foarte săracă. Privilegiile mari care fuseseră acordate de
turci la cucerire, au fost, mult, ămită prezent, ei în fruntea
afacerilor a unor viziri abuzivi s, i a unor sultani care-i în-
găduiau pe aces, tia, necontenit îngustate. As, a i s-a luat
patriarhiei ba o clădire, ba alta, s, i ea a ajuns, ca să se mai
poată ment, inea, să se adăpostească, la sfîrs, itul veacului
al XVI-lea, în paraclisul bisericii adause pe lîngă „amba-
sada”, capuchehaielîcul Munteniei la Constantinopol, în
„casa lui Vlad”, ruda domnului de atunci (1586). Pe lîngă
aceasta patriarhii erau schimbat, i foarte des, după pofta
oricărui intrigant care plătea bani ca să fie as, ezat în acest

9Cf. s, i Iorga, Istoria armatei, I, p. 397, notele 2–3.
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loc de mai înaltă păstorie. Toate lucrurile acestea aduceau
patriarhia în aceeas, i stare ca s, i stăpînirea domnilor nos, tri.
Precum catastrofa financiară de pe vremea lui Mihai Vi-
teazul a fost adusă, nu de datoriile lui Mihai însus, i, des, i
cumpărase s, i el scaunul cu bani, ci de faptul că plata da-
toriilor domnilor anteriori trecea în sama domnului celui
nou, as, a încît el se trezea de la început zdrobit de aseme-
nea sarcini, tot as, a patriarhul avea răspunderea datoriilor
acumulate. S, i atunci patriarhul îs, i lua uneori tălpăs, it, a
s, i venea în Muntenia ori în Moldova, ba chiar în Polonia,
în Rusia, în Moscova, vînzînd ce putea: moas, te, titluri s, i
privilegii pe bani.

Astfel un Nichifor Dascălu, un Teofan, patriarh de
Ierusalim, un Chirii Lukaris, fost întîi patriarh de Alexan-
dria, pe urmă s, i administrator al bisericii din Constantino-
pol, au fost oaspet, ii nos, tri. S, i împreună cu dîns, ii veneau
s, i clerici greci mai mărunt, i, cu acel Ieroteiu de Monem-
basia, care a s, i rămas la noi pînă a perit într-o răscoală,
ca Matei al Mirelor, din oras, ul Sfîntului Nicolae, care s-
a as, ezat ca egumen la Dealu, lîngă mormîntul lui Mihai
Viteazul, ca mitropolitul muntean Luca, din Cipru, vestit
pentru s, coala de caligrafie pe care a întemeiat-o s, i care,
des, i depus, a stat aici pînă la moarte, fiind îngropat, se
spune, la schitul Izvoranu din Buzău. Dintre dîns, ii, Matei
a continuat pe Stavrinos, scriind cronica lui Radu S, erban,
biruitorul împotriva ungurilor s, i luptătorul împotriva tur-
cilor, zugrăvind apoi domnia lui Alexandru Ilias, , a lui Radu
Mihnea s, i as, a mai departe. Iar un Doroteiu de Monemba-
sia, care se crede acum a fi deosebit de Ieroteiu, a făcut s, i
un cronograf, adică o istorie universală, începînd de la Fa-
cerea Lumii, pentru a trece la evrei, la romani, la bizantini,
pînă se ajungea s, i, în timpurile mai nouă, la ai nos, tri.

258



Figura lui Petru S, chiopul o cunoas, tem s, i din povesti-
rea acestui oaspete, care, trecînd pe la Mihnea, a venit la
Ias, i, fiind bine primit de domn, dăruit cu tain, s, i a stat de
vorbă cu acesta, care i-a spus că se interesează de geome-
trie – am zice: de agrimensură – s, i, de fapt, cînd Petru a
fugit în Apus, el a lăsat o însemnare a distant, elor făcute, a
itinerariului urmat.

Pe urmă se dă o întreagă povestire despre familia lui
Petru Vodă, arătîndu-se de ce origine este, ce rude are,
care a fost cariera Domnului10, – este s, i arătarea unui vis
minunat al maicei lui.

După un grec, un rus, Trifon Corobeinicov, care mer-
gea la Constantinopol pentru nevoile cneazului din Mo-
scova, la 1593.

El vede Hotinul, cu cetate mică de piatră s, i locuitori
put, ini, cunoas, te, în treacăt, Botos, anii, ca sat, ca s, i S, tefănes, tii,
în care sînt trei biserici s, i 450 de case, făcîndu-se s, i tîrg.
las, ul, – vechea capitală, Suceava, ar fi fost părăsită după
un ordin formal de la turci, – fără cetate, e întărit numai
în jurul curt, ii domnes, ti, care e de piatră, ca s, i unele din
cele măcar zece biserici – altele fiind de lemn. Prin Coro-
beinicov avem descrierea bisericii Sfîntului Nicolae lîngă
curte, cu însemnarea zugrăvelii, care, la alta, e s, i pe fat, a
din afară a păretelui; ea are la mijloc s, i un turn de piatră.
Coperis, ul e larg întins în stras, ină; partea unde stă domnul,
în jet, îmbrăcat cu ros, u, e încălzită. Se pomenes, te numele
mitropolitului, Nicanor, lîngă care slujesc un „protopop”,
Ioachim, patru preot, i s, i doi diaconi. În oras, se notează
„multe dugheni” pline de marfă.

Primit la Aron Vodă, drumet, ul vine cu ai lui, călare,

10Am reprodus s, i tradus aceste pasagii în Hurmuzaki, XV, p. 83 s, i
următoarele.
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pînă la scări. Vodă stă pe un loc înalt acoperit cu scumpe
covoare, turces, ti, după cît se pare; în fat, a lui, fiind noapte,
ard lumînări în sfes, nice. Grecul Calogerà, un cretan, vis-
tier al Moldovei, stă lîngă stăpînul t, erii; alt, i curteni, cu
capetele goale, se află alături de el.

Aron întreabă, în picioare, de sănătatea t, arului „s, i de
întreaga lui împărăt, ie”. Urmează obis, nuita întrebare dacă
aduce sau ba daruri, care, înfăt, is, ate, sînt întinse, după
ordin, înaintea lui. Apoi se dă tainul s, i cărt, ile de trecere
cu scutire de vamă. Drumul urmează prin „Cîmpul lui
Dobrici” (Dobrogea), s, i se pomenesc tatarii cari atunci se
as, ezaseră acolo, lîngă Babadag s, i „Caraus”, cari sînt deci
mai vechi decît as, ezarea definitivă a nat, iei în Bugeac11.

Venind acum la apuseni, avem pentru această vreme
un călător olandez, dealminteri singurul care a fost în
părt, ile noastre. El se chiamă Dousa s, i a scris latines, te
cartea lui, din 1599, care descrie călătoria ce a făcut-o pe
aici la 1597-82. E mai mult o însemnare a localităt, ilor prin
care a trecut, dar ici s, i colo sînt s, i explicat, ii. Dousa a văzut
Hotinul, mergînd de acolo la Ias, i. Observă doar, în ce
prives, te las, ul, că este un oras, bine populat. A trecut pe la
T, ut, ora, unde fusese tocmai întîlnirea armată a polonilor
cu tatarii, care a îngăduit lui Ieremia Movilă ocuparea
tronului Moldovei.

Pomenes, te apoi de Ismail, care nu e as, a de nou cum
s-ar crede după numele turcesc de astăzi; numele vechi
moldovenesc al oras, ului este Smil – s, i Bolgradul, centrul
as, ezărilor bulgăres, ti, recente, din sudul Basarabiei, pare
cu totul nou, dar aproape de dînsul a fost cetatea veche a
Tobacului, ale cării urme se văd încă.

11I. Bogdan, în Arhiva societăt, ii s, tiint, ifice s, i literare din Ias, i, p. 762
– 4.
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Întovărăs, it la întoarcere de acel sol polon, Stanislas
Golski, de care vorbes, te Walther, Dousa pomenes, te de Ba-
badag, care pe turces, te înseamnă „Muntele Mos, neagului”,
după un santon îngropat acolo, un dervis, , al cărui mor-
mînt se vede lîngă o fîntînă. Vorbes, te cu acest prilej s, i de
lacul Ramzin, pomenit s, i de Reicherstorffer, care-i zice
însă „Rosove”. De la Isaccea, apoi, Dousa trece pe la Hus, i,
unde era să fie în curînd o episcopie, în legătură cu părt, ile
dunărene: spune că aici era vadul spre Bugeac, unde tata-
rii se vor as, eza, cum am spus, tocmai pe vremea aceasta,
în colonie ca să facă imposibilă de acum înainte o răscoală
a Moldovei sau a Munteniei. Îi e cunoscută s, i populat, ia ca-
tolică ungurească din marginea oras, ului. Se ment, ionează
apoi las, ul, Hotinul, Camenit, a, dîndu-se s, i unele inscript, ii,
pentru că Dousa era un umanist ca s, i Bongars, în căutare
de urme clasice.
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XVII. Epoca Moviles, tilor în paginile de
călători

Cît, iva ani după Dousa, un anonim, care era în legătură
cu biserica catolică, un misionar, foarte probabil, a fost la
1606, în Moldova1, s, i iată ce spune despre dînsa:

La Suceava este biserica Sfîntului Ioan, cu o urnă de
argint. Ieremia Vodă refăcuse lăcas, urile de acolo, între
altele unul care după picturi pare a fi fost o biserică domi-
nicană; este s, i o biserică polonă, deosebi de cea săsească.
La Siretiu se mai observă rămăs, it, ele lăcas, ului dominicani-
lor din veacul al XIV-lea. Vorbind de Ias, i, se înseamnă că
erau vreo s, aisprezece biserici pe vremea aceasta. Cotna-
rii arătau pe atunci patru biserici românes, ti, trei catolice
de zid s, i două de lemn. La Baia se notează că populat, ia
românească ortodoxă era restrinsă, s, i, în legătură cu bise-
rica latină de acolo, se mai spune că sot, ia unui domn, care
era catolică s, i care e îngropată acolo – legenda Margare-
tei de Losoncz – a ridicat clădirea sfîntă. Această biserică
fusese mai bogată decît celelalte, dar „Mihai (Viteazul) a
despoiat-o de odăjdiile scumpe s, i de mult argint ce avea”.
Căci se pare în adevăr, s, i după alte s, tiri, că, în nevoia extra-

1Hurmuzaki, VIII, p. 307 s, i urm.



ordinară de bani ce simt, ea Mihai pentru plata soldăt, imii
mercenare, care altfel n-ar fi luptat, el aluat de oriunde s, i,
deci, s, i din odăjdiile unei biserici ca aceasta.

În ce prives, te alte localităt, i, de la Cotnari încolo, s, tirile,
de natură statistică, au fost date, după acelas, i izvor, în
capitolul precedent.

Trecem la informat, iile unui raguzan care străbate Mol-
dova la 1611: Grigore al lui Nicolae Raguzanul.

Am văzut rolul pe care l-au jucat aces, ti raguzani: am
spus că vămile, s, i într-o t, ară s, i în alta, erau în mîinile
lor, că aveau case de bancă la Adrianopol, la Silistra s, i
o colonie importantă la Timis, oara. Acest negustor vine
către sfîrs, itul domniei lui Constantin Movilă, fiul menit
să isprăvească foarte nenorocit, al lui Ieremia2.

El trece prin Camenit, a, s, i aici întîlnes, te pe unul din-
tre candidat, ii la tronul Ardealului, S, tefan Kendi, român
de origine, care strîngea oaste în vederea schimbărilor
ce se petreceau în aceste părt, i ardelene s, i ungures, ti. De
la Camenit, a merge la Ias, i. Este primit de domn s, i de
doamnă: nu de sot, ia lui Constantin Movilă, ci de mama
lui, de doamna Elisaveta, care, de fapt, conducea toate
lucrurile. Constantin avea s, i un epitrop, pe care-l vom
vedea imediat, s, i care este boierul Nistor Ureche, tatăl
cronicarului, care însus, i a lăsat însemnări de cronică.

În Moldova, pe vremea aceasta, tatarii roiau, prădînd
T, ara-de-jos, care se afla în cea mai mizerabilă stare, din

2Izgonit de turci, s-a întors cu ajutor polon s, i i-a biruit, dar, după
înfrîngerea aceasta, turcii s-au întors din nou, s, i Constantin a trebuit să
fugă. Prins de tatari, ei voiau să-l ducă în t, ara lor spre a obt, inea un pret,
mare de răscumpărare, dar, cum treceau Nistrul, tînărul domn a căzut
în valuri, de unde n-a mai răsărit, s, i nenorocita doamnă Elisaveta, al
cării fiu era, l-a as, teptat multă vreme, pînă să ajungă a căpăta sigurant, a
mort, ii lui. Descrierea călătoriei în Hurmuzaki, V, p. 455–7.
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cauza necontenitelor jafuri. Calea era as, a de greu de făcut,
încît a trebuit ca drumet, ul să stea o săptămînă as, teptînd
posibilitatea de a continua călătoria. Ceruse să i se dea
soldat, i pentru pază.

Raguzanul face cunos, tint, ă la Ias, i cu Nistor Ureche
s, i cere de la dînsul să-i îngăduie a merge la aier curat, la
o mănăstire. Mănăstirea pe care dorea să o viziteze era,
desigur, aceea pe care a făcut-o însus, i Ureche, cu sot, ia lui,
Mitrofana, după datina din Athos, s, i purtînd numele unei
mănăstiri de acolo, mănăstirea Xeropotamului, a „rîului
uscat”, „sec”, în codrii Neamt, ului, dar în tot cazul numele
a fost dat după acela al mănăstirii din Sfintul Munte, pre-
cum, cînd Petru S, chiopul s, i-a făcut mănăstirea de lîngă
Ias, i, el a numit-o Galata după suburbia constantinopoli-
tană care pînă în momentul acesta poartă acest nume.

Peste cîtva timp călătorul pleacă, întilnind pretutin-
deni urmele prezent, ei tatarilor. La întors merge cu însot, itori
poloni s, i cu o caravană de cinzeci de cai, cu toate că Ureche-
i dase sfatul să nu plece. A fost rechemat într-adevăr de
tutorul lui Constantin si a pornit definitiv după alte cîteva
zile (1611).

Cam pe vremea aceasta, un german, Ioan Wilden, face
o călătorie prin Moldova, la 1613, des, i la 1623 numai apare
cartea care zugrăves, te această călătorie: Neue Reysbes-
chreibung. El pleacă din Constantinopol cu un italian,
Bernardo, căruia moldovenii i-au zis „Brănat”, Bernardo
Borisi, levantin care a jucat un rol important pe urmă.
Venind la Ias, i, Wilden găses, te trupe adunate împotriva
tatarilor. Palatul domnesc, ca o urmare a atîtor nenorociri
căzute asupra t, erii, era într-o stare foarte rea, iar casele
ce-l încunjurau aveau aspectul umil. Lumea stătea gata
de fugă din cauza groazei că tatarii pot apărea la fiecare
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moment.
S, i prădăciunile lor au t, inut pînă la 1630, ba chiar supt

Vasile Lupu t, ara a fost prădată cumplit, la 1650, de cazaci
s, i tatari, reunit, i.

Acum, după călătorii aces, tia de mică important, ă, ve-
nim la Tommaso Alberti, negustor italian care de multe
ori făcuse drumul prin răsărit3.

El trece prin Dobrogea, vorbes, te de Măcin, satul unde
era vama turcilor. Venise pînă acolo, cu cară turces, ti s, i
cu cărăus, i turci. Obiceiul era să se descarce aici, să se
plătească vama s, i să se deie drumul acelor cărăus, i turci;
pe urmă în bărci se trecea Dunărea.

Cea dintîi descriere a Galat, ilor o avem de la acest că-
lător. Aici el a asistat la slujba bisericească, „messa alia
valacha”. Tîrgul nu era mai important ca schelă pentru
corăbii, decît ca nou centru pentru pescari4. Căci pescarii
pe cari i-am văzut la Chilia aveau s, i aici as, ezările lor. Se
vindea morunul proaspăt, de două categorii, sturioni e
luzzi, aproape pe nimic. Din cauza prădăciunilor tatarilor
în timpul din urmă, aprovizionarea era mult mai grea;
iepurele costă cinci solizi unul, găinile s, i puii însă nu se
mai vindeau.

Drumul se făcea în novembre, popasurile fiind noap-
tea: satele, din cauza acelor prădăciuni de pe vremea lui
Constantin Movilă, erau foarte rari, s, i cuprinsul s-a părut
pustiu pînă la Bîrlad. Acesta era un oras, complect ruinat.
Alberti apucă s, leaul vechi, pe unde au întrat s, i turcii con-
tra lui S, tefan cel Mare, s, i merge către Vaslui. Aici vede
„multe case”, o biserică s, i palatul domnesc, ale cărui ru-

3Buletinul societăt, ii geografice pe 1898 (tiraj aparte supt titlul
Călători, ambasadori fi misionari etc.).

4V. Iorga, Studii t, i documente, XVI, p. 223 s, i urm.
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ine se deosebesc încă în curtea caselor proprietăt, ii. După
aceasta se întră în codrul imens din care a rămas pădurea
Dobrovăt, ului, între Vaslui s, i Ias, i.

Drumurile erau foarte rele: „s, ase perechi de boi nu
pot să tragă un car”. „Noaptea se petrecea în pădure, fără
hrană, s, i era frică mare de lupi, cari urlau grozav.”

Alberti ajunge la Ias, i. Constată că oras, ul, cum se s, tie,
n-avea ziduri încunjurătoare. Populat, ia o socoate la vreo
8 000 de case, prin urmare sînt 40 000 de locuitori. Casele
acestea erau de lemn. Bisericile apar ruinate. Palatul e de
piatră, însă împrejmuit cu gard de lemn.

Vede pe domn, care nu mai era Constantin Movilă, ci
S, tefan Toms, a, un bătrîn, venit din Constantinopol, care
servise în armata lui Henric al IV-lea, regele Franciei, lup-
tînd în Pirinei, la cucerirea cetăt, ii „Jaca”. Foarte crud,
el stătea cu călăul t, igan lîngă dînsul, rîzînd de boieri pe
cari cu o notă de ironie-i arăta gîdei, spuindu-i că s-au
îngrăs, at berbecii, s, i-ar fi de tăiat. S, i într-adevăr el a tăiat
cea mai mare parte din nobilimea tînără, care toată era cu
Moviles, tii, pentru politica lor războinică. El vede deci pe
Toms, a îmbrăcat în ros, u, cu buzduganul în mînă, 500 de
archebusieri după dînsul, străbătînd străzile las, ului.

„Oras, ul era foarte murdar, cu mult noroi”; nu înce-
puse încă podirea străzilor cu bîrnele de lemn supt care se
îngrămădea apa noroioasă, t, îs, nind la fiecare scuturătură a
„podului”. Oras, ul, se mai spune, e proprietatea domnului.

Dacă vine un călător, vodă are dreptul să-l trimeată în
gazdă în orice casă, s, i oamenii primesc pe străin foarte
bucuros, fiind foarte ospitalieri.

Femeile sînt foarte gospodine, „fac toată gospodăria
casei”; ele „vorbesc liber s, i prietenos cu bărbat, ii, de fat, ă
cu lumea s, i singure, căci nu e nici o pază; cînd aduc de
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băut, ori de mîncare, gustă ele întîi”5. „Cînd îi moare cuiva
sot, ia, ca să se s, tie că e văduv, merge cîteva zile prin oras,
cu capul gol.”

Libertatea femeilor la noi mira, fires, te, pe cei cari ve-
neau din Turcia, unde s, i grecii t, ineau femeile cu totul
departe de orice relat, ii cu bărbat, ii.

Se arată apoi cum sînt alcătuite casele înăuntru, cu
sobe cum nu mai văzuse venet, ianul, deprins cu căminurile
din t, erile calde.

Face socoteală că sînt 24 000 (I) de sate în Moldova s, i
tot atîtea (!) în Muntenia. În ce prives, te tributul, Moldova
plătea 60 000 de taleri, iar Muntenia 100 000.

Continuîndu-s, i drumul, negustorul trece Jijiacu carăle
pe gheat, ă, ajunge la S, tefănes, ti, tîrgus, orul de pe Prut, care
avea oarecare important, ă, cuprinzînd 2 000 de case; era
s, i o biserică de piatră. Aici, de frica polonilor, cari t, ineau
cu Constantin Movilă, stăteau 1 000 de soldat, i, de făceau
strajă.

După aceasta se trece Prutul. Calea e foarte grea pe
timp rece: lipsea apa s, i lemnele. Pretutindeni lăcuste
moarte de frig: erau pline put, urile s, i heles, teiele de dinsele.
Ajunul de Crăciun se petrece supt lumina stelelor, la Prut.
Rîul era foarte mare, s, i un vînt stras, nic tăia la fat, ă. Alberti
n-a găsit nici mîncare, nici vin. Călătoria se făcea adesea-
ori s, i noaptea, ca să scape mai răpede de regiunile acestea.
Tot noaptea se ajunge la Hotin, prădat de poloni. Cetatea
pare frumoasă; polonii aveau garnizoană înăuntru pentru
o veche datorie a Moldovei, de 100 000 de florini. Se trece
Nistrul la vadul Braha, s, i se ajunge la Camenit, a. Aceasta
la 1612.

5Sono le prime a far la credenza.
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Pe urmă, la întoarcere, în 1613, primăvara, negustorul
e cu s, eizeci de care mari de cîte s, ase cai s, i tot felul de măr-
furi într-însele: blănuri de sobol, altele mai ieftine, piei de
iepure de casă, pe urmă postav, cut, ite de fabricat, ie ger-
mană, care se vindeau mai ales în împărăt, ia turcească. S, i
omul se ruga să-i dea Dumnezeu „drum bun, fără ucigas, i”.
Ajunge la Hotin, trece prin S, tefănes, ti, Ias, i, Bîrlad, Galat, i,
Măcin, refăcînd drumul descris mai sus.

În sfîrs, it el va întreprinde o nouă călătorie, pornind
în iunie pentru ca la 27 iulie să ajungă la Liov.

Această călătorie este una din cele mai importante, s, i
ea ne lămures, te direct asupra rosturilor comerciale care
se făceau prin Moldova pe vremea aceea.
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XVIII. Alt, i călători din întîia jumătate a
secolului al XVII-lea pînă la Vasile Lupu

Cîteva cuvinte despre o nouă solie polonă care a trecut prin
Moldova, una din acelea care au făcut foarte mult zgomot
prin luxul extraordinar pe care l-au desfăs, urat, înspăimîn-
tind pe turci s, i prin potcoavele de argint puse cailor s, i
prinse foarte neglijent – as, a încît ele cădeau, ca să-s, i facă
păgînii părerea că în Polonia este atîta argint de se pune s, i
la picioarele cailor. Solia aceasta vestită a fost descrisă s, i
într-o carte particulară de cineva care întovărăs, ea pe am-
basador, ducele de Zbaraz, care a alcătuit s, i un proiect de
cruciată cu cîtăva vreme înainte. Pe lîngă ambasador s-a
adaus s, i un scriitor însărcinat anume să povestească ispră-
vile ambasadei, Kuszewicz. Cărticica a apărut în latines, te
la 1622, călătoria fiind făcută cu put, ină vreme înainte.

Acum, cînd polonii au venit în Moldova, ei au găsit-o
într-un moment de relativă linis, te. Se isprăviseră luptele
între Moviles, ti s, i adversarul lor, acel S, tefan Toms, a care
luptase în Pirinei, bătrinul soldat cu vastă experient, ă în ce
prives, te luptele din Occident: neamul lui Ieremia ca s, i al
lui Simion fusese înlăturat, cel dintîi cu Constantin, care a
domnit cîtăva vreme în Moldova, cu Alexandru, cu Bogdan,
cari, dus, i la Constantinopol, s-au turcit, iar celait dînd pe



Gavril care a stăpînit în T, ara Românească s, i a fugit în Ar-
deal, unde s-a însurat, pe Moise, care a domnit în Moldova,
put, in înainte de Vasile Lupu, adăpostindu-se în Polonia,
unde avea rude, relat, ii, mos, ii s, i tot ce trebuia pentru a-s, i
încheia bătrînet, ele acolo, s, i pe Petru sau Petras, cu, care,
trecînd s, i el în Polonia, ajunse vestitul Petru Movilă, mi-
tropolit de Chiev – din tot neamul Moviles, tilor rămîind în
pămîntul românesc numai copilas, ul îngropat la Dobrovăt, ,
în bisericut, a cea mică, supt un mormînt frumos. Se du-
sese s, i Toms, a cu cortegiul lui cel stras, nic în haine ros, ii,
cu halebardierii după dînsul pe străzile Ias, ilor, mai teribil
în alaiuri decît în lupte, care, încunjurat de ura cumplită
a boierilor, a fost chemat de turci la Constantinopol, de
unde n-a mai ies, it niciodată.

În Moldova s, i în Muntenia rolul cel mare îl joacă acum
acel strălucitor domn al cărui mormînt se poate vedea
în Bucures, ti, la biserica Radu Vodă, acoperit cu o piatră
de marmură purtînd o inscript, ie românească – cel mai
vechi epitaf domnesc, după al lui Mihai Viteazul, scris în
românes, te, nu în slavones, te. Domnul acesta este Radu
Mihnea, mort ca stăpînitor al Moldovei la Hîrlău s, i adus
apoi la Bucures, ti în mănăstirea făcută mai mare s, i mai
frumoasă de dînsul.

Era fiul lui Mihnea Turcitul. Cînd tatăl său s-a făcut
turc, fires, te că mama, rămînînd cres, tină, a trebuit să-l
părăsească, Mihnea Mehemed luîndu-s, i în schimb mai
multe femei, cu care a avut s, i copii, dar cari n-aveau drept
asupra tronului. Din legătura cu doamna Vis, a, s-a năs-
cut Radu de care vorbim acum. Mihnea a avut totdeauna
o iubire deosebită pentru dînsul, dar, neputîndu-l t, inea
lîngă sine, l-a lăsat pe sama mamei, trimet, înd, fără în-
doială, tot necesarul pentru cres, terea lui: într-un rînd îi
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făgăduies, te s, i un cal frumos ca să se deprindă la război.
Pe urmă Radu a fost dat la învăt, ătură la Venet, ia, s, i pînă
mai dăunăzi, cînd a fost dărîmată biserica San Maffio din
Murano, a Mărioarei de care am mai vorbit, se vedea pe al-
tarul ei o inscript, ie în marmură, dăruită de Radu Mihnea.
Căci omul era foarte familiar acolo, unde avea rude, cum a
fost Maria, fiica lui Petru S, chiopul, măritată întîi cu Zotu
T, igară Spătarul, originar din Ianina, care a fost îngropat
în biserica grecilor din Venet, ia, iar apoi după Polo Minio,
dintr-o familie destul de cunoscută de patricieni, dacă nu
chiar dintre cei mai mari1.

Cronica spune că Radu a învăt, at s, i la mănăstirea Iviru-
lui, din Muntele Athos, unde erau o mult, ime de danii ale
domnilor nos, tri; în mănăstirea Zografului, de pildă, care,
înainte de a apart, inea străinilor de azi, fusese a domnilor
Moldovei2.

Învăt, înd la Muntele Athos carte grecească s, i la Venet, ia
carte latinească s, i italienească, Radu Mihnea a cunoscut o
lume mult superioară celei de la noi. Atunci cînd, după ce
s-a trudit să fie domn pe vremea lui Mihai Viteazul s, i a fost
învins, după ce a luptat o bucată de vreme contra lui Radu
S, erban s, i n-a izbutit, el a ajuns să se instaleze ca domn la
Bucures, ti, cînd a trecut, mai ales, în Moldova, pătrunsă de
o civilizat, ie aristocratică superioară, cum era cea polonă,
el a desfăs, urat un fel de a stăpini asămănător cu acela al
lui Petru Cercel, cu mai multă cumpătare, deci s, i cu rezul-

1Fiul ei, numit S, tefan, a dus sîngele moldovenesc într-o familie
patriciană a Venet, iei.

2Steagul lui S, tefan cel Mare adus la Bucures, ti de francezi – mai
este acolo unul destul de frumos, – cu Sfîntul Gheorghe as, ezat în jet, s, i
cu însemnare grecească de jur împrejur, vine de la Zograf. V. memoriul
mieu Muntele Athos, în Analele Academiei Române, XXXVI, s, i studiul
lui I. Bogdan, în aceleas, i Anale, XXIV.
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tate mai bune decît ale celui înecat în Bosfor, căci a murit,
încunjurat de boieri moldoveni s, i munteni cum am spus,
la Hîrlău, unde-i erau curt, ile domnes, ti, astăzi acoperite cu
pămînt. Radu Mihnea e lăudat s, i de cronicarul Miron Cos-
tin pentru înt, elepciunea lui. Turcii l-au întrebuint, at ade-
seori ca princiar ambasador în legăturile lor cu cres, tinii.
E slăvit apoi domnul pentru deosebita rînduială s, i luxul
de bun gust de care s-a încunjurat totdeauna. În Miron
Costin se pomenesc inovat, iile în îmbrăcămintea acelora
cari-l serveau s, i-l păzeau: uniforme strălucitoare intro-
duse de dinsul, care s-au păstrat s, i mai tîrziu, căci, dacă
se întîmpină aceeas, i strălucire supt Gas, par Gratiani, nu
trebuie să se creadă că aceasta venea de la dînsul, ci aven-
turierul găsise o mare tradit, ie monarhică, pe care după
obiceiul Apusului s, i supt influent, a spiritului Renas, terii, o
introdusese Radu Mihnea. Chiar dacă Vasile Lupu are o
faimă de împărat – s, i grecii îl cîntau astfel în poemele lor,
as, teptîndu-l să între în Constantinopol la un moment dat,
spre a înnoi vechea împărăt, ie cres, tină ortodoxă –, aceasta
nu se datores, te tradit, iei de familie a lui Vasile, care era de
neam balcanic, probabil aromânesc, din oameni parvenit, i,
strămutat, i de ieri alaltăieri în Moldova, ci se datores, te
influent, ei lui Radu Vodă, ocrotitor al Agăi Nicolae, tatăl
lui Vasile.

Dacă s-a zis de Constantin Brâncoveanu că a fost un
fel de Ludovic al XIV-lea, apoi s, i Radu Mihnea a dat în
Moldova un capitol de istorie care, supt raportul strălucirii
curt, ii, era vrednic să preceadă domnia munteană, as, a de
măreat, ă a Brâncoveanului.

Călătorul polon spune că a trecut pe la Hotin, care,
cum am văzut, fusese amanetat polonilor. A mai fost ama-
netat s, i pe vremea lui Despot, care căpătase în felul acesta
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bani s, i sprijin militar; a fost din nou amanetat pe vremea
Moviles, tilor, dar, cînd a trecut Kuszewicz, stăpînirea po-
lonă, după pacea cu turcii, în urma expedit, iei personale,
la Nistru, a sultanului Osman, nu mai exista la Hotin. Dru-
mul se făcea atunci tot în diagonală, prin Basarabia de
nord drept la S, tefănes, ti.

Ambasadorul a întrat la Ias, i, s, i aici l-a primit S, tefan
Toms, a, care era încă în scaun. În Muntenia însă a fost pri-
mit de Radu s, i de fiul lui: Radu însus, i era bolnav de ochi,
din care cauză a trebuit să părăsească la un moment dat
t, ara pentru a se îngriji. Fiului, ca unul care a fost as, ezat ca
domn de foarte tînăr, i s-a zis Copilul, Coconul. Drumet, ul
a fost deci primit s, i de acest Alexandru Coconul pe care-l
va supraveghea, în momentul cînd se va întîmpla ca tatăl
să lipsească, mama lui, doamna Arghira. I-au ies, it înainte
curtenii, s, i în fruntea lor acela care, pe vremea aceea, juca
un rol foarte important pe lîngă Radu Mihnea s, i familia
lui, acea personalitate grecească despre care a fost vorba s, i
mai înainte, cel dintîi diplomat al Moldovei pe atunci, Con-
stantin Batis, te Vevelli. Cu dinsul era s, i polonul Kulkowski,
plecat pe urmă la Constantinopol.

Venim astfel la călătorul loren Charles de Joppecourt.
În luptele care se purtau împotriva Moviles, tilor sau

pe care Moviles, tii le purtau, după căderea lor, pentru a
căpăta din nou puterea, au intervenit s, i străini. S, i nu era
extraordinar cînd S, tefan venea din luptele Apusului, după
epoca lui Despot în care tot felul de apuseni, s, i francezi
chiar, ca un Roussel, erau lîngă dînsul, după epoca lui Mi-
hai Viteazul, cînd cavaleri toscani lucrau pentru a smulge
Giurgiul din stăpînirea turcească. Prin urmare se întîmplă
să avem pentru unele din aceste lupte, în 1615–6, povesti-
rea unui cavaler al „Ordinului Sepulcrului Ierusalimului”,
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Alexandru, de origine din Elvet, ia, cel dintîi elvet, ian cu-
noscut a fi venit în părt, ile noastre. As, a fiind, nu e mirare
ca un gentilom lotaringian, cum a fost Joppecourt, să fi
luat parte la tulburările moldovenes, ti, într-o vreme cînd,
dealtfel, mult, i ca dînsul se ofereau a sust, inea un partid
sau altul. Căci au fost, pe lîngă Joppecourt, francezi cari
au luat parte activă la aceste lupte, ca Montespin, care
conducea cavaleri de aventură3.

În ceea ce prives, te redactarea memoriilor sale, Joppe-
court se găses, te în aceeas, i categorie ca s, i predecesorul său
din veacul al XV-lea, Wavrin. Sînt amintiri dictate, după
un obicei curent, mai mult: amintiri prelucrate, redactate
de altul. Cînd s-a întors acasă, luptătorul a găsit pe un
oarecare Baret, care a luat asupră-s, i această sarcină4.

Joppecourt începe povestirea luptelor petrecute în Mol-
dova din anul 1606, des, i n-a fost chiar atunci acolo. Luptele
acestea sînt descrise în amănunte, cu oarecare încurcă-
tură cronologică, cum e natural, confundînd de multe ori
stilul nou cu cel vechi; pe lîngă aceasta, cînd cineva n-a luat

3În Frant, a însăs, i, luptele religioase din a doua jumătate a veacului
al XVI-lea au fost sprijinite s, i de străini: spanioli pentru sust, inerea
cauzei catolicismului, germani pentru sust, inerea cauzei protestantis-
mului, as, a-numit, ii Reiter, de la cari a rămas în limba franceză cuvîntul
„reître”. După exemplul acestor străini venit, i să sust, ină un partid sau
altul, după cum făceau parte dintr-o confesiune sau alta, s, i francezii
s-au deprins să iasă din cuprinsul regatului ca să ia parte s, i la expedit, ii
foarte depărtate, cutreierînd tot atîta pămînt ca s, i cruciat, ii cari au
luptat la Nicopol odinioară. Cînd a venit Henric al IV-lea s, i Richelieu,
cu guvernarea lor strictă, cu interzicerea oricăror turburări n provin-
cie, cu oprirea oricărui duel, atît, ia din Jacei care-s, i simt, eau fierbînd
sîngele în vine s, i-au părăsit patria. Pentru Alexandru, v. Iorga, Acte s, i
fragmente, I. p. 52–5.

4Lucrarea a ies, it, într-o bros, ură foarte rară, la Paris, în 1620 s, i a
fost reprodusă în întregime, cu traducere, în Tezaurul de monumente
istorice al lui Papiu Ilarian.
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note zi cu zi, e firesc ca unele lucruri să se cam încurce – ba
e chiar de mirare cît de put, in le încurcă autorul. Aceasta se
datores, te faptului, pe care l-am relevat s, i altă dată, că noi
am pierdut admirabila memorie pe care o aveau oamenii
de odinioară; ne lăsăm prea mult în sama scrisului s, i, apoi,
ne ocupăm prea mult de ce fac alt, ii ca să t, inem mai bine
minte ceea ce am făcut noi.

Povestirea lui Joppecourt este astfel de cel mai mare
interes: nu se poate scrie istoria Moviles, tilor fără acest
izvor.

Baret s-a crezut însă dator să adauge de la dînsul o
sumă de lucruri pentru plăcerea publicului: astfel partea
a doua, care formează jumătatea cărt, ii, cuprinde un fel de
nuvelă romantică în care se vede cum fata lui Ieremia Mo-
vilă s, i a doamnei Elisaveta, căsătorită cu print, ul Korecki,
a fost prinsă s, i închisă în Cetatea Albă, ce scrisori a schim-
bat cu print, ul, cum a căutat să fugă – un adevărat roman
de aventuri. Evident că scrisorile acestea sînt alcătuite
de Baret, căci el n-a avut nici un fel de corespondent, ă în
mîinile lui. Totul în stilul acela „mièvre”, les, inat, obis, nuit
în vremea aceasta la francezi.

Pe noi, desigur nu ne interesează nici partea de istorie
militară cuprinsă în călătorie, ci partea descriptivă, scurtă,
prea scurtă.

Joppecourt spune că Moldova este împărt, ită în două:
T, ara-de-sus s, i T, ara-de-jos. Împărt, irea era mai veche, dar
iese la lumină pe această vreme. Odinioară veniturile Mol-
dovei, supt fiii lui Alexandru cel Bun, fuseseră împărt, ite
între Ilie, care avea veniturile părt, ii de sus, s, i între fratele
său S, tefan, care avea veniturile regiunilor de la Dunăre s, i
mare, de la Bîrlad în jos, pînă la Chilia s, i Cetatea Albă. De
la 1600 înainte rostul acestei dedublări a Moldovei e mult
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mai precis, s, i din această descentralizare profită foarte
mult T, ara-dejos. Din a doua jumătate a veacului acestuia,
neamurile care hotărăsc mai mult sînt josenii, de unde a
venit că familia Racovit, ă, din părt, ile acestea, a ajuns să
deie pe Mihai Vodă s, i pe urmă pe fiii lui ca domni ai Mol-
dovei s, i, apoi, s, i ai t, erii celeilalte. Joppecourt constată că
vornici erau doi: cel de T, arade-jos judeca la Bîrlad. Des-
pre Ias, i, care, pe vremea aceasta, după prădarea Sucevei,
ajunsese capitala unică s, i definitivă a Moldovei, el spune
că era fără ziduri, chiar fără împrejmuirea, cu totul neîn-
destulătoare pentru mijloacele unei lupte mai serioase, pe
care am văzut-o la Tîrgovis, te.

În ce prives, te product, ia Moldovei, iată cum se exprimă
Joppecourt: „cîmpiile Moldovei sînt foarte îmbiels, ugate,
udate de izvoare frumoase s, i de rîuri care le fac foarte
roditoare în grîu, orz, ovăz, mei s, i fîn, as, a încît locuitorii
oras, ului hrănesc o mare cantitate de vite de tot felul s, i
chiar bivoli, cari servesc în locul boilor s, i cailor la cultura
pămîntului”, s, i adauge el: de aceea figurează în marca
Moldovei un cap de bivol (în loc de bour). „Se văd în această
t, ară s, i o mult, ime de povârnis, uri foarte plăcute s, i as, a de
bogate în vin, încît, nu numai că Moldova are îndeajuns,
dar se exportă în Podolia s, i în alte t, eri vecine.” Ba încă
spune că lîngă Vaslui se face un vin as, a de bogat în alcool,
încît n-ai decît să apropii o flacără s, i se aprinde.

As, releva că Joppecourt nu enumeră printre cereale po-
rumbul. Porumbul se numes, te în italiană gran turco, prin
urmare a fost adus din Peninsula Balcanică, de la turci
în Italia. Părerea generală s, i îndreptăt, ită, este că a fost
adus din America, precum a fost adus de acolo s, i tutunul,
care ajunge să fie îndrăgit tocmai la sfîrs, itul veacului al
XVI-lea. În ce prives, te întrebuint, area porumbului în t, erile
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românes, ti, ea e fără îndoială mai tîrzie decît jumătatea
veacului al XVII-lea. Pe la 1650 nu se cultiva porumbul la
noi. Se vorbes, te de S, erban Cantacuzino ca de întroducă-
torul porumbului. N-am putea preciza data cînd cultura
aceasta pătrunde în Principate, dar că e nouă, o arată s, i
numele, dat prin comparare cu lucruri cunoscute aici. În
Muntenia s-a părut că samănă cu porumbelul s, i i s-a zis po-
rumb; în Moldova i s-a zis păpus, oi, de la păpus, ă; în Ardeal
e cucuruz poate s, i fiindcă bobul samănă cu insecta numită
„buburuz”. Un lucru este sigur că, oricit ar fi pătruns s, i mai
înainte porumbul, amestecîndu-se cu alte sămănături, el
n-a căpătat o cultură mai întinsă decît în momentul cînd
turcii au cerut mai statornic de la noi tot grîul care tre-
buia pentru alimentarea Constantinopolului. Turcii n-au
mîncat însă niciodată mămăligă, s, i, atunci, natural, am
sfîrs, it prin a cultiva mai mult ceea ce nu li plăcea lor. Cum,
dealminteri, am făcut s, i cu cres, terea oilor: pentru că turcii
cereau numai carnea de oaie, noi am îngrijit mai mult de
cres, terea vitelor albe ori a porcilor, a căror carne nu se
mănîncă de turci s, i care, deci, nu se lua la Constantinopol
cu pret, uri scăzute. În lipsa porumbului, pentru mîncarea
obis, nuită a omului sărac se întrebuint, a altă mămăligă de-
cît cea pe care o cunoas, tem noi astăzi: mămăligă de mei;
chiar cuvîntul mămăligă vine de la mei, mălai. Cînd Mihai
Viteazul s-a as, ezat în Ardeal, sas, ii, cari n-au mîncat nici-
odată mămăligă, au poreclit pe Mihai Vodă: Mălai Vodă,
din cauza mălaiului care se cerea necontenit de trupele
lui.

Încheind paranteza, se mai pomenesc în Joppecourt
s, i coloniile de străini care erau la noi. Se spune astfel
că pe lîngă franciscani era un episcop catolic la Cotnari.
Ment, iunea nu se întîlnes, te nicăiri aiurea. Am relevat-o
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pentru că este particular de interesantă.
Acum venim la călătoria, mult mai interesantă, des, i

mai put, in întinsă, care e mai mult călătorie, decît descriere
de război, a lui Paul Strassburg.

Pe vremea lui, prin anii 1630, războiul de treizeci de
ani era în toi. Purtat pentru rînduirea situat, iei interi-
oare a Germaniei, el a trebuit, ca s, i cel desfăs, urat supt
ochii nos, tri, să cuprindă s, i regiuni mai îndepărtate; după
o as, teptare mai îndelungată, s, i t, erile noastre au trebuit
să fie amestecate în luptă. Ardealul lui Bethlen Gábor s, i
lui Rákóczy I-iu, doi print, i de o foarte mare important, ă,
amîndoi cu situat, ii regale, ambit, ionînd să se întindă pînă
la Cas, ovia s, i la stăpînirea unei părt, i din marea Ungarie
sfîs, iată, a luptat, după îndemnul francezilor s, i al suedezi-
lor, în lagărul calvin, deoarece clasa dominantă a unguri-
lor din Ardeal era calvină, – pentru scopuri nat, ionale, dar
supt steagul calvinismului. Pe atunci însă, de pe urma
prezent, ei de cîteva luni a lui Mihai Viteazul în Ardeal,
de pe urma cunos, tint, ii reciproce care se căpătase prin
aceasta, de pe urma frecventării mult mai dese a unei
provincii de către locuitorii celeilalte, ca s, i de pe urma in-
tereselor solidare create prin cucerirea de la 1599, Ardealul
rămăsese foarte strîns legat de t, erile noastre. Înainte de
1600 nu se mai întîlneau de mult tratate încheiate între
o parte măcar de ardeleni s, i între t, erile noastre, pe cînd
pe vremea lui Radu Mihnea găsim s, i tratatele pe care le
încheie print, ii Ardealului cu domnii nos, tri s, i tratate se-
parate, ca ale bras, ovenilor, cu domnia munteană. Gas, par
Grat, iani, amintindu-s, i de Mihai Viteazul, a cărui memo-
rie era foarte vie, urmărind pe oricine avea put, ină ambit, ie
s, i simt, ea într-însul put, ină vitejie, a visat s, i el de Ardeal,
crezînd că i se va putea impune. Dealminteri, cînd Simion
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Movilă merge în Ardeal cu trupe auxiliare, se înt, elege că
nu i-ar fi displăcut nici lui să rămîie, s, i cînd s, i alt, i domni,
cînd Radu Mihnea însus, i, cînd S, tefan Toms, a îs, i făceau
întrarea în aceste părt, i ardelene s, i luau loc la slujbă în
strana bisericii din S, cheiul Bras, ovului, era o propagandă
indirectă pentru unitatea nat, ională românească. În orice
caz, domnii aces, tia de după Mihai Viteazul au întrat în
Ardeal altfel decît cei dinaintea lui Mihai, un Alexandru
Lăpus, neanu, un Petras, cu cel Bun, a cărui pecete a s, i fost
găsită acolo în pămînt, ei cari veneau ca oameni ai sulta-
nului, pe cînd, după Mihai Viteazul, domnii nos, tri cari
pătrund dincolo de munt, i o fac, oricare li-ar fi fost vrîsta
s, i priceperea războinică, valoarea personală, put, intel s, i ca
reprezintant, i ai poporului românesc. Dacă un Neagoe, un
Petru Cercel, din cei vechi, au ajutat să se ridice s, i au făcut
să se împodobească biserica Sfîntului Nicolae din S, chei,
domnii ces, tialalt, i au necontenite relat, ii culturale, econo-
mice s, i politice cu Ardealul, s, i granit, a înseamnă mult mai
put, in ca înainte.

Prin urmare, în vremea aceasta Moldova s, i T, ara Ro-
mânească făceau put, in politica Ardealului, s, i Ardealul
simt, ea nevoia de a se sprijini pe politica Moldovei s, i a
T, erii Românes, ti.

S-a întîmplat chiar între concurent, ii pentru mos, tenirea
lui Mihai lucruri particular de interesante. S-a întîmplat
că un ardelean a vrut să înnoiască ceea ce încercase la 1595
Sigismund Báthory, căruia i se zicea Craiu s, i care se inti-
tula print, al Ardealului, al T, erii Românes, ti s, i al Moldovei,
socotind pe Mihai s, i pe domnul moldovean ca pe nis, te
căpitani ai lui, cari n-aveau voie să judece pe boieri ca să li
taie capul.

O rudă a lui Sigismund, Gabriel, care vroia să fie s, i rege
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în Polonia, un tînăr extraordinar de ambit, ios s, i de pom-
pos, care, apoi, în cutare luptă de la 1611, cînd a fost bătut
de Radu S, erban lîngă Bras, ov, se înfăt, is, a cu aripi de vultur
la coif, ca un erou de legendă, s-a gîndit să cucerească Prin-
cipatele s, i s, i-a prefăcut gîndul în faptă: a surprins pe Radu
S, erban cînd nu se as, tepta, asupra Crăciunului, a împus, cat
cîni pe la Arges, s, i în alte părt, i, a despoiat bisericile de aco-
peremîntul lor de plumb s, i apoi s-a as, ezat la Tîrgovis, te,
de unde a scris sultanului că domnii nos, tri sînt ticălos, i
s, i mincinos, i, pe cînd el este cel mai credincios s, i mai în
stare a servi „Împăratului”, s, i deci cere să i se trimeată
tuiurile, cozile de cai care însemnau înfeudarea lui, noul
Gavril Vodă. Turcii n-au consimt, it însă, s, i au trimis pe
Radu Mihnea.

Astfel s, i din partea Ardealului s-a încercat stabilirea
unei unităt, i dacice. Dacia întrase în cons, tiint, a politică a
timpului, după ce umblase prin cărt, ile de istorie s, i arheo-
logie s, i se prefăcuse în faptă de Mihai Viteazul. Gheorghe
Rákóczy I-iu apoi a t, inut s, i el să aibă Moldova s, i Munte-
nia totdeauna prietene: ambasadorii treceau necontenit
de la o provincie la alta. T, erile noastre au dat s, i un fel de
tribut Ardealului pentru a fi ocrotite, dar în forme foarte
delicate: se chema că e în legătură cu păs, unarea aici a oi-
lor mocănes, ti; o parte din ce se lua de la mocani se dădea
print, ului Ardealului, stăpînul lor.

Tocmai în vremea cînd vine Strassburg la Bucures, ti,
print, ul Ardealului căuta să înlocuiască pe Leon Vodă, fiul
lui Toms, a de pe vremuri, antreprenor de furnituri de stri-
dii pentru Constantinopol, cu acel Matei din Brâncoveni,
care, după ce a trecut prin primejdia de a i se tăia nasul
de către adversar, a ajuns aproape de bătrînet, e a fi Matei
Vodă Basarab.
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Paul Strassburg vine în Ardeal ca să negocieze în ve-
derea războiului de treizeci de ani pentru Suedia. De aici
a trecut la noi, s, i iată ce a văzut în T, ara Românească.

De la Bras, ov pleacă spre Tîrgovis, te, care nu mai era
capitala t, erii, des, i Matei se va întoarce aici, unde va ridica,
el s, i boierii lui, biserici nouă, s, i va t, inea mult la acest oras, ,
care va deveni iarăs, i ce fusese în întîia jumătate a veacului
al XVI-lea. Căci Matei Vodă nu voia să fie numai omul
turcilor, ci-s, i avea toate legăturile lui cu Ardealul.

Îndată ce întră călătorul în t, ară, domnul îi trimete un
mehmendar, care să-l întovărăs, ească pe drum. Voevodul
i se pare a fi un „grec». Leon Vodă nu era însă grec, des, i
sot, ia lui S, tefan Toms, a a putut fi greacă; dar el crescuse
la Constantinopol s, i vorbea greces, te. Doamna lui era le-
vantină, Victoria, aceea care a dat mănăstirii Viforîta de
lîngă Tîrgovis, te o foarte frumoasă icoană a Sf. Gheorghe,
îmbrăcată cu argint.

Mehmendarul trebuia să-l ducă pe suedez la Bucures, ti,
care, spune călătorul, este acum locuint, a, sălas, ul domnilor.
Ajungînd lîngă oras, , vodă anunt, ă că vrea să-l primească
însus, i, de atîta respect se bucura ambasadorul, s, i anume
era să iasă întru întîmpinarea lui cu ostas, ii s, i cu steagul.
Strassburg refuză această onoare s, i întră singur în oras,
care i s-a părut – s, i este întîia constatare de acest fel des-
pre Bucures, ti – „foarte mare s, i întins”. Dacă se evitase
primirea, care era prea grea pentru modestia solului, din
partea domnului, i-au ies, it înainte o sută de boieri, cari, în-
dată ce-l văd, se coboară de pe cai s, i-i înfăt, is, ează omagiul
lui Leon Vodă. Apoi e dus la locuint, a lui. Seara, vornicul,
prefectul curt, ii, mares, alul palatului, am zice, îl chiamă
pentru a doua zi la prînz.

Merge întovărăs, it de două sute de dalmatini, cari i s-au
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părut mai frumos, i decît garda din Ardeal. Erau probabil
cei adus, i, din Raguza s, i de aiurea, de Gas, par Gratiani.

Mai departe se spune că „toate străzile s, i piet, ile erau
pline de mărfuri scumpe pe care italieni, greci, români,
turci s, i armeni le scoseseră spre vînzare; erau atît, ia oa-
meni, de ai fi crezut că toată românimea s-a îngrămădit
acolo”. După aceea alaiul întră în curte. Domnul întîmpină
pe oaspete cu capul gol la us, a odăii de primire a jălbilor, a
divanului unde judeca. Este oarecare deosebire de la bă-
trînul Petru S, chiopul, care stătea supt un copac din curtea
palatului unde distribuia dreptatea, s, i domnul de acum,
care avea o sală anume pentru audient, e.

Intrînd solul în acea sală, toată lumea, în semn de
cinste, ca la Constantinopol, s, i ca pe vremea Bizant, ului,
pune mînile la piept s, i pleacă fruntea. De jur împrejurul
păret, ilor erau divanuri, după moda turcească, iar scaune
numai două: unul pentru domn s, i altul pentru musafirul
său. Lîngă vodă, ca nu cumva să se ivească o bănuială cu
privire la cele rostite, stăteau cît, iva turci de frunte, cari
se introduseseră la noi pentru judecarea pricinilor între
locuitorii indigeni s, i turcime, – întîia formă supt care dem-
nitarii civili turci au pătruns la noi. La dreapta domnului
boierii, îmbrăcat, i în blănuri de zibelină.

Strassburg t, ine un discurs în limba latină; predicato-
rul curt, ii, un grec, tălmăces, te. Se spune că era om foarte
învăt, at, care stătuse s, apte ani la Wittembergul lui Lu-
ther, s, tiind turces, te, greces, te, latines, te, nemt, es, te. Erau
tradit, iile lui Radu Mihnea, cel dintîi care a dorit să fie încu-
njurat de cărturari venit, i din Apus. Domnul făgăduies, te
ambasadorului să-l conducă oamenii lui pînă la Dunăre.

Apoi se as, ază la masă. Cîntă instrumente muzicale,
care sînt trîmbit, e, dar se poate întîmpla să fi fost s, i fluie-
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rele pomenite la intrarea lui Mihai Viteazul la Alba Iulia.
Se începe prînzul. Străinul e as, ezat la dreapta domnului,
care mănîncă într-un blid de argint; ceilalt, i, banul, vorni-
cul, mănîncă în blide de lut, iar boierii mai mici în blide
de lemn, fiecare după rangul lui. Mîncările se aduc răpede
una după alta s, i se as, ază la masă grămadă. S, i obiceiul era,
în Răsărit, obicei păstrat pînă foarte tîrziu, să se înceapă
cu budinca s, i să se termine cu friptura. În toate mîncările
se punea miere după obiceiul turcesc, s, i din această cauză
mierea noastră era foarte cerută la Constantinopol. Vinu-
rile erau alese s, i foarte generoase, atît de generoase încît
nu o dată băutorii se cufundau, cu vodă cu tot, supt masă,
s, i lucrul nu era deloc afară din etichetă.

Sînt s, i toasturi. Cel dintîi e ridicat de domn pentru
regele Suediei. În momentul cînd vodă ridică păharul, bu-
buie tunurile de se clatină toată casa, blidele ca s, i păret, ii
clădirii. Pe urmă boierii închină pentru domn, stînd în
genunchi. După aceea, fiindcă solul trebuia să plece, dom-
nul îl conduce împreună cu toată curtea. Erau 1000 de
călăret, i, 600 de pedes, tri, escorta care însot, ia pe Leon de
cîte ori t, inea să facă alai mare. Înainte trece steagul ros, u
dat de sultan s, i tuiurile. Pentru ca muzica să sune mai plă-
cut, muzicant, ii erau ascuns, i în crîng, de unde se auzeau
trîmbit, ele s, i tobele. De amîndouă părt, ile domnului erau
boieri, călări pe cai albi. Lîngă vodă cîntau lăutarii cîntece
de t, ară, precum s-au cîntat – am spus-o – tot de lăutari, s, i
cînd a întrat Mihai Viteazul în Alba Iulia.

Călărind împreună, Strassburg întreabă pe domn cît, i
ostas, i mai poate strînge în t, ara lui. Iar domnul răspunde:
10 000 de călări s, i 2 000 de pedes, tri „s, i suspinînd a adaus
că pe vremea lui Mihai Viteazul erau 50 000 de oameni
supt arme”. Atît de mult se păstra amintirea eroului! După
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aceea suedezul se informează în ce prives, te bogăt, iile t, erii,
s, i i se spune că se ia dijmă de la pes, te, sare, ceară, miere,
cirezi de vite albe, turme. Venitul este de 300 000 de gal-
beni, afară de bir, care se obis, nuia a se da în bani gata. Cu
toate prădăciunile, as, a de bogată era T, ara Românească!
S, i i se arată că ar fi s, i mai bogată dacă de frica turcilor nu
s-ar neglija căutarea minelor de aur s, i argint.

Domnul se plînge apoi de perversitatea supus, ilor săi,
de sufletul lor gata de răscoală. El povestes, te cum au fost
înfrînt, i boierii lui Matei s, i arată chiar, trecînd pe la Slo-
bozia, afară de raza oras, ului, mormintele s, i crucea ridi-
cată pe locul unde se dăduse lupta. Rákóczy n-a vrut să-
i dea pe fugar, s, i el, Leon, ar fi dorit mult să taie nara
dreaptă a lui Matei, pentru a-l scoate, prin această slut, ire,
din concurent, ă.

Se oferă, în sfîrs, it, s, i o petrecere militară, după moda
Răsăritului. Domnul însus, i aleargă în frunte s, i dă exem-
plul, t, intind cu pus, ca, alt, ii trag cu săget, ile, s, i la urmă Leon
împarte galbeni celor cari se distinseseră mai mult. Un
nobil din suita lui Strassburg capătă, în loc de decorat, ii,
zece cot, i de mătasă, adusă din Bucures, ti.

Apoi carăle domnes, ti duc pe sol la Dunăre, care se
trece la Giurgiu, cetate slab întărită de turci.

Pe cînd Strassburg dădea înfăt, is, area T, erii Românes, ti
prin anul 1630, ceva se poate spicui din două izvoare acci-
dentale privitoare la Moldova din acest timp.

Ele sînt amîndouă din vremea lui Gas, par vodă. Am
putea face un capitol deosebit pentru acest Gratiani, care,
cum am observat, merită să fie pus alături de Petru Cercel
s, i de Despot. Iată trei personalităt, i care vin din lumea
apuseană s, i nici n-au timpul să se deprindă cu obiceiurile
de t, ară sau, ca în cazul lui Petru Cercel, să se întoarcă la

286



obiceiurile t, erii, s, i cari isprăvesc cu tot, ii prin catastrofa
omului neadaptabil la mediu.

Ar fi încă un capitol de anormalitate, un intermezzo
bizar s, i rar în istoria românilor din această stăpînire de
doi ani de zile a lui Gas, par vodă în Moldova.

A fost o vreme cînd se credea că el era german din Graz.
Gratiani nu vine însă din Graz, ci dintr-o localitate Gra-
dačac, care se întîlnes, te pînă astăzi în Croat, ia, în părt, ile
vecine cu Peninsula Balcanică. Astfel el trece pentru cei
mai mult, i din contemporanii săi ca un croat. Vorbea limba
sîrbească, curent. Chiar în cronica lui Miron Costin se ci-
tează cîteva cuvinte ale lui în această limbă: deprins cu
norme de guvernare mai strînse, ca acelea din Europa
centrală s, i apuseană, el se îndreaptă, într-un rînd, către
boieri s, i li spune: „să respectat, i pe domnul vostru”. Chiar
Montalbani, de care o să fie vorba aici, zice că, într-un
moment de mare primejdie, cînd nu s, tia cum să scape,
în mijlocul bătăliei pierdute, s-a adresat sîrbes, te către un
intim al lui. Din această cauză, de îndată ce s-a as, ezat în
scaun, a adus negustori din Raguza pe cari-i trimetea s, i în
misiuni, de exemplu Giorgio de’ Gradi, care a mers pentru
răscumpărarea unor prizonieri turci, crezînd să-s, i facă
astfel mînă bună la Constantinopol. El a adus de aseme-
nea cu dinsul pe as, a-numit, ii uscoci: uscochi, în italiană,
sînt un fel de haiduci slavi, din părt, ile Mării Adriatice mai
ales din regiunea Segna în italienes, te, nemt, es, te Zengg ori
în sîrbes, te Senj, nu departe de Fiume, s, i cari continuau
pe pirat, ii ilirieni de pe Marea Adriatică; uscocii erau de
obicei apărătorii cauzei cres, tine, fiind în serviciul republi-
cei Venet, iei împotriva turcilor. Li se zice s, i morlahi, adică
maurovlahi, „valahi negri”. (Coloarea înseamnă o anumită
orientare geografică.)
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Pe de altă parte, prin laturea italiană a originii sale,
prin vecinătatea locului său de obîrs, ie cu posesiunile venet, iene,
prin ocupat, ia sa îndelungată ca diplomat la Constantino-
pol s, i în serviciul Franciei, într-o vreme cînd limba di-
plomatică era cea italiană, Gas, par a avut legături foarte
strînse cu Italia, as, a încît, pe lîngă negustori raguzani,
pe lîngă uscoci s, i dalmatini, a adus s, i italieni. În armata
lui se întîlneau, afară de nobilul raguzan Marino de Resti,
din cea mai bună aristocrat, ie, s, i cei doi Amati, tatăl s, i fiul
dintre cari unul, Annibale, a fost pîrcălab de Hotin.

Dar Gas, par avea foarte probabil sînge românesc, mor-
lacii, din cari se trăgea el, cu coloniile lor pe pămîntul
imperial, se deznat, ionalizară foarte răpede. Pe la 1570–80,
cînd ei jucau un rol militar foarte important, în luptă ne-
curmată împotriva martologilor, ca elemente de pază a
granit, ei, se mai întîlneau însă organizat, ii românes, ti, supt
voevozi s, i juzi, s, i în Arhivele din Graz am găsit nume cu
terminat, ii românes, ti, de pildă Frencul, „Catolicul”, pentru
că cea mai mare parte din ei nu erau catolici, ci ortodocs, i.
Pornit de acasă copil sărac, Gas, par, care n-avea alt nume
decît al satului său de nas, tere, a avut o bucată de vreme
rosturi militare, iar după aceea a trecut, cu ocazia negoci-
erilor diplomatice ale turcilor, în serviciul acestora. A stat
cît, iva ani la Constantinopol, a imitat pe Despot, de care va
fi avut poate s, tiint, ă, făcînd să fie numit duce de Naxos s, i
de Păros, insule care aveau un regim autonom în fruntea
lor5.

Folosindu-se de legăturile lui s, i de rolul ce a jucat în

5În schimbul unui tribut, guvernau aici cres, tini de obicei, dar la
un anume moment s-a găsit s, i un evreu portughez, care, dind bani mai
mul fi, a ajuns duce de Naxos, don Jose, singurul evreu cu funct, iuni
politice s, i militare care a fost în împărăt, ia otomană.
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negocierile diplomatice, el a izbutit, în sfîrs, it, să fie numit
domn al Moldovei, în care calitate, cum am spus, el a vrut
să continue marea tradit, ie a voevodului muntean, să aibă
Ardealul, în care fierbeau felurite intrigi, s, i, pe de altă
parte, a căutat să rupă, tot în tradit, ia lui Mihai Viteazul,
robia turcilor, pentru a trece la politica făcută de cres, tini,
care pe vremea lui nu mai putea fi politica împăratului,
căci acesta încheiase pacea cu sultanul, ci numai politica
polonă.

Zamoyski izbutise să înlăture pe aliatul imperialilor,
Mihai, s, i dăduse impresia că este as, a de puternic, încît,
dacă ar interveni în luptele din aceste regiuni, ar cîs, tigă
în chip statornic biruint, a s, i stăpînirea care trebuia să vie
din această biruint, ă. Marele cancelar făcuse, acasă la el,
o s, coală, o s, coală militară admirabilă prin exemplul său.
Cei mai însemnat, i dintre acei cari mos, teniseră s, coala de
strategie pe care el o învăt, ase în Italia, la Padova, au fost
Zolkiewski s, i locotenentul său Koniecpolski. Stanislas Zo-
lkiewski era, prin anii 1619–20, în fruntea fort, elor polone
în calitate de hatman. Cu el a căutat să între în înt, elegere
Gratiani.

Ca să se Înt, eleagă isprava lui, trebuie să se adauge că
războiul, fără să fi fost declarat, între Poartă s, i Polonia
exista necurmat cam din a doua jumătate a secolului al
XVI-lea, din momentul în care regatul polon consimt, ise
să adopte pe cazaci. Odată o asociat, ie de luptători ope-
rînd numai pe sama lor, ei au trebuit să se schimbe după
împrejurări: de la o bucată de vreme regatul i-a organi-
zat s, i li-a pus în frunte un hatman, care se recunos, tea
dependent de Polonia. Cînd polonii voiau sa lovească în
tatari, întrebuint, au pe cazaci. În a doua jumătate a se-
colului al XVI-lea, i-am văzut amestecîndu-se foarte ade-
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seori în împrejurările din Moldova, impunindu-i domni
cari erau pe voia lor. După Zamoyski, la începutul vea-
cului al XVII-lea, cazacii s-au prefăcut în cei mai temut, i
pirat, i pe Marea Neagră, prădînd pînă s, i satele din apro-
pierea capitalei Imperiului otoman, s, i sultanul nu o dată
a văzut ridicîndu-se flăcările în încunjurimea imediată
a res, edint, ei sale. As, ezîndu-se la cataractele Niprului, ei
căpătară numele de zaporojeni („zaporog” – la cataracte).

La un anume moment beglerbegul Rumeliei, coman-
dantul tuturor fort, elor europene ale Imperiului otoman,
făcuse, la 1589, o adevărată campanie contra Poloniei ca
să arăte că, oricît ar acoperi amestecul lor, el se s, tie la Con-
stantinopol s, i că Poarta este în stare să se răzbune. Pe
urmă, pe la 1617, s-a organizat s, i o flotă specială pentru
a combate pe cazaci, s, i Capudan Pas, a, amiralul Turciei,
veni în părt, ile de sus ale Mării Negre s, i pe gurile Dunării
anume pentru a împiedeca prădăciunile cazacilor. Deo-
arece tatarii fuseseră as, ezat, i în Bugeac s, i polonilor nu li
convenea deloc prezent, a lor acolo, cu atît mai put, in, cu cît
de la o bucată de vreme se alcătuise în părt, ile dunărene s, i
ale Dobrogii s, i Niprului un fel de guvern militar turcesc
gata totdeauna să intervie împotriva polonilor, – legînd
împreună Silistra, Babadagul, Bugeacul s, i Oceacovul –,
vechea ură între poloni s, i turco-tatari se întet, ise s, i mai
mult.

Domnul a fost deci ascultat fără a sta la gînduri. Evi-
dent că turcii, de îndată ce au aflat de legăturile lui Gas, par
Gratiani cu polonii, s-au grăbit să puie în mis, care pe acel
care comanda la hotar, pe pas, a Schender (Alexandru, nume
în legătură cu Alexandru cel Mare Ischender). Gas, par s-a
coborît pînă la T, ut, ora, numai cu trupa lui de elită, com-
pusă din uscoci supt comanda unui italian. El aducea
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romantismul său, nu lipsit de vitejie, credint, a în victoria
cres, tinilor, un idealism fantastic, dar nu s, i o fort, ă capa-
bilă de a lupta contra turcilor s, i nici măcar devotamentul
desăvîrs, it al boierilor, nici aderent, a pătimas, ă a claselor
populare, s, i nici o cunos, tint, ă practică a t, erii peste care
domnea. În aceste condit, ii, cauza lui era pierdută.

A fost un moment foarte solemn acela cînd el s-a înfăt, is, at
în tabăra polonă, cînd s-a unit cu fort, ele cres, tine care ve-
neau să libereze Moldova. A doua zi însă după venirea lui
Schender, polonii au fost silit, i să se retragă, s, i a fost un
dezastru, cel mai mare poate pe care l-a suferit armata po-
lonă în regiunile basarabene: comandantul însus, i, bătrîn
s, i obosit, dus în rădvan, scot, înd capul pe geam ca să vadă
situat, ia luptei, un tatar, cu o agerime extraordinară, i l-a
ras. S, i multă vreme au pomenit polonii de nenorocirea
aceasta din „Cîmpii T, ut, orei”.

Vodă cel străin fugise în mijlocul luptei, dar îs, i lăsase
iapa acolo, as, a încît turcii, văzînd-o, au crezut că el a murit.
Doi boieri, dintre cari unul, Bucioc, a jucat un rol destul de
însemnat în istoria Moldovei s, i a isprăvit tras în t, eapă de
turci, s, i celait, Goe, l-au întovărăs, it în regiunea de munte.
Lîngă Trotus, , Gas, par s-a culcat, s, i, în somn, boierii aces, tia,
pe atît de las, i, pe cît de put, in credincios, i fat, ă de domn,
l-au omorît. As, a s-a mîntuit tragedia lui.

Gas, par Gratiani este cunoscut, dealminteri, s, i în ce
prives, te figura lui. Pe S, tefan Toms, a nu-l puteam cunoas, te
decît numai în forma, mai greu de recunoscut, a unui
portret mural pe zidurile bisericii din Solea, datorit unui
zugrav de t, ară: de la Gas, par Gratiani avem un portret
artistic, în care-l vedem reprezintat cu mustat, a răsucită,
cu barba rotunzită cum se purta pe vremea aceea, avînd
în cap gugiumana domnilor s, i pe trup costumul curent s, i
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în t, erile noastre s, i în Ardeal.
Sint atîtea izvoare despre campania polonilor în Mol-

dova s, i atîtea s, tiri precise în ce prives, te intervent, ia lui
Gas, par Gratiani s, i a soldat, ilor lui: ele ar putea forma un
material foarte bogat pentru o lucrare de specialitate6.

Ajungem acum la izvoare. Întîi la Polo Minio.
A venit în Moldova înainte de toate ca să îngrijească

de averea rămasă de la socrul său Petru S, chiopul. Familia
se stinsese mai toată, afară de Radu Mihnea, care era fiul
nepotului lui Petru Vodă. Bunurile lăsate de Petru Vodă
erau în bună parte fără stăpîn, s, i atunci Minio, t, inînd pe
fata acestuia, a venit să se ocupe de zestrea nevestei sale.

În acelas, i timp s-a ivit la Venet, ia s, i ideea dacă nu s-
ar putea lua trupe din Principate s, i din Ardeal. Faima
lui Mihai Viteazul făcuse să se s, tie pretutindeni că aici
sînt oameni de ispravă, oameni buni de luptă împotriva
turcilor, s, i, cum nu se mai purtau războaie la noi, s-au
gîndit venet, ienii, încă de la 1617, dacă nu s-ar putea înrola
astfel de eleme nte pentru Bosnia, Dalmat, ia s, i posesiunile
italiene ale republicei. Lucrul nu s-a putut face din cauza
împrejurărilor turburi din Moldova pe vremea aceasta,
s, i în special din cauza prezent, ei prădalnice a cazacilor,
cari impuneau domnilor nos, tri să ieie măsuri de apărare
pentru sine în Principate.

Polo Minio a stat mai mult de un an în Moldova s, i
în Ardeal. În vremea aceea probabil că doamna Maria,
sot, ia lui, trăia încă, s, i el a putut să se init, ieze printr-însa
în rosturile românes, ti sau, în orice caz, de la boierii ce
fuseseră în legăturii cu Petru S, chiopul a căpătat s, tiri în
cea mai mare parte dispărute odată cu dinsul, dar alte s, tiri,

6Izvoarele acestea sînt tipărite toate în acelas, i loc, cu traduce rea
franceză în fat, ă: în vol. II, Supl. II din colect, ia Hurmuzaki.
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în special despre Ardeal, se găsesc în raportul lui.
Iată ce spune Minio despre t, erile românes, ti, s, i mai

ales despre Moldova: Sînt mai sărace decît Ardealul, dar,
fiind în buza tunului, expuse cele dintîi la loviturile turci-
lor, li se cere mai mult din sărăcia lor de plugari sărăcit, i s, i
robit, i decît se cere Ardealului însus, i, care avea industrie
s, i comert, de foarte mare important, ă. Sint nis, te t, eri „în
cîmp deschis”, prin urmare nu se pot apăra. Turcii, deal-
minteri, au stăruit totdeauna ca la noi să nu se întemeieze
cetăt, i s, i au impus măsura, pomenită s, i mai înainte, prin
ordinul dat lui Alexandru Lăpus, neanu, de a se umplea cu
lemne cetăt, ile s, i a se distruge. Întăririle care se întîlnesc
mai tîrziu au fost făcute de alt, ii pe pămîntul românesc, s, i
înainte de toate de poloni, cari au înnoit vechile noastre
cetăt, i în veacul al XVII-lea.

Cu toate că Moldova s, i Muntenia erau socotite mai
sărace decît Ardealul, cu toate acestea cea dintîi avea un
venit pentru vistierie de 350 000 de galbeni de aur, pe an,
ceea ce pe atunci avea o mare însemnătate. Gas, par Gra-
tiani, la 1619, luase chiar mai mult decît atîta, ca unul care
pentru politica lui aventuroasă avea nevoie de organiza-
rea mijloacelor militare s, i financiare; de aceea a cerut 400
000 de galbeni de la t, ară. În ceea ce prives, te armata mol-
dovenească, se spune că ea cuprindea încă în momentul
acela 10 000 de călăret, i, cari tot, i erau boieri sau curteni.
Curtenii ajunseseră a fi o categorie de t, erani, as, ezat, i mai
mult în anumite sate s, i cari, în schimbul unor scutiri de
bir (plăteau birul curtenesc, deosebit de birul muncitorilor
de pămînt), erau datori să vie, cu calul lor, la chemarea
domnului. Pînă pe la 1683, cînd trupele noastre au mers
la Viena, urmînd pe Duca Vodă s, i pe S, erban Cantacuzino,
pînă atunci întîlnim încă în izvoarele noastre pomenit, i
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curteni, foarte bucuros, i de a plăti mai put, in s, i de a în-
deplini, în schimb, rareori, funct, iuni militare. Această
scutire de bir mergea din generat, ie în generat, ie.

În afară de aces, ti 10 000 călăret, i, desigur că domnul
avea voie să cheme pe tot, i locuitorii t, erii în arme. Potrivit
obiceiului pe care l-am întîlnit s, i la Petru S, chiopul s, i la
Aron Vodă – s, i era desigur s, i la S, tefan Răzvan –, pe lîngă
armata aceasta, care se stringea numai la nevoie, era garda
personală a domnului, alcătuită întîi din unguri, pe urmă,
supt Ieremia Movilă, din polonii lui Ioan Potocki, apoi din
dalmatini s, i uscoci, pe vremea lui Gas, par Gratiani. Pe la
1650, pe vremea lui Vasile Lupu s, i Matei Basarab, vor fi as, a-
numit, ii sîrbi, între cari erau s, i bulgari, unii amestecat, i cu
sînge românesc: seimenii. Iar după desfiint, area lor s-au
adus la noi pentru a păzi pe domn nemt, i deprins, i în războ-
iul de treizeci de ani: cutare călător pe care-l vom găsi pe
vremea lui Gheorghe S, tefan, Welling, tot un suedez, cînd
s-a înfăt, is, at la curtea Moldovei, a fost întîmpinat, spre
marea lui mirare, cu strigătul de „Wer da?”

Garda lui Gas, par Vodă e socotită de Minio la 500 de
oameni, infanterie s, i cavalerie.

În ce prives, te datoriile fat, ă de Poarta, vom observa că
s, i acest domn a fost silit, ca s, i Mihai Vodă s, i Aron Vodă, să
se răscoale împotriva turcilor din cauza situat, iei financi-
are, căci s, i lui i se cerea să plătească s, i datoriile înaintas, ilor,
s, i, dacă pe lîngă dînsul nu mai erau ieniceri, erau totus, i
creditori, negustorii cari chinuiau zilnic pe datornicul lor,
s, i Gas, par i-a omorît cum îi omorîse s, i Mihai Viteazul. S, i
tot as, a va face mai tîrziu Mihnea, fiul lui Radu Mihnea,
care, pe la jumătatea veacului al XVII-lea, a imitat pe Mihai
Viteazul în felul cum s-a răsculat, cum a dat lupta, s, i pînă
s, i în locul luptei, ales la Călugăreni; ba chiar s, i numele s, i
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l-a schimbat, luînd pe cel de Mihail.
Tributul pe care Gas, par era dator să-l plătească era de

58 de pungi de aspri a cîte 500 lei fiecare ceea ce făcea, în
banii cari erau atunci, 58 000 de scuzi. Ca să fie numit
domn, el însus, i adăugise s, ase pungi pe lîngă birul cel vechi.
Cu pes, ches, urile, tributul se ridica la 150 de pungi pentru
Moldova. În afară de aceasta erau cheltuieli foarte mari
cu întret, inerea turcilor, cari veneau acum în locul acelor
greci din posesiunile venet, iene s, i levantini, al căror rol
l-am văzut în a doua jumătate a veacului al XVI-lea. Acum
negot, ul se făcea de turci, s, i iată ce ni spune Minio: „Vin
nesfîrs, it de mult, i turci, cari tot, i rod această nenorocită
t, ară”.

Alt, i turci îs, i făceau de rost pe la noi pentru cetăt, ile
turces, ti de la Dunăre s, i pentru cea de la Nistru, pentru
Oceacov. Soseau necontenit să le viziteze, s, i nici unul nu
înt, elegea să plece cu mîna goală. Pas, a de la Cetatea Albă,
întărită contra cazacilor, lua el singur în fiecare an uneori
s, i pînă la 100 000 de galbeni supt cuvînt că-i sînt necesari
pentru reparat, ii, s, i, cum cetatea se strica în fiecare an, el
trebuia să puie la loc ce s-a năruit.

Muntenia plătea 250 000 de galbeni, domniei. Dar
Moldova avea un venit mai mare, de 350–400 000 de gal-
beni, căci pe vremea aceasta ea era mai bogată, avînd s, i
Bucovina s, i o bună parte din Basarabia. Tributul Moldo-
vei, am văzut, era de 58 de pungi; al Munteniei de 33. Dar
pe lîngă aceasta în ambele t, eri veneau turcii cu fel de fel
de cereri pe care izvorul le numes, te în italienes, te „man-
giarie”, adecă ce se mînca pe lîngă ceea ce, mai mult sau
mai put, in, se cuvenea.

În Muntenia, scrie Minio, „nu sînt atîtea primejdii
ca în Moldova, s, i principele s, i poporul trăiesc mult mai
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linis, tit, i, dar Moldova e mai bogată: negustorii s, i boierii
cîs, tigă mult mai mult”. Am văzut că relat, iile de comert, cu
polonii duceau la Danzig s, i de acolo pînă în Anglia.

În Muntenia numărul ostas, ilor era numai de 8 000:
scăzuse, prin urmare, pentru a se ridica din nou pe vremea
lui Leon Vodă. S, i i se părea lui Minio că soldat, ii aces, tia
ai domnilor munteni erau de o valoare mai mică decît cei
din Moldova: „dar nu sînt atît de valoros, i, s, i aici populat, ia
este mai credincioasă s, i mai stabilă”7.

În ce prives, te pe Giambattista Montalbano, într-o lu-
crare italiană găsită în vremi mai nouă8, el e un izvor de cea
mai mare important, ă pentru istoria luptelor lui Gratiani.
Nu cade prin urmare în rîndul călătorilor, s, i ceea ce spune
despre condit, iile generale ale Moldovei nu cuprinde decît
vreo două pagini. S, i adaug că este de făcut o deosebire
între această operă s, i opusculul lui latin despre împrejură-
rile din Turcia (Rerum Turcarum commentarius), în care
despre noi este cel mult o pagină. Montalbano a fost secre-
tarul lui Gas, par Gratiani s, i a însemnat calitatea aceasta
ca sădea mai mult pond informat, iilor sale.

În cartea italiană, se arată s, i personalitatea lui Gas, par
Gratiani s, i ajutătorii de origine străină de cari a fost încu-
njurat, ca s, i condit, iile în care s-a făcut răscoala lui s, i felul
cum ea s-a desfăs, urat pînă la înfrîngerea totală s, i fuga în
acel adăpost de munte care trebuia să-i fie fatal.

7Hurmuzaki, IV, p. 596 s, i urm.
8S, i prelucrată de mine în Analele Academiei Române, XXI, p. 40

s, i urm.
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XIX. Misionarul Bandini în Moldova lui
Vasile Lupu

În ceea ce prives, te izvorul foarte important care este Ban-
dini, acest izvor cuprinde o imensitate de material de cea
mai pret, ioasă calitate.

Vom arăta întîi cine este misionarul, care e rostul
călătoriei lui, iar după aceea, pe baza izvorului însus, i,
înfăt, is, area oras, elor Moldovei s, i chiar a satelor, pentru
că el le-a cutreierat, se pare, pe multe din ele. Se va vedea
apoi în altă parte a cărt, ii ce vorbes, te despre moravurile de
la noi, el cel dintîi în chip as, a de larg.

După ce iezuit, ii cuceriseră terenul, s, i, în epoca lui Mi-
hai Viteazul, încercaseră a se restabili vechiul episcopat de
Arges, în Muntenia s, i cel de Bacău în Moldova, cu secolul al
XVII-lea s-a căutat a se reintroduce catolicismul în locurile
unde dispăruse s, i a se întări acolo unde se păstrase, dar nu
în formele stricte ale vechilor episcopate, ci în acelea ale
unui provizorat care s-a ment, inut pînă în epoca noastră.

De la Ieremia Movilă încolo, episcopatul a fost în sama
prelat, ilor poloni, cari s, i rezidau în Polonia. Prin urmare,
precum odinioară episcopii pentru Moldova erau s, i simpli
preot, i de sat în Ardeal, as, a în veacul al XVII-lea episcopii



de Bacău erau prelat, i poloni, cari numai uneori veneau să
viziteze t, ara, de obicei rămînînd în patria lor. Iar, în ce
prives, te Muntenia, de care n-avem a ne ocupa, pentru că
Bandini a cercetat mai ales Moldova, episcopatele au fost
lăsate pe sama franciscanilor observant, i din Bulgaria, al
căror centru era Nicopol.

Dar, revenind la Moldova, în lipsa episcopului polon,
care cîteodată n-avea răgaz sau putint, ă de a veni în Mol-
dova, alteori n-avea aplecare să vie pe aici, se trimeteau
din cînd în cînd vizitatori apostolici, alături de episcop s, i
de multe ori contra lipsei de interes a episcopului.

Avem a face cu mai mult, i asemenea vizitatori, cari, de
fapt, sînt mult mai important, i decît episcopii1.

Între aces, ti vizitatori doi sînt mai important, i: Marcu
Bandini, un italian, iar, mai tîrziu, Petru Parcevich, slav
italianizat, dalmatin, ori poate chiar bulgar, care Parce-
vich, ca s, i Bandini, purta titlul de episcop de Marcianopo-
lis, în apropierea Varnei.

Dar Bandini vine ca vizitator îndată după alt italian,
după Benedetto Emmanuele Remondi, milanez, care, în
calitate de misionar fără delegat, ie specială, a fost în Mol-
dova pe la 1635–6.

Iată în cîteva cuvinte ce a văzut el:
A fost la Galat, i, la Bîrlad, la Bacău, la Slănic, ca s, i la

Cotnari, la Neamt, , la Baia, la Suceava. La Galat, i a găsit o
biserică de lemn s, i numai douăsprezece familii ungures, ti,
dar se adauge că uneori vin s, i negustori catolici raguzani –,

1Lista episcopilor poloni pentru Moldova, în veacul al XVII-lea,
în prefat, a vol. I s, i II din Iorga, Studii s, i documente. După aceasta au
apărut s, i alte studii privitoare la catolicismul în t, erile noastre. Cel din
urmă e teza din Viena a profesorului Cândea din Cernăut, i, publicată
acum doi ani, s, i nemt, es, te s, i românes, te (Der Katholizismus în den
Donaufürstenthümern, Lipsea 1917).
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ultima ment, iune despre raguzani, căci în a doua jumătate
a veacului al XVII-lea, de decadent, ă iute, îngustîndu-se
raza operat, iilor lui, oras, ul nu mai trimetea negustori în
Moldova. Bîrladul e „un tîrg mare”, dar catolicii n-au decît
douăzeci de case. La Hus, i, care fusese prădat de curînd de
către tatari, sînt o sută de case ungures, ti; la Corni, cum
am mai spus.

La Ias, i se numără s, eizeci s, i cinci de case de catolici,
cari sînt unguri, dar, observă misionarul, s, i francezi, venet, ieni
s, i „alt, i negustori din Constantinopol”. Cum am pomenit s, i
aiurea, ceasornicarul lui Vasile Lupu era francezul Gas, par
Caillé, de la care avem un act de cumpărare, scris, natural,
românes, te, dar purtînd pe dos o însemnare de mîna lui în
frant, uzes, te.

La Cotnari se păstrează două biserici de piatră. „Ci-
mitirul pare a fi un castel, cu turnul mare ce serves, te de
clopotnit, ă.” Este us, or de recunoscut în această descriere
biserica lui Despot, mult mai ruinată astăzi. Sînt s, eizeci
de case de catolici „sas, i”, – de fapt germani din părt, ile de
lîngă Tisa, vechi vieri germani de la Tokaj.

Trecînd spre Roman, la Săbăoani sînt optzeci de fami-
lii de unguri. La Baia, era încă un tîrg mare, „città grande”.
Aici se vede o mare biserică de piatră cu turn, a lui Alexan-
dru cel Bun, foarte bine păstrată, deci, încă la începutul
domniei lui Vasile Lupu. Erau treizeci s, i opt de case de
sas, i, la Suceava însă doar opt, căci polonii lui Ieremia Mo-
vilă se duseseră de multă vreme, s, i împreună cu dîns, ii s, i
elementul catolic cel mai important.

Să vedem ce spune Bandini însus, i2.
El vine din sud, din părt, ile Bulgariei, s, i trece Dunărea

pe la vadul Giurgiului. Nes, tiind cum va fi primit de Matei
2V. edit, ia V A. Ureche în Analele Academiei Române, XVI.
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Basarab, el nu se înfăt, is, ează, împreună cu însot, itorii săi
ca misionari catolici, ci ca negustori cari duc marfă tur-
cească la Tîrgovis, te. Sînt întrebat, i cui apart, ine marfa, s, i
ei nu vreau să dea lămuriri, oprind s, i pe vames, de a căuta
în bagaje; dar găsesc totus, i mijlocul de a se înt, elege cu
acesta, plătindu-i o compensat, ie de zece lei, întîia not, iune
precisă a bacs, is, ului la noi. În tovărăs, ie cu misionarii erau
negustori adevărat, i, ca francezul Joseph, care, s, tiind că
sînt călugări catolici, li dă bani de drum.

Ajungînd la Tîrgovis, te, i se fixează lui Bandini tainul,
care consistă în pîne, vin, carne, luminări, fîn s, i ovăz. Pe
urmă e primit în audient, ă de domn, Matei Vodă, care
atunci, la 1644, era cam as, a cum îl cunoas, tem din portre-
tul rămas, ca foarte bătrîn, bot, it la fat, ă, cu ochii vioi, cu
umflături supt ei, – un mos, neag potrivit tipului celui mai
curat al rasei noastre. Lîngă domn era secretarul lui, care
se întîmplase să fie catolic, continuînd tradit, ia lui Barto-
lomeiu Bruti, lui Brănat (Bernard) Borisi, lui Vevelli s, i a
secretarului, care învăt, ase în Germania, al lui Leon Vodă.

Secretarul catolic al lui Matei s, tia limba polonă s, i cea
latină. Domnul, informat de el, a fost bucuros de oaspet, i.
Misionarul i-a t, inut o scurtă cuvîntare, domnul ascultă
cu luare aminte s, i, neînt, elegînd, pune întrebarea, pe care
Bandini o reproduce chiar în limba românească: „Ce zice?”
După ce i se spune „ce zice” Bandini, Matei mult, ămes, te
s, i începe a pune alte întrebări, poftindu-s, i oaspetele pe
scaun s, i neas, ezîndu-se decît odată cu dînsul. Vrea să s, tie
ce face papa s, i cardinalii, „grădinarii”, cum se scria în
cancelaria lui Mihai Viteazul. Apoi Bandini asistă la ve-
nirea preotului cu zi-ntîia, un obicei caracteristic pentru
Muntenia, care în Moldova nu se află. Mitropolitul însus, i
stropes, te cu busuioc s, i prezintă crucea domnului. Matei
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cere ca întîi să se prezinte crucea oaspet, ilor s, i să fie stropit, i
cu aghiasmă. Bandini spune că mitropolitul a îndeplinit
ritul ca „Isaia Patriarhul”.

Se aud pe urmă clopotele, s, i domnul pleacă la biserică
împreună cu acelas, i mitropolit s, i cu boierii, iar călătorii
se duc la biserica lor, a franciscanilor conventuali. După
cîtăva vreme se acordă lui Bandini o nouă audient, ă, s, i se-
cretarul aduce caftane. S, i pe lîngă aceasta Bandini capătă
zece galbeni s, i scrisori de cale cu mehmendari cari aveau
însărcinarea să-l t, ină cu tain pînă la hotarul principatului,
pînă la Focs, anii munteni.

Despre Moldova, Bandini începe spuind că în Ias, i bi-
serica catolică e foarte rău t, inută, sămănînd a circiumă,
fără îngrăditură măcar; în ce prives, te casa parohială, polo-
nii de lîngă domn o întrebuint, au pentru petrecerile lor, s, i
Bandini riscă s, i cuvîntul de „lupanar”, iar odăile celelalte
fuseseră prefăcute în grajduri: put, ul era plin de hoituri s, i
murdării, acoperis, ul de s, indrilă spart, păret, ii crăpat, i. Acel
care ar trebui să ocrotească pe catolici, secretarul domnesc,
era „un mincinos, un s, iret s, i chiar un dus, man al bisericii”.

Cu toate acestea Bandini a trebuit să i se adreseze lui
pentru a fi primit în audient, ă. Audient, a cea nouă a s, i fost
acordată. Bandini găses, te iar toată curtea în jurul dom-
nului, care avea lîngă dînsul un medic permanent, evreu
din Răsărit. La dreapta lui stăteau sfetnici, s, i Vasile Lupu,
care avea o educat, ie politică mult mai serioasă decît Matei
Basarab – Matei era un boier de t, ară, pe cînd Lupu, fiu
de curtean al lui Radu Mihnea, s, tia ceva din învăt, ătura
adunată în mintea bogată a lui Radu Vodă, – Vasile, zic,
întreabă pe Bandini despre papă, despre aceias, i „grădi-
nari” s, i, în acelas, i timp, se plînge de decăderea cea mare
la care ajunsese biserica catolică în Moldova.
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Domnul vrea să s, tie dacă prelatul are scrisori, s, i după
aceea Bandini însus, i se interesează ce episcop latin se
găses, te în t, ară. I se spune că episcop pe vremea aceasta era
polonul Zamoyski, dintr-o familie foarte mare, dar care
nu trăia deloc ca episcop s, i nu vizitase Moldova niciodată.
Domnul grăbes, te pe misionar să plece cît mai răpede, dar
i-a admis, la urmă, să steie o bucată de vreme la Bacău.

Adaug că, în ce prives, te situat, ia bisericii, în lipsa lui
Zamoyski, supravegherea fusese exercitată de francisca-
nul bulgăresc Ioan Lillo.

Cînd Bandini pleacă din Ias, i ca să se ducă la Bacău,
i se trimit bagajele înainte pînă la Cotnari. Ajuns aici, e
bine primit s, i face slujbă, în calitate de episcop călător, în
condit, iuni speciale. La 5 novembre soses, te la Bacău chiar.
Aici găses, te casa parohială pustie, din biserică numai un
turn dărîmat, odăjdiile putrede, altarul profanat, munt, i de
gunoaie în grajd. În casa unde prelatul a fost poftit, bătea
vîntul de toate părt, ile; de jur împrejur, nici un gard; o biată
moară era singurul venit pe care-l mai avea episcopia. În
ce prives, te pe orăs, eni, Bandini constată aceeas, i aplecare
ospitalieră pe care tot, i călătorii o observă la români în
general; locuitorii ies înaintea episcopului străin cu miere,
ouă, pîne, ovăz pentru cai.

Profitînd de sfaturile secretarului Kutnarski, se hotărăs, te
apoi episcopul să cumpere altă casă s, i ia două clădiri ve-
cine, locuite „de persoane infame”. Banii au fost căpătat, i
cu împrumut de la un negustor italian orientalist cu to-
tul, Iacob Celebi-cilibiu, cf. Cilibi Moise, va să zică la noi:
om elegant, dar la turci este un titlu de mare onoare, în-
semnînd om distins, învăt, at. Iacob Celebi locuia în Ias, i,
după ce casele au fost cumpărate s, i dăruite bisericii. Za-
moyski recunoas, te după aceasta pe Bandini ca vicariu în
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locul vacant cu venituri de mos, ie de la Trebes, , aproape de
Bacău.

Misionarul îs, i începe deci călătoria prin oras, e s, i sate,
în octombre 1646, trecînd s, i prin centre mai însemnate
de populat, ie, ca s, i prin sate, as, a încît în felul acesta, ceea
ce constată el, ne dă icoana foarte bogată, nu numai a
Moldovei catolice, dar a Moldovei în genere.

S, i în această călătorie adaug că el a fost ajutat de foarte
put, ină lume, cît, iva catolici pe cari-i citează: parohul din
Cotnari, Gheorghe Grosul (un german „Gross”, romanizat
cu desăvîrs, ire), un raguzan, Ioan „Zlatonius”.

Să vedem deci cum se prezintă oras, ele Moldovei în
descrierea lui Bandini.

La Suceava Vasile Vodă va fi mers din cînd în cînd,
des, i n-avem dovezi despre aceasta, dar el a stat de obicei la
Ias, i: dincolo era să se petreacă însă ultimul act al tragediei
lui, cînd doamna Ecaterina, cu copilul ei S, tefan, păzit, i de
Timus, Hminit, chi, fiul hatmanului cazacilor s, i ginerele lui
Vasile, a fost asediată în Suceava, mai multe luni de zile,
un eveniment din cele mai interesante în cariera lui Vasile
Lupu s, i din istoria noastră militară în veacul al XVII-lea. În
afară de aceasta Suceava e un oras, părăsit, care se va mai
învrednici de oarecare important, ă numai după trecere
de două-trei decenii, pe vremea lui Ioan Sobieski, cînd
polonii au ocupat oras, ul, au întărit vechea cetate s, i erau
gata s-o s, i apere împotriva turcilor.

Capitala adevărată în vremea lui Vasile este astfel Ias, ii,
pe care călătorul nostru îi cunoas, te supt numele vechi
unguresc de Iâszvasâr (vasăr înseamnă tîrg, văr, cetate).

Oras, ul se înfăt, is, a acum mult mai bine de cum îl cunoas, tem
la sfîrs, itul veacului al XVI-lea prin călătorul care vorbes, te
despre Petru S, chiopul, despre curtea lui s, i despre înfăt, is, area
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capitalei în această vreme.
Nu mai sînt vechii negustori levantini venit, i din Pera

sau din coloniile venet, iene: curentul acesta s-a oprit. În
schimb însă sînt mai mult, i negustori as, ezat, i, cu prăvă-
lii statornice. S, i din cauza originii boierilor t, erii chiar,
acuma Ias, ii capătă o înfăt, is, are mai răsăriteană. Vechii
lumi românes, ti, pastorală pe jumătate, iar în clădirile prin-
cipale gotică după modelul ardelean, i se substituie din ce
în ce mai mult alta, orientală. Aceasta se vede pînă s, i din
arhitectura clădirilor biserices, ti mai recente; încă de la
zidurile mitropolitului Anastasie Crimca s, i ale lui S, tefan
Vodă Toms, a, cum e Solca din Bucovina, atît de rău atinsă
în timpul din urmă de nenorocirile războiului, se văd orna-
mente, în jurul us, ilor s, i feres, tilor, care amintesc pe acelea
ce se văd la fiecare pas în răsăritul persan sau turcesc.

După aceste norme Vasile Lupu însus, i a ridicat în Ias, i
biserica Trei Ierarhilor ori Treisfetitelor, după numele sla-
vonesc, s, i, pe de altă parte, Golia, care exista însă în forma
primitivă chiar din epoca lui Ioan Vodă cel Cumplit, zi-
dită fiind de Ioan Golea Logofătul. În ambele biserici, –
dintre care, adăugim, cea din urmă a fost foarte mult trans-
formată în veacul al XVIII-lea, pe urma cutremurului de
pe la 1730, care a dărîmat-o în parte, iar Trei Ierarhii au
fost reparat, i fundamental, în sensul particular pe care-
l atribuia acestui cuvînt răposatul Lecomte du Noüy, cu
înlăturarea zidului încunjurător s, i a clopotnit, ei fără de
care bisericile noastre apar mici, fiind scoase din mediul
lor –, s-a imitat în liniile esent, iale biserica Galatei, a lui
Petru S, chiopul, cea dintîi cu două turnuri în loc de unul,
grămădindu-i însă ornamente care aproape o coples, esc.
Auriturile de odinioară, pe care „restaurat, ia” s-a îngrijit
să le multiplice, apart, in, prin frumuset, a acelor arabesce
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împleticite, fără îndoială artei orientale. Dealminterea s, i
arhitectul care a lucrat la Trei Ierarhi s, i la Golia era origi-
nar din părt, ile Orientului.

Prin urmare las, ul acesta este mult mai frumos, mult
mai bogat s, i strălucitor ca odinioară. Domnul care condu-
cea Moldova în această vreme era, cum am spus s, i înainte,
unul a cărui faimă se întindea foarte departe în Răsărit,
s, i grecii vedeau în el pe mîntuitorul lor, pe restauratorul
imperiului bizantin. La curtea lui Vasile se întîlneau o
mult, ime de greci, s, i vodă însus, i vorbea românes, te stricat,
cum se vede în scrisorile lui din exil, des, i nu se poate zice că
el a fost aducătorul, ocrotitorul s, i sust, inătorul înainte de
toate al elementului grecesc. Grecii, fără să-i cheme cineva,
se îmbulzeau în t, ara îmbogăt, irii răpezi. Pe lîngă aceasta
reprezintant, ii de frunte ai bisericii orientale veneau să
cerceteze t, erile noastre, rămîind, o bucată de vreme, în
deosebite rosturi pe lîngă domn: astfel un Atanasie Patela-
rie, fost patriarh de Alexandria, un Meletie Sirigul, dintre
cei mai mari predicatori ai grecităt, ii contemporane, care
s-a as, ezat s, i el, pe urmă, în Rusia. Influent, a patriarhului
constantinopolitan, pe care am observat-o s, i în întîia ju-
mătate a veacului al XVII-lea, acum cînd Vasile a devenit
patronul acestei biserici, este covîrs, itoare.

Dar e foarte interesant, s, i a fost foarte folositor pentru
dezvoltarea noastră, că, alături de ierarhii aces, tia greci,
as, a de învăt, at, i, cu o faimă atît de mare, răzbat pe vremea
aceasta la mitropolie, la episcopii, s, i români de bas, tină,
precum din părt, ile Putnei răsare coborîtorul dintr-un neam
de răzes, i, Varlaam mitropolitul Moldovei, care, prin „Car-
tea” lui „de învăt, ătură”, prin Cazania lui, răspîndită în
tot cuprinsul pămîntului românesc, a făcut într-adevăr o
mare faptă culturală pentru întreg poporul nostru.
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În acelas, i timp Vasile Lupu se înfăt, is, ează imitînd pe
acel împărat bizantin al cărui nume îl luase – pentru că pe
dînsul l-a chemat Lupu dintru început s, i numai după ce a
ajuns domn s, i-a schimbat numele în Vasile –, ca dătător
de legi, de „canoane”, de pravili, imitînd s, i pe Constantin
cel Mare în dorint, a-i să aibă un sinod, să prezideze unul
la Ias, i, unde face să se aprobe, dintr-o asemenea adunare
de prelat, i români s, i rus, i, Catehismul lui Petru Movilă. Am
zice că se întoarce astfel sufletul românesc de la Chiev în
Moldova, ca să fie admis, prin aceasta, pentru ortodoxia
întreagă! S, i totodată se întemeiază s, i o s, coală care a avut
în fruntea ei pe Sofronie Poceat, chi s, i pe alt, ii din cei mai
buni ucenici pe cari-i formase Chievul, între rutenii lui Pe-
tru Movilă. Iar pictori din Moscova, unde era o foarte bună
s, coală de zugrăvie, tipografi tot din acel oras, , unde tiparul
luase un mare avînt, se as, ază în Moldova, contribuind s, i
ei la splendoarea acestei domnii lungi s, i bogate.

Călătorul nostru crede că oras, ul e numit as, a după vă-
carul care-s, i păs, tea boii pe locul unde s-a ridicat apoi cur-
tea domnească; exact legenda Bucures, tilor, cu „păstorul
Bucur”. De fapt, nu un cioban a fost la începutul las, ului,
– numele nu se întîlnes, te numai aici, ci s, i în Arges, s, i în
alte părt, i –, ci, de obicei, un „mos, ” plugar, deschizător de
t, arină s, i începător de sat.

În prezent, Bandini notează, de la început, important, a
comercială a unui centru care avea 15 000 case, deci 75 000
de locuitori. Aflăm, aiurea, s, i cifra de 28 000 de birnici
s, i 30 000 de boieri s, i ostas, i cari nu plăteau. Erau s, eizeci
de biserici s, i unsprezece mănăstiri. Fires, te, în rîndul în-
tîi se relevează Trei Ierarhii, zidită cu s, ase ani înainte s, i
împodobită cu pietre sculptate artistic s, i, pe lîngă aceasta,
cu un brîu de marmură neagră supt streas, ină; zidul de
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cetate cuprindea s, i un turn pătrat cu ceasornic. Se mai
ment, ionează s, i s, coala de lîngă mănăstire, care arsese la
1647, cu alte opt clădiri, în postul mare, bolt, ile singure scă-
pînd de pojar. De toate, sînt douăzeci de s, coli în tot oras, ul,
socotind s, i pe cele armenes, ti, dar numărul s, colarilor nu
întrece două sute. S, coala era – poate după orientări de la
Radu Mihnea – de slavones, te s, i greces, te în acelas, i timp, s, i
cei dintîi cărturari de elines, te s-au ridicat de aici, ca Nico-
lae Spătarul Milescu, traducător al Bibliei, iar, mai tîrziu,
învăt, ătorul lui Petru cel Mare s, i ambasador în China, în
t, ara „chitait, ilor”.

Se mai vorbes, te de mănăstirea de la nord în vii: este
Sfîntul Atanasie de la Copou, care există s, i acum, purtînd o
piatră de prin 1660, care amintes, te domnia lui S, tefan, fiul
lui Vasile Lupu, s, i de cele două de la sud, Galata s, i Socola.
În locul unde este astăzi Frumoasa, era mănăstirea lui
Balica hatmanul, contemporan al Moviles, tilor, rudă de
aproape cu dîns, ii s, i sust, inător al lor pînă la moarte. Tot
acolo, mai departe, se vedea s, i atunci mănăstirea lui Aron
Vodă sau Aroneanu, datînd de la sfîrs, itul veacului al XVI-
lea, iar, în cealaltă parte, Hlincea, care, cum se prezintă
acuma, datează de pe vremea lui Vasile Lupu s, i a fiului
său, dar, în forma de la început, era în legătură, cum se
vede din documente, cu Zotu Spătarul, ginerele lui Petru
S, chiopul.

Oras, ul, spune Bandini, e foarte comercial. Pe aici trece
marfa din Turcia, Tataria s, i Moscovia. Negot, ul cu Mosco-
via, cu Rusia, se făcea s, i în secolul al XVI-lea: pe vremea lui
Petru Rares, am văzut că erau negustori plătit, i de sultan
ca să cumpere anume blănuri s, i „os de pes, te” din Rusia,
dar în al XVII- lea legăturile comerciale sînt mult mai în-
tinse. Vinurile din Odobes, ti se vor vinde în curînd, nu
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numai în Polonia, ca odinioară, ci s, i aici, în Rusia: vor fi
chiar negustori anume cari vor face drumul în t, ara cazaci-
lor cu vinurile noastre. Va ajuta la aceasta s, i încuscrirea
cu Timus, , fiul hatmanului bet, iv al unor t, erani răsculat, i
cari întemeiaseră un stat cu adevărat „bols, evic”. Fata lui
Vasile, frumoasa Ruxandra, a fost măritată după acest
sălbatec, urît la fat, ă, însemnat de vărsat, care-s, i mînca un-
ghiile în ziua nunt, ii, îmbătîndu-se împreună cu prietenii
s, i puind pe lăutarii ucrainieni să „zică” alături de „muzică
turcească” a lui Vodă, socrul. De aici, între altele, a ies, it
s, i existent, a negustorilor cazaclii, cari mergeau acolo; s, i
acuma este la Odobes, ti o biserică, părăsită, a cazacliilor3.
Ba negustorii aces, tia treceau pînă la S, arhorod, localitate
importantă pe vremea aceasta, ai cării locuitori apar une-
ori în actele noastre. Călătorii care raportau foarte mult.
Blănurile de vulpe albă, neagră, de exemplu, erau cunos-
cute în t, erile noastre din a doua jumătate a veacului al
XVII-lea, s, i cu ele se cumpărau demnitarii de la Poartă,
cînd stăpînirea voevodului era amenint, ată.4

Fiind Ias, ii un oras, as, a de însemnat în ce prives, te negot, ul,
– ca s, i Bucures, tii lui Matei Vodă, dealtfel –, locuitorii erau
foarte amestecat, i. Bandini însemnează: români, unguri –
nu pentru număr, ci pentru religie –, armeni, greci, bulgari
(e foarte greu într-o epocă mai veche să se facă deosebi-
rea între bulgari s, i sîrbi). Vin apoi albanezi, turci, tatari,
poloni, rus, i, sas, i, muscali, cît, iva italieni.

Iată ce zice Bandini despre curte: e încunjurată de un
zid supt, ire la răsărit, fără turnuri s, i fără s, ant, : cetatea nu

3Numele de cazacliu se întîlnes, te ici s, i colo pînă astăzi: un fost
deputat basarabean care se chiamă Cazacliu.

4V. s, i condica lui Brâncoveanu, tipărită de Aricescu (Revista isto-
rică a Arhivelor, II), p. 164, 276.
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mai joacă deci un rol militar. În celelalte părt, i e un simplu
zăplaz de lemn. Casa n-are nici un fel de aparent, ă, dar
înăuntru este bogată.

În ce prives, te aspectul general al oras, ului, celor ce-l
văd de departe li se pare o „nouă Romă”, – cea dintîi însem-
nare a pitorescului las, ului. Cît prives, te locuint, ile boierilor,
cîteva dintr-însele sînt, după gustul acestui italian, „splen-
dide”. În momentul cînd scrie dinsul, unii dintre ei se
gîndeau să-s, i facă gospodării numai din piatră, din cauza
focurilor, căci în 1646 fuseseră patruzeci de incendii, iar,
în cel următor, cînd se scrie cartea, în patru luni, cinspre-
zece, arzînd s, i biserici. Casele sărăcimii sînt încă tot as, a
de nenorocite ca s, i odinioară.

Trecînd în special la credincios, ii lui, misionarul ob-
servă că erau 1 000 de unguri odinioară, dar acum au ră-
mas numai 300: cei mai mult, i dintre dîns, ii locuiau în
jurul oras, ului. Pe lîngă aces, tia, de un an de zile, domnul
întrebuint, a s, i 130 de ostas, i calvini, unguri. Biserica ca-
tolică era de lemn s, i piatră. Pe lîngă dînsa subzista s, i o
biserică parohială: era însă foarte put, in cercetată; laicii
abia veniau. Vasile căutase să facă s, i o s, coală catolică, do-
rind ca s, i ai lui să învet, e latines, te, la iezuit, i. Fat, ă de preotul
italian erau nemult, umiri din partea credincios, ilor de altă
nat, ie. Aces, ti misionari franciscani fuse seră introdus, i supt
Alexandru Ilias, de Batiste, care nu este altul decît Vevelli.
Boierimea se arată foarte nemult, ămită de această ocrotire
din partea domnului: „el poate da ce este al lui, dar, dacă
dă un lucru străin, atîta timp are putere cît stăpînes, te el;
isprăvind el, isprăves, te s, i dania”. În ultimul timp se adu-
sese s, i un preot ungur, un anume Gas, par, care recomanda
izgonirea iezuit, ilor, aducînd ca exemplu ce s-a făcut la
Venet, ia, dar Vasile, influent, at de italieni, îl împiedecă de
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a predica, s, i, cum el se îndărătnices, te să funct, ioneze, e
atacat cu băt, ul, ba era să fie s, i omorît în biserică, de nu
intervenea Kutnarski.

Se aduce cazul la divan, s, i această judecată este s, i ea
expusă de Bandini, care ni arată astfel cum se dezvolta
pe atunci judet, ul înaintea sfatului domnesc. Clericul se
plînsese că a fost bătut, că i s-au smuls fire din barbă. Vodă
întreabă în numele cui a fost gonit, de ce s-a găsit în altar
o secure s, i un băt, . „S, tii ce a spus domnul lui Petru, care
purta sabie? Cine ridică sabia de sabie va pieri.” Dacă ar fi
fost lovit un moldovean, era să fie condamnat la moarte.
S, i, îndreptîndu-se către oameni: „cui vi se pare mai folo-
sitor în legea voastră pentru slujba dumnezeiască, dat, i-i
cheile, biserica s, i casa în mîni. Iar voi, călugărilor, încetat, i
de a at, ît, a mult, imea s, i de a ridica turburări, de a mis, ca
poporul, căci altfel vă voi goni cu rus, ine din această t, ară
a mea. Plecat, i de aici, mincinos, ilor, oameni fără obraz s, i
cons, tiint, ă”.

În ce prives, te legăturile dintre ortodocs, i s, i catolici, e
interesant ce ni se spune despre o discut, ie între postelni-
cul Ienachi, un fel de ctitor s, i el al bisericii catolice, s, i doi
iezuit, i poloni învăt, at, i, cu privire la papa s, i la patriarh. În
general pe atunci chestiile acestea de confesie căpătaseră o
foarte mare important, ă: fost patriarh de Constantinopol,
Chirii Lukaris trecuse, se zice, la calvinism în ascuns s, i
primise catehismul lor, înclinînd în partea aceasta calvină
ca să se împotrivească ingerint, ilor iezuit, ilor francezi, mai
ales, de acolo, din Constantinopol.

Solomon Bîrlădeanu, boier foarte cucernic, care dădea
frumoase icoane bisericii ies, ene a Sfîntului Teodor, luase
un loc de la biserica latină. Mitropolitul Varlaam nu a
urmat domnia în tolerant, ă, ci s-a opus la ridicarea s, colii
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catolice la Vasile Vodă Lupu. Acesta, din partea lui, era de
părere că „este rus, ine să se vadă că se ceartă” – între catolici
chiar – „aceia cari după chemarea lor trebuie să aducă
pacea, s-o ajute s, i să o înainteze”. El s, tia s, i relele moravuri
ce pătrunseseră în clerul catolic din t, ara sa: pentru un vas
cu vin, o fată e măritată pe rînd cu doi bărbat, i în opt zile.

Afară de această descriere a Ias, ilor, avem la Bandini
note privitoare la Suceava. Aici misionarul găses, te încă o
populat, ie destul de numeroasă, destul de bogată, ocupîndu-
se de comert, s, i avînd ceva din rosturile de odinioară. Populat, ia
aceasta se compunea din două elemente: unul românesc,
altul armenesc, armenii din Suceava sînt o populat, ie foarte
veche, foarte importantă, as, a încît acesta e singurul oras,
în care există un s, oltuz, un s, ef al municipalităt, ii (s, oltuz
vine de la schultheiss german trecut prin poloni) armean
s, i unul român. În momentul acela însă numărul armeni-
lor nu era coples, itor fat, ă de al românilor; erau 20 000 de
români s, i numai 3 000 de armeni.

Despre cetate nu se vorbes, te nimic. În ce prives, te mi-
tropolia, – ea era instalată, nu, ca la început, în biserica
Mirăut, ilor, pe care austriecii au reparat-o în timpul din
urmă în chip foarte protocolar, dar destul de urît, cu t, iglele
ei colorate s, i cu zugrăveala de caracter străin. Fusese stră-
mutată la biserica înălt, ării. Se vorbes, te s, i de moas, tele
Sfîntului Ioan cel Nou din Suceava, grec din Trapezunt,
venit ca negustor la Cetatea Albă s, i martirizat de tatari
acolo, pe la jumătatea veacului al XIV-lea. Afară de mi-
tropolie mai sînt s, eisprezece biserici românes, ti, trei mă-
năstiri; se vorbes, te s, i de „mănăstirea călugărit, elor”, care
era cea de la It, cani, foarte interesanta bisericut, ă din vale,
cuprinzînd s, i morminte de la sfîrs, itul secolului al XVI-
lea. Vlădica armenesc îs, i avea res, edint, a într-o clădire care
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după formă pare să fi fost întîi a noastră, Zamca, în apro-
pierea chiar a oras, ului. Pe lîngă aceasta mai erau patru
biserici apart, inând armenilor.

Alte lucruri privitoare la Suceava sînt numai însem-
nările relative la legăturile cu domnia. Căci primăvara
domnii stau încă acolo.

Se mai notează că oras, ul avea important, ă comercială:
avem s, i acte din Bistrit, a Ardealului privitoare la oamenii
de acolo, care veneau s, i petreceau în Suceava, întîmplîndu-
se a face s, i scandal, pînă-i opreau străjerii. Drumul către
Ardeal t, inea numai trei zile.

În ce prives, te pe catolici, ei sînt foarte put, ini; au s, i
uitat limba, fiind întru toate asemenea românilor. Biserici
de-ale lor erau numai două de piatră, altele fiind în ruine;
una se afla chiar în grădina domnului, stricată s, i profa-
nată, o a doua, la nord de curte, fusese înnoită la 1638. Mai
e vorba de vechi manuscripte biserices, ti, de ajutorul dat de
Ieremia Movilă acestei biserici; apoi sînt note ca în Miron
Costin, pe care l-a cunoscut Bandini, despre începuturile
Sucevei.

Lîngă Suceava, mai la sud, era vechea cetate a Sireti-
ului, unde pe vremea aceea se mai păstra încă amintirea
trecutului. Pe deal, la răsărit, se arăta fosta mănăstire a
dominicanilor, în care Margareta, mama lui Petru s, i a lui
Roman Vodă, bunica lui Alexandru cel Bun, îs, i t, inea că-
lugării favorit, i. Mănăstirea era aproape distrusă, dar se
păstra tradit, ia că se îndeplinesc minuni la izvorul de acolo,
s, i, fiindcă, la 1641, un boier umblase la izvor fără să t, ină
samă de caracterul lui sacru, el a fost pedepsit cu moartea,
imediat. Acel care adusese mai multă scădere oras, ului ar
fi fost un domn mai vechi, pe care scriitorul îl califică de
„tiran infam”, adăugind că pe urmă a fost omorît de sabie
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turcească, ceea ce nu poate însemna decît Ioan Vodă cel
Cumplit, care, cine s, tie de ce, avea în popor porecla de
Belicîne.

Românii păstrau trei biserici, dintre care una de lemn;
armenii, două, ceea ce arată că fusese o colonie importantă
armenească s, i aici. Averea bisericii catolice se împrăs, tiase;
din bibliotecă o parte se găsea chiar la Miron Costin.

Ca o veche capitală trebuie să se recunoască Baia. Pe
vremea aceea era într-o situat, ie mult mai bună ca acum.
Avea 6 000 de locuitori, în 1 000 de case. Pe lîngă ceea ce
face încă însemnătatea regiunii, livezile de fructe, foarte
bogate în special la Rădăs, eni, se mai pescuiau acolo păs-
trăvi pentru masa voevodului.

Bandini a găsit o biserică în bune tradit, ii: aceea din
curtea proprietăt, ii de astăzi era atunci întreagă, s, i ni se
spune că putea fi socotită drept cea mai mare din Moldova,
cu turnul înalt de piatră, cu cele cinci altare, cu baptiste-
riul ei. Inscript, ia de fundat, ie a văzut-o încă. Erau acolo
s, i cîteva steaguri de război ale Moldovei, poate lăsate de
S, tefan cel Mare însus, i, în amintirea luptei de la Baia: unul
cu Schimbarea la fat, ă, altul cu Învierea Maicii Domnului.

În ce prives, te organizat, ia coloniei catolice, ea era foarte
slabă. Odinioară fusese preot un spit, er al lui Petru S, chiopul,
Iacob Otth, care nu fusese măcar un preot s, i fugise cu o
nevastă, furînd vase de argint. Pe urmă a venit un ungur;
un al treilea a fost gonit pentru scandal; iar după aceea
s-au as, ezat franciscani slavi.

Biserici românes, ti, ca s, i acum, erau două de piatră:
una a lui S, tefan cel Mare, cu un foarte delicat bour să-
pat deasupra întrării, s, i alta a lui Petru Rares, , foarte bine
păstrată s, i care, din fericire, n-are nevoie de reparat, ii.

Se aflau s, i arhive municipale la Baia, care însă au dis-
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părut, căci se spune că de mult se dăduse un privilegiu lo-
cuitorilor, în care se cuprindea ca pricinile mai însemnate
să fie hotărîte de dîns, ii în oras, , s, i nu de domn, prevăzîndu-
se s, i dreptul de azil pentru osînditul la moarte, de către
domn sau judecătorul domnului, care reus, ea să pătrundă
în cimitir, întocmai ca în catedralele din apusul medieval.

Să ne îndreptăm acuma, împreună cu acest călător,
către Hirlău.

Acolo, fusese, cum am mai spus, o bucată de vreme
capitala Moldovei, pe vremea lui Radu Mihnea. Bandini
vede o biserică, ce se păstrează s, i acum, foarte bine, cu o
us, oară reparat, ie: a lui S, tefan cel Mare, s, i alta a lui Petru
Rares, , afară de cele două de lemn. Dar stătea încă atunci
s, i palatul lui Radu Mihnea, în „stil italian”, în care domnia
venea să petreacă uneori. Locul unde a fost se cunoas, te
s, i acuma prin modîlca mare de pămînt care-i ascunde
rămăs, it, ile.

Misionarul s, tie că aici au fost odinioară unguri pentru
vii, avînd 500 de case, dar biserica lor de piatră era pustie
s, i descoperită: românii luaseră clopotul.

De la Hîrlău, coborînd put, in mai la sud, e Cotnarul.
Bandini află că vierii cei mai vechi veniseră aici din Unga-
ria. S, i pe această vreme aveau vii s, i domnul s, i boierii, ba
încă s, i mitropolitul, dacă nu episcopii catolici, după cari
un deal se zicea: „1a biscup”. Episcopul polon îs, i dăduse
osteneala să petreacă la Cotnari cîtva timp, dar la plecare
luase 2 000 de scuzi s, i toată averea bisericii, ca să nu se
mai întoarcă, s, i păharnicul trimesese după dinsul oameni
călări, cari l-au prins, l-au legat s, i l-au adus înapoi. Comu-
nitatea catolicilor, cu trei lăcas, uri, avea din viile sale pe an
o sută de vase cu vin pe care-l vindea cu 15 scuzi. Locuitorii
mai erau sas, i s, i unguri, cei din urmă fiind mai mult, i, dar
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cei dintîi mai bogat, i. Dăinuia s, i o s, coală, cu un dascăl sas
pentru cetit s, i scris. Români erau mai put, ini. Fuseseră
odată trei „frăt, ii” biserices, ti la catolici: una a ungurilor,
două ale sas, ilor, care se uniseră între dînsele, s, i se adauge
o breaslă a măcelarilor.

La Piatra, se spune că fusese s, i ea odinioară un cuib
unguresc: Piatra lui Crăciun sau Karacsonkö, dar erau
acum numai trei case de unguri, dintre care doar într-una
se mai vorbes, te ungures, te. S, i românii erau put, ini: 300 de
case, abia 1 000 de locuitori, avînd două biserici, una de
piatră, zugrăvită, care este s, i acum în fiint, ă, ca unul din
cele mai frumoase monumente ale epocei lui S, tefan cel
Mare, Sf. Ioan, care a scăpat netencuită, înăuntru s, i în
afară.

Nu se uită mănăstirea vecină a Bistrit, ei, unde erau
schivnici, cari se dedau cres, terii albinelor, datină care s-a
păstrat pînă în zilele noastre. Aici continua un trai foarte
strict al călugărimii. Călătorul întrebuint, ează trei rînduri
latines, ti ca să descrie mămăliga, care pe vremea aceea nu
se făcea poate din mei, ci din porumb: „Ei socot ca lucrul
cel mai plăcut ca din făină de mei să facă o plăcintă pe care
o coc în cenus, ă fără sare s, i o mănîncă la sărbătorile cele
mari. Altfel nu mănîncă decît fructe s, i legume, buruieni.
Se îmbracă în haine de lînă sau păr, niciodată de în”, –
prin urmare vechea cămas, ă era exclusiv de în. Casele lor
sînt goale; schivnicii n-au decît o icoană; dorm pe paturi
de lemn. Dar sînt gospodari foarte buni, au albinele s, i
grădinile lor s, i se ocupă s, i cu o industrie specială, făcînd
mătănii s, i cos, ulet, e.

Desigur foarte interesantă caracterizare a viet, ii mă-
năstirilor la noi pe la 1650, de un călugăr catolic.

La Neamt, ul vecin – trei biserici de lemn, pentru 400 de
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oameni –, se pomenesc vechii „sas, i” bogat, i s, i rămăs, it, ele
bisericii de zid; se mai păstra un iiturghieriu husit. Cetatea
vecină, cu zid dublu, pod s, i poartă, ale cării dimensiuni se
dau, cu stîlpi de piatră, înalt, i de optzeci de picioare, are s, i
biserica Sf. Nicolae, cu frumoase picturi. La Hangu, sus,
sînt două lăcas, uri de pustnici.

La Roman, odinioară capitala Moldovei de jos, se ad-
miră situat, ia frumoasă, bogăt, ia lanurilor de ovăz s, i „mei”.
Aici nu se mai găsesc credincios, i latini, biserica ungu-
rească fiind cu totul ruinată: un armean ii cumpărase
locul. Căci în Roman nu mai sînt decît români s, i armeni,
aces, tia mai bogat, i decît românii, avînd casele s, i piet, ele
cele mai bune; ei ar fi s, i mai afabili. Tot, i sînt negustori s, i
cărăus, i. Erau zece biserici românes, ti, dintre care patru
de piatră, cu episcopia în frunte, care datează de pe vre-
mea lui Roman Vodă, întemeietorul oras, ului, s, i cuprindea
mormîntul mamei lui Alexandru cel Bun.

La Bacău, ne găsim într-o regiune unde catolicismul
avuse odinioară o foarte mare important, ă, dar din ea ră-
măsese mai mult tradit, ia despre doamna Margareta, –de
care se vorbea s, i la Baia s, i la Cîmpulungul muntean–, care
ar fi fost marea ocrotitoare odinioară a legii apusene. Se
mai păstra o casă episcopală lîngă o mănăstire în ruină,
unde fuseseră franciscani; episcopi poloni, ca Adam Go-
ski, veniseră în ultimul timp pe acolo, dar pentru moment
catolicii erau într-o părăsire desăvîrs, ită. Ultimul episcop
care fusese, Gavril Fredro, plecase s, i cu scandal, iar preotul
lăsat în urmă nu îngrijea de nimic, t, inînd împărtăs, enia
într-o odaie unde umblau cînii; averea se împrăs, tiase.

Erau, în schimb, trei biserici românes, ti, dintre care
două de piatră, una dintre dînsele a lui Alexandru, fiul
lui S, tefan cel Mare, acel „Sandrin” care a murit ca ostatec
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la Constantinopol. Aici s-au găsit, acum cîtva timp, s, i
morminte vechi cu t, esături foarte interesante în fir de
aur. Bandini adauge că lîngă oras, era s, i o mănăstire unde
stăteau domnii.

S, i ca organizat, ie a oras, ului este o notă interesantă,
căci se spune că, locuitorii fiind în parte catolici, în parte
ortodocs, i, unguri s, i români, se alegeau s, oltuzii pe rînd
dintr-un neam s, i din celait.

S, i despre Ocna s, tirile sînt deosebit de importante. Fi-
ecare casă e datoare să lucreze, ea însăs, i sau printr-un
delegat, pe care-l plătea, la scosul sării, s, i anume era da-
toare să deie patruzeci de „pietre de sare” pe săptămînă
pentru domnie. Dacă nu se t, inea vreuna din îndatorirea
aceasta, i se cerea de două ori mai mult. S, i două sate ve-
cine erau supuse la aceeas, i dare. Pentru fiecare piatră se
dau bani de argint, aspri moldovenes, ti, cari valorau cît doi
solizi poloni.

Domnul este reprezintat de un cămăras, , care plecînd
lăsa cîte un car pînă la trei de fiecare familie în dar, s, i
fiecare iarăs, i, ies, ind din ocnă, avea dreptul să ieie atîta
sare cîtă încăpea într-un car.

S, i descrierea salinei e interesantă, fiind cea dintîi pe
care o avem: „Ocna este as, a de întinsă, încît s-ar putea
face un oras, înăuntru; oamenii cari lucrează în fund apar
ca nis, te furnici”. Sarea se exporta s, i în t, inuturile ruses, ti,
în Podolia, în Ucraina, în Turcia s, i în t, inuturile tătăres, ti.

Se vorbes, te foarte pe scurt de Focs, ani, – lîngă „pîrîul
Focs, ani” –, care era, pe vremea aceea, Împărt, it între cele
două t, eri, Moldova s, i Muntenia, avînd o important, ă din
cale afară de mică.

În ce prives, te oras, ele din Moldova de dincolo de Sire-
tiu, se ment, ionează Vasluiul, Bîrladul, Tecuciul, Galat, ii s, i
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Hus, ii.
Vasluiul ar fi avut odată trei sute de case ungures, ti,

dar biserica lor era dărîmată. Oras, ul suferise foarte mult
din cauza tatarilor s, i a ciumei. Rămăseseră acum români
în 300 de case s, i armeni în 100: 1 000 de oameni la un loc.
Ai nos, tri aveau biserica de piatră a lui S, tefan cel Mare s, i
una de lemn. Palatul însă era acum complect ruinat, s, i
iezerul, heles, teul, aproape uscat.

La Bîrlad se înseamnă important, a comercială a oras, ului
din cauza drumului celui mare care trecea pe acolo, prin
regiuni foarte fertile. La Dealu Mare se vedeau vii. Locui-
torii sînt români, armeni s, i unguri. Pe vremea aceea erau
opt biserici românes, ti, dintre care două de piatră, pentru
5 000 de locuitori, unii vieri, ca s, i la Hus, i, dar cei mai mult, i
negustori.

Hus, ii aveau interes atunci mai mult prin res, edint, a epi-
scopului ortodox, dar s, i pentru vinurile us, oare de acolo.
În fiecare joi se făcea un bîlci mare, pentru regiunea încu-
njurătoar e. Afară de episcopie românii mai aveau două
biserici de lemn. Ungurii erau mult mai mult, i decît româ-
nii, 682 de capete – oameni dîrji, în stare a-s, i bate preotul
s, i a-l aduce cu sila din cîrciumă –, s, i-i întreceau pe ai nos, tri
s, i în ce prives, te gospodăria. S, oltuzii, iarăs, i, erau, pe rînd,
într-un an români, în celait unguri.

La Tecuci fuseseră 200 de case ungures, ti, s, i populat, ia
se ridica la 4 000 de oameni, în total.

Galat, ii, în sfîrs, it, ajunseseră într-adevăr, cu 15 000 de
locuitori, un foarte important port, „al tuturor mărfuri-
lor”, în care se întîlneau români, armeni, greci, oameni
venit, i de pretutindeni, cari cîs, tigau foarte mult. Era aici
s, i un episcop armenesc. Românii, din partea lor, aveau o
puternică mănăstire (Mavromolu), pe lîngă două biserici
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de piatră s, i douăsprezece de lemn5.
După ce cunoas, tem aspectul t, erii, venim la bogăt, iile

ei s, i la obiceiuri, as, a cum le înfăt, is, ează acest călător.
Întîi, s, i lui îi place peste măsură extraordinara bogăt, ie

a ogorului, s, i o pomenes, te în mai multe rînduri. . .O dată
se ară, chiar s, i în t, elină cu buruieni. Numai să tai pămîntul
cu plugul, s, i dă grîu sau orice altă sămînt, ă din biels, ug la
seceris, .” Pomenes, te s, i de legumele bogate pe care le-a tot
întîlnit. Se laudă s, i viile, cărora li trebuie numai o sapă pe
an s, i o legătură ca să producă, iar, dacă sînt legate de pari,
ajunge o sapă s, i la trei-patru ani. Pe lîngă vinul de Cotnari
este căutat cel de Hus, i s, i chiar vinul de la Faraoani, lîngă
Roman, s, i de la Trebes, , în t, inutul Bacăului.

Supt raportul animalelor, numărul oilor aflătoare în
Moldova este as, a de mare, încît un singur boier avea 24
000 de capete. S, i sînt as, a de mari, încît străinul, văzîndu-
le de departe, crede că sînt boi s, i vaci(!). Numai coada unei
oi moldovenes, ti trage cît o jumătate de oaie nemt, ească.
Atîtea se duc anual pentru masa sultanului s, i a vizirului
la Constantinopol; de aici nume turces, ti, ca chivergic, pe
care le întîlnim în socotelile din veacul al XVIII-lea. „As, a de
mult se mănîncă acolo, încît mă mir că a rămas o singură
oaie în Moldova.”

Cres, terea boilor se făcea iarăs, i în proport, ii foarte mari,
fiind păs, uni as, a de întinse. Se vorbes, te s, i de vestitele pri-
săci moldovenes, ti: „dintr-un singur stup, iese, vara, s, apte
s, i chiar mai multe roiuri”. Am văzut s, i mai sus important, a
mierii s, i a cerii care se exportau, nu numai la Constanti-
nopol, dar s, i la Venet, ia.

Pe lîngă aceasta se cîs, tigă cu păsările. Pădurile erau

5S, tiri mai precise, despre aceste clădiri, în Studii s, i documente,
XVI.
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pline de vînat, dar locuitorii nu exploatau după cuviint, ă
aceste bogăt, ii pe care li le-a fost dat Dumnezeu. Pes, tele
iarăs, i se găses, te foarte mult, mii de cară trecînd în Rusia,
în Ucraina, în Ardeal. Dealminteri carăle cu pes, te sînt
pomenite la fiecare pas în socotelile săses, ti din secolul al
XV-lea s, i mai ales al XVI-lea.

De la această product, ie trecem la viat, a însăs, i a popo-
rului.

Poporul moldovenesc pare foarte ospitalier înainte de
toate. Numai la hotar se poate aplica, am zice, zicătoarea,
„frate ca frate, dar brînza pe bani”; altfel poate călători
cineva fără să aibă un singur ban. Voi adăugi că banii pe
vremea aceea erau relativ rari. În Moldova nu se băteau, iar
din străinătate se întrebuint, au ughii sau banii ungures, ti,
talerii nemt, es, ti, solizii poloni; dar poporul t, inea mai mult
la lei, la banii cu chip de leu, de unde vine că s-a impus acest
nume. Negustorii aduceau, vînzînd vitele lor la Danzig, s, i
ort, i poloni, de unde zicătoarea: „a dat ortul popii”, ca s, i
gros, i nemt, es, ti, de unde „a da mos, i pe gros, i”.

Aceluia care întră în casa lor t, eranii îi dădeau pîne,
cas, , ceapă, lapte, însă s, i omul trebuie să fie omenos; altfel
dacă se poartă prost, îl iau la bătaie. Sînt serios, i de natură,
dar vioi, istet, i, prădalnici, buni ostas, i, suferitori de frig s, i
căldură, răbdători de foame s, i sete cîte două-trei zile. S, i
aceasta nu numai în ce prives, te pe t, erani, ci s, i boierimea.

Dar, în ultimul timp, cum constată s, i călătorul, se
introdusese oarecare lux, luat de la turci, s, i mătasa era
foarte întrebuint, ată, unii boieri cercînd a plăti mai mult
cu aparent, a s, i, deci, umblînd în ves, minte strălucite ca ale
polonilor, întrebuint, înd „noduri”, un fel de nasturi mari
de argint s, i aur, pe piept s, i la mîneci; s, i negustorii purtau
blănuri scumpe de sobol. Îmbrăcămintea femeilor e fără
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mîneci lungi ca ale bărbat, ilor, dar cu inele s, i lant, uri din
biels, ug.

Aceasta nu împiedecă însă ca foarte mult, i boieri să
păstreze vechile tradit, ii patriarhale. Iată un pasagiu într-
adevăr frumos: „nu o dată am văzut boieri muind o bucăt, ică
de pîne uscată în apă rece s, i mîncînd cu poftă”. Soldat, ii
erau de o temperant, ă extraordinară, luînd cu dîns, ii de-
acasă brînză, carne de cal, – mîncarea obis, nuită, cu sos de
făină s, i ot, et, fiind pentru praznice, pentru zile mari.

În război ostas, ii români nu sînt inferiori tatarilor, s, i
în răpeziciune s, i în rezistent, ă; caii lor biruiesc mai toate
neamurile. Turcilor li dau deci tribut numai pentru că
sînt mai mult, i aces, tia decît românii, dar nu fiindcă li sînt
superiori. Ca arme au săgeata, arcul, sabia curbă, rareori
cea cu două tăis, uri, s, i scutul sau zalea. Pus, ti poartă numai
garda domnului.

S, i Bandini adauge că încă de copii atît ai t, eranului, cit
s, i ai boierului, sînt deprins, i a juca un rol în război. Îi vezi
cu picioarele goale, cu cămas, a numai pe ei, jucîndu-se în
asprimea gerului, s, i, dacă de copil le rabdă cineva acestea,
e nădejde că va fi un adevărat ostas, . Note interesante, care
reconfortează fat, ă de ce s-a întîmplat mai tîrziu cu clasa
dominantă.

Se descriu s, i paparudele. „Noaptea pe întunerec fete
mature, cîte zece, trec goale, săltînd s, i jucînd cu bet, e pîrlite
în mînă. Li iese-n cale zece flăcăi goi, cu sulit, i. Se salută
s, i se bat. Sau se pun la plug s, i ară în jurul satului s, i atîtea
fete mari îl duc; rîd s, i cîntă.”

De la datini, venim la felul de guvernare s, i la aparent, a
cîrmuitorilor.

T, ara e tributară turcilor, s, i tronul se cumpără cu bani.
Tributul este de 100 000 de lei pe an, dar darurile se ridică
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la de două ori pe atîta. Moldova e totus, i atît de bogată,
încît curtea ei este o adevărată umbră a curt, ii turces, ti. Bo-
ieriile s-au îndoit ori întreit: sînt trei stolnici, trei logofet, i,
trei vistieri, trei păharnici, trei spătari, trei postelnici, doi
jigniceri. Domnul are s, i cîte un secretar pentru toate lim-
bile: românes, te, greces, te, turces, te, latines, te, polones, te
s, i ungures, te. La curtea lui sînt în permanent, ă 200 de
invitat, i. Dealminterea, o parte dintre boieri locuiau chiar
acolo, întocmai ca, în Frant, a lui Ludovic al XIV-lea, o bună
parte din nobilime. Zece căpitani de serviciu dormeau tot-
deauna lîngă domn. Curtea avea o împrejmuire de lemn,
păzită de cincizeci de pus, cas, i. Ca s, i la Constantinopol,
erau mai multe ogrăzi s, i mai multe port, i: după poarta
dintîi venea a doua, unde erau o sută de pedes, tri; de acolo
se trecea în ograda dinlăuntru, unde stăteau alt, i două sute
s, i cincizeci de purtători de scuturi. Cînd se ajungea apoi la
us, a domnului, se aflau încă alt, i paznici, s, i, pe lîngă aces, tia,
„baronii” sau boierii s, i curtenii, as, a încît vodă era apărat
s, i dinăuntru s, i din afară.

Odăile erau împodobite, ca s, i la Constantinopol, cu
covoare t, esute în fir de aur. În apropiere era biserica, în le-
gătură directă cu cămările domnului s, i ale doamnei. Cînd
vodă trecea dintr-o odaie într-alta, boierii s, i ostas, ii făceau
gard de o parte s, i de cealaltă. Trei paznici mergeau îna-
inte cu bet, e de argint s, i aur. Un spătar purta sceptru, altul
sabia, al treilea, sulit, a. În cale tot, i se plecau, cu mînile
la piept. Dacă Vasile vedea un străin, se supăra foc, căci
străinul n-avea dreptul să între acolo, ci numai, dintr-un
colt, , dacă avea un dregător prieten, putea să vadă această
splendoare.

Cînd domnul mergea la biserică, tot astfel era întovărăs, it,
s, i împreună cu el se aflau cincizeci de ostas, i ales, i s, i bo-
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ieri. Clerul îl întovărăs, ea în acest drum către lăcas, ul de
închinare. Iar, cînd stăpînul ies, ea în oras, , suita era s, i mai
mare.

Iată acum ceremoniile din Moldova la ziua Bobotezei.
Întîi veneau preot, ii cu episcopii în frunte – s, i cel catolic
împreună cu doisprezece copii de s, coală s, i preot, ii. Cu
prilejul acesta apăreau irozii, cei trei crai de la răsărit, de
origine catolică, precum o spun s, i numele lor: Melchior,
Gas, par, s, i Baltazar. Doi copii înfăt, is, au soarele s, i luna, s, i
alt, i doi scuturi cu marca t, erii s, i stema domnului. O icoană
a Maicii Domnului o purta unul dintre dîns, ii s, i steaua
umbla pe sus.

Domnul, cînd întră preot, ii celor două confesiuni cu
copiii de s, coală s, i cu irozii, se ridică s, i ascultă urările; el să-
rută crucea. Pe urmă acel care înfăt, is, ează pe Gas, par laudă
pe vodă, care este noul „Solomon”. S, i un copil de s, apte ani
de la iezuit, i, purtînd coroană pe cap, zice: Slavă întru cei
de sus. Un iezuit răspunde latines, te, felicitînd pe domn
de Anul nou; un s, colar de s, apte ani s, i altul de doisprezece
urmează, vorbind românes, te: vodă zîmbes, te la dîns, ii. Mi-
tropolitul s, i episcopii zic: amin. După aceasta urmează
felicitările, la care domnul dă măcar din cap. După aceea
se toarnă vin în pahare de aur, s, i preot, ilor li se împart
daruri în bani. A doua zi vin tot, i boierii. Domnul stă pe
tron în biserică, cu copiii lui, unul în vîrstă de s, apte ani,
altul de cinci ani, lîngă dînsul, doamna rămîind în urmă
la douăzeci de pas, i.

Clerul ia loc lîngă domn; la dreapta lui stă Vornicul
cel mare s, i ceilalt, i doi vornici, al doilea s, i al treilea. Lîngă
prag stau trei armas, i cu sceptrul, sulit, a s, i sabia, pe lîngă
zece soldat, i ales, i s, i 100 de pus, cas, i. La cinci pas, i de prag, se
duc la dreapta logofătul, hatmanul s, i ceilalt, i, cu capetele
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goale, încunjurat, i de ostas, i. Între „pragul” domnului s, i
al doamnei stau 100 de ieniceri. Lingă doamnă se află
sot, iile boierilor îmbrăcate în mătasă, cu brăt, ări s, i lant, uri
scumpe, apoi alt, i 200 de pus, cas, i, – de jur împrejur nu mai
put, in de 10 000 ostas, i cu caii lor, însă descălecat, i. Publicul
se ridică, din parte-i, la 20 000 de oameni.

Toate steagurile sînt aduse; muzicant, ii cîntă seara.
Domnul prives, te de jur împrejur s, i salută mult, imea. E
îmbrăcat extraordinar de bogat; numai nasturii lui costă
100 000 de galbeni. Îmbrăcămintea doamnei s-ar ridica la
400 000. Cu prilejul acesta este înfăt, is, at Vasile foarte bine,
ca în portretul cunoscut: nu prea înalt, de statură potrivită,
ros, covan, sprincene negre, nas coroiat, frunte destul de
înaltă, buze cam rotunjite, mustat, a s, i barba neagră – fat, a
severă cu multă asprime în privire, cu o măret, ie ca de
Cesar. Doamna e cu fat, a trandafirie – era o circasiană; –
totul respiră îndurare s, i bunăvoint, ă.

După aceasta vine masa. Domnul are talere suflate cu
aur; s, ase candelabre de argint stau pe masă, al s, aptelea
îl t, ine un paj. Cărt, i sînt as, ezate pe scăunas, e de purpură.
Mitropolitul se Înfăt, is, ează cu o mitră împodobită cu safire
s, i alte pietre scumpe, cu o cruce mare de safir pe piept;
urmează cei trei episcopi, iar, după aceea, vine episcopul
catolic, pe urmă cei ortodocs, i de aiurea.

Slujba de Bobotează se face sîrbes, te s, i greces, te. Evan-
ghelia se cetes, te numai în greces, te. Cînd se cîntă sfint, irea
apei, pornesc tunurile, pus, tile, muzica.

Mitropolitul sfint, es, te, s, i fiecare vine de sărută cru-
cea. Apoi douăzeci s, i patru de cai frumos, i din grajdurile
domnului sînt dus, i prin mult, ime s, i stropit, i cu aghiasmă.
În sfîrs, it, se întinde o masă mare la palat, întocmai ca la
împărat, ii bizantini în timpurile cele bune ale lor.
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Cînd domnul pleacă să cerceteze t, ara, alaiul este într-
adevăr extraordinar. Cu două-trei săptămîni înainte se
fixează data. Vodă e încunjurat de 3 000 de călări s, i 2
000 de pedes, tri. Lîngă dînsul sînt 50 de ostas, i ales, i s, i
100 de ieniceri. Boierii vin după ieniceri. Oastea care-l
întovărăs, es, te în această călătorie se poate ridica pînă la
12 000 de oameni. Pajii cari încunjură pe voievod sînt
îmbrăcat, i în purpură, cu căciuli lungi, împodobite cu aur
s, i argint. Ca la o mie de negustori se t, in după alai, căci
atît, ia sînt de nevoie ca să-i hrănească pe tot, i. Totul se face
pe cheltuiala fiecăruia dintre participant, i.

Domnul are nu mai put, in de s, ase trăsuri căptus, ite cu
mătasă aurită. Se face o tabără ca la Hanul tatarilor pe
vremea Hordei de aur. Sînt străzi între deosebitele corturi,
dintre care boierii singuri au 400. Cu prilejul acesta se
înspăimîntă s, i tatarii de la hotar, văzînd mijloacele de
apărare ale domniei.

Acuma, iată s, i pe Vodă la Divan.
În Moldova e o lege strictă; pedeapsa cu moarte se dă

cu o dărnicie extraordinară, s, i Vasile Lupu, care a introdus
Pravilele lui Vasile celait, bizantinul, t, ine ca ele să fie foarte
bine observate. Dar oricine este egal la judecată.

Cînd începe Divanul, boierii stau lîngă domn; pe masă
se pune sceptrul. Soldat, ii stau de o parte s, i de alta. Zece
boieri sînt de fat, ă, douăzeci, treizeci de ostas, i ai curt, ii, în
haine ros, ii, înalt, i, cu scuturi aurite, păzesc în odaie, iar
afară sînt s, i pînă la 2 000 de ostas, i s, i curteni; cei 200 de
pus, cas, i stau la poartă.

Procesele se pot pieda de-a dreptul la domn, care e s, i
instant, ă de apel s, i aceea pe care o alege direct cel ce-s, i
caută dreptatea. Se aduc înaintea lui vodă hot, i, ucigas, i,
cu martori, s, i el cheamă întîi pe cel mai necăjit. În ceea ce
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prives, te pe curteni, în loc să stăruie pentru cei mai mari –
un pasagiu de toată frumuset, a –, ei descopăr pe acela care
s-ar părea mai sălbatec s, i mai timid, s, i-l aduc cel dintîi.
Zicătoarea că „obraznicul mănîncă praznicul” nu a fost
deci iscodită la curtea lui Vasile Lupu. „Putea vorbi cineva
s, i contra fratelui lui vodă, s, i dovadă e că doi frat, i ai lui după
mamă au stat în temnit, ă trei zile pentru vinovăt, ia lor.”
Dealminteri Duca Vodă, la plîngerile fratelui său că nu-l
salută în Ias, i negustorii, l-a sfătuit să înceapă el, scot, îndu-
s, i s, licul.

Vasile spunea făt, is, : că „nu-i pasă de frate, de fii, de
fiice, ci este una s, i singură dreptate pentru tot, i. Singur
voia să judece orice pricină gravă, s, i rareori dădea delegat, ie
cînd era vorba de o pedeapsă capitală. Divanul se t, ine zil-
nic, afară de dumineci s, i serbători”, s, i Bandini adaugă:
„nu o dată s-au plîns boierii că pînă acum a isprăvit cu
peste 20 000 de vinovat, i s, i s-au rugat de domn să se poarte
mai blînd, ca să nu fie lipsită t, ara de atît, ia oameni”. Ajun-
gea să răpească cineva un lucru de nimic de la un t, eran ca
să fie ucis. Domnul a răspuns: „eu nu socot omul, ci drep-
tatea; nu lucrul, ci legea. Dacă tot, i at, i face lucruri vrednice
de moarte, trebuie să perit, i tot, i. Dacă ar fi ca jumătate
din Moldova să fie rea, să piară; numai să rămîie cea bună.
Cu cei buni voi trăi singur, cu cei răi mă primejduiesc”,
s, i călătorul adaugă: puteai să fii încărcat cu aur s, i pietre
scumpe, s, i în cea mai mare sigurant, ă mergeai prin t, ară.

În ce prives, te boierimea, ea nu forma incă o castă în-
chisă. Ca pe vremea lui S, tefan cel Mare, boier putea să fie
s, i ostas, ul de t, ară, iar fiul boierului putea să ajungă simplu
t, eran. „Orice t, eran putea fi ridicat la orice dregătorie6”.

Pe bazele acestea de largă democrat, ie onestă, Mol-

6V. s, i Veress, în An. Ac. Rom. pe 1920.
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dova s-a putut ment, inea împotriva dus, manilor ei, as, a de
numeros, i s, i de lacomi, în veacul al XVII-lea, cînd t, eri mai
mari decît dînsa, cum a fost Polonia, erau în primejdie de
moarte, pentru că acolo stăpînea o s, leahtă.
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XX. Un călător sirian în principate la
jumătatea veacului al XVII-lea

Un nou călător în acelas, i moment istoric e Pavel de Alep,
diaconul care a întovărăs, it pe patriarhul Macarie de Anti-
ohia, unul dintre prelat, ii cers, itori, cum era obiceiul atunci,
cari, fiindcă eparhiot, ii lui erau musulmani, se întret, ineau
din ce culegeau prin t, erile cres, tine străbătute de dîns, ii.
Căci s, tim că veneau pe atunci mult, i clerici pe la noi din
t, erile Orientului ca să-s, i refacă bugetul: un patriarh de
Constantinopol stătuse în aceste părt, i încă de la sfîrs, itul
veacului al XVI-lea, apoi un patriarh de Ierusalim trecuse
prin Moldova în Rusia. Nu numai nevoia de a stringe bani
ii aducea pe la noi, ci s, i faptul că li era mult mai plăcut să
locuiască o t, ară bogată, încunjurat, i de foarte mare cinste,
găzduit, i de print, i, decît să vegeteze în res, edint, ile lor asia-
tice, expus, i la o mizerie aproape cotidiană, ca s, i la toate
insultele din partea unei populat, ii de altă lege.

În circumstant, ele acestea a venit s, i Macarie s, i a petre-
cut la noi, cu except, ia unei excursii în Rusia cazacilor de la
Nipru, ai lui Bogdan Hmilnit, chi, s, i în Rusia t, arului Alexie,
vreo patru ani de zile. A sosit la 1653, cînd domnia lui Va-
sile Lupu se prăbus, ea, fiind înlocuită, nu fără frămîntări
care au adus, cînd pe unul, cînd pe altul pe tron, de a lui



Gheorghe S, tefan, iar pe de altă parte, el a fost martor, la
1654, al împrejurărilor care au însemnat sfîrs, itul lui Matei
Basarab s, i suirea pe tron a lui Constantin Basarab zis s, i
Cîrnul. A văzut apoi scoaterea lui Constantin s, i as, ezarea
acelui Mihnea, fiul lui Radu Mihnea, deci nepotul de fiu al
lui Mihnea Turcitul, care s-a grăbit să ia numele lui Mihai
Viteazul, zicîndu-s, i „Io Mihai Voevod” s, i iscălind cît putea
mai asămănător cu marele său model, s, i a repetat, după
putint, a lui, foarte redusă, evenimentele din cariera mare-
lui voevod, ridicîndu-se contra turcilor, pînă la o luptă de
la Călugăreni, unde însă a fost bătut s, i s-a retras la munte,
de unde nu s-a întors niciodată, ci a trecut în Ardeal pentru
ca acolo să-i rămîie oasele. A vorbit cu bizarul personagiu
ambit, ios, care-s, i lua titlul de arhiduce, adecă „hert, eg de
Făgăras, s, i Amlas, ” s, i pînă pe steagul care se află s, i acuma la
Muzeul din Belgrad, – titlu care a încurcat mai mult decît
un istoric, crezîndu-se că Mihnea voia să fie privit ca un
arhiduce de Austria, pe cînd vulturul cu două capete al
stemei lui era acela al împărat, ilor bizantini. A fost martur
al măcelului boierilor cari nu voiau să primească a servi
politica aventurierului.1

După aceste explicat, ii să venim la informat, iile pe care
ni le dă Pavel de Alep cu privire la t, erile noastre.

De la început se poate spune că această călătorie este
desigur de cea mai mare important, ă pentru cunoas, terea

1Povestirea, în limba arabă, de o foarte mare întindere, a diaconu-
lui Pavel a fost tradusă englezes, te întîi s, i pe urmă ruses, te, iar în limba
noastră ea are o traducere după cea engleză, de Hasdeu, în Arhiva isto-
rică s, i, mai tîrziu, după aceeas, i versiune, de d-ra Emilia Gioran, – fără
a mai vorbi de traducerea, exactă ca formă, dar nu corespunzătoara ca
fond istoric, începută de d. Popescu Ciocănel, după textul arab. Păr.
Radu, profesor la Facultatea de Teologie din Chis, inău, pregătes, te o
edit, ie a textului arab.
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împrejurărilor în care Vasile Lupu a pierdut tronul Moldo-
vei: e o expunere paralelă cu aceea, as, a de bogată, a croni-
cei moldovenes, ti din această vreme, care este a lui Miron
Costin, pe care desigur l-a văzut s, i patriarhul sirian la Ias, i,
în legăturile lui strînse cu boierii de căpetenie ai Moldovei.
În ce prives, te însă obiceiurile, datinile de guvernare, ca
s, i aspectul oras, elor s, i satelor, descript, ia curt, ii, a caselor
boieres, ti s, i toate amănuntele privitoare la cultură, în ge-
neral, s, tirile lui Pavel de Alep sînt mult mai numeroase
s, i mai importante pentru T, ara Românească decît pentru
Moldova. S, i aici el are o valoare de cronicar: cele spuse de
dînsul despre suirea pe tron a lui Constantin S, erban s, i lup-
tele acestuia s, i ale lui Mihnea Radu sînt de cel mai mare
folos, chiar pentru istoria militară (retragerea lui Con-
stantin în munte, încunjurarea Cîmpulungului cu trans, ee,
fixarea lagărului la Rucăr, unde credea să poată rezista,
înrolarea soldat, ilor la Tîrgovis, te, de fat, ă fiind mitropolitul,
care cere jurămînt ostas, ilor, scăderea birului pentru ca, în
schimb, t, ara să fie datoare a sust, inea milităres, te pe domn).
Dar ceea ce interesează mai mult în această parte e însăs, i
icoana t, erii, mai bogată decît a Moldovei, căci Pavel a cu-
treierat principatul muntean de la un capăt la altul, de la
satele ialomit, ene la Baia de Aramă s, i de la Cornăt, elul din
fat, a Silistrei pînă în regiunea Brâncovenilor, iar, dincolo
de Olt, s, i pînă în regiunea Cernet, ului. Pe lîngă aceasta,
s, tirile sînt cu atît mai interesante, cu cît n-avem, ca pentru
Moldova, o expunere paralelă în Bandini.

Este, dealtfel, s, i o deosebire în ce prives, te felul de expu-
nere al misionarului italian s, i al diaconului sirian. Cel din-
tîi face s, i o descriere de călătorie s, i dă, în acelas, i timp, s, i
note desfăcute din această expunere: o carte alături de zu-
grăvirea unui drum, pe cînd Pavel de Alep, om mai simplu,
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mai patriarhal, are mai put, in în minte not, iunea cărt, ii ce
s-ar putea s, i publica, ci el se mărgenes, te să spuie pe unde
a fost, ce a văzut, ce oameni a întîlnit, ce lucruri i-au pro-
dus impresie, insistînd mai mult asupra celor biserices, ti.
E o călătorie în sensul medieval al cuvîntului, Orientul,
pe vremea aceasta, fiind, supt toate raporturile, în urma
Occidentului, care avuse o dezvoltare mai răpede.

Să începem cu ceea ce din călătoria lui Pavel de Alep
poate fi considerat ca paralel cu lucrurile pe care le spune
Bandini. După ce am văzut Boboteaza la Ias, i, as, a cum e
descrisă de acesta, să venim la descrierea aceleias, i serbă-
tori as, a cum o înfăt, is, ează, cu cît, iva ani mai tîrziu, călătorul
asiatic.

El asistă la 1653 la slujba aceasta a Bobotezei, fiind de
fat, ă unul din oaspet, ii domniei, mitropolitul de Tîrnova
–, Scaun care avea de multă vreme legături cu t, erile noas-
tre, prin grecul Dionisie Rali, intimul lui Mihai Viteazul,
pe care-l ajutase cu sfaturile lui, făgăduind a-i pune la în-
demînă fort, ele de răscoală ale Bulgariei s, i, ca rudă după
mamă, probabil, al lui Mihai, fiind însărcinat, în 1600, cu
conducerea bisericii moldovenes, ti. Patriarhul de Antiohia
stropes, te casa domnească cu sfis, tocul, s, i i se aruncă, as, a
cum a rămas obiceiul pînă azi în părt, ile noastre, un dar
în căldărus, ă. Domnul trimete apoi, după un obicei pe
care-l găsim la Constantinopol, muzica lui pe la boieri, –
muzica orientală, la care mai tîrziu numai se va adăugi
s, i cea „nemt, ească”. În ce prives, te înfăt, is, area generală
a serbătorii se spune: „mult, imea s, i bucuria gloatelor în
T, ara Românească la Bobotează întrece tot ce se petrece în
curt, ile celor mai mari principi cres, tini, judecind după ce
am văzut s, i am auzit”.

Acum, tot în ce prives, te serbătoarea aceasta, pe care
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o înfăt, is, ează deocamdată în linii generale, iată ce spune
mai pe larg acelas, i scriitor cu privire la Moldova.

Se scot toate trupele de care dispune domnul s, i se for-
mează un gard de la mănăstirea Trei Ierarhilor – pe care
o s, i descrie îndată, ca s, i alte clădiri –, pînă la curte, pe
care noi o cunoas, tem bine prin Bandini. Soldat, ii poartă
steaguri, care sînt în acelas, i timp prapuri de biserică; se
descarcă „pus, ti” (adecă tunuri). La slujba bisericească ia
parte patriarhul de Antiohia s, i, evident, mitropolitul t, erii,
cu tot, i episcopii s, i unii pribegi balcanici cari-s, i căutau ros-
tul la noi, ca acel nominal s, ef al bisericii sîrbes, ti care e
vlădica de Pec, s, i el cu titlul patriarhal, Gavriil. Se împart
lumînări poporului, s, i, [de] data aceasta prin except, ie, se
întinde masa pentru slujbă în biserică: pe masă se as, ază
un lighean de argint cu moas, te. Domnul, care luase loc pe
tron, se scoboară de pe scaunul său; spătarul însus, i t, ine lu-
minări pentru dînsul. Se fac rugăciunile de sfint, irea apei.
Iar, după ce slujba s-a isprăvit, acolo, în biserică, toată
lumea iese ca să asiste la scufundarea crucii în Bahlui.

Alaiul se desfăs, oară frumos, doi cîte doi, supt steaguri
s, i în fluturarea luminărilor. Se sparge gheat, a, se aruncă
o cruce s, i, adauge povestitorul, se îndeplines, te o datină
– care a servit uneori spre a ne înfăt, is, a ca popor sălbatec,
prigonind pe cei de altă credint, ă – de a se da brînci cuiva în
apă. De data aceasta au fost zvirlit, i as, a cît, iva copii, cari au
s, tiut să iasă din baia fort, ată. Pe urmă mitropolitul s, i patri-
arhul stropesc cu aghiasmă pe cei de fat, ă, s, i, cînd domnul
primes, te picăturile de apă sfint, ită, boierii, în blănuri de
ceremonie, sînt stropit, i s, i ei.

Se as, ază pe urmă un scaun înaintea us, ii, pentru domn
s, i se petrece ceea ce am văzut s, i la Bandini, adecă „purifi-
carea” cailor. Armăsarii sînt adus, i acoperit, i cu valtrapuri

333



de brocard împodobite cu mărgăritare s, i pietre scumpe,
s, i, pentru mult, ămirea publicului, după un vechi obicei
bizantin, care la orice pompă amesteca s, i un element de ri-
dicul, comis, ii cei mici apar călări pe catîri s, i măgari, ca să
rîdă lumea. Totul se isprăves, te cu banchetul, la care cîntă
muzica s, i toate tunurile se descarcă. Seara se împart, în
locul decorat, iilor noastre, caftane. Patriarhul e condus
acasă cu cîntăret, i. A doua zi, muzica felicită pe voevod.

În ce prives, te contactul domnului cu supus, ii săi, ca
judecător de primă s, i ultimă instant, ă, iată ce se spune des-
pre divanul lui: el se t, ine în fiecare zi, uneori s, i dimineat, a
s, i după-amiază (pe vremea lui Istratie vodă Dabija, care
domnes, te pe la 1660, s, i care era din părt, ile Odobes, tilor,
obis, nuind a bea vin din oala de lut, căci zicea că numai
as, a are gust, nu venea nimeni la divanul domnesc decît
dimineat, a). Sîmbătă era judecata criminală, s, i Pavel de
Alep înseamnă, ca s, i alt, ii, marele număr de osîndit, i2; în do-
uăzeci s, i trei de ani ai domniei lui Vasile fuseseră pierdut, i
peste 40 000 de ucigas, i s, i tîlhari. Ca pedepse, întîia oară
era bătaia, tortura s, i legarea la stîlp, pe urmă se tăia o ure-
che, apoi s, i urechea cealaltă, iar moartea venea numai în
rîndul al treilea. S, i preot, i au suferit aceste pedepse. Pen-
tru femei întîia oară era bătaia, fires, te, a doua oară tăierea
nasului, – un dezastru, cel put, in pînă la oarecare vrîstă –,
iar după aceea legarea la stîlp s, i în sfirs, it înecarea, care,
după cît se vede, se făcea mai mult pentru vinovăt, ii mai
speciale femeii3.

În ce prives, te judecarea delictelor, ca tulburarea linis, tii,
nu judecă domnul, ci, am zice, prefectul de polit, ie, aga,

2V. s, i Iorga, Studii s, i documente, IV, p. 231.
3As, a se făcea la Constantinopol, a cărui influent, ă se vede acum în

toate.
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care odată fusese între dregătorii militari s, i acum nu mai
are caracterul militar, ci îndeplines, te numai funct, iuni
polit, ienes, ti. Aga avea un băt, , s, i, întîmplător, s, i o bardă
pentru trei categorii de persoane: acei cari băteau, cari
făceau scandal pe stradă s, i acei cari vindeau strîmb.

La ospet, e vodă e servit în argint s, i aur (se întrebuint, ează
s, i furculit, e). El stă în jet, de catifea. Talerele se aduc la masă
acoperite, s, i ce nu-i place stăpînului e pus supt masă. Spă-
tarul t, ine cuca, sabia, sceptrul; păharnicul serves, te, dînd
vinul s, i berea în cupe de sticlă, de port, elan s, i argint; el
gustă întîi felurile. Us, erii cu toiege de argint păzesc. Un
păhar de bere vine după două-trei de vin; masa t, ine pînă
seara. Cîntăret, ii zic arii biserices, ti supt icoanele aprinse.
Iar vodă vorbes, te din autorii bizantini s, i din poezia tur-
cească.

Venim acum s, i la alte s, tiri privitoare la Moldova.
La Ias, i, pe care nu-l descrie în întregime, Pavel de Alep

atrage atent, ia asupra bisericii celei mai frumoase pe care
a clădit-o Vasile Lupu: Trei Ierarhii. Era nouă, încunju-
rată de un zid cu turn care purta un ceasornic. Toată de
piatră cioplită, cu două brîie s, i două turnuri, ea cuprinde
mormîntul doamnei Tudosca, întîia nevastă a lui Vasile,
s, i a fiilor domnului, între cari cel slăbănog, care, trimis
pentru băi la Brusa, în Asia Mică, a murit acolo s, i trupul
s-a adus în t, ară. Mormintele erau acoperite cu un covor
de mătasă, s, i candele de argint atîrnau deasupra lor4. În
biserică se vede chipul doamnei s, i al celor trei copii mort, i,
căci se pare că Tudosca avuse s, i alt, i doi copii mai mici. Se
laudă mult bogăt, ia materialelor, stîlpii de piatră verde, cu

4Refacerea lui Lecomte de Noüy a făcut ca inelele domnes, ti ale
mort, ilor, aduse apoi la Academia Română, să se găsească în gunoaiele
aruncate pe rîpa Bahluiului.
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vine de aur, scările de marmură albă, sicriul Sfintei Paras-
chive, ale cării moas, te fuseseră aduse de bogatul domn
cu bani scumpi din Peninsula Balcanică, sicriu împodobit
cu cuie de argint s, i încunjurat cu candele din acelas, i me-
tal, jet, urile de abanos de Constantinopol, policandrul cel
mare, foarte frumos lucrat, sfes, nicele celelalte de alamă.
„Biserica, as, a cum se înfăt, is, ează, este mai frumoasă decît
celelalte românes, ti s, i chiar căzăces, ti”, – destul de simple
acestea pentru ca a noastră să poată sust, inea concurent, a.
În apropiere era s, coala s, i lîngă dînsa baia cea mare, baia
turcească a lui Vasile Lupu, care a fost păstrată pînă în
timpul nostru, cînd primăria a găsit cu cale să spargă cu
dinamita zidurile cele vechi pentru a face băile pe care le
apreciază cine a fost pe acolo.

Se mai vorbes, te de Golia, care e biserica doamnei, s, i
unde o icoană făcătoare de minuni a scăpat viat, a lui S, tefan,
fiul domnului; de Birnova, cu heles, teul ei, unde Macarie
e dus în rădvan domnesc cu s, ase cai, în tovărăs, ia sluge-
rului Ioan, un cunoscut de la Ierusalim; de Sf. Gheorghe,
care se t, ine de Muntele Sinai; de Sf. Sava, cu două cupole
turces, ti s, i nouă feres, ti, făcută de arhitectul Ienachi, îngro-
pat acolo. Despre aspectul caselor particulare, modestele
case ale mahalagiilor s, i t, eranilor, se notează acoperis, ul,
care, cu un termin de comparat, ie din răsărit, e asămănat
cu „spatele cămilei”, lavit, ele, scoart, ele clădite, care împo-
dobesc încăperea, cuptorul, care face ca, iarna, să fie cald
ca într-o baie.

Îmbrăcămintea veche, frumoasă, care acum nu se păs-
trează la femei decît în regiunile de munte, era pe atunci
de întrebuint, are generală, s, i sătencile nu se înves, mîntau
dincolo de Siretiu cu odioasele tulpane, polcut, e s, i fuste de
astăzi. Părul se făcea colac, deasupra se punea marama,
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care la cele mai bogate putea fi de catifea colorată. Jupăne-
sele întrebuint, au s, aluri albastre de Alep (tot ce-i amintes, te
Alepul e pomenit de călător, s, i, lucru curios, el s, tia, la 1653,
că Petru Vodă Munteanul, în exilul lui, fusese, pe la 1560,
la Alep, – tradit, ie locală). Copiii se îmbracă foarte sumar
s, i sînt dat, i chiar – cum spune s, i Bandini – prin zăpadă ca
să se întărească.

Cît prives, te alte oras, e, se pomenes, te Galat, ul, unde
patriarhul stă la mănăstirea Sf. Dumitru, refăcută de Va-
sile Vodă, pentru oaspetele său, patriarhul mazil Atanasie
Patelarie, s, i închinată la Athos; alte opt biserici, cele mai
multe de piatră (două ale Maicii Domnului, una a Sf. Mi-
hail, cîte una a Sf. Paraschive s, i a Sf. Gheorghe) sînt aici; la
Precista, cu ziduri, se văd trei cupole s, i o clopotnit, ă mare,
făcută de un grec din Brăila, probabil Dia. Apoi Vasluiul,
unde, în legătură cu vechea biserică, se des, teaptă icoana
lui S, tefan cel Mare, „vestit în războaie s, i temut de tot, i, care
se bate de patruzeci s, i patru de ori cu turcii s, i tatarii s, i
adesea cu polonii s, i ungurii, biruindu-i pe tot, i s, i ajungînd
faimos”. În apropiere de podul vechii lupte a lui S, tefan,
Scînteia, cu biserica lui S, tefan, a Sf. Paraschive. La Bîrlad,
biserica Precistei, cea Domnească, apoi Sf. Dumitru s, i cti-
toria lui Chiriac. Se vorbes, te s, i de Tecuci, cu trei biserici,
de Focs, ani.

În treacăt numai se atinge Romanul. Regiunea sudică
a Moldovei e rău prădată, din cauza luptelor între cei doi
domni; s, i chiar fără aceste lupte ea fusese stras, nic jăfuită
de tătari s, i cazaci, cu cît, iva ani înainte, cînd Vasile Lupu,
care nu voia să-s, i deie fata după Timus, , a trebuit să steie
ascuns o lună de zile în codrii Vasluiului, ridicînd s, i o
bisericut, ă de stejar pentru slujba dumnezeiască în zilele
acestea de restris, te.
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Trecînd în T, ara Românească, se observă la Buzău o
mănăstire de piatră s, i biserica, mai mare, a Sf. Ecaterine,
unde călătorii asistă la slujbă, lăudîndu-se cîntările. Se
face o comparat, ie între evlavia din Muntenia s, i cea din
Moldova.

Această din urmă t, ară e mult mai pompoasă, s, i Vasile
e înălt, at în comparat, ie cu cazacii s, i rus, ii din Moscovia,
dar i se pare lui Pavel că Moldova s-a cam depărtat de
vechea datină religioasă s, i, poate, de năcaz că primise
daruri mai put, in, el zice: „S, i tatarii sînt mai evlavios, i decît
moldovenii”.

De la Buzău se trece la Tîrgovis, te. Aici îi iese înainte
patriarhului mitropolitul, care avea să părăsească în cu-
rînd scaunul său: Ignatie, „sîrb” adică bulgar, care s, tia
s, i greces, te, pe lîngă slavones, te s, i românes, te, apoi chiar
turces, te s, i limba persană. Oras, ul e încunjurat cu un zid de
lemn. Atrage atent, ia frumoasa biserică pe care o făcuse cu
cît, iva ani înainte Vasile Lupu, biserica Stelei, numită ast-
fel după negustorul care clădise pe acel loc un lăcas, mult
mai modest. E în stilul Trei Ierarhilor, cu ornamente de
smalt, verde bombat, care-i dau un caracter particular. O
încunjură un zid de piatră. Pavel de Alep pomenes, te de
o poleială pe dinafară, asămănătoare cu cea din mănăsti-
rea de la Ias, i, s, i care ar fi costat 700 de galbeni venet, ieni.
Se mai îns, iră bisericile Sf. Andrei s, i Sf. Nicolae, care – o
spunem în treacăt – a fost distrusă, ea care purta încă pe
ziduri fumul de la arderea Tîrgovis, tii de către Sinan-Pas, a,
pentru a fi înlocuită cu un pretent, ios hali modern.

Dealtfel Tîrgovis, tea e plină s, i azi de biserici vechi. Vom
semnala Sf. Constantin, acoperită de curînd peste ruinele
ei, ale cării frumoase picturi se ment, in, cu toate ploile.

Prelat, ii sirieni merg aici la curte cu patriarhul, s, i pen-
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tru întîia oară ei văd pe Matei Basarab. După descrierea ce
i se face s, i aici, nu mai este boierul viteaz s, i generos, din cei
dintîi ani ai domniei lui, ci un bătrîn împovărat de vrîstă,
ajuns zgîrcit s, i care poate fi acuzat că e neospitalier: mai
bine sînt primit, i călătorii de turci s, i de tatari, spune Pa-
vel, care adauge că, în general, călugărimea s, i preot, imea
n-aveau trecere la dînsul. Pe lîngă aceasta, el era fires, te
bănuitor fat, ă de călătorii cari veneau de la Vasile Lupu,
cu care se găsise în termini răi. Era păzit de străjeri în
ros, u din rîndul seimenilor, cari vor face în curînd o ies, ire
revolut, ionară s, i împotriva domnului lor, s, i vor ajunge a
prăpădi cu ei s, i vechea oaste a t, erii.

Vizita se făcea în ajunul Crăciunului, s, i se observă
pregătirile pentru această mare serbătoare.

În acea zi se sună tobele s, i se adună oastea. Domnul
apare în rădvan, căci rana căpătată la Finta împiedecă
pe mos, neag de a călări. Muzica pornes, te, s, i se aduce în
pompă vînatul pentru masa solemnă. Alaiul domnesc, la
acest prilej, este de 10 000 de oameni. Se împart caftane.
Pe urmă vine slujba bisericească: preot, ii înfăt, is, ează icoana
lui vodă. Muzica apare, cu acelas, i drept de a felicita; alaiul
e luminat cu felinare s, i tort, e. Mult, i dintre muzicant, i erau
turci, în acest timp toate circiumele erau deschise, pen-
tru seimenii lui vodă, dar ei ar fi respectat destul de bine
disciplina ca să nu se îmbete nici unul.

Curtea, care se descrie cu ocazia acestei solemnităt, i, e
de piatră, încunjurată cu zid, chiar lîngă Ialomit, a. Lîngă
dînsa e biserica, împărt, ită în trei, avînd s, i un comparti-
ment pentru morminte, lucru care se întîlnes, te în Mol-
dova la Pobrata lui Petru Rares, s, i la Slatina lui Alexandru
Lăpus, neanu. Una din cele mai vaste ale principatului, e
interesantă s, i azi, după reparat, ia din veacul al XVIII-lea,

339



prin aceea că doamna s, i „fetele” ei, ca să asiste la slujbă,
întrau de-a dreptul de la curte în biserică printr-un gang,
as, ezîndu-se în balconul de la care o scară foarte frumoasă
de piatră duce în naos. S, i aici este turnul cu ceasornic,
unde stătea străjerul cu toba.

În timpul cit se făcea slujbe de Crăciun, un felinar se
ridica pentru ca să se arăte că circulat, ia trebuie să înceteze;
oricine ies, ea pe stradă era oprit de strajă, care avea dreptul
chiar să ucidă.

Matei Basarab însus, i apare cu postelnicul s, i spătarul
său, încins cu sabia, purtînd buzduganul s, i calpacul. Dar
nu stă pînă la sfîrs, itul slujbei, fiind foarte slab s, i năcăjit
de moartea doamnei lui, Elina, din neamul Năsturel, sora
marelui cărturar Udris, te, care-s, i zicea s, i Oreste. Se aruncă
bani mult, imii. Pe urmă vine masa, după datină, cu muzică
s, i descărcături de tunuri; se închină deseori din păhare
mari de cîte o ocă de vin: de trei ori pentru serbătoare, de
trei ori pentru patriarhie, de trei ori pentru vodă; se bea
pînă ce lumînările, topite cu desăvîrs, ire, dau semnul de
plecare. Atunci se împart caftane egumenilor, iar clerul
cel sărac primes, te bani legat, i în năframe. În tot timpul
mesei cîntă s, i aici preot, ii s, i copiii de casă.

La Anul nou se va da un nou ospăt, , s, i se va prezintă un
pes, ches, domnului.

Iată acum s, i descrierea Bobotezei: serbarea se face
într-un singur loc, des, i Tîrgovis, tea avea „optzeci de bise-
rici, cît Alepul s, i Damascul împreună”. Mitropolia, pe care
a stricat-o cu desăvîrs, ire Lecomte du Noüy, samănă cu a
cazacilor s, i cu – Sfînta Sofia, avînd douăsprezece turnuri.
Lîngă dînsa era casa mitropolitului. Împodobită cu picturi
reprezintînd Facerea Lumii, Ierusalimul, Muntele Sinai,
Athosul. E aici o sobă de olane colorate, feres, tile sînt go-
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tice, chipuri de sfint, i se văd pe păret, i; în unghere scînteie
arme, frîie scumpe. Masa se ia într-o foarte frumoasă sală
cu feres, tile dînd în grădini s, i livezi. Serviciul îl fac „comis, i”
ai mitropolitului, îmbrăcat, i în blănuri de samur.

Acuma se întră în carnaval: nunt, ile sînt dese. Pavel de
Alep le descrie. Mirele merge călare pe stradă cu muzica
după dinsul; mireasa-l as, teaptă, încunjurată de prietenele
ei. Se face un joc în jurul casei. Împărt, indu-se flori artifi-
ciale, lucrate la Venet, ia s, i în Germania. Slujba cununiei se
face în biserică, niciodată acasă, s, i mireasa, care umblă cu
părul descoperit, primes, te o năframă din care nu se vor
mai desface cosit, ele ei. S, i călătorul judecă: „femeile, fetele
sînt fără pată, curate, cuviincioase în purtările lor”.

Pavel are prilejul să vadă s, i o îngropare de om bogat.
În Tîrgovis, te nu se întrebuint, ează obiceiul popular al bo-
citoarelor. Cheltuiala de îngropare se ridică pînă la 200 de
galbeni, sumă extraordinar de importantă pentru vremea
aceea s, i care arată că societatea era foarte luxoasă. Băr-
batul care s, i-a pierdut nevasta se poartă cinzeci de zile cu
capul gol, femeia văduvă, cu părul despletit în tot acelas, i
timp.

Ajungem la serbătoarea Învierii. Domnul stă în bise-
rică pe tron – era încă Matei, care se apropia de sfîrs, itul
viet, ii lui, căc.i va muri în april, în curte, la aer liber. Pe
urmă, după ce se mîntuie slujba, se scot scaune afară din
biserică, pentru el, pentru patriarh s, i mitropolit. Se cîntă
„Hristos a înviat” de cor, în greces, te s, i slavones, te. Dom-
nul îngenunche s, i sărută evanghelia; patriarhul îl sărută
pe frunte de trei ori; pus, tile pornesc. Urmează dant, ul,
luminăt, iile, în zgomotul tuturor tunurilor, s, i ospet, ele cu
glume. Toată săptă- mîna, spune el, prăvăliile sînt închise,
afară de măcelării s, i de cei cari vînd produse alimentare.
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Put, in după aceasta, la moartea lui Matei, putem prin
acest călător să asistăm la o îngropare de domn s, i la alege-
rea urmas, ului. Alegerea se face înainte, poate chiar pînă a
nu-s, i fi dat sufletul Matei. Mitropolitul Ignatie s, i boierii
aleg în piat, ă pe Constantin, care se îngrijise să fie de fat, ă
pentru a înlocui pe Diicul, rivalul său, s, i avea tot, i seimenii
la îndemînă. Mitropolitul iese înaintea bisericii s, i zice:
„Domnul vostru este mort; pe cine voit, i să ridicat, i în locul
lui?” Mult, imea răspunde: „Pe nimeni altul nu-l voim decît
pe Constantin fiul lui S, erban Vodă”. Atunci noul domn
e dus în biserică s, i as, ezat pe scaun. A doua zi crainicii
cheamă lumea la curte. Constantin, des, i proclamat, se
ascunde, cum făcea papa la Roma s, i împărat, ii la Constan-
tinopol; e dus în biserică s, i aici se cîntă: „Vrednic este”; i
se pune dulama, calpacul, surguciul; boierii vin de-i sărută
mina. Aceasta s-a făcut la 9 april 1654.

Domnul cel nou dăduse garant, ia că oastea nu va prăda.
Căci obiceiul la Constantinopol, cînd murea un sultan, era
ca, trei zile, ienicerii s, i spahiii să facă orice pentru ca a
treia zi să se prezinte iarăs, i, linis, tit, i, la serviciu.

După ce îndeplinesc toate lucrurile acestea, vine jură-
mîntul boierilor. Boierii sînt în biserică, oastea în curte.
Se pun două mese: la una este mitropolitul, la cealaltă
patriarhul (de obicei era numai una). Stau acolo oamenii
cari notează jurămîntul, s, i se spune: „Jurat, i pe această
sfintă evanghelie s, i pe această sfintă cruce că vet, i fi cu
Constantin Vodă, fiul lui S, erban Vodă, un suflet s, i un sfat,
ascultîndu-l s, i ajutîndu-i fără viclenie, atît în fat, ă, cît s, i în
dos, neascunzînd de el nimic ce trebuie să-i fie s, tiut, în tot
cursul viet, ii lui s, i a voastre. Nu vet, i fi vînzători către el, nici
vet, i lucra împotriva lui. Iară, dacă vă vet, i arăta vînzători
sau uneltitori, sau cu suflet neadevărat, sau neprieteni,
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blăstăm asupra voastră”.
Acuma boierii vin de sărută mina domnului s, i poala

hainei; apoi vine oastea, în frunte cu spătarul cel mare, cu
aga seimenilor, cu marele căpitan, cu căpitanii, cu iuzbas, ii
sau ofit, erii inferiori. Sînt as, a de mult, i, încît abia o parte
a izbutit să sărute mina domnului, rămînînd ca în zilele
următoare să urmeze ceremonia. Îndată pleacă un număr
de călăret, i cu vestea în t, ară. Clerul, timp de patruzeci de
zile, este admis pentru a felicita pe noul voevod. Acelas, i
timp e acordat ostas, ilor de prin sate, as, a numit, ii „ros, i de
t, ară”.

Numai după aceasta se ajunge la îngroparea lui Matei,
care e foarte simplă. Se pregătes, te un pavilion cu trei sca-
une; o mie de persoane se adună acolo. Constantin, noul
domn, se înfăt, is, ează înaintea rudei sale foarte îndepăr-
tate s, i se închină. Mortul e întins într-un sicriu împodobit,
în haine foarte luxoase încheiate cu nasturi de aur s, i ar-
gint; are pe frunte calpacul. E acoperit cu un giulgiu alb
purtînd o cruce de aur. Deasupra sicriului se întinde o
pînză zugrăvită. Mult, i îl regretă; femeile plîng. Se împart
lumînări, s, i se începe slujba în limba slavonă s, i în cea gre-
cească; la evanghelie femeile se pun în genunchi, După
ce se mîntuie slujba, se fac pomeni, dîndu-se s, i preot, ilor.
Boierii urmează sicriul doi cîte doi. Matei e îngropat în
pronaosul bisericii domnes, ti, de unde va fi strămutat la
Arnota, în părt, ile Olteniei.

Îndată după aceasta Constantin face o excursie în
afară de oras, , s, i pentru rugăciuni de ploaie. Oastea cu
steagul merge cu dînsul. El împarte bani de argint slu-
jitorilor, iar populat, ia aduce un fel de prinos ca la regii
patriarhali din antichitate: grăunt, e de orz s, i ovăz, miere,
flori de lămîie s, i portocal s, i chiar lucruri trebuitoare pen-
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tru masa domnului: berbeci, rat, e, gîs, te, oi s, i pes, te.
După aceasta vodă se întoarce la Tîrgovis, te, s, i gîndul

lui cel mare este, acum, să primească întărirea de la Poartă,
pentru care i se cer 175 000 de galbeni.

S, i aici, cu prilejul as, teptării steagului, se vorbes, te de
unul dintre cei mai însemnat, i boieri ai T, erii Românes, ti:
postelnicul Constantin Cantacuzino, tatăl lui S, erban Vodă
s, i al lui Constantin Stolnicul, bunicul lui Brâncoveanu, om
învăt, at, foarte blînd, ambit, ios numai pentru copiii lui s, i
care avea să isprăvească zugrumat în trapezăria de la Sna-
gov, pentru bănuiala că fiii lui umblă după domnie. El e
povăt, uitorul tuturor boierilor, s, i nimic nu se face fără sfa-
tul s, i îndreptarea lui. Căci familia Cantacuzines, tilor era
din cele mai mari s, i mai strălucitoare: la Măgureni, la Măr-
gineni, la Filipes, ti, la Coeni unde avea mos, ii, se înălt, au
adevărate palate, lucrate cu cel mai bun gust, împodobite
înăuntru cu tablouri murale. Se observă că niciodată boie-
rimea nu se întrecuse atîta la facerea de locuint, i trainice
s, i frumoase ca în acest moment, s, i aceasta va t, inea pînă
la sfîrs, itul domniei Brâncoveanului: patruzeci de ani de
mare prosperitate a boierimii indigene.

Pentru ca să se vadă cum se înfăt, is, a cel mai bogat boier
al t, erii, iată ce spune Pavel de Alep despre Brâncoveanul
cel bătrîn, Preda, bunicul aceluia care va fi domn. El avea
as, ezarea lui de căpetenie în Oltenia, chiar în satul Brânco-
veni de unde plecase Matei. Aici t, ine 12 000 de capete de
vite, 30 000 de oi, 400 de boi, 1 000 de bivoli, 4 000 de porci
s, i are 800 de stupi pe posesiunile lui din 200 de sate. Anual
trimitea turcilor 1000 de boi s, i 10 000 de oi. Ca servitori
avea 1 500 de t, igani: fiecare familie, de Sf. Gheorghe, da 6
dinari domnului. Erau s, i lăutari s, i artis, ti adevărat, i.

Altfel, omul acesta, as, a de bogat, era de o simplicitate
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de moravuri admirabilă. La masă bea numai apă. Foarte
milos, a făcut biserici pînă s, i în Ardeal, unde craiul t, erii,
cu situat, ie regală, îi zicea: tată. La moartea lui Matei a luat
asupră-s, i întret, inerea tuturor mănăstirilor acestuia, care
erau vreo patruzeci. La miezul nopt, ii se trezea ca să ci-
tească psalmii, s, i la biserică îndeplinea s, i funct, ia de dascăl,
cîntînd în strană. Cînd poftes, te lume la masă, o serves, te
însus, i. Se bea vin s, i aici, dar tot pentru scopuri sacre: pen-
tru Dumnezeu, pentru Hristos, pentru Sf. Treime, pentru
Maica Domnului, pentru hramul zilei, pentru biserica de
acolo. Pe urmă numai se trece la politică s, i se bea: pen-
tru sultan, pentru domn, pentru patriarh, pentru copiii
domnului, pentru neamurile lui, pentru servitorii patriar-
hului, pentru preot, i, pentru diaconi, pentru nobili,pentru
t, erani. În felul acesta ni se spune că se pot bea s, i treizeci
de păhare de vin.

Rămîn acum însemnările despre localităt, ile pe care le-
au vizitat sirienii. Nu vom urmări descrierea în amănunte,
ci vom indica numai itinerariul s, i ce se află mai important
în cale.

Pavel de Alep a fost s, i la Curtea de Arges, . Aici spune că
sînt nouă biserici, dar cea mai frumoasă, fires, te, este mă-
năstirea, al cării egumen iese înaintea patriarhului. Aici se
făcuseră de curînd lucrări de Matei Basarab; s, i clopotnit, a
era clădită de dînsul, de zid, dar se dărîmase. Mitropolia
de la Bucures, ti, care se făcea tocmai pe vremea aceea, de
Constantin Basarab – pentru a fi apoi schimbată cu totul
de fanariot, i –, era după modelul de la Arges, , după cum
tot după acest model e făcută s, i biserica de la Cotroceni.
Se descrie biserica arges, eană în amănunte, arătîndu-se
cum erau sculpturile, păsările de aramă care se învîrteau
la bătaia vîntului, turnurile care uimesc prin as, ezarea lor

345



răsucită. Este, dacă nu cea dintăi prezintare a mănăstirii,
pentru că sas, ii dau una s, i mai veche, dar foarte scurtă,
despre Arges, , la începutul veacului, cea dintăi mai întinsă
s, i plină de admirat, ie din partea unui om care cunos, tea în-
destul Orientul ca să-s, i poată da sama de frumuset, a unei
asemenea clădiri.

Tot as, a e înfăt, is, ată zidirea, mai veche decît Arges, ul, pe
care Neagoe Vodă a încercat s-o întunece, Sfîntul Nicolae
din Viile Tîrgovis, tei, sau mănăstirea Dealului, care a fost
refăcută supt Vodă Bibescu, stricîndu-se total interiorul.
Aici se relevează „mozaicurile” care erau odinioară pe turn
– probabil e vorba de sculpturi – s, i feres, tile mai înguste,
care aveau o garnitură de marmură albă. În loc să fie în
mijlocul unei curt, i oarecare, zidirea era încunjurată atunci
de o frumoasă grădină.

Călugării asiatici au mai fost la Ocnele mari, la Mănăs-
tirea dintr-un lemn, la Bistrit, a, unde au văzut moas, tele
Sfîntului Grigore, care, cum se s, tie, au fost furate de un-
guri în timpul războiului, pretextind că ar fi ale Sfîntului
Ioan de Capistrano. Nu lipses, te din descriere Arnota, unde
nu era îngropat încă Matei Basarab.

La Tîrgul Jiiului se semnalează mine de fier, la Tismana
se pomenesc toate legendele în legătură cu Sf. Nicodim, la
mănăstirile Gura Motrului s, i Bucovăt, , se dau note sumare.
Despre Craiova nici o s, tire, dar de Caracăl este vorba, ca
s, i de Segarcea s, i de mănăstirile de pe cursul Oltului. În
regiunea Bucures, tilor, pe lîngă Vărăs, ti s, i Coeni, pe lîngă
Grădis, te s, i Comana, cu palatele lor, avem Dobrenii lui
Constantin Basarab, care era fiul nevestei preotului de
acolo cu Radu S, erban. Biserica se păstrează s, i acum, cu
mormîntul acestei vinovate Elina.

Despre Buzău, s, i mai ales despre Râmnic, despre Ploies, ti,
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nu sînt lămuriri, dar se vorbes, te mai pe larg de Baia de
Aramă. Se arată s, i cum se exploatau minele, unde arama
fuse găsită tocmai supt Matei Basarab. Piatra e crăpată
cu un foc teribil, pe urmă se face topirea în cinci-s, ase cup-
toare, cu foaie mis, cate de apă. Se lucrează s, i zi s, i noapte.
Pe urmă se pun straturi amestecate de lemne s, i minerai,
s, i se arde cuptorul din nou. Arama ce se scoate de aici e
mai bună decît cea din Asia Mică, s, i e dusă pînă în Brusa
s, i Trapezunt. Într-un an s-au scos 600 000 de ocă. Exploa-
tarea este as, a de intensă, încît păduri de plopi s, i de sălcii
din regiunea aceasta sînt aproape desfiint, ate.

În sfirs, it vom încheia aceste note asupra stării T, erii
Românes, ti la jumătatea veacului al XVII-lea cu două feluri
de s, tiri pe care nu le găsim aiurea. Fals, ul Mihai Vodă, Mih-
nea fiul lui Radu, petrecuse foarte mult, i ani în serai, as, a
încît putea fi socotit ca turc, s, i, chiar în ce prives, te morali-
tatea lui, boierii spuneau multe poves, ti. Era însă un om
foarte inteligent, s, tiind ungures, te, polones, te, turces, te,
limba persană. Ca domn, a căutat să înlăture părerile
rele despre dînsul, adunînd un sinod, pe care l-a prezi-
dat, fixîndu-se norme în ce prives, te disciplina; a avut
corespondent, ă s, i cu patriarhul constantinopolitan în această
privint, ă. Apoi a sfint, it biserici, t, inînd frîul calului patriar-
hului de Antiohia, cum era obiceiul, în Apusul medieval,
fat, ă de papă. Ceremoniile acestea ale lui Mihnea Radu
sînt zugrăvite foarte pe larg de Pavel de Alep: avem la
dînsul o descriere de sfint, ire de biserică, făcută de dom-
nul însus, i, care îndeplines, te această funct, iune ca vechii
împărat, i din Constantinopol, tot as, a descrierea încoro-
nării lui Mihnea Radu, – dătătorul de canoane nouă, ca
împărat, ii Bizant, ului –, cu o strălucire care n-a fost între-
cută.
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În sfîrs, it, ca obiceiuri populare, cu prilejul călătoriei
în Oltenia, călugărul descrie s, i o nuntă la t, ară. Nimeni nu
pleca de acolo fără să capete trei colaci s, i trei păhare de
vin pline. Înainte de nuntă se pun brazi la us, ă s, i pe drum.
Mirele vine călare, se împart s, aluri, care erau un obiect
de foarte mare pret, . Socrul dădea ginerelui un cal s, i un
surguciu. Pe urmă apare mireasa, în rădvan, întovărăs, ită
de fratele ei, urmînd după ea carăle cu zestrea. Tatăl s, i
mama miresei primesc pe diac ca să înfăt, is, eze izvodul. Se
începe apoi băutura. Banii cari se strîngeau se pecetluiau
într-un s, ervet. Socrul înfăt, is, ează ginerelui său o sabie cu
teacă de brocard s, i catifea, iar tatăl dă fiului o haină cu
samur. Înainte de a se începe ciocnirea păharelor, care
durează foarte multă vreme, este un moment frumos acela
cînd miresei i se dă un lant, de argint s, i cheile casei, făcînd-
o doamna gospodăriei celei noi.

Luxul era mare. Se întrebuint, au vase de argint la ca-
sele bogate. Se întindeau covoare speciale supt picioarele
mirelui, dăruite obis, nuit de acela care cunună. Mireasa
purta un văl de mătasă trandafirie. Asupra mult, imii se
aruncau s, tergare, cofeturi, migdale cu zahăr. Ospăt, ul pu-
tea cuprinde s, i cinci, s, ase sute de tacîmuri.

Ginerele apărea cu calpacul pe cap, chiar dacă dom-
nul era de fat, ă, căci el e împărat cu cunună în ziua aceea.
El serves, te însă, pe de o parte, pe mireasă, pe de alta, pe
domn. Pe urmă se înfăt, is, ează în numele sot, ilor tava pen-
tru ca să dea cine vrea daruri. Darurile erau uneori s, i cîte
o mos, ie întreagă; unii făgăduiau cai, boi, porci, robi.
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XXI. Alt, i călători supt Matei Basarab s, i
Vasile Lupu

Iată încă doi călători cari au fost în Moldova lui Vasile
Lupu, călători foarte put, in cunoscut, i s, i aproape neîntrebuint, at, i,
iar un al treilea, abia descoperit, tratînd despre înfăt, is, area
principatului muntean în domnia urmas, ului lui Matei
Basarab, Constantin, s, i el Basarab, pentru pretent, iile la
descendent, a lui din vechea dinastie, dar zis s, i Constan-
tin Cîrnul, pentru că, fiind pretendent la tron, i se „tăiase
nasul”.

Avem întîi cele spuse de un general unguresc din Ar-
deal care a jucat un rol foarte important pe vremea lui s, i
care, la isprăvitul carierei, a ajuns s, i print, al Ardealului,
unde, om foarte viteaz, a stăpînit put, ină vreme, murind
pe cîmpul de luptă, după o mare înfrîngere, într-o seară
de iarnă, cînd trupul lui a fost găsit alături de cele, nume-
roase, ale tovarăs, ilor săi căzut, i. E Ioan Kemény, care ni-a
lăsat s, i însemnări de cele văzute la noi, precum s, i amintiri
privitoare la captivitatea lui la tatari după o expedit, ie la
care domnii nos, tri Gheorghe S, tefan, urmas, ul lui Vasile
Lupu, s, i acel Constantin Basarab, au participat s, i ei. După
această expedit, ie din 1657 a lui Gheorghe Rákóczy al II-lea,
Kemény, prins de tatari, a descris cele păt, ite în robie cu



amănunte destul de interesante pentru ca povestirea lui
să fie tradusă s, i în românes, te, de un contemporan1.

Kemény János s, tia ceva românes, te. El avea legături,
pe care nu le putem toate fixa, în Moldova s, i chiar în T, ara
Românească, as, a încît, cînd era vorba să se trimeată o solie
secretă printr-un om de important, ă, care să aibă înfăt, is, are
s, i, pe lîngă aceasta, un om avînd prieteni în t, erile noas-
tre, print, ul Ardealului se adresa de preferint, ă lui Kemény.
Astfel el a fost trimes s, i ca general la 1637, ca să apere pe
Matei Basarab de cea dintîi năvălire pe care a făcut-o în
Muntenia Vasile Lupu. Plecat din Făgăras, , a trecut pasul
Buzăului cu o oaste alcătuită în cea mai mare parte din
secui. Vasile Vodă, din cauza împrejurărilor defavorabile
în care se dezvolta întreprinderea lui, s-a retras, s, i n-a fost
nevoie de luptă.

Aceasta se poate considera ca întîia călătorie a lui Kemény
în părt, ile noastre, mărgenită la un scurt drum fără rezul-
tat. După trecere de cît, iva ani însă, la 1644, Vasile Lupu
a avut fat, ă de Rákóczy, un om foarte de treabă, care a
întret, inut legături cinstite cu t, erile noastre, observate s, i
de o parte s, i de alta fără atitudini de suzeran s, i vasal, o pur-
tare care nu i-a plăcut print, ului ardelean, s, i acesta a trimes
atunci pe Kemény să facă anumite mustrări, sprijinite pe
acte, pe scrisorile înses, i de legătură între Moldova s, i Ar-
deal, redactate, spune memoriul, s, i latines, te s, i românes, te.
Căci, adăugim, era o vreme cînd documentele diploma-
tice românes, ti apar destul de des, alături de inscript, iile
din biserici, care se făceau odinioară slavones, te numai.
As, a fiind, atunci, la 1644, Kemény pătrunde în Moldova
cu această misiune, întovărăs, it de Acat, iu Barcsai, care a
ajuns pe urmă principe al Ardealului, un nobil de origine
românească (János = Akos, dar s, i „Iacos, ” i se zicea de-ai
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nos, tri).
După aceea Kemény, trimes de noul print, al Ardea-

lului, Gheorghe Râkôczy al II-lea, trufas, s, i nestatornic
domn, a t, inut să ia parte la căsătoria fetei celei mai mari
a lui Vasile Lupu, Maria, cu unul dintre cei mai puternici
seniori lituanieni, Ianus Radziwill. Căci în Lituania nobi-
limea era rusească s, i de religie ortodoxă: unii lituanieni
trecuseră la catolicism, dar familiile cele mari rămăseseră
ortodoxe, cu toate că vorbeau polones, te, s, i au făcut parte
din aristocrat, ia polonă pînă la sfirs, it.

Invitat, ia de căsătorie ni s-a păstrat, anume cea tri-
measă principelui de la Berlin sau, cum se zicea atunci, de
la Colonia pe Sprea. E datată 1 novembre 1644, iar nunta a
avut loc la 5 februar 16452.

Solul întră pe la Trotus, . Îl întîmpină un boier, viitorul
mehmendar, care caută pe oaspet, ii de samă la granit, ă
chiar. Îi aduce caii, s, i pornesc. Aproape de întrarea în
capitală, iese înainte marele vistier cu carăta domnească
s, i-i duce la un conac pompos. Iarăs, i să dă un ospăt, , la
care se văd vasele acelea de argint. Kemény are prilej să
vorbească românes, te cu voevodul.

În această nouă călătorie Kemény a fost întovărăs, it nu
numai de Barcsai, care probabil s, tia foarte bine românes, te
din cauza originii sale, s, i de un Mariassy Istvân, împreună
cu alt, i nobili unguri. Din partea lui, mirele venise cu suită
foarte numeroasă de oameni foarte bogat, i, ca unul care
juca un rol important în regatul polon.

Avea o suită de 2 000 de poloni, o mică armată care
întovărăs, a pe pet, itor. Trimesul ardelean face o comparat, ie
între felul cum erau îmbrăcat, i ai lui s, i felul cum erau
îmbrăcat, i polonii s, i boierii moldoveni. S, i de aici se vede
că Vasile Lupu avea o curte de o strălucire extraordinară.
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Om foarte bogat, stăpînind multă vreme, avînd ceea ce
se cheamă geniul financiar s, i, pe lîngă aceasta, o mare
mîndrie, care-l făcea să se considere ca un pretendent po-
sibil la coroana Bizant, ului, – odată polonii voiau să facă
o expedit, ie cruciată în contra Constantinopolului, s, i el
se visa în situat, ia pe care din scrierile pe care grecii i le
adresau lui Vasile se vede că în dorint, ile lor i-o atribuiau
–, dătător de legi, după Basilicalele altui Vasile, Bizantinul,
domnul Moldovei nu se lăsa biruit de nimeni în ce prives, te
luxul.

„Într-adevăr”, spune Kemény, „pe curtenii lui vodă nu-
i întreceau polonii în frumuset, a s, i bogăt, ia îmbrăcămint, ii.”
Erau înves, mîntat, i în haine de mătasă, purtînd blănuri
scumpe de rîs (linx).

Invitat, ii erau de două feluri: poloni, cari reprezintau
în ce prives, te cultura socială ceva mai mult decît ungu-
rii din Ardeal s, i poate, supt anume raporturi ale politet, ei
occidentale, deosebită de cea orientală, ceva mai mult de-
cît not, iunea viet, ii sociale de la noi. Prin urmare a fost o
parte din masa aceasta s, i pentru poloni. După ce au plecat
ei, pe urmă a venit partea cealaltă, pentru vodă s, i pentru
invitat, ii lui unguri. Au început să bea din nou cei ce rămă-
seseră, s, i-au băut, spune Kemény „pînă li s-a urît». Apoi
vodă, politicos fat, ă de reprezintantul craiului ardelenesc,
un vechi s, i bun prieten, s-a grăbit să conducă pînă la scară
pe oaspete. Acesta, care s, tia ce se datores, te unui print, stă-
pînitor, s-a împotrivit spuind: „mai bine să mă culc aici”,
iar Vasile Lupu, care urma politet, a Bizant, ului, a ripostat:
„mă culc s, i eu aici dacă te culci dumneata”.

Se descrie apoi s, i masa de nuntă. Mîncările erau foarte
bine gătite, după datina polonă, nu cea turcească, – dom-
nul gîndindu-se la stomacul ginerelui s, i al invitat, ilor lui;
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erau s, i multe plăcinte, care, acestea, nu sînt polone. Mîn-
cările se serveau în vase de argint, despre care ni putem
face o idee prin ce s-a păstrat în anume biserici ale noastre
(la Sf. Gheorghe Nou din Bucures, ti, la Sf. Sava din Ias, i,
de unde s-a luat model pentru blidele de argint ale curt, ii
noastre), ca anafornit, e lucrate în secolul al XVII-lea în
Ardeal, care se află depuse la Muzeul din Bucures, ti.

La masă se dădeau s, i reprezintat, ii de acrobat, i, de „peh-
livani”3, de origine s, i de modă orientală, pe care-i întîlnim
deseori, cu aceleas, i „piese de rezistent, ă”.

Deosebi se pornes, te jocul: femeile nu iau parte la pe-
trecere la un loc cu bărbat, ii. Astfel s, i dant, ul, hora de nuntă,
se făcea afară, în piat, ă, – ceea ce se constată dealminteri s, i
din alte descrieri, de pildă la cronicarul Neculce din a doua
jumătate a secolului al XVII-lea. Înainte de masă cincizeci-
s, eizeci de fete dant, ează pentru plăcerea oaspet, ilor, cari
n-aveau voie însă a se amesteca în joc, ci se uitau numai de
la fereastră. Înaintea acestor fete s, i poate jupănese „sărea
cît putea un stolnic bătrîn, cu is, lic în cap s, i toiag în mînă”,
marele maestru de ceremonii de atunci.

Mîncarea femeilor se făcea dealtfel în odăile doam-
nei, care avea o întreagă organizare a ei, în legătură cu
practicile bizantine s, i cu viat, a turcească pe care o imităm.

Judecînd în total această nuntă, Kemény spune: „a
fost pompă mare s, i bogăt, ie în toate, nu ca la nis, te barbari
români, ci întocmai ca la un rege cres, tin”.

Îndată după aceasta se înfăt, is, ează alaiul de întîmpi-
nare al nuntas, ilor cari vor pleca. La jumătate de milă
distant, ă domnul, călare pe un cal frumos, cu s, eaua, frîul,
scara, hăt, urile toate de aur, – ceva din splendoarea domni-
ilor noastre de odinioară, se poate vedea, o spunem în trea-
căt, s, i în aceea că [în] mormintele de la Arges, , descoperite
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de d. Virgil Drăghiceanu, s-au găsit nebănuite bogăt, ii de
mărgăritare, de inele cu pietre scumpe, de paftale sculp-
tate, care arată că era o strălucire regală încă din cele mai
depărtate timpuri, cînd principatul muntean era redus
la o mică bucată de munte cu teritoriul încunjurător. În
Moldova din veacul al XVII-lea ni putem închipui că erau
mijloacele de a întret, inea acest lux, nefiind lucrări de uti-
litate publică care grevează un buget modern.

Cus, ma cu care e înfăt, is, at de obicei în portrete Vasile
Lupu avea la surguciu o turcoază s, i cinci diamante. Toată
imbrăcămintea se evaluează la 40 000 de taleri.

În ce prives, te partea religioasă a ceremoniei, ni se
spune că slujba nunt, ii a fost oficiată de unul dintre cei mai
însemnat, i reprezintat, i religios, i ai românilor din toate tim-
purile, Petru Movilă, fiul lui Simion Vodă, s, i fratele acelui
tînăr domn înmormîntat la Dobrovăt, lîngă Ias, i, care Petru
Movilă s-a as, ezat în Polonia, unde a ajuns mitropolit de
Chiev, interesîndu-se totus, i de Moldova în care avea mos, ii
s, i întret, inlnd legături cu rudele lui, ba încă influent, înd
asupra organizat, iei s, i spiritului bisericii moldovenes, ti,
asupra s, tiint, ei s, i artei, asupra tipografiei din Moldova
de atunci. Des, i el reprezintă pretent, iile posibile ale unei
dinastii care nu mai domnea asupra t, erii, mitropolitul a
trecut peste amintirile de familie pentru a veni s, i a lua
parte la această ceremonie; poate că aceasta n-a făcut-o
însă atîta pentru Vasile Lupu, cît pentru Radziwill, unul
dintre principalii seniori ai Poloniei, de care atîrna atunci
s, i Chievul. „Nu credeam”, spune Kemény, „să fie între
dîns, ii oameni atît de învăt, at, i.» S, i se gîndea probabil s, i
la mitropolitul Moldovei, Varlaam, om foarte distins, ori
s, i la cîte un prelat grec din acei cari găseau oplos, ire în
Moldova.
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La plecare, i s-a dat de domn, cum era obiceiul să nu
plece nimeni cu mîna goală, o manta cu guler de blană,
cai, turces, ti probabil, s, i giuvaiere de turcoaze4.

După Historia Moderna Europae a lui Eberhard Ha-
ppelius (Ulm, 1692), Maria lui Vasile Lupu apare ca „o
jupănit, ă de statură mijlocie, dar frumoasă, de înalte s, i
întinse legături s, i cu plăcute moravuri». Proiectul căsă-
toriei cu Janus Radziwill e aprobat de mama cneazului s, i
de regele Poloniei. Îndeamnă s, i episcopul de Przemysl,
Trzebinski, care fusese ajutat de domn în robia la Poartă.
Fiind nevoie de un mijlocitor princiar străin, se recurge la
print, ul ardelean, prieten al familiei Radziwill, la care se
trimet un Sienicki s, i un Ottenhausen. Dar neînt, elegerile
dintre Moldova s, i Ardeal pun piedici. S, i, cînd vine propu-
nerea direct din Polonia, se fac greutăt, i, răspîndindu-se
zvonul că s, i marele cneaz muscălesc ar fi cerut pe Ma-
ria. O solie, compusă din Mirski s, i Mierzinski, un ofit, er
s, i un consilier, duc fetei, cu inelul de logodnă, casete de
agată s, i opal, o oglindă, ca daruri, iar lui vodă o sabie au-
rită, pus, ti de lux, ceasornice. Ei aduc în schimb portretul
princesei. Urmează solii moldoveni Catargiu vistierul s, i
Ianovici, cunoscutul boier s, tiutor de latines, te. Radziwill
pleacă, aducînd o suită de s, aizeci de persoane cîte cu zece
slugi, două sute de călăret, i, două sute de cazaci s, i două
sute de dragoni, plus mus, chetari. La 29 ianuar 1645, el
e în Moldova. La Hotin îl as, teaptă Toma Cantacuzino s, i
Iordachi S, ătrarul cu „patru companii pedestre s, i s, ese că-
lări“. La o milă de Ias, i apare domnul cu solii ardeleni s, i
oastea de 12 000, „de deosebite nat, ii“. I se dă lui Radziwill
„calul de ginere“. În cale turcii fac exercit, ii pe cal s, i joacă
geridul; se face s, i „pehlivănia“ de a prinde săget, i cu mîna,
de a le culege de jos, de a sări pe cal în picioare. Se dau
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s, i privelis, ti de luptă între ieniceri s, i străjerii lui vodă. S, i
comedia turcească se reprezintă cu muzică. La întrarea în
curte se dă drumul tunurilor, un peic fiind ucis de o schijă.
La 5 februar nunta la biserică; „după obicei“ tatăl lipses, te.
Petru Movilă slujes, te lîngă mitropolit. Sînt de fat, ă soli
poloni, brandeburgenzi, curlandezi, ardeleni, munteni,
delegatul patriarhului din Constantinopol. În prima zi se
oferă darurile regelui s, i altor print, i străini, ale delegat, ilor
senatului polon, a doua zi ale moldovenilor, a treia zi ale
orăs, enilor din Ardeal s, i Moldova. Masa „e mai mult decît
regală”: „nici cel mai mare monarh nu s-ar fi rus, inat a o
da”. Se dă de mîncare s, i în case private. O săptămînă se
hrănesc slugile în bani. Serbarea urmează douăsprezece
zile, cu muzica turcească, venită anume din Stambul, cu
pehlivani s, i circasieni, cu dant, , s, i de femei. Se iau cetăt, i
mes, tes, ugite. Se văd mons, tri s, i animale curioase, în luptă
cu urias, ii; se farmă pietre cu ciocanele pe trup de om, se
atîrnă pietre de moară de părul tuns al actorilor, se joacă
pe funie. Artis, tii îngenunche înaintea lui vodă s, i-i sărută
poala; după care vistierul îi plătes, te, împărt, ind s, i caftane
de călărie. Femeile stau la masă deosebit.

La 16 februar noii căsătorit, i pleacă la Vars, ovia.
Fata a doua a bogatului s, i luxosului Vasile Vodă al

Moldovei, Ruxandra, născută din căsătoria cu Tudosca
Bucioc, era de măritat, s, i se ivise ideea căsătoriei cu Si-
gismund, fiul lui Gheorghe Rákóczy, fiu care n-a domnit.
Dar, întîmplîndu-se ca tocmai atunci să moară Rákóczy
bătrînul, Vasile Lupu a trimes îns, tiint, are lui Sigismund că
încetează înt, elegerea de căsătorie. Nu s, tia vodă că peste
patru ani numai o să fie silit să-s, i dea odrasla, nu după
un ferches, print, ardelean, ci după urîtul s, i sălbatecul la
înfăt, is, are, fiu de cazac care a fost Timus, , la căsătoria că-
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ruia venim acum.
Nunta Ruxandei cu Timus, e înfăt, is, ată într-o descriere

cari ni dă mai larg decît oriunde aiurea înfăt, is, area unei
nunt, i românes, ti de atuncea. Ea se găses, te în limba polonă,
ca s, i într-o versiune germană contemporană.

Timus, , întîi, prădase Moldova; astfel pet, ise el pe fata
lui Vasile Lupu. Pentru că n-avea încredere în domnul
căruia-i făcuse atîta rău, el ceru garant, ii speciale: viitorul
socru să-i trimeată înainte pe unul din cei mai însemnat, i
boieri ai t, erii, pe Toma Cantacuzino. Acesta se duce pînă
la Iampol s, i-i aduce o carătă cu s, ase cai s, i tain pentru tot
timpul cît va călători în Moldova. Timus, cere însă să i se
mai trimeată încă pe cineva, pe fratele lui Vasile Lupu,
hatmanul Gheorghe. S, i numai cînd cazacii au avut pe
aces, ti doi ostatici, s-a hotărît Timus, să-s, i continue dru-
mul, întovărăs, it de rudele lui, nis, te rusoaice foarte necres-
cute, lenes, e, grase s, i bet, ive, avînd o totală necunoas, tere a
tuturor obiceiurilor curt, ii, căci se va vedea ce s-a întîmplat,
în timpul nunt, ii, cu aceste drus, te.

La 26 august 1652 s-a făcut plecarea. S-a străbătut Ba-
sarabia prin Bălt, i; Prutul s-a trecut la Sculeni. La Ias, i în-
tîmpină vodă împreună cu boierii. Pentru a arăta de ce
mijloace militare dispunea, ajunge să s, tim că Vasile era
însot, it de 8 000 de oameni pe care-i avea numai la cur-
tea lui. În fruntea alaiului stau opt cai împodobit, i foarte
frumos turces, te, s, i, spune această scrisoare, Vasile s-a
înfăt, is, at „ca un vrednic monarh s, i potentat, a cărui vitejie
n-o poate descrie în destul”. Timus, , din partea lui, avea
3 000 de cazaci, cu cai detestabili, dar cu îmbrăcăminte
destul de convenabilă, pentru că era din pradă: cazacii
jăfuiseră pe poloni. Avea s, i muzica lui specială, cobzari
ucrainieni, cari ziceau cîntece speciale ruses, ti.
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Îndată ce s-a înfăt, is, at această trupă, oastea Moldovei
a cuprins-o de o parte s, i de alta, pentru „a t, inea alinie-
rea“, dar poate s, i pentru a împiedica pe cazaci să-s, i facă
mes, tes, ugul obis, nuit. Mai tîrziu, însă, cînd au scăpat de
supraveghere, aces, tia au dat năvală prin prăvăliile evreilor
din Ias, i – una din cele dintîi pomeniri ale acestei populat, ii
în Moldova –, au prins dintr-îns, ii s, i nu li-au dat drumul
decît după răscumpărare, pretinzînd că-s, i răzbună pentru
asupriri sociale ucrainiene.

Întîmpinarea între viitorul socru s, i ginere amintes, te
una din secolul al XIV-lea între împăratul Ioan al V-lea
Paleologul, silit să-s, i mărite fata după un emir turc din
Asia Mică, s, i acesta. Se scoboară de pe cai; Vasile sărută
pe Timus, care făcuse cum putuse pentru a merita această
dovadă de iubire. Vodă, om care cunos, tea mai multe limbi,
t, ine un discurs; Timus, , foarte simplu, habar n-avea cum
să răspundă, dar era însot, it de pisarul său, un polon, Wy-
chowski, care făcea toate cuvîntările.

Pe urmă alaiul întră în oras, . Timus, purta o haină
ros, ie-cîrmuzie s, i o mantie de mătasă cu soboli. În ceea ce
prives, te înfăt, is, area fizică, era „un individ tînăr, stricat de
vărsat, nu tocmai mic de stat, destul de voinic, dar groso-
lan”. După dînsul veneau carătele lui, o cărut, ă cu bagaje
s, i patru sute de alte cărut, i simple, cu care făcea negot, de
sare, întrebuint, înd prilejul nunt, ii. Ofit, erii lui aveau cai
buni, împodobit, i cu argint, cu aur s, i mărgăritare la s, ea s, i
hăt, uri; ei îns, ii erau îmbrăcat, i polones, te.

În momentul cînd intrau în oras, , începu să cînte mu-
zica turcească, s, i în acelas, i timp, vechea noastră muzică
turcească, aceea care a întovărăs, it s, i pe Mihai Viteazul
cînd s, i-a făcut întrarea în Alba Iulia: viers românesc din
strună t, igănească. Tunurile tunau.
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După aceea oaspetele e dus la apartamentele speciale
ale domnului, unde-i e înfăt, is, at acel care era bucuria s, i
mîndria lui vodă, mos, tenitorul tronului, tînărul S, tefan,
care mai tîrziu a ajuns s, i el domn al Moldovei, un domn
alintat, furtunatec s, i nenorocit. Vasile t, ine un discurs;
răspunde iarăs, i secretariul lui Timus, .

Este, desigur, în descrierea polonă s, i o notă satirică
fat, ă de cazaci, s, i de aceea poate că ar trebui ca din ridiculul
înfăt, is, ării să se mai elimine cîte ceva. Pe urmă a început,
în „sîrba” lăutarilor, jocul fetelor, iar Timus, , cu Wychow-
ski s, i Fetera, s, ef al os, tii lui, a fost încredint, at unor paji,
unor copii de casă, pentru a-l curăt, i s, i servi; s, i anumit, i
boieri îi stăteau la îndemînă. Iar el s-a as, ezat s, i a înce-
put a-s, i curăt, i unghiile, ceea ce nu prea era în obiceiurile
domnes, ti, pe cînd cazacii, băgîndu-se prin vii, încep să
prade în jidovime.

Ca alt act al căsătoriei vine masa. Timus, se face as, teptat.
Apare, în sfîrs, it, îmbrăcat în costum polon convenabil. Se
as, ază lîngă domn. Cînd se ridică păharele, tunurile bu-
buie afară s, i lăutarii cîntă, – cei turces, ti s, i cei românes, ti
pe rînd. Pehlivanii turci apar, s, i fac tumbele lor.

Sîmbătă, Timus, se gătes, te de nuntă. Iarăs, i jupănit, ele
s, i fetele întind dant, ul lor în spat, iul liber dinaintea curt, ii.
Timus, se as, ază la o fereastră s, i, cum era mare iubitor de
tutun, fumează – ceea ce, iarăs, i, nu era în obicei – privind
la fete.

Duminecă se face apoi al treilea dant, , tot numai de
femei; bărbat, ii nu joacă. Dealminteri dant, ul femeilor în
Moldova era ceva peste obiceiul Răsăritului, pentru că
acolo jocul se făcea numai de profesioniste, cu purtări
rele, ca baiaderele Indiei. La noi erau vechi datini tracice,
trecute la poporul nostru.
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După acest al treilea dant, se merge la biserică. Timus, e
călare pe un cal turcesc împodobit cu pietre scumpe. Hai-
nele ce le poartă s, i surguciul de la s, licul din cap sînt date
de vodă. As, a era obiceiul: socrul dădea ginerelui haina
cu care se înfăt, is, a la biserică5. De o parte s, i de alta a mi-
relui călăres, te cîte-un copil de casă s, i cîte-un boier. În
genunchi s, i el s, i mireasa fac declarat, iile cerute de rit s, i,
cînd se întorc la curte, Timus, îs, i sărută nevasta. Atunci îi
era îngăduit. În momentul acela începe din nou muzica,
tunurile bubuie. Ruxanda, care nu putea fi încîntată că
are un astfel de sot, , începe a plînge, des, i Timus, pusese să-i
cînte arii căzăces, ti ca să-i treacă. Începe masa cea mare.

Se trimet cărut, e la carvasarâ, la Sfîntul Lazăr din Ias, i,
unde o modîlcă lutoasă de o parte s, i o bisericut, ă de cea-
laltă parte, ca s, i pivnit, ile enorme unde se aduceau toate
mărfurile, amintesc ce a fost odată.

Merg acum rădvanele ca să aducă rudele femeies, ti
ale lui Timus, , drus, tile căzăces, ti. Erau nis, te biete femei
urîte, îmbrăcate în „haine jidoves, ti” negre, cu gulere de
sobol după moda moldovenească. Doamna le primes, te
frumos, le tratează. După aceea încep iarăs, i cuvîntările, s, i
pentru întîia oară se dezleagă limba lui Timus, , care t, ine
următorul discurs: „Mult, ămesc foarte domniei sale lui
Vodă. Tot e bun; ce-mi trebuie mai mult? Dumnezeu a
lăsat să aud o vorbă bună. Să cînte muzica turcească. Să
trăiască Hmilnit, chi s, i legătura caselor noastre! Să dea
tunurile de bucurie!”.

Acum Timus, aduce muzica lui, compusă din trei vioris, ti,
un „Organist”, un basist, s, i un trîmbit, as, , cari cîntă arii po-
lone. El se înviorează s, i pune pe cazacii lui să joace, s, i
săreau – ni spune martorul – „ca bivolii în baltă”. Pe urmă
începe petrecerea cu băutura, care t, ine pînă la un ceas de
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noapte. Drus, tele, încălzite, pornesc, ca Hasca Carpit, a, să
spună moldovencelor: „am venit pentru batjocura voas-
tră? Chiar dacă sîntet, i mai bine crescute ca noi, totus, i iată
v-at, i dat voi doamna voastră, după un cazac?” S, i, entuzias-
mate, au s, i căzut jos pe scări, s, i, cum de bet, ie abia se mai
puteau mis, ca singure, au fost suite în cărut, ă s, i trimese
acasă.

Timus, s, i sot, ia sa se retrăseseră, s, i două zile n-au mai
apărut în public. Miercuri au făcut o plimbare pe cîmp.
Joi urma să aibă loc plecarea domnit, ei s, i a mirelui. Bo-
ieri, jupînese iau un ultim ospăt, de plecare: fetele de casă
servesc pe sot, i, pe domnul s, i pe doamna la această masă.
Apoi urmează dant, urile. Data aceasta, joacă, după datina
lui căzăcească, numai Timus, cu nevastă-sa. Wychowski,
secretarul, s, i Fetera reprezintă partea ceremonioasă a lu-
crului s, i din partea cazacilor.

La plecare, Timus, face boierilor un dar pe care ei l-au
privit cu dispret, , căci li dăduse doar o sută de lei de fiecare.
Domnului i-a dăruit un soroc de soboli, nevestei o rochie
de adamască, cu soboli, toate probabil de furat. Din parte-
i, Vasile dărui patru cai: doi turces, ti, doi moldovenes, ti;
solului lui Matei Vodă un cal turcesc, iar Ruxandei un
covor s, i un vig de brocard. Cazacii, din partea lor, veniră să
li se dea daruri, ceea ce nu prea era în etichetă; Wychowski
căpătă deci zece cot, i de catifea, douăzeci de satin, o blană
de rîs s, i trei sute de lei. Cînd a fost să plece, domnit, a s-a
prins cu mînile de gîtul doamnei, care nu era decît mama
ei vitregă, iar Vasile a rămas cu capul gol multă vreme,
văzînd cum se duce în t, ară barbară, cu oameni a căror fire
o văzuse acum, cea mai iubită dintre cele două fete ale
lui6.

Trecem la expunerea unei noi călătorii în Moldova. Ea
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este cunoscută printr-un studiu publicat în foarte rara
foaie germană Baltische Studien, a Societăt, ii pentru isto-
ria Pomeraniei s, i tradus de răposatul Papadopol Calimah,
în cartea sa despre Gheorghe S, tefan.

La 1656, de trei ani acuma, domnes, te în Moldova acest
Gheorghe S, tefan, dintr-o familie de boieri de la munte.
Tatăl său, Dumitrascu S, tefan, jucase un rol important la
începutul veacului al XVII-lea. El însus, i era un om bogat,
frumos, îndrăznet, ; într-o „samă de cuvinte” Neculce ni
spune cum s-a însurat: întîlnind un rădvan cu o jupăneasă
tînără s, i plăcută, el l-a oprit, poruncind să întoarcă acasă
la dînsul, fără altă formă; astfel a luat el pe acea jupăneasă
Safta, din neamul Boies, tilor, foarte important în cele din-
tîi decenii ale acelui veac, s, i doamna Safta a trăit mult
timp părăsită de sot, ul ei, care nu voise s-o ieie în pribegie,
unde mersese cu o t, iitoare rusoaică, S, tefania Mihailovna,
ori nu voise ea.

Gheorghe S, tefan, logofăt al lui Vasile Vodă, se înt, elesese
cu Matei Basarab s, i cu Gheorghe Rákóczy al II-lea s, i, pro-
fitînd de nemult, ămirea unora dintre boieri fat, ă de domn,
pe care-l făceau grec, – ei reprezintînd boierimea de t, ară
–, surprinde pe stăpînul său, care, des, i s-a întors s, i a biruit,
trebui apoi să părăsească o t, ară care nu-l mai voia; ajutorul
lui Timus, nu-i folosise, dar îi aduse acestuia peirea, iar
Ruxanda, văduvă, adăpostită la Ras, cov, era să piară, mult, i
ani după aceasta, de sabia unor hot, i poloni.

Astfel Gheorghe Vodă S, tefan s-a instalat domn, ca om
trecut cu vrîsta, cu mustat, ă stufoasă, grăsut, , avînd toată
înfăt, is, area pe care ni-o putem închipui după felul lui de
viat, ă; iubitor de vin ca s, i Istratie Dabija, pe urmă, s, i de
femei, s, i de petreceri.

La dînsul venea acum, în 1656, un ambasador sue-
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dez, Welling, întovărăs, it de secretarul Hildebrandt, care,
acesta, a lăsat o descriere a călătoriei făcute. Căci Suedia
avea legături foarte strînse cu Ardealul din cauza aliant, ei
protestante, în fruntea căreia ea se găsea.

La 28 decembre 1656 apare mica trupă suedeză lîngă
Ias, i. Ambasadorul cată să vorbească domnului „cres, tin
s, i blind”. Blind era într-un fel, s, i era s, i un suflet deschis:
avem de la dînsul scrisori foarte frumoase7, în care-s, i arată
năduhul că nu-s, i poate plăti datoriile s, i, vorbind de pri-
mejdiile amenint, ătoare, spune că, orice ar fi, nu pleacă
din t, ară cu nici un pret, s, i „mai bine să-l mănînce cînii
pămîntului acestuia”.

La orecare distant, ă de oras, oaspetele este întîmpinat
de un boier, care-i spune să nu între ziua, pentru că se
găses, te acolo un ceaus, turc s, i nu e bine să vadă pe ambasa-
dorul cres, tin, ale cărui rosturi poate că ar fi fost bănuite. A
zăbovit deci ambasadorul pînă seara prin vii. Un căpitan
polon, care s, tia limba latină, e detas, at pe lîngă dînsul, ca
să-i t, ie de urit. Noaptea, întră în Ias, i, care i se pare mare s, i
întins, dar fără zid încunjurător. Străzile le descrie secre-
tarul, cum fac, dealtfel, s, i alt, i scriitori, ca fiind acoperite
cu bîrne de stejar. Înseamnă că sînt multe biserici s, i, pen-
tru că era ziua de 28 decembre, în serbătorile Crăciunului,
erau ridicate în toate părt, ile scrincioabe, cum se zice în
Moldova, dulapuri, leagăne. Pe piet, e se afla mult vînat,
mai ales prepelit, e, care se cumpărau cu monedă străină
s, i cu s, ilingi, cari erau foarte răspîndit, i în Moldova s, i că-
pătaseră o numire românească devenind „s, alăi”8. Erau
o mult, ime de soldat, i, s, i învirteau hore. Ba se notează s, i
obiceiurile populare, ca, de pildă, „capra”, al cării rost îl
aflăm de aici. În joc, cum ni-l descrie suedezul, figura o
capră, în care era vîrît un om, s, i pe care o juca un băiat.
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Sfîrs, ind jocul, băiatul trăgea cu o săgeată în capră s, i astfel
hora se sfîrs, ea, iar băiatul căpăta un bacs, is, . Se înfăt, is, a
deci primitiv o scenă de vînătoare.

Audient, a se acordă solului tot noaptea, ca să nu bage
de samă ceaus, ul. El merge cu o escortă de patruzeci de oa-
meni. La poarta palatului, spre marea lui mirare, sentinela
strigă: „Wer da¿‘. Domnul t, inea ca gardă a palatului o com-
panie întreagă – călătorul zice „un regiment“ – de soldat, i
nemt, i, mercenari, de teama cine s, tie căror împrejurări
interne care ar fi putut să-l răstoarne s, i pe dînsul. Trime-
sul suie apoi pe o scară mare s, i largă de lemn –descrierea
este a curt, ii lui Vasile Lupu –, trece prin mai multe odăi s, i
ajunge în sala tronului, unde era un jet, mare, iar, deasu-
pra, un ceasornic, căci în vremea aceea era stabilit chiar
în Ias, i un ceasornicar francez, care-s, i avea acolo casa s, i
legăturile de familie, Gaspar Caillé, de la care s-a păstrat
un document românesc, cuprinzînd iscălitura personală
a lui Caillé în limba franceză.

Oamenii ambasadorului sînt as, ezat, i pe lavit, e de lemn,
iar ambasadorul însus, i, cu secretarul, merg în odaia unde
se găsea domnul. Boierii s, i copiii de casă sînt tot, i în papuci,
nu în cizme, după obiceiul turcesc. A doua zi, ceaus, ul
probabil, plecînd, i se dau solului scrisori latine către rege
s, i i se fac daruri: cai, un caftan de aclaz ros, u, opt cot, i de
postav subt, ire.

Într-un adaus se pomenes, te de retragerea lui Gheor-
ghe S, tefan la Stettin, unde a trăit ani de zile în mizerie,
cerînd ajutor în toate părt, ile s, i unde pe lîngă dînsul avea
numai pe rusoaica lui, care învăt, ase românes, te, s, i vreun
boier, doi – mîngîindu-s, i înstrăinarea s, i sărăcia prin aceea
că, ajutat de egumenul Antonie de Moldovit, a, traducea
însus, i psalmii în românes, te. Manuscriptul se găsea în stă-
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pînirea canonicului Moldoveanu, din Blaj, s, i astăzi e intre
ale bibliotecii cipariene de acolo. La sfîrs, it, Antonie a în-
semnat ceasurile din urmă ale domnului. În testamentul,
foarte duios, al domnului, pe care-l amintes, te autorul arti-
colului din Baltische Studien, el cerea să fie înmormîntat
lîngă părint, ii săi, în t, ară, cu ceremonie domnească, după
legea sa. S, i bietele lui rămăs, it, e au străbătut o bună parte
din Europa, cu t, iitoarea care-s, i zicea doamnă, s, i cu alai,
pînă au fost aduse la mănăstirea Cas, inului.

Iată acum s, i cea de-a treia descriere, cea mai nouă9.
Este în cartea unui alt călător suedez, tipărită la 1679 s, i în
care se vorbes, te de călătoria pe care a făcut-o la Constan-
tinopol Clas Ralamb, în 1656.

La 23 april 1657, Ralamb pleacă din Bras, ov. Domn
în momentul acela în Muntenia era Constantin S, erban,
care profitase de legăturile lui la curte, s, i chiar înainte de
moartea lui Matei Basarab, provocase răscoala seimeni-
lor pentru a-s, i pregăti succesiunea, înlăturînd altă rudă
a lui Matei, Diicul. Un om us, uratec acest fiu al lui Radu
S, erban, urmas, ul lui Mihai Viteazul, cu o preoteasă din
Ilfov, Elena, al cării mormînt în satul unde sot, ul ei era
preot, Dobrenii, se vede s, i astăzi. Prin întet, irea însă a sei-
menilor împotriva lui Matei, Constantin s-a făcut robul
lor, s, i ei au ridicat tot felul de pretent, ii, pînă s-a ajuns la
o nouă s, i stras, nică răscoală, la nevoia de represiune prin
intervent, ia lui Rákóczy din Ardeal, s, i atunci s-a distrus de
fapt singura oaste de care mai dispunea T, ara Românească,
rămînînd de acum lipsită de mijloace proprii de apărare.
Temperament de aventurier, domnul acesta, scos de turci
pentru participarea la luptele vecinului s, i protectorului
ardelean, va colinda lumea, trecînd, o clipă, s, i în domnia
Moldovei cu ajutorul cazacilor. A fost s, i prin Maramurăs, ,
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unde s-a găsit un potir dăruit de dinsul,– pînă s-a prăpădit
pe acolo, prin străinătate.

Ralamb, cu soli de-ai lui Rákóczy, ajunge la Tîrgovis, te
după acea mis, care a seimenilor. Dă lămuriri asupra dru-
murilor, care erau foarte rele, mai ales că veniseră apele
mari. Ajuns în margenea capitalei, domnul îi trimete îna-
inte o caleas, că cu s, ase cai s, i două sute de boieri călări.
S, i acest călător observă îmbrăcămintea foarte luxoasă a
curtenilor, iar despre oaste spune că era compusă din trei-
zeci de companii de călăras, i, ceea ce dă aproape impresia
unei os, tiri. Lucru interesant, dacă ar fi adevărat, se pare
că domnul a fost curios să vadă pe ambasadorul suedez
cît mai degrabă s, i s-a amestecat între ostas, i pentru a-l
zări. Doi boieri, secretarul s, i „mares, alul”, urează suedezu-
lui bună venire, secretarul s, tia latines, te. Se laudă foarte
mult îmbrăcămintea lor frumoasă: călăreau cai turces, ti,
erau înves, mîntat, i în zale s, i cu piei de leopard, de panteră
sau tigru, la s, lic cu pene lungi. Muzica, s, i aici, cîntă: mu-
zică turcească, căci călătorul semnalează flaute s, i t, imbale;
trîmbit, e nu erau.

A doua zi, e audient, a la domn, foarte strălucită. S, i
aici boierii sînt îmbrăcat, i cu blănuri de jder. Mitropolitul
asistă s, i el, s, i se descrie întregul palat, cu odaia de primire a
lui Matei Basarab, sala de audient, ă avînd păret, ii îmbrăcat, i
în adamască, s, i geamuri de sticlă, pe cînd odăile celelalte,
opt sau nouă, nu erau tapetate s, i aveau feres, tile închise cu
hîrtie. Vodă primes, te în mijlocul sălii de tron. Se schimbă
civilităt, ile obis, nuite. Două scaune as, teaptă pe Constantin
s, i pe Ralamb. Domnul întreabă de sănătatea regelui Sue-
diei s, i, pe urmă, cum ai nos, tri erau foarte curios, i să afle
ceva de la străini, cîteva ceasuri continuă întrebările, mai
ales despre lucrurile polone. Pe urmă Constantin dă am-
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basadorului un caftan, adecă o mantie de brocard de aur,
pe care ambasadorul îl refuză, părîndu-i-se prea scump,
dar i se spune că as, a e datina.

Se aduce o carătă cu s, ase cai turces, ti, mai minunat, i
decît cei cu cari a fost primit la sosirea lui. Ambasadorul
voia să plece apoi, dar a fost poftit la masă. Masa aceasta s-
a petrecut cam în modul următor: Cinci boieri l-au primit
la portit, a din grădină căci, fiind vara, ospăt, ul se gătise într-
un chios, c sau fois, or. Constantin sta la us, a fois, orului. Nu
sînt decît doi pe jet, uri, ambasadorul s, i domnul, iar suita
sta pe lavit, e, după moda turcească, pînă se aduc felurile.
Afară stau cîteva companii de infanterie nemt, ească.

Pe masă se as, ază patru blide de argint acoperite cu
capace. Cînd ia loc domnul, numai atunci se cheamă s, i
suita oaspetelui s, i boierii de frunte, cari vin s, i se rînduiesc,
după ce s-au spălat pe mini în odaia anterioară; ei mănîncă
în talere de cositor. Felurile sînt bine gătite s, i se schimbă
mereu.

La urmă vin toasturile. Domnul ridică întîi păharul
pentru sultan, cerînd iertarea ambasadorului că n-are cum
face altfel; de fapt domnii nos, tri, din punct de vedere tur-
cesc, erau nis, te „trădători”, cari „meritau” să aibă trata-
mentul lui Bràncoveanu, mai put, in fericit decît ceilalt, i.
Apoi se închină în sănătatea regelui Suediei, s, i vodă, ca
să arate cît îl pret, uies, te, bea două păhare unul după altul,
pe cînd pentru sultan nu băuse decît unul. Se închină s, i
în sănătatea lui Rákóczy, a lui Hmilnit, chi, un aliat, s, i a
domnului Moldovei, iar după fiecare păhar muzica zice:
viori, tobe, t, imbale, instrumente turces, ti. Probabil că se
trăgeau s, i tunuri, ceea ce uită să ni spuie călătorul (dar,
iarăs, i, poate că Rákóczy le luase pe toate în Ardeal). Cînd
ambasadorul toastează pentru domn, se petrece un lucru
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neas, teptat pentru el: copiii de casă as, tern perne pe jos s, i
boierii se pun în genunchi pe ele, s, i în felul acesta ridică s, i
ei păharul, mergînd apoi să sărute mîna domnului, cum
cerea eticheta. Cînd să se Încheie masa în sfîrs, it, apar
vînătorii domnes, ti, aducînd doi urs, i, pe cari-i vînaseră, s, i
primind bacs, is, pentru aceasta.

Ceea ce urmează arată că ai nos, tri aveau totus, i mai
mult simt, de discret, ie decît străinii: lîngă chios, c era un
cort mic pentru cei ce aveau nevoie să se retragă singuri.
Secretarul ambasadorului, mai slab în balamale, simte
această nevoie de izolare, s, i atunci doi „mares, ali” îl iau cu
alai pînă la cort s, i-l as, teaptă să iasă: unul dintr-îns, ii t, ine
un lighian, apoi îl conduc cu acelas, i alai la masă.

Ospăt, ul durează de la ceasurile 10 pînă la 7 seara. La
plecare, domnul, în dispozit, ii bune, strînge în brat, e de
două ori pe ambasador, s, i-l sărută. Condus cu lăutari
acasă, Ralamb pleacă, dar nu fără să i se arăte de domn
dorint, a de a căpăta 500 de suedezi pentru paza lui.

A doua zi i se face un ultim cadou prin marele comis:
un cal. Întovărăs, it de călăras, i, e dus la granit, ă, în fiecare
loc pe unde trece, oaste iese înaintea trimisului Suediei.

Decadent, a acestei străluciri era însă aproape.
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De la jumătatea veacului
al XVII-lea pînă la 1800





I. Informatori catolici înainte de domnia
Brâncoveanului

Avem izvoare caracteristice pentru secolul al XVII-lea în
ce prives, te relat, iile pe care t, erile noastre au ajuns să le
aibă la un moment dat cu misionarii catolici.

Misionarii începuseră să aibă legături cu Principatele
încă de pe vremea lui Matei Basarab s, i Vasile Lupu, de prin
anii 1630, s, i din cauza propagandei pe care iezuit, ii o făceau
la Constantinopol pentru ca patriarhul de acolo, Chirii
Lukaris, să nu treacă la calvinism, în sensul căruia făcuse
s, i un catechism al lui, învinuit de erezie. De la o bucată de
vreme propaganda aceasta scade. Ca ultim reprezintant
mai important al ei am avut pe Bandini, despre care a fost
vorba în volumul precedent.

Din vremea lui Bandini s, i venind tot de la un misionar,
e, în sfîrs, it, o altă descriere, în italienes, te, a principatului
muntean, pustiit s, i despoporat, care din „14 000 de sate“
(!), are acum abia 4 000, de cam cinzeci de case. Locuitorii
s-au dat băuturii. Bogăt, ia e însă evidentă, în grîne pe
care „negustorii turci s, i greci le duc pe Dunăre în Marea
Neagră, la Constantinopol”, sau s, i „de negustori albanezi”,
la Zara s, i apoi la Venet, ia, în miere, „care se poate zice
că e pulsul cel mai solid al t, erii, pentru că din vămi s, i din



vînzarea mierii s, i a cerii, care e în mare cantitate, îs, i află ea
răsuflarea de cheltuielile nenumărate ce se fac în fiece an
la Poartă”, exportînd mierea la Constantinopol, iar ceara,
„de negustori greci, pe la Spalato la Venet, ia”, în schimb
pentru postavuri, mătăsuri, brocard; socotindu-se apoi
s, i minele de aur, de aramă, de „păcură neagră ce arde
ca ceara». La Bucures, ti sînt 1 500 de case (în tîrgus, oare
numai vreo 200; se pomenes, te s, i Gherghit, a s, i Slatina).

Raportul e interesant s, i prin aceea că înseamnă stră-
mutarea, de un an, a capitalei la Tîrgovis, te (e deci de pe
vremea lui Matei Basarab), unde, în palatul „destul de co-
mod”, încunjurat de ziduri, vodă, îmbrăcat cu cabanit, a de
soboli, e păzit de o suta de archebusieri cari se schimbă în
fiecare sîmbătă. Se vorbes, te s, i de biserica Mitropoliei, „de
mărime cuviincioasă (onesta), acoperită cu plumb, cu o
grădină mare între garduri”, pe lîngă alte „două sute” de
biserici „de lemn ori de piatră” s, i opt mănăstiri, închinate,
s, i la Muntele Sinai, pentru vreo 7 000 de case, cu aproape
40 000 de locuitori, case mai mult de lemn, cu coperis, de
s, indilă sau de stuf.

Oastea t, erii e descrisă astfel: „Măret, ia acestui domn
stă în aceea că are la orice prilej de război 8 000 de boieri,
după ei alt, i 4 000 de neam mai de jos, spătăreii, datori s, i
ei a merge la oaste pe cheltuiala lor, afară de încă 4 000,
tot, i călări, zis, i lefegii s, i apoi 4 000 pe jos, scutit, i de orice
sarcină s, i, în vreme de război, plătit, i de Domn un leu s, i
jumătate pe lună; oameni foarte viteji, priceput, i la orice
armă, s, i la arc; are apoi s, ase tunuri mari s, i cîteva mici”.

Veniturile sînt notate astfel: bir, de două ori pe lună,
cîte cinci taleri pe cap de familie, 12 000 de lei, trei ocne 40
000, alte dări pe pămînt (?), 60 000, pe stupi, 70 000, vama
sultanului pe miere, în septembre, 130 000, fumărit (afară
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de boieri si ostasi), un leu de casă, 40 000, ierbărit 10 000.
Plăt, ile sînt: 4 000 de călări, cu cîte trei lei pe lună, 105 000,
birul 132 000, pes, ches, uri la bir 10 000, daruri la dregătorii
turci 20 000, aceloras, i la alte date 50 000, beglerbegului s, i
pas, ei de Silistra 20 000. Curtea s, i daruri 100 0001.

Autorul acestor însemn ri e Bacs, ici, misionar slav prin
părt, ile noastre, cum se vede dintr-o expunere mai pe larg
pe care o rezumăm acuma2 în descrierea lui privitoare
la t, ară, la popor, la cult, la oras, e. Mai ales cu privire la
oras, e, însemnările lui sînt foarte importante, fiindcă pen-
tru oras, ele din Muntenia pe vremea aceea n-avem nimic3.

Ea constată întîi, la 1640, cu aceleas, i cifre ca mai sus,
starea rea a t, erii de pe urma multelor lupte.

Cu toate că Matei Basarab s, i-a căpătat domnia prin
mica boierime războinică olteană s, i s-a sprijinit pe această
boierime pînă a decăzut supt amenint, ările mercenari-
lor seimeni cari i-au amărît ultimele zile, domnia lui a
fost totus, i patriarhală, s, i lumea – nu în aceeas, i proport, ie
t, eranii ca s, i boierii – a t, inut la dînsul, a cărui stăpînire a
fost foarte lungă s, i în stare de a se apăra împotriva orică-
rii încercări dus, mane. Matei era om de t, ară, legat prin
toate fibrele fiint, ei sale, prin toate legăturile misterioase
ale descendent, ei genealogice de acest pămînt s, i, pe de
altă parte, el avea, din datinile noastre, acea bunăcuviint, ă
smerită care ne-a deosebit în toate timpurile s, i ne-a făcut
să evităm tot ceea ce este pretent, ie, rău gust, vorbă tare,
haină bătătoare la ochi, lux stupid. El a rămas boierul din

1Arhiva societăt, ii s, tiint, ifice s, i literare din Ias, i, V, p. 113 –6.
2Fermendzin, în Acta spectantia historiam Slavorum meridiona-

lum, XVIII, p. 95 s, i urm.; un rezumat în Iorga, Călători, ambasadori s, i
misionari, din Buletinul Societăt, ii geografice, p. 58.

33 La 1640 se spune că Giurgiul are 3 000 de case (1 000 turces, ti)
(ibid, p. 75), Turnu, p. 84.
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Brâncoveni, de unde era originar, unde s, i acum se văd
zidurile făcute de dînsul, casa unde a locuit de atîtea ori s, i
biserica unde s-a închinat cu atîtea prilejuri.

Tot us, i, s, i în timpul domniei lui, din cauza cererilor
turces, ti, ciocnirilor lor cu moldovenii, T, ara Românească,
supt raportul economic, decăzuse, s, i ceea ce spune Bacs, ici
e cu adevărat impresionant. Toate greutăt, ile de care se
vor lovi domniile de mai tîrziu în tendint, a de a transforma
t, ara vor veni din această lentă sărăcire, înainte de toate, a
puterilor omului.

Mult, i locuitori fugiseră în Ardeal, căci între Ardeal s, i
T, ara Românească a fost totdeauna un schimb de populat, ie,
pe lîngă acei mocani cari străbăteau toate pămînturile
românes, ti (la noi d. ex. Mîneciu-Pămînteni, Mîneciu-
Ungureni; în Ardeal familii ca Moldoveanu, Munteanu).

Satele, ni spune Bacs, ici, fac impresie slabă, bisericile
sînt rău t, inute, multe dintr-însele înlocuite printr-o sim-
plă cruce de lemn.

Sămănăturile sînt foarte rare, dar locurile foarte fru-
moase, cu dealuri plăcute, codri adînci, dumbrăvi deli-
cioase, foarte mîndre cîmpii. Lipsesc pădurile numai către
Dunăre, unde se semnalează abundent, a sălciilor.

În ceea ce prives, te culturile, se notează grîul, dar mi-
sionarul, care cunos, tea sistemul italian, unde pămîntul
dă mai multe rînduri de recoltă pe an, observă că se face
un singur seceris, pe an, cu neglijent, ă mare, s, i, mai ales,
cultura e pregătită astfel ca să ajungă nevoilor unui singur
an.

Lucru foarte curios, pe care nu putem să ni-l explicăm.
Bacs, ici crede că munca se face cu cai, ceea ce nu cred să fi
fost vreodată.

Ca s, i în raportul cel scurt se enumeră apoi mierea care
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se află pretutindeni, des, i mult mai multă în Moldova, după
cum se vede din alte izvoare. Sarea e exploatată din cele
mai depărtate timpuri.

S, i observăm în treacăt că, dacă ar mai trebui încă o
dovadă că nu ne-am mutat niciodată de pe locul acesta,
ea ar fi în faptul că nu se părăses, te niciodată pămîntul
unde este sarea, s, i mai ales un pămînt cu sare as, ezat între
pămînturi care n-au sare, fiindcă toată Peninsula Balca-
nică n-are decît sarea de mare. Unde este sare, aceasta
înseamnă, pe de o parte, oameni cari lucrează la scoaterea
ei, s, i înseamnă sate as, ezate acolo, drumuri pentru cărăus, i,
comert, s, i toate celelalte.

Pe lîngă sare, călătorul ni spune că sînt mine de aur s, i
argint, de fier s, i aramă, put, uri de păcură (s, i pentru judet, ul
Bacău avem dovezi din secolul al XVII-lea). Lumea de la
noi s, tia că există aceste mine – altfel n-ar fi locuri care
să se cheme Baia –, dar se temea de turci, căci, – am mai
observat-o – dacă s-ar fi descoperit minele, ei ar fi cerut
tribut mai mare s, i, tocmai pentru a plăti cît mai put, in
tribut, se căuta să se deie impresia sărăciei: „săraca raia a
împărăt, iei”, spun mai tîrziu jalobele către turci. Cel care
ar fi dat în vileag o mină, era condamnat la moarte. Pe
lîngă aceea ni se mai vorbes, te de parafina care se scoate
din părt, ile Dîmbovit, ei s, i Buzăului. Ca alt izvor de bogăt, ie
apare pes, tele din heles, teie, ca s, i din Dunăre s, i din lacurile
vecine.

Viile mai importante pe vremea aceasta în Muntenia
erau cele de lîngă Dealul Mare, de lîngă Ploies, ti s, i cele
de la Pites, ti, mult mai vestite atunci decît podgoriile de
la Drăgăs, ani, de care nu se pomenes, te în documentele
pe care le cunosc: nici Vodă-Brâncoveanu, care s, tia unde
pune banul, n-a cumpărat mos, ii în partea locului.
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Bacs, ici este apoi singurul izvor care s, tie, vorbind de
băuturi, s, i de bragă, amestec de miere s, i mei. Vorbes, te,
în sfîrs, it, de livezile de pruni s, i, în acelas, i timp, de alt
aliment care acum e mult mai put, in îngrijit, perele. Atît
de întinse erau livezile, spune Bacs, ici, încît în multe locuri
formează adevărate păduri, care nu sînt păzite de nimeni.
O mărturisire importantă, dar s, i un atestat de onestitate.

Se înseamnă printre pomi s, i castanul: de fapt casta-
nele de la Tismana erau mult pret, uite, s, i vedem în docu-
mente pe călugării de aici trimit, îndu-le boierilor.

Aceasta în ce prives, te aspectul t, erii.
Cu privire la locuitori, Bacs, ici ni arată că a răsfoit prin

cronicile noastre, moldovenes, ti desigur, căci cele mun-
tene sînt numai din vremea de după Matei Basarab, mai
mult din zilele lui S, erban Cantacuzino s, i lui Brâncoveanu.
Anumite lucruri însă el trebuia să le cunoască s, i din con-
vorbirile cu unul s, i cu altul. „Valahii aces, tia”, spune el,
„sînt o drojdie de italieni, oameni ticălos, i, s, i vreau ca ori-
ginea lor să fie dedusă de la Imperiul roman, adecă de la
oameni liberi italieni.” Originea aceasta romană a noastră
unită însă cu acea notă peiorativă, se întîlnes, te s, i în co-
mentariul cronicii lui Ureche de Simion Dascălul, pe care
pe urmă-l combat alt, ii.

Venim acum la descript, ia oras, elor. Scriitorul începe
din Oltenia, vorbind întîi de Craiova, unde găses, te 200
de case, de români catolici cu o biserică a lor, frumoasă,
cu cinci cupole; afară de dînsa se aflau multe biserici de
lemn (de fapt si de piatră; Sf. Dumitru era una din cele
mai frumoase). În apropiere este o mănăstire „grecească”
s, i una sîrbească, ceea ce nu înseamnă decît că erau s, i călu-
gări de neam străin la Balta Verde sau Jitianul s, i Bucovăt, ,
probabil.
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Viat, a economică era vioaie aici: se t, inea bîlci vine-
rea, cumpărîndu-se vite pentru Constantinopol (Oltenia
cres, tea s, i porci pe cari-i vindea în Ungaria, încă de pe la
1490; vechi comert, în legătură cu cel sîrbesc din timpuri
imemoriale). Turcii cumpărau însă mai mult oi decît vite
albe, s, i carnea pe care o preferau s, i atunci era cea de ber-
bece.

Se mai descrie banul Olteniei s, i Curtea s, i cu tribunalul
lui special, care avea dreptul să condamne s, i la moarte, în-
tocmai ca domnul. Aceasta venea din faptul că banul româ-
nesc reprezintă pe vechiul ban al regelui Ungariei; dreptu-
rile de suveranitate nu-i erau cedate deci de domnii nos, tri,
ci ei îl apucaseră din vremurile cînd regiunea aceasta nu
ni apart, inea.1

La Slatina se semnalează case de lemn, în orăs, elul
vechi, mai mult în legătură cu vadul Oltului. Mai mult
se spune de Brâncoveni, sat mare, cu un palat, o biserică
foarte frumoasă, aducîndu-se apa pe t, evi pentru călugării
de acolo; de jur împrejur e pădure s, i în mijloc o mănăs-
tire mai veche, distrusă. Matei ridicase zid, cu un turn în
poartă, care se vede s, i pînă azi.

La Caracăl se constată starea de ruină a oras, ului, cu
vii s, i păduri în împrejurimi: bîlciul se t, ine aici miercurea,
pentru locuitorii din împrejujrimi. Ruinele Curt, ii lui Mi-
hai Viteazul nu dispăruseră: el avuse mos, ie la Caracăl ca
s, i la Ploies, ti, as, a încît oras, ele s-au ridicat prin faptul că
fuseseră aici mos, iile domnes, ti.

La Pites, ti, cu vii, se numără în chip aproximativ casele
locuitorilor, care sînt mai supt, iri decît aiurea. Biserica e
foarte frumoasă; este s, i o mănăstire în apropierea oras, ului,
desigur Vieros, ul, care cuprinde mormîntul unuia dintre
cei mai viteji boieri ai veacului al XVI-lea, supt o piatră
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ce-l înfăt, is, ează luptînd, într-un bazorelief foarte delicat.
De Cîmpulung se ocupă mai mult Bacs, ici, pentru că el

cuprinde foarte mult, i catolici. Sînt aici mori, grădini, vii
pînă departe. Fuseseră s, i luterani – vechii sas, i – dar dom-
nul, în legătură cu călugării franciscani, i-a prigonit s, i au
rămas numai 500 de catolici. Era s, i o biserică a Sfîntului
Iacob, arsă de tatari, s, i una a Sfintei Elisabeta. Arhiepi-
scopul latin de Sofia făcuse o vizită s, i consacrase s, i altarul
bisericii celei nouă.

Se ment, ionează în sfîrs, it bîlciul de la Sfîntul Ilie, s, i
astăzi unul din cele mai importante din t, ară, la care se
adună populat, ia în cele mai frumoase costume.

Numărul locuitorilor români din Cîmpulung pe vre-
mea aceea ar fi fost numai de 2 000, dar erau douăsprezece
biserici foarte frumoase s, i mari, o mănăstire a lui Matei
Vodă, ca o fortăreat, ă, avînd douăsprezece bastioane. Ea
păstrează încă un turn de toată frumuset, a, care apart, ine,
în forma lui actuală, s, i refacerii lui Matei; pe stînga se vede
foarte bine linia vechilor ziduri, care au fost ridicate pe
temelii din secolul al XIV-lea, căci în biserică e îngropat,
supt jet, ul vlădicăi, cu o piatră săpată în adînc, Nicolae
Alexandru Voevod, mort la 1364.

Iată acum Rîmnicul Vîlcii, unde au fost mai mult, i ca-
tolici decît astăzi. Bacs, ici mai atinge în treacăt Arges, ul, ca
să ajungă la Tîrgovis, te.

Tîrgovis, tea nu mai avea zidul împrejmuitor; exista
însă un „palat mare, clădit ieften”, al lui Petru Cercel, fra-
tele lui Mihai Viteazul. În ce prives, te biserica domnească,
se arată că era în legătură cu palatul, – precum am mai
spus: mai ales pentru ca doamna s, i femeile ei să nu se
ducă pe jos la slujbă, ci să treacă din iatacul lor, după da-
tina grecească, bizantină, direct în biserică, s, i aici îs, i avea
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locul acolo unde astăzi stă corul, loc într-adins zugrăvit
foarte frumos.

Călătorul pomenes, te de zidurile de la Curtea Domnească,
de port, ile de fier, de turnurile de strajă, de grădinile foarte
frumoase. Curtea s-a refăcut de Brâncoveanu, dar zidurile
sînt azi în ruine, iar din mijloc se ridică turnul reparat de
Vodă Bibescu, destul de solid, dar nu în acelas, i stil.

Catolicii lui Bacs, ici erau la mănăstirea Maicii Dom-
nului, a franciscanilor, cu o clopotnit, ă mare. Misionarul
ni spune că odinioară fusese aici biels, ug mult mai mare;
erau douăzeci de odăi, s, i mănăstirea avea pe lîngă vii s, i
două sate, care sînt într-adevăr cunoscute – am publicat s, i
un act care le amintes, te pe la 16304 –, S, otinga s, i Bezdadul.
În as, a hal ajunsese catolicismul s, i în Tîrgovis, te, care avuse
mult, i credincios, i odinioară. S, i el adaugă: „dealminteri,
mai există o biserică lîngă piat, ă, a Sfîntului Francisc, care
a fost biserică mare, clădită din piatră albă, dar e ruinată”.

Este o populat, ie flotantă catolică: ea se compune din
curteni ai domnului: poloni, unguri, slavi, în special „sîrbi”,
seimeni. Numărul românilor este de 4 000.

Dar bisericile erau s, aizeci – deci nu două sute –, în
afară de mănăstiri. Dintre acestea, cum s, tim, unele s-au
distrus, iar altele sînt într-o stare lamentabilă. Mitropo-
lia – vechea clădire distrusă cu dinamită, din însărcinarea
statului român, de arhitectul Lecomte du Noüy –, acope-
rită cu plumb, s, i curtea ei, care-i pare asemenea aceleia a
unui principe italian. Imediat după aceasta se pomenesc
două bisericut, e de la Curte: probabil că una dintr-însele
este aceea pe care a făcut-o nevasta lui Constantin Basa-
rab, Doamna Bălas, a, îngropată aici, supt o piatră de toată

4Iorga, Acte s, i fragmente, I, p. 66. Cf. Analele Academiei Române,
XVIII: Contribut, ii la istoria Munteniei în secolul al XVI-lea, p. 31 – 2.
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frumuset, a.
Bacs, ici mai pomenes, te s, i de o mănăstire „foarte fru-

moasă”, unde erau maici. E vorba de Viforîta; de mănăs-
tirea Dealu, în schimb, nu se spune nimic. Dar cu acest
prilej el judecă pe călugării de acolo, nis, te bătrîni cari nici
nu s, tiu ceti: „nu sînt buni la nici un fel de lucru pe lumea
aceasta”.

Oamenii bogat, i din Tîrgovis, te sînt în cea mai mare
parte negustori greci, agonisind averi foarte mari, s, i cît, iva
armeni, cari, neavînd biserica lor, mergeau la biserica ca-
tolică.

După aceasta călătorul trece la Bucures, ti, începînd
prin a spune că n-are ziduri. De jur împrejur oras, ul era
încunjurat de heles, teie, iar, pe dealuri, vii. Era pavat pe
la 1650, întocmai cum am văzut că era las, ul pe la 1670, s, i
anume cu poduri de lemn (v.: „podarii”, Podul Mogos, oaii,
Podul Calit, ei, Podul Tîrgului-de-Afară etc.), cu bîrne care
se as, terneau unele lîngă altele, „din cauza marelui noroi
care se făcea cînd ploua”.

Curtea domnului, ni spune Bacs, ici, era „foarte mare”:
ea se întindea pe amîndouă malurile apei, grădinile fiind
dincolo de halele actuale, înspre biserica zisă Curtea Veche,
ceea ce înseamnă cea dintîi biserică făcută de domni, pe
la 1560, pe malul celait.

Palatul era ruinat pe vremea aceea. De jur împrejur nu
se mai vedea vechiul zid, ci erau uluci de lemn. Inlăuntru
se cuprindea o închisoare.

În ceea ce prives, te soldat, ii, seimeni în cea mai mare
parte, ei nu locuiau la Bucures, ti, ci la Tîrgovis, te, unde-
s, i aveau s, i familiile, căci, cînd s-a iscat răscoala, era, nu
numai a unor soldat, i, ci a unei caste cu privilegii militare,
asemănătoare cu casta ienicerilor din Constantinopol, cari
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ajunseseră să aibă stăpînire pe toată viat, a de stat.
Sînt5 aici, precizează Bacs, ici, 20 000 de case de „shis-

matici“, ceea ce ar însemna 100 000 de oameni. Se enu-
meră o sută de biserici „frumus, ele“, cîteva mănăstiri s, i,
iarăs, i, pe călugări trebuie să-i caut, i în cîrciume, iar nu în
chilii; sînt ignorant, i (reforma călugăriei s-a început abia
după 1700, mai ales prin s, coala lui Paisie).

În ce prives, te pe catolici, ei au o biserică nouă, dar sînt
foarte put, ini; as, a de mult scăzuse numărul lor; el va cres, te
în ultimii ani ai secolului al XVII-lea.

Avem în sfîrs, it s, i amănunte istorice: asupra locului
unde s-a bătut Matei cu dus, manii lui la margenea oras, ului.
Scriitorul pare să indice ca semn crucea de la biserica Slo-
bozia, care însă pomenes, te altă luptă, dată de Leon Vodă
cu boierii cari aduceau pe Matei.

Mai tîrziu, Petru Bogdan (Deodato), episcop de Sofia,
arăta la 1653 drumul pe care l-a făcut la Tîrgovis, te în vreme
de iarnă, fiind găzduit la medicul lui Matei Vodă, pe atunci
italianul Giovanni Mascellini, care va reveni apoi în t, ară,
supt Constantin Basarab, s, i, jăfuit, în răscoala seimeni-
lor, se va as, eza la Galata. Domnul îl primes, te la Curte, cu
darurile lui, s, i-i dă tainul oaspet, ilor de cinste. Aici află el,
din vechea mănăstire, doar grădina s, i o căsut, ă, iar aiu-
rea biserica franciscanilor, Maica Domnului sau (sic) Sf.
Francisc6; poloni;. Între cari un căpitan, dăruiseră de cu-
rînd unele odăjdii; două clopote mici sunau din turnulet, ;
altfel totul era în părăsire. Colonia, tot slujitori domnes, ti,
trecea la ortodoxie, cu prilej de nuntă sau altfel: negustorii

5Fermendzin, o.e., p. 248–9, no. CXLII. Se arată de episcopul de
Sofia prada făcută s, i fuga negustorilor catolici.

6Constantin S, erban li întăres, te vechile mos, ii (13 mart 1656; ibid.,
p. 251 – 3).
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as, ezat, i lipsiau; după cerere se trimete ca preot un bulgar
din Chiprovaci, care învăt, ase în Polonia.

La Cîmpulung, biserica Sf. Iacob, cu trei altare, e mult
mai bine îngrijită, de preot, i din Bulgaria vorbind s, i pre-
dicînd românes, te; turnul de lemn are două clopote mai
mari. Mai erau atunci două sute cincizeci de sas, i catolici,
cari-s, i uitaseră limba; erau supus, i la birul obis, nuit s, i ge-
meau supt el. Iar la Bucures, ti, cu o bisericut, ă închisă, nu
sînt alt, i catolici decît soldat, ii pe cari-i aduce domnul7.

În sfirs, it episcopul latin de Nicopole, Filip Stanislavov,
dă, în februar 1659, s, tiri s, i despre unele localităt, i din Do-
brogea, s, i de dincoace de Dunăre, supuse cercetării iui,
ca unele ce atîrnau de turci. Precum la Varna el aflase nu-
mai 1 700 de greci s, i 4 000 de turci, absolut fără bulgari,
la Cavarna înseamnă 3 000 de greci s, i patruzeci de case
turces, ti. La Babadag, cu patruzeci de catolici (o biserică),
sînt 2 000 de „bulgari, greci, români” (o biserică, supusă
Scaunului Silistrei) s, i 6 000 de turci. În Basarabia, Ismai-
lul are 15 000 de case, „făcute din stuf s, i crăci de copac“. Pe
lîngă „moldoveni, munteni, tatari, bulgari, dobrogeni s, i
put, ini turci“, pe lîngă robii tatarilor (s, i secui), se tot adună
în acest loc, scutit de orice bir afară de un galben pe an,
tot felul de oameni; e un adăpost al patriarhilor de Con-
stantinopol mazili, s, i informatorul crede că sînt „intitulat, i
episcopi de Ismail”. Cres, tinii au treisprezece biserici pe
cînd o moscheie ajunge celor o sută de case turces, ti; catoli-
cii, foarte put, ini (două case de raguzani, trei ale celorlalt, i),
n-au biserică.

Chilia păstrează tradit, ii genoveze (episcopul credea că
înseamnă în italienes, te: trandafir!). 1 600 de turci au patru

7Ibid., p. 234 – 6. Cerere a negustorilor din Craiova, sîrbi din
Dalmat, ia; ibid.,t, . 149. nr. LX XX,
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moschei; în suburbie sînt 3 000 de tatari, cu cinci moschei
de lemn, 1 600 de „cres, tini“ cu două biserici, catolicii fiind
cam cît, i la Ismail (cinci case de raguzani, trei ale celorlalt, i).

În sfîrs, it Cetatea Albă, cu aceeas, i origine, mărturisită
s, i de locuitori, păstrează „s, ant, urile as, a de înalte s, i adînci,
încît abia poate trece peste ziduri săgeata”, două port, i de
fier, două punt, i ce se ridică: 1 700 de ostas, i turci ales, i fac
paza, fără femei; două moschei li stau deschise; 4 000 de
tatari s, i turci locuiesc în suburbii (treisprezece moschei);
50 de case ale ortodocs, ilor, supus, i „Patriarhului” „episcop
de Ismail”, au o singură biserică; raguzani, venind, cresc
numărul catolicilor. Pretutindeni îi trebuie unui misio-
nar, ca Stanislavov, care lucrează încă din 1635, cunos, tint, a
limbilor „turcească, tătărască, românească”8.

Pe acest timp Mihnea, domnul muntean, care trimetea
cu scrisori pe preotul chiproviceen Grigore, cerea ca epi-
scop pe Gavriil Thomasi (16 octombre 1659)9. De la acesta,
care se intitula, în 1660, „vicariu apostolic al Valahiilor
amîndurora”, avem un raport către nunt, iul din Polonia,
în care vorbes, te si de T, ara Românească si de Moldova.

În cea dintîi, la Tîrgovis, te află biserica Maicii Dom-
nului descoperită: domnul, Grigore Ghica, se gîndea s-o
refacă. Sf. Francise, al călugărilor din Bulgaria, reclădit
cu acelas, i ajutor domnesc, fusese ars de tatari cu doi ani
înainte; era pustie grădina „făcută după datina italiană,
de nu e alta asemenea în toată T, ara Românească”. Tom-
masi, cu trei-patru călugări, sta într-o căsut, ă, hrănindu-se
din produsul viilor, s, i din ajutorul de grîu al domnului.
La Cîmpulung, unde clădirea Cloas, terului, ca s, i cea din
Tîrgovis, te, ar fi fost făcută de Sf. Ioan de Capistrano, „pe

8Ibid., p. 264-6.
9Ibid., p. 268-9.
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vremea Doamnei Ecaterina, sot, ia lui Negru Voevod, care
era catolică”, vicariul răscumpărase, încă supt Constantin
Vodă, locul, cotropit de egumenul mănăstirii domnes, ti,
care distrusese zidurile. Se credea, s, i de-ai nos, tri, că mi-
nuni se fac în acest loc, s, i se aduceau luminit, e de ceară,
„mai ales vinerea s, i în serbători”. La Sf. Iacob se făcea slu-
jbă pentru biete patruzeci s, i opt de case rămase catolice,
după ciumă. La Bucures, ti bisericut, a o arseseră tatarii; zi-
durile cad la 167010. La Rîmnicul Vîlcii, ruine arată locul
bisericii.

În Moldova, la Bacău, biserica episcopală, „în mijlocul
oras, ului”, e dărîmată; a franciscanilor ar fi fost zidită tot
de Doamna Ecaterina; la Cotnari e un misionariu ungur
(„Barkuzi”) s, i doi iezuit, i poloni; la Ias, i doi iezuit, i (biserica
e arsă), la Baia, cu biserică bună, un singur franciscan, ca
s, i la Galat, i (nu se uită Brates, ul s, i Săbăoanii)11.

Să adăugim că la 1689 arhiepiscopul de Sofia însus, i,
S, tefan Conti12, fugar, căuta un adăpost în Tîrgovis, te, ocro-
tit fiind de Constantin Cantacuzino Stolnicul, pe care-l
numes, te „binefăcătorul nostru s, i protector al cres, tinilor
nos, tri, care cu înt, elepciunea lui cîrmuies, te principatul
muntean, boier vrednic de toată cinstea”13; aici erau să-l
prade, în curînd, tatarii14.

Avem acuma din partea unui străin, misionarul Ur-
bano Cerri, un raport către Papa Inocent, iu al XI-lea, de
unde putem culege unele informat, iuni noi interesînd amîn-
două t, erile noastre15.

S, i acestui călător i se pare că T, ara Românească, res, edint, a
ei s, i curtea domnului sînt în mare dezvoltare, întrecînd

10Ibid., p. 288 – 9, no. CLXXIX. Fusese afurisenie a lui Dosoftei,
patriarhul de Ierusalim, marele dus, man al catolicilor.

11Ibid., p. 268-70.
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mult Moldova sărăcită prin războaiele turco-polone. S, i
aici erau luterani venit, i din Ardeal, cari serveau pe lîngă
domn, s, i mult, i catolici: s, i în armată ar fi elemente cato-
lice. În Bucures, ti se găsesc mult, i evrei s, i turci, dar evrei
din Turcia, bogat, i, venit, i împreună cu celelalte elemente
din Orient. Catolicii, spune el, se găsesc supt autoritatea
arhiepiscopului de Sofia, care în momentul acela nu era
în t, ară, s, i astfel vicariul Antonio S, tefani îi t, inea locul. Ar-
hiepiscopul, dealtfel, s, edea mai mult la Bucures, ti decît în
Bulgaria, unde nu se simt, ea în sigurant, ă. Ni se spune că
era încunjurat de călugări franciscani observant, i din Bul-
garia. Antonio S, tefani va fi înlocuit în curînd de episcopul
titular Stefano Conti, un italian.

În ce prives, te biserica, ea era ruinată de tatari, „de pe
urma ultimelor împrejurări”, ceea ce înseamnă că raportul
este cam de la 1689, pentru că la această dată tatarii pră-
dară, la Începutul domniei lui Brâncoveanu. În general,
t, ara – dacă nu Capitala – suferise foarte mult din cauza
războiului.

Cerri adauge că ar dori să aibă doi-trei călugări, ca să-i
întrebuint, eze la cres, terea copiilor pe cari aces, ti „schisma-
tici”, chiar boierii cei mai mari, i-ar trimite la s, coală, spre
marele folos al religiei catolice. E foarte onorabil pentru
boierii nos, tri că doreau să aibă pentru copiii lor nu numai
educat, ie în sens oriental, la s, coală nouă a lui S, erban Vodă,
cea mai celebră din tot Orientul, cu profesori adus, i s, i din
Trapezunt.

De aici se trece la Moldova, cu privire la care se dau
unele lămuriri de folos, chiar s, i istorice. E vorba de S, tefan
cel Mare, pe care scriitorul îl numes, te S, tefan cel Bun s, i
se pretinde că ar fi avut sot, ie unguroaică, ceea ce este
înexact. (Alexandru cel Bun ar fi avut o sot, ie pe o catolică:
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Margareta, din Ardeal, apoi are pe lituana Ryngalla.) Ni
se spune că în t, ară sînt zece biserici catolice noi: cea din
Cotnari are s, i venituri, dar în general bisericile sînt în
mare sărăcie s, i au nevoie de ajutor. Călugării cari servesc
sînt franciscanii conventuali, s, i între dîns, ii se pomenes, te
unul care a stat douăzeci de ani în t, ară s, i este autorul unui
catehism catolic alcătuit în românes, te s, i publicat cu litere
latine (Vito Piluzio).

Se mai vorbes, te de biserica din Bacău, care fusese epi-
scopie s, i pe care o mîncase apa. Domnul avea un secretar
catolic de la Camenit, a s, i era prielnic intereselor catolicilor.
Se mai pomenes, te de dreptul de protect, ie pe care-l avea
regele Poloniei asupra bisericii moldovenes, ti: episcopul
catolic de Moldova era în această vreme le nat, ie polonă,
dar îl reprezintau misionari franciscani, de cele mai multe
ori italieni.

Numărul catolicilor era de 4 000. Învăt, ătorii lor, iezuit, ii
poloni, din Ias, i, cu cari am făcut cunos, tint, ă înainte, ple-
caseră din cauza războiului, des, i aveau de gînd să revie.
Dacă Piluzio s-ar fi as, ezat, cu italienii lui, la noi, seria de
neasimdabili s-ar fi închis s, i această biserică ar fi fost ce
trebuia să fie – s, i trebuie să fie s, i în momentul de fat, ă –:
dacă nu tot românească, condusă de români, cel put, in
latină, cu reprezintant, i ai catolicismului venit, i din t, erile
legate de noi prin rasă, limbă, cultură, tradit, ii s, i interese.

După Bandini mai întîlnim încă un călător care, într-
o situat, ie oficială catolică asămănătoare cu a aceluia, se
poartă prin t, erile noastre, dar fără a fi lăsat o descriere
de călătorie. E vorba de un episcop de Marcianopol, titlu
vechi al unui oras, care e socotit că ar fi fost pe locul unde
se află astăzi Varna, s, i care episcop nu rezida în mijlocul
turcilor, ci-s, i căuta sălas, în alte părt, i.
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El se sprijinea pe franciscanii bulgari, foarte numeros, i,
căci vechii pavlichieni, bogomilii, au fost prefăcut, i de bi-
serica catolică în catolici adevărat, i. Episcopul de Marcia-
nopole era un slav s, i el, Petru Parcevich, s, i s-a purtat prin
părt, ile noastre la 1655–7, fiind cerut de domnul Moldovei
ca administrator al diecesei moldovene12, apoi, cavicariu
episcopal în Moldova, la 1668–73: avea o misiune în raport
cu războiul turco-polon, s, i anume aceea de a cîs, tigă pe
domnii nos, tri pentru rebeliunea împotriva turcilor. S, i, de
fapt, în Moldova unui dintre domnii cari se intercalează
între stăpînirile moldovenes, ti ale lui Duca Vodă, S, tefan
Petriceicu, a trădat de-a dreptul, mai ales după ce suferise
anumite jigniri insuportabile din partea pas, ei Ibrahim.
Intrînd în rîndurile polonilor, el s-a adăpostit o bucată
de vreme la aces, tia, cari au încercat să-l restabilească în
scaunul Moldovei, unde a stat cîteva luni numai pentru
ca apoi să părăsească definitiv t, ara s, i să-s, i caute locuint, a
între străini13.

La Genova se păstrează pînă acum o scrisoare a lui
Petriceicu în legătură cu planul lui: scrisoarea în sine e
foarte interesantă pentru că domnul Moldovei arată pe
larg dorint, a-i de a rămînea unit cu cres, tinii ca să poată
restabili t, ara în vechile ei hotare, recăpătînd acele raiele ale
cetăt, ilor de pe Nistru, Tighinea, sau de la Dunărea de jos,
Chilia s, i Cetatea Albă, care fuseseră înstrăinate. Reluînd,
va să zică, un ideal care fusese s, i al lui Petru Rares, s, i al lui
Aron Vodă, el venea să se lege de cauza cres, tină, de care,
pentru aceleas, i motive, se va lega s, i Dimitrie Cantemir,

12Fermendzin, o.c., p. 248, no. CXLI.
13Cf. Pejacsevich, Peter, Freiherr von Parcevich, în Archiv für öster-

reichische Geschichte, LIX (1880), p. 248 – 9, 337 s, i urm., 538. V. Iorga,
Acte s, i fragmente, I, p. 248 – 9; Studii s, i doc., I –II, p. XLIII, 157-8 s, i IX,
p. 150 s, i urm.
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numai ca să fie t, ara din nou cum fusese înainte.
În ce prives, te pe celait domn, din Muntenia, în mo-

mentul cînd a trădat S, tefan Petriceicu, el era mai precaut,
s, i, cînd s-a dat lupta de la Hotin, n-a ajutat pe turci deloc, ci
s-a prefăcut „rătăcit”, iar, cînd a văzut că biruint, a lui Ioan
Sobieski nu aduce înlăturarea stăpînirii turces, ti în această
regiune, a trimes o scrisoare marelui vizir, explicîndu-i
cum s-a zăpăcit în momentul acelei lupte, dar că rămîne
credincios sultanului s, i foarte gata să-s, i reocupe scau-
nul14.

Venim acum la doi călători dintre cari unul a fost în
Moldova, iar celait în Muntenia, s, i acesta din urmă a lăsat
ceva în scris. Cel din Moldova s, i-a cuprins descrierile lui
într-o expunere mult mai largă. Este tot un iezuit, d’Avril.

Călătoria lui este în legătură cu un foarte puternic
amestec al Ordinului în rostul t, erilor orientale, amestec
pe care l-a provocat un mare eveniment în istoria univer-
sală: apărarea Vienei împotriva lui Cara Mustafa, zdrobi-
rea în luptă a armatei turces, ti s, i pe urmă întreaga serie de
expedit, ii care au ajuns la t, inta dorită, de a cîs, tigă Casei de
Habsburg cea mai mare parte a provinciilor Ungariei de
odinioară, supt conducerea lui Eugeniu de Savoia – căci re-
gele Poloniei Ioan Sobieski, despresurătorul, se retrăsese
scîrbit de politica austriacă – ca s, i a altor personalităt, i din
istoria războaielor europene în a doua jumătate a veacului,
a unui principe de Lotaringia, a unui markgraf de Baden,
Ludovic. Luptele continuă pînă la pacea de la Carlovăt, , în
1699.

Am spus că acest război a fost provocat de iezuit, i. În
adevăr, ei aveau pe lîngă împăratul de atunci un rol ex-
traordinar de important. Dacă supt Mihai Viteazul, cînd

14Iorga, Acte s, i fragmente, I, p. 294–5.
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împărat era Rudolf, acesta stătea întrucîtva la dispozit, ia
sfătuitorilor săi catolici, a confesorului s, i a altor persoane
din cler, supt noul rege al Ungariei Matthias situat, ia s-a
schimbat put, in, dar numai pentru ca pe urmă supt Fer-
dinand al III-lea să revie la această influent, ă, încă mai
puternică, provocîndu-se războiul de treizeci de ani. Iar
în tot cursul acestui război Casa de Austria n-avea decît
un singur aliat: Papa, a cărui cauză se apăra, s, i Scaunul
roman, pe acest timp, însemna Ordinul iezuit, ilor.

Mentalitatea iezuită fiind cu totul deosebită de menta-
litatea naivă a franciscanilor, de la iezuit ne putem as, tepta
la considerat, ii s, tiint, ifice s, i la intent, ii politice. D’Avril nu
vine deci să ne cerceteze ca un om curios. Pe cînd din tot
ce are Moldova nu este un lucru care să nu-l intereseze pe
Bandini, pentru d’Avril interesul e mai restrîns: el vine în
părt, ile acestea ale Moldovei pentru scopurile Ordinului
sau, pentru lupta pe care catolicismul o duce împotriva
turcilor, spre cea mai mare glorie a papalităt, ii. Recoman-
dat de hatmanul polon Iablonowski, călătorul nu întră
pe la Camenit, a, unde în curînd nis, te negustori armeni
vor fi prădat, i de tatari, ci prin Moldova, cu o escortă de
treizeci de călăret, i români. Astfel de la castelul Iablonow
se ajunge la Cîmpulung, ocupat de poloni, trecînd prin
pădurea mlăs, tinoasă a Bucovinei, infestată de tîlhari.

Un interes real pentru noi nu putem găsi la d’Avril, s, i
ni pare rău că n-a avut nici timpul, nici dispozit, ia de a
vedea mai multe lucruri în Moldova, pentru că Moldova
lui Constantin Cantemir era fără îndoială o t, ară cu ca-
racter deosebit de ce cunoas, tem pînă acum. de pe urma
războaielor între turci s, i poloni.

Ioan Sobieski, în afară că permisese prin victoria sa în
1674 lui S, tefan Petriceicu fugar să ocupe o clipă scaunul Su-
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cevei, a făcut două expedit, ii în t, ară, una anterioară datei
de 1689 a venirii lui d’Avril, expedit, ie care l-a dus pînă în
Bugeac, unde s-a prăpădit cea mai mare parte a armatei lui,
în pustietatea fără hrană pentru cai s, i apă pentru soldat, i
(a doua îi va aduce stăpînirea întregii Moldove dintre Si-
retiu s, i munte). Există însă chiar după campania întîia,
din 1686, o Moldovă polonă, cu acest Cîmpulung bucovi-
nean s, i cu mănăstirile de pe acolo, care erau la dispozit, ia
ofit, erilor regali, s, i avem o întreagă corespondent, ă pe care
rottmeisterii (comandant, ii de ceată) s, i horonjii, ofit, erii
inferiori, ori namesnicii o trimeteau la oamenii din Cîm-
pulung pentru afaceri de vecinătate, s, i de la o bucată de
vreme străinii ajunseseră să învet, e românes, te, ba chiar
să scrie în limba noastră, cu litere latine s, i cu ortografia
polonă. S, i să mai adăugim faptul că între dîns, ii existau
s, i români cari slujeau în armata polonă, ca marele viteaz
Turcul sau Turculet, , al cărui nume l-am găsit scrijelat pe
picturile de la Sucevit, a, ori ca acel Davidel sau Davidencu,
care ar fi vrut să fie domn în Moldova, cu ajutorul polo-
nilor. Căci dorint, a de luptă a tineretului moldovenesc s, i
muntean din vremea aceea nu era îndestulată prin aceea
că puteau merge cu Duca Vodă să sape s, ant, uri sau să în-
deplinească funct, iuni de străjeri în armata ce încunjura
Viena, ci acel tineret voia războiul în adevăratul înt, eles al
cuvîntului, cu lupte, cu primejdii, cu distinct, ii, onoruri s, i
glorie.

D’Avril laudă Moldova, „una din cele mai frumoase
s, i mai plăcute t, eri din Europa», cu apa Moldovei, „care
s, erpuies, te aproape ca Seina»; dar t, ara e put, in locuită din
cauza prăzilor turco-tătăres, ti: în răsărit oamenii stau ascuns, i
prin bordeie.

Cînd, cu o nouă escortă, de la Cîmpulung, d’Avril s, i
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tovarăs, ul său, Beauvoillier, ajung la las, i s, i prezintă scriso-
rile de recomandat, ie, ei sînt salutat, i de un secretar domnesc,
în casa ce li se hotărîse ca res, edint, ă. Carăta cu cinzeci de
ostas, i care vine să-i ia pentru audient, ă aduce s, i pe „fiul
marelui logofăt” ca tălmaciu.

Notăm că atunci cei mai învăt, at, i moldoveni făceau
studii peste granit, a Nistrului. Miron Costin învăt, ase la
Bar, nu departe de Nistru, s, i s, tia polones, te întocmai ca un
localnic. Ba, cînd voia să deie ceva de un caracter mai ridi-
cat, întrebuint, a limba polonă: dacă în românes, te a scris
Cronica t, erii, mai ales amintiri de-ale lui, în limba polonă
a compus, pe lîngă un rezumat din istoria Moldovei, s, i un
poem cu oarecare valoare în dezvoltarea literaturii rega-
tului, poem care poate să aibă important, ă s, i pentru noi,
pentru că exprimă cu cea mai mare energie s, i cu o mîndrie
deosebită ideea originii noastre romane s, i unitatea nea-
mului românesc. Înăuntru se găses, te aceeas, i tendint, ă pe
care o întîlnim s, i în scrisoarea lui S, tefan Petriceicu: de a
se reface Moldova în hotarele cele vechi. Fratele lui Miron
Costin, hatmanul Velis, cu, avea aceleas, i vederi, iar, în ce
prives, te pe fiii lui Miron, crescut, i la iezuit, ii poloni din Ias, i,
tot, i se formează în spiritul polon. Mai tîrziu hatmanul va
fi omorît din ordinul bătrînului Cantemir, s, i el, dealminte-
rea, un fost soldat s, i ofit, er inferior polon, pentru ca îndată
Miron Costin să fie tăiat lîngă casa lui de t, ară din judet, ul
Romanului, pentru aceleas, i legături cu polonii.

De subt, iori, ca în audient, ele la Sultan, cei doi clerici
sînt dus, i, printre ostas, i în arme, pe treizeci de trepte, în
sala Divanului. Aici d’Avril trece printre boieri, salutîndu-i,
pentru a se înfăt, is, a în „sala Tronului”, plină de lume, s, i a
vorbi două ceasuri cu simplul domn care se iscălea cu aju-
torul unei table de lemn. Cantemir i-ar fi tratat prietenes, te
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s, i pentru calitatea lor de matematici. Pe atunci iezuit, ii află
de tratatul Moldovei cu împăratul, care-i garanta existent, a
politică supt condit, ia vasalităt, ii s, i unui tribut de 50 000
de scuzi pe an, a primirii de garnizoane germane în cetăt, i
contra ocupat, iei polone, a mos, tenirii tronului prin fiii lui
Cantemir, a libertăt, ii cultului catolic. D’Avril găsi chiar la
Ias, i pe trimesul imperial care încheiase actul.

După opt zile, drumet, ii pleacă, s, i mai frumos salutat, i
decît în ceasurile Venirii. În patru zile, d’Avril era la Galat, i,
de unde pe o barcă va merge în tabăra turcească15. Pe
dînsul îl interesau asemenea lucruri, fiindcă pe vremea
aceea ambasadorul francez la Constantinopol negocia pa-
cea între turci s, i poloni, s, i-l mai interesa s, i faptul că erau
partizani poloni în Moldova – s, i aceasta însemna în acelas, i
timp că aceeas, i oameni urmau să fie s, i ocrotitorii bisericii
catolice. În cursul războiului după despresurarea Vienei,
se întîlnesc necontenit negocieri cu împăratul. Cînd tru-
pele acestuia ajunseră la granit, a Ardealului, cînd, supt
comanda generalului Veterani, pătrunseră s, i în Serbia,
ocupînd Cladovo, t, erile noastre s-au găsit înaintea alter-
nativei de a fi prădate ca dus, mane, de soldat, ii imperiali,
sau de a se înt, elege cu împăratul pentru a nu fi prădate s, i
pentru a căpăta o situat, ie politică superioară celei de pînă
atunci. S, erban Cantacuzino, fără cea mai mică îndoială,
a intrat în negociat, ii cu imperialii. Veneau aici trimes, i
de-ai împăratului din Viena, călugări catolici din ordinul
franciscanilor sau iezuit, ilor, francezi ca Antide Dunod,
italieni ca Del Monte s, i însus, i episcopul catolic de Nicopol,
Antonio S, tefani. S, erban Vodă era foarte ambit, ios, stăpî-
nind tiranic familia sa, boierii săi, t, ara sa, nu tocmai iubit

15Papiu Ilarian, Tezaur, I, p. 1823 s, i urm. Cf. P.P.Panaitescu, în
Berechet, Spicuitor în ogor vecin, III, p. 51 s, i urm.
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de frat, ii săi, pentru care ei au fost chiar învinuit, i că l-ar fi
otrăvit, vulturul Bizant, ului nelipsind din pecet, ile lui, s, i mi
s-a părut chiar că recunosc în două litere adăugite la titlul
lui doi T, , cari ar însemna: T, ar T, arigradschi, Împărat al
T, arigradului –, ar fi visat să ajungă împărat la Constantino-
pol. Dar, cînd negocia cu împăratul, el era un om de foarte
mare socoteală; primea propunerile, le examina, răspun-
dea cu alte propuneri s, i, cînd s-au fixat condit, iile în care
s-ar putea închina către nemt, i, el a cerut ca domnul să
fie stăpîn în t, ară, boierii, clerul să-s, i păstreze privilegiile,
hotarele să rămîie neatinse, s, i pe lîngă aceasta să i se dea
lui Amlas, ul s, i Făgăras, ul din Ardeal s, i chiar unele localităt, i
bănăt, ene care s-ar fi adăugit posesiunilor acestora.

În ce prives, te Moldova, însă, situat, ia lui Constantin
Cantemir era cu totul alta. S, erban era s, eful unei fami-
lii puternice s, i bogate, era un boier de o mare bogăt, ie s, i
influent, ă, de un talent politic notabil, s, i, natural, cînd
el venea ca domn prin propriile lui mijloace, putea vorbi
altfel decît venind la cîrmă în condit, iile de neprevestita
infeodare turcească a lui Cantemir. S, erban era înrudit cu
vechea dinastie s, i purta numele lui Radu S, erban, urmas, ul
lui Mihai Viteazul, ca unul ce se cobora din fata acelui Radu
S, erban, pe cînd Cantemir nu era decît un biet răzes, din îm-
prejurimile Fălciului, trăit în împrejurări foarte modeste,
fără nici un fel de cultură, redus a iscăli cu un tipar de
lemn. Domnul Moldovei era un om absolut simplu, petre-
cînd astfel încît să i se poată spune: „cu păharul îndeses, te
s, i cu birul mai răres, te”, ceea ce permitea toate glumele
Costines, tilor împotriva lui; fără nici un fel de t, intă poli-
tică, fără nici un fel de concept, ie, el afla plăcere doar să i se
cetească Alexandria, din care cauză pe unul din băiet, i îl s, i
botezase Antioh. Numit în domnie de comandantul arma-
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telor turces, ti din Dobrogea, Soliman, care-l cunos, tea de
multă vreme, a fost s, i aici un soldat bun, bătînd pe poloni
la Boian, iar, cînd a venit Sobieski întîia oară, s-a retras,
neconsimt, ind să încheie o învoiala cu regele, care era gata
să-l recunoască domn al Moldovei, pe dînsul s, i pe tot, i co-
piii lui. Dacă totus, i la un moment dat Constantin Vodă
încheie un tratat cu împăratul din Viena, i s-o fi părut că
polonii nu sînt as, a de siguri cum sînt germanii, s, i prin
urmare ceea ce a refuzat polonilor, poate s, i din dus, mănie
fat, ă de Costines, ti, a admis împăratului austriac. Precum,
în Muntenia, mai tîrziu, S, erban Cantacuzino însus, i a tri-
mes pe călugărul Isaia din Ierusalim la cei doi t, ari, Fedor
s, i Ivan, cari au fost înlocuit, i pe urmă de Petru, s, i acesta
s-a s, i întors cu înt, elegerea primită, însă prea tîrziu, după
moartea domnului său.

Antide Dunod nu iscăles, te rapoarte privitoare la T, ara
Românească, dar avem, tipărit în vechea istorie a Moldo-
vei s, i T, erii Românes, ti a lui Engel s, i reprodus de acolo în
Magazinul istoric al lui Laurian s, i Bălcescu16, un foarte
bogat raport privitor la organizarea principatului munten
pe la 169717, fără nume de autor. Desigur că nu trebuie să
caute cineva pe autor printre călugării catolici din t, ară,
cari erau de obicei oameni foarte simpli, des, i poate să vie
de la dîns, ii o istorie a mănăstirii de franciscani, a „Bărăt, iei”
din Tîrgovis, te, scrisă mai tîrziu latines, te, fără legătură cu
interesele politice pe care le examinăm acum18.

Că avem a face cu o expunere a unui călugăr catolic,
nu-i nici o îndoială, căci este o parte întreagă care prives, te

16Vol. V, p. 33 s, i urm.
17V. Iorga, Cronicile muntene, în Analele Academiei Române, XXI,

p. 127–9.
18Hasdeu, Arhiva istorică, P, p. 46 s, i urm.
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numai interesele catolicismului la noi. Ele se urmăresc
în toate părt, ile unde se mai pot găsi: pînă la cei 1 000
de dărăbant, i (odată 2 000) pedes, tri români de pază la
curte, dar pus, i la lucru de case, de lemne, de iazuri pentru
căpitan s, i agă, cărora li se zice „papistas, i” de pe vremea
cînd erau sîrbi din Dalmat, ia (la domnie păzesc lefegii sas, i;
din seimeni, „bulgari, greci s, i sîrbi” au rămas doar o mie19).

La Cîmpulung exista pe vremuri20 o foarte importantă
colonie catolică din secolul al XlII-lea, s, i în arhivele bise-
ricii catolice de acolo se păstrează încă acte privitoare la
această colonie, precum s, i la istoria oras, ului în general; s, i
din acele acte se vede disparit, ia înceată a acestor catolici,
cari. prin căsătorii sau în dorint, a de a ocupa funct, ii, pă-
răseau biserica lor s, i treceau la a t, erii. Călugărul nostru
urmăres, te s, i rămăs, it, ile organizat, iei religioase catolice de
acolo. Deoarece cultura lui este destul de serioasă, deoa-
rece se vede că a frecventat pe domn, că a fost în legătură
cu boierii, trebuie să admitem că era o personalitate de oa-
recare important, ă. Am arătat aiurea21 că nu poate fi vorba
de altcineva decît de italianul Del Monte, întovărăs, itorul
lui Antide Dunod.

Se dau s, tiri acolo despre domnia slabă a lui Antonie
Vodă din Popes, ti, o „umbră de domn”, în locul lui domnind
Banul Mares, s, i logofătul Radu Cret, ulescu, despre „marele
tiran s, i foarte lacom” care a fost Duca s, i mai ales despre
S, erban Cantacuzino, asupra căruia se revarsă toată ura,
pentru că a prigonit pe catolici: „A vrut să meargă pe cără-
rile lui Duca. Duca a făcut calea sau cărările pe care abia

19Fustas, ii cu sulit, i fac numai funct, ie de paradă; au un iuzbas, ă, de
nume turcesc, în

20V. vol. I.
21Iorga, Cronicile muntene, l.c.
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putea merge pedestru, dar S, erban a crescut de treizeci de
ori calea, pe care s, i patru cară se pot întîmpina s, i merge
înainte”. S, i se citează cazurile de cruzime ale lui, fat, ă de
judele catolic din Cîmpulung, fat, ă de boierii Drosu, Vîlcu,
Hrizea; cei mici sînt căznit, i a scoate din judet, e biruri prea
mari. De fapt, amestecîndu-se în toate s, i hotărînd toate,
el e „domn, el ban, el vornic s, i toate celelalte”.

Partea cea mai interesantă a expunerii călugărului
catolic este aceea care prives, te organizat, ia principatului
muntean pe această vreme. Alt, ii vin la noi numai în tre-
cere s, i văd doar cîteva lucruri de suprafat, ă; acesta a avut
ambit, ia de a da un fel de conspect al dregăteriilor muntene.
Pentru prima oară întîlnes, te cineva, într-o formă mult mai
bogată decît la Bandini, s, i pentru Muntenia îns, irarea tu-
turor funct, iilor, cu toate atribut, iile dregătorilor. S, i nu
numai că se înfăt, is, ează starea dregătorilor de la noi în
vremea aceea, dar se mai adauge ceva: clasele deosebite
ale populat, iei sînt studiate as, a încît de la dînsul se pot
căpăta s, tiri de o autenticitate absolută în ce prives, te rostu-
rile boierilor s, i ale t, erănimii în genere, ca s, i ale acelei părt, i
a t, erănimii care se desfăcuse de cealaltă, s, i, desfăcîndu-se,
are o situat, ie privilegiată. Ca, de pildă, cei supus, i acum
păharnicului, cari plăteau un bir deosebit s, i erau scutit, i
de o mare parte a sarcinilor ce apăsau asupra celorlalt, i,
s, i aceasta din faptul că îndeplineau funct, iuni militare,
călăras, ii spătarului, 4–6 000, cari dau bir prin „cruci“ de
doi pînă la patru (de unde „cruce de voinic“, cînd unul sin-
gur face ca ei tot, i), mazilii „serdarului de mazili“, dregător
nou, scutelnicii, cîte patru pînă la opt de „cruce”; vorni-
ceii, vistierniceii, păhărniceii, postelniceii ori as, a-numit, ii
„ros, ii de t, ară”, cari se întîlnesc de pildă în vremea lui Mi-
hai Viteazul, la cucerirea Ardealului: „o foarte frumoasă
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armată” spune un izvor.
Ca spirit, scriitorul urăs, te nu numai pe domn, dar s, i

t, ara, românii părîndu-i „ambit, ios, i, trufas, i”, mincinos, i, s, i,
din sărăcie, „nestatornici s, i iubitori de schimbări, îns, elători
ca grecii s, i nerus, inat, i ca t, iganii”, ale căror femei cresc pe
copii. Sărăcia e mare: se văd t, erani trăgînd la carul cu
lemne alături cu boii.

Dintre localităt, i se descriu, fiind centre catolice, pe
scurt, Tîrgovis, tea cu zdravăna curte, Rîmnicul, Cîmpulun-
gul, Baia de Aramă, cu mine exploatate. Abia de mai sînt la
Cîmpulung zece familii catolice; la Bucures, ti ceva ostas, i,
trei negustori (din cei o sută, cu bir special, de s, ase sute
de lei pe an, normal), de la Chiprovaci în Bulgaria s, i un
secretar polon din Moldova22. Se recomandă imperialilor
si punctele de întărit: între altele, Cetatea lui Negru Vodă.

Aceasta fără a pomeni îndeosebi pe megies, ii încă liberi
în fat, a rumânilor, mos, tenit, i sau cumpărat, i, dar – se spune
lămurit – numai bărbat, ii.

Adăugim că la 1685 trecea pe la noi un călugăr italiani-
zat din Bulgaria, Soimirovich, bulgar sau sîrb dalmatin,
– e greu de precizat. Era episcop latin la Prizren: de la
dînsul se păstrează s, i unele însemnări de grai românesc
din Peninsula Balcanică.

Cel mai vechi călător polon din secolul al XVII-lea care
ni-a lăsat descrierea t, erilor noastre străbătute de dînsul s, i-
a redactat opera în limba lui maternă, s, i o putem analiza
numai după un rezumat român23.

22Pentru a reface bisericut, a catolică, Chiprovicenii dau 300 de lei,
domnul, Grigore Ghica, 40, Banul Năsturel 20. S, erban, s, i ca spătar s, i
ca domn, împiedecă lucrul s, i ia materialele.

23D. Grigorovitza, în Arhiva societăt, ii s, tiint, ifice s, i literare din Ias, i,
XI, p. 456 s, i urm.
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Sigismund Lubieniecki, tînăr secretariu al unei mi-
siuni polone la Constantinopol, a lui Wojciech Miaskow-
ski, ajunge cu alaiul la hotarul Moldovei în ziua de 3 mart
1640, cu un pas, aport, datat 26 februar, al lui Vasile Lupu.
Întrarea în t, ară se făcea pe la S, tefănes, ti, unde tot mai pă-
zea, ca supt Moviles, ti, un pîrcălab moldovenesc cu cît, iva
cazaci în serviciul domniei. Pe la satele Tabăra s, i Cîrni-
ceni, cu amintirea luptelor de la T, ut, ora, ale lui Zolkiewski,
hatmanul polon chemat la Gas, par Vodă Grat, iani – urmele
se cunos, teau încă în pămînt –, se atinge las, ul, în preajma
căruia apare fratele lui vodă. Hatmanul, cu logofătul, alt, i
boieri s, i s, ase steaguri de cazaci, precum s, i oaste, cu mu-
zica. Începătorul în ale diplomat, iei se miră că vodă însus, i
n-a ies, it înaintea oaspet, ilor săi. Păcat că n-avem nici copia,
nici traducerea paginilor despre curtea lui Vasile ca s, i des-
pre înfăt, is, area las, ului. Drumul de întoarcere se înseamnă
prin Scînteie, prin Vaslui, unde se văd încă rămăs, it, ele
curt, ilor lui S, tefan cel Mare, prin Bîrlad s, i Focs, ani. Primi-
rea e judecată neprietenoasă, mai ales în raport cu aceea
care se întîmpină peste Siretiu, la munteni, unde cară-
tele sînt trecute prin vad de locuitori. La Rîmnicul Sărat
as, teaptă pas, aportul lui Matei Basarab, s, i boala de două zile
a lui Miaskowski dă prilej să se spuie cîte ceva despre oras, .
Prin locuri bogate în vînat se ajunge la Buzău, cu suita de
ostas, i. Pe la Gherghit, a se merge apoi la Bucures, ti, unde
întîmpinarea e strălucită. Dunărea se trece la Silistra.

Venim apoi la un mare călător solemn, primit în pom-
poasă audient, ă la domnul Moldovei, Antonie Ruset, urmas, ul
lui Duca, s, i care, deci, poate fi pus alături cu aceia cari, cu
cîtva timp în urmă, se putuseră apropia de domni cu o altă
situat, ie decît a acestui biet levantin, menit unei scurte
treceri pe tron s, i unei lungi ispăs, iri în chinuri.
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La 1677, după ce francezii, negociind pentru pace cum
vom vedea24, îs, i ajunseseră scopul, vine la Ias, i acest am-
basador polon cu o suită numeroasă, cu trufia obis, nuită
la solii regilor poloni, ducîndu-se la Constantinopol pen-
tru a pecetlui pacea încheiată. Numele lui nu e însemnat
în descrierea de călătorie, ci numai situat, ia de palatin de
Kulm.

Solul ajunge la Nistru. Aici îl primes, te pas, a care stăpî-
nea de partea cealaltă a rîului, pentru că turcii se as, ezaseră,
de pe urma războiului, dincolo de apă, – de unde va rezulta
că peste patru ani Duca Vodă poate împlini rostul de ad-
ministrator al Ucrainei, unde se vor scrie acte redactate
românes, te, cu mărturii de cazaci servind pe pîrcălabul
grec al lui vodă.

Acolo, la Camenit, a, i se dă ambasadorului polon vin,
tainul, 200 de pias, tri – s, i, ca amănunt, verificîndu-se suma,
se găses, te cu zece pias, tri mai put, in, la cari se adaugă alt, i
zece pentru bacs, is, . Înainte de a trece în Moldova palatinul
face oarecare constatări cu privire la situat, ia Moldovei,
arătînd că, pe lîngă tributul de 500 000 de pias, tri, t, ara,
după ce trecuse atîta turcime printr-însa, era absolut sto-
arsă, s, i se ruina, s, i mai mult, de pe urma faptului că turcii
se as, ezaseră acolo în Camenit, a, pe care n-au dat-o îna-
poi, decît la sfîrs, itul secolului, la pacea din Carlovăt, (1699).
Turcii din cetate jăfuiau t, ara cu aprovizionările lor: necon-
tenit mergeau pe drum carăle cu pîne, cu fîn s, i alte lucruri
de nevoie.

Antonie Vodă scrie polonului că ar fi bine ca, atunci
cînd va sosi, să nu fie turci lîngă dînsul, as, a încît să poată
vorbi mai us, or s, i fără a fi bănuit („affin qu‘ils puissent
s‘entretenir et discourir ensemble plus aisément et sans

24Vezi mai jos, p. 288 s, i urm.
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soubçon“). Acesta confirmă iarăs, i cele spuse mai înainte:
că domnii nos, tri t, ineau foarte put, in la turci; dacă acest
Antonie Ruset, fără nici un fel de legătură cu t, ara, simplu
om turcesc, venit de-a dreptul din Constantinopol, s, i era
dispus a vorbi cu dus, manul de ieri al împărăt, iei turces, ti
pe ascuns, ni putem închipui ce era cu ceilalt, i.

Drumul către capitala lui Antonie se face cu greu; fu-
seseră ploi multe, care desfundaseră drumurile de comert, .
La 25 iunie palatinul ajunge la Ias, i, s, i a doua zi îs, i face
intrarea în oras, cu strălucire, cum făcuse s, i la Camenit, a.
S, i lumea, care era foarte bucuroasă de ploile ce căzuseră
după o lungă secetă, îl primea foarte bucuros, socotindu-l
că aduce binecuvîntarea lui Dumnezeu.

Logofătul, însus, i Miron Costin, îi scrie, urîndu-i bun
sosit s, i dorind să ajungă la bun capăt ambasada. Lîngă
oras, vine apoi întru întîmpinare însus, i Domnul, „le duc de
Valachie”, cu douăzeci de cai. Solul oferă lui vodă locul din
dreapta, dar acesta refuză. Secretarul care întovărăs, ea pe
palatin, Rzewuski, salută pe boieri, s, i aces, tia, adunat, i în
cerc salută prin gesturi făcute de tot, i în acelas, i moment,
după datina politet, ei orientale. Ei formau o mică trupă,
avînd un steag de adamască ros, ie. Pe urmă vin în alai dra-
gonii, ambasadorul s, i muzica domnului, care, ni spune că-
lătorul, „sonnoient incessamment du hautbois, cornemu-
ses et autres instruments à leur mode”. Era, se pare, mu-
zică nemt, ească, nu cea turcească. Pe urmă vin douăzeci de
companii de cavaleri s, i s, ase de seimeni, infanteris, ti, apoi
alte s, ase companii de infanterie. Cu tot, ii se as, ezară în
rînd pentru trecerea în revistă: „en bataille, à leur mode».
Clopotele oras, ului sună pentru primirea ambasadorului.

La despărt, ire, palatinul se oferă să conducă pe domn
pînă la curte. E dus apoi el pînă la corturi frumoase, cu co-
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voare turces, ti, care sînt as, ezate supt Cetăt, uia, biserica ridi-
cată de Duca-Vodă s, i păstrată încă foarte bine, put, in desfi-
gurată prin caraghioasele turnuri; brîul, de o delicatet, ă de
linii pe lîngă care cele de la Trei Ierarhi par grosolane,
e amenint, at, azi, prin scurgerile de pe acoperis, ul fără
streas, ină. Biserica era scumpă lui Duca, deoarece cuprin-
dea mormîntul fratelui său s, i al unei tinere domnit, e, din
acelea care se văd pe zid, zugrăvite în costume apusene,
de un pictor străin.

A doua zi ambasadorul e poftit la curte. E întovărăs, it
de o ceată de boieri s, i de fiii logofătului Miron Costin,
Nicolae Pătras, cu s, i Ionit, ă, crescut, i foarte bine la s, coala
iezuit, ilor din Ias, i, as, a încît s, tiau latines, te s, i polones, te; cel
mai mare, Nicolae, care era să fie s, i el cronicar al Moldovei,
t, ine un discurs în latines, te. Sînt de fat, ă s, i fiii hatmanului,
fratele lui Kliron, Velis, cu, care va fi tăiat de Constantin
Cantemir; s, i ei s, tiu latines, te, ca unii ce învăt, au la aceeas, i
s, coală. Apoi ambasadorul se duce la biserica lui, catolică,
pe vremea aceea deservită de aces, ti iezuit, i poloni, iar mai
tîrziu de franciscani italieni. Asistă la o procesiune cu
sfintele taine. Apoi se duce la curte.

Curtea e orînduită după moda turcească. Din descri-
erea ce ni se dă aici se pot verifica s, tirile de pînă acum:
se trece poarta întîi, unde stau o samă de boieri, poarta,
a doua, unde as, teaptă boieri s, i mai mari, gradat, pînă se
ajunge la luminata fat, ă a lui Vodă. La scară as, teaptă acesta
însus, i. Solul trece prin două săli unde erau mese mari, în-
tinse, pînă în „sala tronului”, unde se vedea un divan vechi,
acoperit cu covor turcesc. Vine acum „o galerie cu balcon”,
un cerdac, care duce la altă odaie, zugrăvită toată „à la
hollandaise”. Pictorul, care la Cetăt, uia zugrăvise pe domn
s, i pe fratele lui, probabil că a fost întrebuint, at ca să îm-
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podobească s, i casa de res, edint, ă. Se oferă dulcet, i, rachiu
în păhare de cristal. Rachiul este găsit excelent; asupra
dulcet, urilor scriitorul n-are nici o părere.

Vodă se as, ază lîngă ambasador s, i secretarul său. După
masă se începe audient, a. Antonie Vodă, care trăise la
Constantinopol, fără îndoială că înt, elegea limba italiană
s, i limba latină. Solul arată scrisorile regelui. Pe urmă
vorbesc de as, ezămintele din Polonia, de curtea regală,
s, i palatinul cere domnului serviciul de a i se transmite
corespondent, a la Sniatyn s, i de a se îngădui reparat, ia bi-
sericilor catolice stricate. În acelas, i timp se vorbes, te s, i de
prizonierii cari rămăseseră la tătari, în timpul războiului.

Mîntuindu-se audient, a, ambasadorul pleacă din Ias, i
spre Tighinea-Bender, res, edint, a serascherului, coman-
dant al granit, ei. E condus de o escortă de onoare pînă
la Hînces, ti. Despărt, indu-se de dînsa, solul trimite o scri-
soare lui Miron Costin, mult, ămindu-i pentru primire. Trece
apoi la tabăra turcească unde este întîmpinat cu pompă
foarte mare, dîndu-i-se un „ciorbagiu” ca să-l întovărăs, ească
pînă la Constantinopol, împreună cu două companii de
ieniceri călări s, i cu ceaus, -bas, a de la Camenit, ă.

Se descrie tabăra turcească s, i corturile de lîngă po-
dul pe Dunăre. În cale ambasadorul primes, te s, tiint, ă că
domnul a transmis corespondent, a precum făgăduise.

La 8 iulie, palatinul ajunge la Isaccea s, i descrie as, ezarea
de pe deal, fără ziduri împrejmuitore, ulit, ele strîmte, mul-
tele case, mai mult de lemn; vorbes, te s, i de palatul împă-
rătesc, care servise de adăpost sot, iei legitime s, i celei ne-
legitime a sultanului. Aici sînt două moschei acoperite
cu plumb, clădite tot pentru ca să aibă unde să se închine
acele fet, e luminate. La Dunăre se înalt, ă un castel mare
cu patru turnuri s, i ziduri înalte. Locuitorii sînt „greci, ar-
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meni bulgari, evrei s, i turci”. Ceea ce nu prejudecă asupra
populat, iei rurale, căci noi n-am fost locuitori de oras, e în
rîndul întîi, s, i de-a lungul Dunării lumea de prin sate era
s, i atunci absolut românească. Pentru jumătatea veacu-
lui al XVIII-lea am găsit, în adevăr, la Reni însemnări pe
cărt, i vechi, din care se vede că la 1770 în biserica Sfîntului
Dumitru din Babadag preotul era sau grec sau român, iar
cărt, ile biserices, ti întrebuint, ate, românes, ti. Prăvăliile sînt
sărace. În oras, stau ascuns, i o mult, ime de robi luat, i din
timpul războiului.

Interesul acestui călător este s, i acela că descrie, nu nu-
mai Dobrogea veche, dar s, i aceea care, din împrejurările
s, tiute, ni-a fost adausă prin tratatul din 1913. În Dobrogea
veche se vorbes, te de Babadag, fără zid încunjurător, cu
străzi strimte, dar cu multe case de zid s, i patru moscheie.
Dealminteri Babadagul este oras, sacru pentru turci, cari
au îngropat aici pe un santon, al cărui mormînt e obiect
de venerat, ie. Numai după Babadag, trecînd un rîulet, , se
începe adevărata Dobroge25. Aici populat, ia era tătărască,
populat, ie în parte dispărută astăzi, căci ai nos, tri au venit
de pe malurile Dunării s, i li-au duat locul. Sînt două sute
de sate s, i o sută cinzeci de spahii turci cu proprietăt, i de
pămînt. Se înseamnă s, i satele: Muftù-cîslasi, Imam-hari,
Tariverdi, Caranasuf, Garaiun, Uzunalimari, Cotunalè,
Fagimusli. Aici, în feuda fratelui vizirului se găses, te o
moscheie acoperită cu plumb, un palat, grădini s, i vii. La
19 iulie se ajunge la Bazargic, „une jolie petite ville”, fără
ziduri, cu străzi pavate, strîmte, „un fort beau palais” s, i
trei moschei.

25Au-delà de la ville, à une lieue, il y a une petite rivière, où l‘on passe
sur un pont de pierre; là commence le district de Dobrousz; Iorga, Acte
s, i fragmente, I, p. 94.
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Cum se vede, Dobrogea, în secolul al XVII-lea, avea
o prosperitate suficientă pentru ca moscheile în centrele
mai mari să fie numeroase s, i să existe s, i „palate”.
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II. Călătorii războaielor turco-polone

Călătorii cari se înfăt, is, ează acum pot forma laolaltă un
capitol deosebit din istoria acelora cari au străbătut prin re-
giunile noastre căutînd, sau găsind fără să caute, informat, ii
privitoare la dînsele. Sînt aceia cari cercetează T, ara Româ-
nească s, i mai ales Moldova în legătură cu războaiele dintre
turci s, i poloni – pentru că nu sînt încă de acei călători cari
să vie la noi din dorint, a de a ne cunoas, te.

De la o bucată de vreme există o chestiune de inte-
res general, am zice: european, care cuprinde s, i t, erile
noastre, s, i oameni din deosebite regiuni ale Apusului sînt
îndemnat, i a veni în părt, ile noastre: e acest război turco-
polon.

Dacă a fost vreo t, ară care să fi evitat războiul cu turcii,
e fără îndoială Polonia. Pe cînd Ungaria a fost aproape ne-
contenit în război cu aceia cari, fiind păgîni, erau indicat, i
ca dus, mani pentru un regat apostolic cu misiune de cruci-
ată, cu Polonia nu era as, a. Polonia e cu adevărat un regat
nat, ional, întemeiat de la început de oamenii săi pentru
scopurile lor, s, i care deci nu căuta neapărat în necredint, a
dus, manului un motiv de luptă. Cît timp polonii puteau să
se ferească de dus, mănia sultanului, au făcut-o.

În tot secolul al XV-lea lucrul acesta se observă foarte



bine. S, tefan cel Mare în cea mai mare parte a luptelor lui
a fost lăsat fără sprijin de regele Poloniei, care a dat con-
tingentul său numai în anumite momente s, i în condit, iuni
foarte modeste s, i foarte discutabile. Cînd, la sfîrs, itul aces-
tui secol, Ioan Albert, fiul regelui Poloniei, vine în ajutorul
lui S, tefan, o face în condit, ii care nu puteau să salveze
independent, a Moldovei, s, i cînd acelas, i print, , ajuns însus, i
rege, întrebuint, ează cauza cruciatei, planul de luptă împo-
triva păgînilor, întent, ia de a-i scoate din Moldova e numai
un mijloc pentru a intra în t, ară, unde voia să răstoarne pe
domn ca să puie în loc pe unul din frat, ii săi.

În întîia jumătate a secolului al XVI-lea, iarăs, i, polo-
nii se feresc cît pot de orice ciocnire cu armatele turces, ti,
cărora n-aveau ce li opune. S, i, prin urmare, în loc să-i
vedem colaborînd cu moldovenii împotriva turcilor, pe
vremea lui Petru Rares, , sultanul Soliman primes, te plîn-
gerile lor contra domnului Moldovei ca să-l răstoarne pe
acesta, potrivit cu interesele polone, la Hotin s, i aiurea.

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea fiind adus
pe tronul Poloniei, S, tefan Báthory, un ungur care fusese
print, al Ardealului ca vasal silit al turcilor, noul rege se
gîndes, te ca, în legătură cu cazacii s, i peste t, erile noastre,
să înceapă lupta menită a da regatului granit, a Dunării,
idee împărtăs, ită s, i de cancelariul Ioan Zamoyski, care
va rămînea, după moartea lui Báthory, factorul cel mai
influent din t, ară, avînd, pe lîngă ambit, ia polonului, s, i
sentimentele omului cult din Apus, omul Renas, terii, fat, ă
de barbarul profanator.

Această luptă, pe care regele S, tefan n-a avut vreme
s-o pregătească dar Ioan Zamoyski începuse a o pune la
cale, cînd a as, ezat la 1595, pe Ieremia Movilă în Moldova
s, i a scos pe Mihai Viteazul în folosul lui Simion, fratele
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lui Ieremia, e apoi stîrnită de turci, de un tînăr sultan, Os-
man, care avea nevoie să-s, i cîs, tige popularitate, mai ales
în elementele militare: el face deci o expedit, ie la Hotin.

I se răspunde prin acea invazie în Moldova a Hatma-
nului Zolkiewski, care duse la catastrofa retragerii din
Basarabia.

Acum, după încercările acestea de cruciată la începu-
tul veacului al XVII-lea, Polonia întră într-o fază de adîncă
decădere provocată s, i de nesigurant, a în ce prives, te succe-
siunea tronului. La un moment, din dinastia de Suedia,
dinastia Wasa, după Sigismund, adversarul lui Mihai Vi-
teazul, s, i după Vladislav, fiul lui, vine ca rege Ioan Cazimir,
fratele lui Vladislav, un print, care dusese cu totul altă viat, ă
decît aceea care l-ar fi pregătit, cu toate recentele visuri
ale unei noi cruciate ce ar fi dus armele cres, tine pînă la
Constantinopol, pentru un rol de luptător în Orient, în
împrejurări as, a de grele. S-a început de atunci încă a se
ventila ideea împărt, irii Poloniei.

Pentru această împărt, ire era întîi candidatul suedez,
reclamînd aceleas, i drepturi pe care le reclamase s, i le cîs, tigase
Sigismund Wasa, Carol Gustav; apoi print, ul Ardealului,
Gheorghe Rákóczy al II-lea, care spera s, i el să fie rege în
t, ara unde stăpînise înaintas, ul său, S, tefan, s, i pe care o
rîvnise alt înaintas, , Gabriel Báthory.

Ardeleanul a făcut astfel o expedit, ie la care au luat
parte s, i moldoveni s, i munteni, dar care a mers rău, inter-
venind tatarii, cari prind cea mai mare parte din oaste.
Constantin Basarab s, i Gheorghe S, tefan s, i-au pierdut ast-
fel tronul, dar nici suedezii, cînd au intervenit pe sama
lor, n-au putut să-s, i ajungă scopul, des, i au cucerit cea mai
mare parte din t, ară, ajungînd să-s, i impuie regele s, i în
Vars, ovia.
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Din toate acestea a rezultat o zguduire adîncă a rega-
tului, s, i, pe cînd înainte chestia Poloniei fusese deschisă
pentru cres, tinii din Apus, acum, după ce aces, tia, suedezi,
ardeleni, se dovediseră că nu pot să cîs, tige Polonia în pu-
terea dreptului de mos, tenire sau de cucerire, chestia Polo-
niei rămîne deschisă de partea cealaltă, de către turci.

Pe de altă parte, aces, ti din urmă aveau nevoie de altfel
de expedit, ii: la începutul veacului, dinastia turcească fiind
compromisă, fusese necesar ca un tînăr sultan să încerce o
mare lovitură de prestigiu în părt, ile Poloniei; în a doua ju-
mătate a secolului, căzînd s, i mai adînc nu numai dinastia,
dar statul otoman întreg, marii viziri din casa Chiuprulii-
lor, o adevărată dinastie, au judecat că s-ar putea ajunge
la o întinerire a imperului prin reluarea războaielor.

S-a încercat întîi lovitura împotriva germanilor din im-
periu, cu lupta de la Sankt-Gotthard, în care turcii au fost
învins, i s, i silit, i să primească o pace defavorabilă. Atunci,
fiindcă lor li era indiferent pe cine atacă, s, i-au ales un
dus, man mai slab, pe care Europa apuseană nu putea să-l
ajute as, a de us, or, în polonii slăbit, i.

Des, i au suferit înfrîngeri cum a fost cea de la Hotin din
partea lui Ioan Sobieski, – pe vremea aceea, emulul lui Za-
moyski era numai comandant suprem al armatelor regelui
Mihail Wiszniewiecki –, ei au continuat războiul pentru
război s, i regenerare, amestecîndu-se în el s, i cazacii, ma-
rele duce de Moscova însus, i, s, i ajungînd să se dezvolte ca
element complementar cu războiul turco-polon un răz-
boi turco-rus, cu o pace separată între print, ul moscovit s, i
sultan.

După toate aceste explicat, ii, venim la cea dintîi călăto-
rie din această vreme, cuprinsă într-o carte din 1678, foarte
rară, pe care, acum cît, iva ani, domnul general Vlădescu,
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atas, at militar la Roma, a comunicat-o Academiei române
s, i care a format obiectul unui memoriu1.

Călătorul acesta este Cornelio Magni, s, i cartea lui se
cheamă: Ce am putut culege mai curios s, i mai interesant
în călătoria mea în Turcia.

El spune că a cules s, tirile lui în doi ani de călătorie
s, i locuint, ă în acele părt, i. Astfel, el avea toată experient, a
trebuitoare pentru a judeca bine împrejurările de la noi,
ca unul care străbătuse deosebitele provincii turces, ti, as, a
încît putea să-s, i deie samă de sensul unor anumite lucruri
care ar fi rămas neinteligibile pentru cineva nepurtat prin
locurile acestea. A fost în Cipru s, i în Smirna; a întovărăs, it
chiar pe vestitul călător francez Chardin, a cărui descriere
este una din cele mai pret, ioase cu privire la Turcia din
veacul al XVII-lea2. Foarte pret, ioase sînt s, tirile privitoare
la situat, ia cres, tinilor, în genere, din Imperiul otoman.

Cînd sultanul Mohamed al IV-lea pleacă personal în
expedit, ie prin Moldova, reînnoind campania pe care cu
cinzeci de ani în urmă o făcuse înaintas, ul lui, Osman, ita-
lianul caută să cunoască locurile noastre, s, i, avînd legături
cu ambasadorul german s, i cu cel al Olandei, acesta vechi
prieten al Port, ii, ca unul ce reprezintă o putere ce nu se
luptase niciodată cu turcii, iar cel german găsindu-se după
ciocnirea cu imperiul în situat, ie de prieten, capătă scriso-
rile trebuitoare pentru ca să între în t, ară s, i să urmărească
evenimentele ce se as, teptau.

Pornes, te pe apă, de la Anhial, unde se culegea sare
din apele mării s, i unde, în secolul al XVI-lea, fuseseră
curt, ile vestite ale începătorului puterii s, i bogăt, iei familiei
Cantacuzino, ale lui Mihail Cantacuzino, cunoscut supt

1Vol. XXXIII: Un călător italian în t, erile noastre.
2V. Iorga, Voyageurs français dans l‘Orient européen, Paris, 1928.
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numele de S, aitan-oglu, „Fiul Satanei”, care a fost executat
acolo, în Anhial. E primit pe corabia unui anume S, aban-
beiu. Trece pe lîngă Varna, pe care o descrie în treacăt, s, i
de-a lungul coastei Dobrogii, pe care pe urmă o va vizita
s, i pe uscat, cu sălas, urile ei de tatari s, i de „dervis, i», căci
de populat, ia cres, tină nu vorbes, te. Observăm că, armatele
chiupruliilor mergînd prin Dobrogea, începe a fi descrisă
s, i această provincie, rămasă multă vreme ca un teritoriu
cu totul necunoscut pentru călători.

La Magni, Chilia, care de atîta vreme nu atrăsese atent, ia
nimănuia, e înfăt, is, ată ca un loc foarte mare, destul de bo-
gat în toate, afară de vinuri. Are un castel frumos, cu tur-
nuri multe, în care se păstra artilerie. Se pomenes, te s, i acea
biserică din vremea lui S, tefan cel Mare, refăcută de Vasile
Lupu. „Am văzut în multe locuri” spune el, „felurite arme
genoveze sculptate în marmură, cum se văd la Galata”,
vechea colonie genoveză a Perei. Aici erau s, i mari pescă-
rii de morun, de care se vorbea în secolul al XVI-lea s, i lui
Fourquevaux s, i altor călători de pe la 1570–80. Un singur
lucru îl supără acolo pe călătorul nostru: marele număr
de „t, int, ari, turbat, i, de o mărime nemăsurată”; „zanzare
arrabiate di smisurata grandezza”.

În fat, a Chiliei se află flota turcească, iar în Chilia însăs, i
stăteau pentru nevoile expedit, iei optzeci de tunuri.

De aici se trece la Ismail-smil: aici iarăs, i apare castelul
turcesc, „destul de bine clădit, cu mult, ime de locuitori”.
Oras, ul apart, inea marelui eunuc, lui „Cîzlar-Aga”, care-i
culege veniturile.

Magni mai pomenes, te de o localitate care nu poate fi
identificată, – desigur că a încurcat-o cu Vasluiul pe care
l-a văzut doar mai tîrziu – s, i ment, ionează apoi Isaccea
s, i cu Satul Nou din vecinătatea ei. Aici se coboară de pe
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corabie s, i pornes, te pe uscat, întrebuint, înd o haraba din
cele obis, nuite în regiunea Bugeacului pînă în momentul
de fat, ă, o simplă cărut, ă de lemn, cu caii prins, i de funii.
Astfel ajunge drumet, ul la Reni, unde găses, te tabăra tur-
cească, putînd constata disciplina perfectă din armata
sultanului. Oricine-s, i permitea să se atingă de avutul sau
de persoana locuitorilor era imediat pedepsit s, i executat;
capetele vinovat, ilor stăteau în pari, pentru ca elementele
militare ce ar veni pe urmă să vadă ce păt, esc prădătorii.
Cortul împărătesc e descris cu de-amănuntul, dar nu e
motiv să insistăm asupra descrierii, cu moscheia la care
se Închină Padis, ahul, cu ceasornicul, european, de pus în
legătură cu cel ce se putea vedea în Ias, i, la Curte etc.

Tezaurul imperial, „haznaua”, la care erau înhămate
trei sute de cămile, trece înaintea lui Magni, care vede pe
sultanul însus, i, om încă tînăr, întunecat la fat, ă, altfel cu
înfăt, is, are nobilă, luxos îmbrăcat în haină cusută numai în
mărgăritare s, i pietre scumpe, iar la turban cu un surguciu
admirabil. Călărea pe un cal alb nervos, slab, „de parcă
ar fi fost mîncat de mus, te”. Cu el mergea toată Curtea,
după vechea datină a osmaniilor, s, i pe urmă haita de cîini
care-l întovărăs, ea pentru vînători, des, i vizirul făcuse a se
mai îneca un număr pe drum. O sută cinzeci de cămile
duceau bucătăria sultanului. Pentru luminarea corturilor
erau 6 000 de mataragii, t, inători de tort, e, arabi. Coranul
era dus – căci se considera expedit, ia ca sacră – pe o cămilă
bogat împodobită, încunjurată de dervis, i cari săltau. S, i
Magni îns, iră deosebitele elemente ale armatei turces, ti:
ieniceri, spahii, iar, dintre cele noi: voluntarii, purtătorii
de halebarde sau „s, atîrgiii” s, i alt, ii. Muzica mehterilor
urmează pe stăpîn. S, i totus, i, în atîta mult, ime, ni spune
călătorul, nu se auzea seara altceva decît vreun nechezat
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de cal ori vreun tînguit de cămilă.
Un singur drum se urma, s, i nu era îngăduit nimănui a-

l părăsi, supt cele mai grele pedepse, as, a încît lumea stătea
în toată linis, tea s, i răgazul la vetrele fiecăruia, afară de sa-
tele care aveau misiunea de a aproviziona s, i îngriji armata,
cea de pe „s, leau” sau drumul cel mare. Călătorul constată
astfel respectul persoanelor s, i averilor, al sătenilor s, i ogoa-
relor. La T, ut, ora se trece în revistă toată armata. Asistă de
departe italianul, care descrie regiunea frumoasă, încun-
jurată de dealuri „suave”.

Des, i era în iulie, vremea fusese destul de rece, s, i el
crede că de aceea se mai purtau blăni, care însă erau t, inuta
de gală în Orient. S, esul T, ut, orei era împodobit cu iarbă ca
prin mai în Italia. Aici a văzut trecînd sultanul, al cărui
rubin ros, u de la surguciu a fulgerat înaintea lui. După
aceea întră în Ias, i. Aici, în apropierea oras, ului, pe deal,
vede armata românească, pe care o vom întîlni îndată s, i
în alte descript, ii. Această armată se întrebuint, a pentru
făcut poduri s, i s, ant, uri, pentru străji. Cuprindea 15 000
oameni. Moldovenii erau îmbrăcat, i în ros, u, iar muntenii
în galben, – o uniformă măcar în ce prives, te colorile.

În Ias, i se notează ulicioarele strimte, cu case mici
avînd acoperis, ul t, uguiat, făcut din s, indilă. Cele cîteva
hanuri erau absolut pline, cum îs, i poate închipui cineva
cînd tot Orientul se pusese în mis, care pentru expedit, ie.
Magni găses, te adăpost numai la călugării iezuit, i, cari lo-
cuiau într-o casă făcută din nuiele. Dealminteri s, i celelalte
case erau din paiantă muruită cu lut. De jur împrejur casa
iezuit, ilor era încunjurată cu un gard bătut cu noroi, „per-
tiche impastate di fango”, sămănînd cu casele t, erănes, ti
din Italia. Drumet, ul întîlnes, te numai doi călugări speriat, i,
căci, pe vremea cînd răsculat, ii împotriva lui Duca Vodă,
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supt Hîncu s, i Durac – de la cel dintîi a rămas vorba: „Vodă
da s, i Hîncu ba“ –, intraseră în cetatea de scaun, modesta
locuint, ă fusese prădată, luîndu-se pînă s, i cuiele de la us, i
s, i feres, ti. Cînd însă cei doi călugări au văzut că oaspetele
vorbes, te latines, te, l-au primit bucuros s, i i-au dat mîncare
destul de simplă, cu bere s, i vin, din viile lor de lîngă Ias, i,
care au rămas pînă în timpul de fat, ă. Episcopul catolic
nu era în Ias, i: i s-a spus că se găses, te în împrejurimi s, i că
avuse anul precedent o neînt, elegere cu domnul, ceea ce e
o confuzie. Trecînd pe străzi, italianul calcă pe podurile de
lemn care acopereau drumurile principale; pe strădit, ele
celelalte fierbea teribilul praf de iulie, cu care Dumnezeu
a binecuvintat t, ara noastră.

Magni e condus la curtea domnului, dar numai ca per-
soană privată, venind de curiozitate. Curtea e o „căsoaie”,
alcătuită numai dintr-o ogradă mare, urîtă, pătrată, cu zi-
duri de pămînt împrejur s, i sămănînd, cum zice Magni, „cu
o brînzărie de la noi”. Vede acolo o sală proastă, afumată,
două odăi întunecate s, i o scară învîrtită, cum în Italia sînt
cele întrebuint, ate de călugărit, e. În ogradă păzesc două-
zeci s, i cinci de soldat, i germani, cu tobe care fac zgomot
mare. Acolo as, teaptă „o cărut, ă ca acelea de transport de
la noi” pentru familia lui vodă, precum s, i douăsprezece
destinate femeilor s, i fetelor de la curte. Dealminteri, cur-
tea, în anume împrejurări, se înfăt, is, ează mai luxos, patru
copii de casă stînd în genunchi, cu luminările în mînă,
pentru masa domnului.

Această descript, ie a curt, ii domnes, ti nu se potrives, te
nici cu ceea ce am văzut că se spune înainte despre dînsa
s, i nici cu obiceiurile lui Duca Vodă –, care, ce e drept, fi-
ind t, eran din Rumelia, s, i t, eran neliber, la un moment
dat, pe cînd prezida Divanul, a venit înaintea lui un turc,
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fostul lui stăpîn, de i-a strigat: „Efendi, efendi, blem la Ru-
mele” („efendi, efendi haide la Rumelia”) s, i stăpînul t, erii
s-a răscumpărat fat, ă de dînsul. Devenise om foarte bogat,
cîs, tigînd averi mari cu negot, ul în Polonia s, i la Constanti-
nopol; chiar casa lui de acolo era de o bogăt, ie strălucită,
cu nenumărate aurituri, podoabe la feres, ti s, i plafon sculp-
tat după datina turcească (o singură odaie era evaluată la
11 000 de scuzi). Însurat cu o femeie dintr-o familie de
frunte moldovenească, Anastasia, văduva lui Buhus, , el tre-
buia să păstreze în locuint, a sa ceva din pompa introdusă
de Radu Mihnea s, i care ajunsese la culmea ei prin Vasile
Lupu. Am stabilit aiurea3 identitatea locuint, ei descrisă de
Magni, nu cu palatul din Ias, i, ci cu casele domnes, ti de la
Cetăt, uia, descrise foarte amănunt, it, acum trei s, ferturi de
veac, de Alecu Russo, într-un chip care corespunde perfect
cu descrierea lui Cornelio Magni: este aici în partea, azi
prefăcută, de către Ias, i, s, i scara prin care se ajunge la un
cerdac deschis, s, i o sală cu odăi, la dreapta s, i la stînga,
printr-una din ele învîrtindu-se scăricica de comunicat, ie
cu „cămara” domniei, haremul.

Natural că această curte de t, ară era făcută numai pen-
tru petrecerea acolo în anume momente de vară, cînd sînt
căldurile mari: Duca s, edea la Cetăt, uia, avînd la îndemînă,
cum am văzut, trupele sale, poate s, i pentru vecinătatea
armatelor turces, ti, care foiau acolo.

Magni a cercetat s, i bisericile, găsindu-le în general
plăcute la vedere, iar două chiar frumoase: Golia s, i Trei
Ierarhii.

Golia, întemeiată de Ion Gole la sfîrs, itul secolului al
XVI-lea, a fost refăcută – cum am spus pe larg la înfăt, is, area
mai multor călători – de Vasile Lupu s, i nu sămăna pe vre-

3Memoriul citat.
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mea aceea cu clădirea de acum, schimbată în secolul al
XVIII-lea de Grigore Ghica, pînă ce noi ne-am apucat, cu
gîndul unei eventuale reparat, ii, să ridicăm o s, chelă de
durată eternă, care împiedecă întrebuint, area clădirii s, i-i
permite deteriorarea tot mai iremediabilă.

Pe atunci biserica de piatră avea o cupolă înaltă. Nu
se pomenesc amănuntele foarte frumoase de sculptură
care se întîlnesc s, i la us, a pridvorului s, i la cea care duce în
interiorul bisericii, cu Buna-Vestire de marmură în foarte
delicat bazorelief unic, înainte de vechea împodobire a
us, ii, as, a cum a fost făcută de Vasile Lupu: săpături înflo-
rite, cu slove chirilice de un caracter puternic, sever, în
jurul herbului cu bourul. Se notează însă stîlpii din pridvor
s, i două turnuri cu o altă formă decît acum, căci biserica
a fost înălt, ată. Policandrul îi atrage deosebit, ii atent, ie,
acela care s-a păstrat pînă acum s, i poate servi de model, în
liniile-i pure, cu împleticirea init, ialelor numelui lui Vasile,
masivă lucrare executată, fără îndoială, ori în Ardeal, ori,
mai curînd, la Danzig, de un om priceput. Magni spune
că ar fi lucrat s, i italieni la clădirile lui Vasile Lupu, la care
s, tim că au fost întrebuint, at, i mes, teri orientali.

În ce prives, te Trei Ierarhii, se admiră marmura scumpă
din care e făcută biserica, foile săpate care împodobesc fie-
care piatră, foi păstrate de Lecomte de Noüy, care a stricat
însă cu desăvîrs, ire interiorul bisericii, cheltuind enorme
sume de bani pentru podoabe fără stil s, i fără distinct, ie:
astăzi biserica este împodobită cu aurării pe dinafară. Că-
lătorul italian, care ar fi spus lucrul, n-are însă nici un fel
de însemnare în acest sens.

Magni a străbătut s, i piat, a, unde se aproviziona ar-
mata cu carne, păsări, orez, pîne. Negustori’ erau de t, ară.
O populat, ie evreiască nu începuse a se as, eza pe vremea
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aceasta în Moldova, fiind numai indivizi răzlet, i ca arendas, i
pentru deosebitele izvoare de venituri ale proprietarilor:
cei mai mult, i veneau din Polonia.

În Ias, i călătorul cunoas, te s, i cîteva persoane intere-
sante prin ele însele sau prin originea ori prin rolul jucat
la curte. Astfel pe vestitul boier român Constantin Stol-
nicul Cantacuzino, fratele lui S, erban Vodă, care trebuise
să întovărăs, ească trupele muntene ce participau, cum am
văzut, la expedit, ia sultanului. Era un om foarte cult, care-
s, i făcuse studiile la Venet, ia – s-a păstrat carnetul lui de
student, pe care-l avem la Academia Română, cu lista chel-
tuielilor pe care le-a făcut la signora Virginia Romana, la
care a fost găzduit, s, i la Padova, însemnîndu-se dascălii
la cari a învăt, at; mai tîrziu a tipărit la Padova s, i o hartă în
greces, te, acum regăsită. Acest om, care întret, inea legături
cu apusenii, între alt, ii cu vestitul conte Marsili, descri-
itorul Dunării într-o operă celebră: Dunărea panonico-
misică, s, i care pregătise o istorie critică a tuturor româ-
nilor, cuprinzînd s, i pe macedoneni, cea mai importantă
sfort, are pe care a făcut-o mintea românească în domeniul
istoriei pînă în epoca modernă, era o personalitate extra-
ordinar de interesantă supt toate raporturile, pe care o
vom mai întîlni în cursul acestor expuneri.

Magni a mai cunoscut pe duhovnicul lui Duca Vodă
care credea că apusenii nu plătesc nimic s, i numai turcii
sînt oameni generos, i, drept, i s, i gata să răsplătească servici-
ile. Era un bet, iv, care punea la dispozit, ia oaspetelui rachiu
din Polonia, horilcă, de unde apoi s-a făcut „holerca” din
Moldova. Apoi un cretan călugăr, care călătorise în Apus,
dîndu-se drept catolic, ca s, i un curtean al domnului, care
era din familia Gozzadini (Cozadinii de mai tîrziu par a
veni de la acesta). El fusese în armata venet, iană, dezer-
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tase, trecuse în Moldova s, i – aici căpătăm un amănunt
militar interesant – era dator, ca s, i ceilalt, i, să participe la
expedit, iile domniei cu zece cai plătit, i de dînsul după sis-
temul imitat de la turci; s, tiuse evita însă această obligat, ie.

În Ias, i a mai asistat călătorul la primirea, foarte pom-
poasă, a sultanului, care se înfăt, is, a înaintea populat, iei
moldovenes, ti orînduită să nu apară la feres, ti: persoana re-
prezintantului lui Mohamed ar fi fost profanată dacă tot, i
necredincios, ii aces, tia s-ar fi uitat la dînsul. Tot drumul
era as, ternut cu stofe scumpe: catifele, taftale, s, i, îndată
ce stăpînul călca pe ele, stofele erau luate pentru armata
otomană.

A trecut prin Tătăras, i – aceasta o s, tim din cronica noas-
tră –, pe la biserica din Nicorit, ă, s-a coborît la Căcaina s, i
s-a suit prin Tîrgul Boilor, în cealaltă parte a oras, ului, unde
erau trupele sale. Se arăta bun către acei cari, prin dre-
gătoria lor, trebuiau totus, i să răsară în fat, a lui, înclinînd
spre dîns, ii capul cu un zimbet prietenos.

În ce prives, te t, ara, Magni o cunoas, te foarte put, in, s, i
nici o s, tire de pret, nu se poate culege de la dînsul, căruia i
se par stricate bunele femei primitoare ies, ite în calea lui.

Satele de pe drumul mare sînt bîntuite de trecerea tur-
cilor, cari însă, cum am văzut, sînt aspru pedepsit, i pentru
cel mai mic jaf; Magni însus, i se foloses, te însă de orăteniile
cotonogite cu băt, ul ale t, eranilor nos, tri. Alte sate nu le-a
văzut4.

S-a întîmplat apoi că un călător francez care a zugrăvit
o parte din activitatea războinică a regelui Ioan Sobieski.
Dupont, vorbes, te s, i de întîia expedit, ie a regelui în Mol-
dova (1686), cînd el s-a înfundat în Bugeac s, i a adus peirea
aproape totală a armatei polone. Acest Filip Dupont, că-

4V. s, i Costăchescu, Satul Prigoreni, în revista Ioan Neculce, V.
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lătorind prin locurile noastre, dă anumite descript, ii, ca
aceea a des, ertului ce se întinde de la hotarele Pocut, iei pînă
la Ias, i, de pe urma războiului5.

Călătorul, care a petrecut treizeci s, i trei de ani în Polo-
nia, era în oastea lui Sobieski s, i în acea zi de 11 novembre
1673. cînd, supt Hotin, – descris cu bisericile ruinate, cu
patru turnuri, cu grupul de case – sunetul trîmbit, ii din
tabăra lui S, tefan Vodă Petriceicu, cea cu 5 000 de călăret, i,
arătă polonilor că moldovenii se supun.

Ceea ce descrie el însă mai pe larg, cu o deosebită vervă
s, i un perfect spirit de dreptate, e expedit, ia regală din 1686,
la care a luat parte el însus, i, cu alt, i francezi, marchizul
Coustanveaux. Etienne Carle, inginer, Boucher, cavaler
al „Ordinului lui Hristos”, contele de Beaujeu s, i alt, ii, cari
„au văzut ca s, i el prăpădenia s, i distrugerea unei t, eri as, a
de frumoase”.

Se trece prin Pocut, ia, prin marea pădure a Bucovinei,
unde se văd încă oasele celor căzut, i în 1685, în lupta de la
Boian, cîs, tigată de bătrînul domn moldovenesc Cantemir.
Pină la Ias, i e numai un pustiu. Oras, e arse ori părăsite,
case fără locuitori, străzi prin care nu trece nimeni: as, a e
la „Pererita”, tîrg pe la Cernăut, i, unde se lasă o garnizoană
importantă, la Soroca, al cării castel era bine păstrat, la
Suceava, precum va fi, în jos, la Fălciiu („Telki”), la Galat, i.
„Nu se cunosc locurile unde au fost tîrguri s, i sate decît
prin ruine s, i prin pomii roditori ce se află în apropiere,
căci grăuntele se ves, nices, te în terenul care e deosebit de
bun.”

Altfel, nici t, ipenie de om, pas une seule créature vi-

5Mémoires pour servir à l‘histoire de la vie et des actions de Jean
Sobieski, III du nom, în publicat, iile fondului Krasinski, Vars, ovia, 1885,
p. 206–7.
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vante. Seceta t, inea de trei ani, de secaseră s, i heles, teele,
pămîntul crăpase de să înghită omul, iar în Bugeac, unde
se va înfunda regele, iarba, înaltă, ca de două picioare,
ardea ca iasca s, i tot, i aveau fet, ele ca tăciunele.

Dar ce t, ară bogată! Dacă se pune gunoi, sămănăturile
se împleticesc. Boii pasc în pajis, ti: „acest prodigios număr
de boi ce se duc de vînzare în toată Germania s, i pînă la
Strasbourg; mult, i se scot din t, inuturile locuite s, i domnul
Daucher, bancher din acel oras, , pe care l-am numit acuma,
chiar, a făcut să se aducă în timpul ministeriului d-lui de
Marebie”. Cozile oilor sînt foarte grele. „Caii din toate
aceste t, eri sînt dintre cei mai frumos, i, dintre cei mai buni
din Europa.”

Domnul, gătindu-se de plecare, oferă totus, i printr-o
rudă a se supune; se face a se bucura de venirea libera-
torului, pe care-l va ajuta mai mult ca Petriceicu. Oferta
e înnoita de mai multe ori. Dar las, ul e găsit fără stăpîn.
Dupont descrie casele solide, pe ulit, i largi, s, i piet, ele de
vînzare. „Prăvăliile erau ocupate de negustori bogat, i, s, i
se găsea tot ce Asia dă mai frumos.”’ Bisericile cele mari,
„foarte frumoase”, vreo douăsprezece sînt adevărate cetăt, i,
cu ziduri, turnuri, adăposturi de mărfuri, s, i chiar de oa-
meni la ceas de primejdie; de aceea au depozit de arme s, i
chiar turnuri. Curtea, îngrămădire de clădiri întărite, s, i
cu s, ant, , are s, i ea artileria ei. E bine împodobită: „Am fost
foarte mirat, i văzînd într-o zidire as, a de veche multe apar-
tamente de o mare frumuset, e, care sînt toate împodobite
cu lemn (boisés), zugrăvite s, i aurite ca mozaicul (dorés à
la mosaique), ceea ce dă un efect plăcut (charmant)”.

Cum polonilor li se impune o aspră disciplină, lumea
aleargă pentru omagiu; ba vine s, i un sol de la domnul mun-
tean S, erban Cantacuzino, chemînd pe rege s, i în t, ara lui.
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Mitropolitul Dosoftei merge în lagărul de la T, ut, ora de-l
poftes, te în Ias, i, spuind că de-acum poate s, i muri odată ce
a văzut acest ceas. Sobieski asigură pe moldoveni de ocro-
tirea lui, cît o vor merita. Deocamdată s, ambelanul vine
prin livezi cu 5–600 de cai. Apoi, discret, înaintează re-
gele însus, i, pe care-l întîmpină vlădica, ducîndu-l la curte,
unde se ia prînzul; călare, Sobieski cercetează bisericile,
găsindu-le „de o mare frumuset, ă”: tot oras, ul îi place, în
situat, ia lui încîntătoare (effet charmant). Vii, producînd
un „foarte bun vin alb”, îmbracă dealurile, unde sînt vreo
opt-zece mănăstiri.

Lăsînd aici 1 500 de pedes, tri s, i 800 de cai, oastea merge
la Fălciiu, unde mai este în picioare doar o biserică. Ca
hrană, harbuji s, i zămos, i, deci boală, pe care o lecuies, te
apa Prutului. Se descrie Movila Răbîii. Domnul merge
peste apă în Bugeac, de unde va începe harta cu tatarii
s, i turcii. Regele e silit a se întoarce, dar lasă în oras, ele
ocupate soldat, i, s, i supt scutul lor vin poloni, greci, armeni,
evrei, cari „put, in cîte put, in fac destul de bun comert, în
folosul lor (à leur manière)”.

La a doua campanie regală aici, în 1691, domnul nu e
de fat, ă, dar i s-a spus de ploile grozave s, i de prădăciunea
recentă a lăcustelor.

Cît prives, te oamenii, „moldoveni s, i munteni sînt bine
făcut, i, frumos, i (de bonne mine), buni ostas, i, sînt multe
companii de cavalerie us, oară în os, tile Poloniei, care au
toată vitejia ce se poate s, i se deosebesc la toate prilejurile.
Au fost totdeauna cîteva companii lîngă persoana regelui.
Ei au istet, ime (ne manquent point d’esprit) cînd se află
afară din t, ara lor. . . Atunci izbutesc foarte bine în toate
s, tiint, ele».

„Femeile sînt frumoase s, i bine făcute: au aierul, grat, ia
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s, i un farmec (agrément) special ai lor, la care ajută mult
felul lor de a se îmbrăca, deosebit de al turcoaicelor, dar
care n-are mai put, ină grat, ie s, i nu e mai put, in în avan-
tagiul lor.“ în sfîrs, it, limba acestor oameni năcăjit, i, dat, i
pe sama domnului care-i cumpără, are un „extraordinar
raport cu italiana, încît nu e îndoială că derivă din aceeas, i
construct, ie, e aceeas, i pronunt, ie, s, i toate cuvintele se is-
prăvesc tot as, a”6.

Pe lîngă călători cari merg pe socoteala lor, din plăce-
rea lor, spre a culege informat, ii ce li vor fi necesare pentru
cartea ce au să tipărească ori poate s, i pentru scopuri co-
merciale, acel de care ne ocupăm acuma are o situat, ie
diplomatică foarte importantă: e secretarul ambasadei
franceze din Constantinopol, s, i drumul ce-l face e fires, te
unul cu scop. Frant, a, în războiul pe care-l purta Polonia
împotriva turcilor, avea anume legături cu Ioan Sobieski s, i
era interesată să s, tie în fiecare moment situat, ia adevărată
pe frontul moldovenesc: de aceea s, i-a trimis atît, ia emisari
pe cari-i vom cunoas, te măcar în parte.

Informat, iile lui Delacroix, care a străbătut Moldova
la 1675, sînt cuprinse în două lucrări ale lui, dintre care
prima e un jurnal de călătorie, cealaltă o operă mai întinsă,
care prinde informat, ii amestecate, descriind s, i ceea ce a
văzut personal la noi s, i relatînd s, i alte lucruri, aflate de la
diferite persoane.

La 19 marte 1675 deci Delacroix pleacă de lîngă Adria-
nopol, s, i nu singur, ci în tovărăs, ia a doi unguri din Ardeal,
Petrossy s, i Szepessy. Nu ia drumul pe mare, ca Magni, ci
vine pe uscat, urmînd o cale secundară, relativ nouă, pe
la Rusciuc, – la 1576 vadul de la Silistra era preferat, iar

6P. 45 s, i urm. – Pentru alt, i călători, v. Bianu, în Analele Academiei
Române, VIII, p. 32, 45 (a. 1619).
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trupele turces, ti tmergeau prin Dobrogea.
De la Rusciuc, unde se arată pas, aportul, ia o luntre,

care trece la Giurgiu, numit turces, te Yerkoki, localitate pe
care turcii o cunos, teau de foarte multă vreme, încă de pe
vremea lui Mircea cel Bătrîn, întemeietorul cetăt, ii.

I se pare lui Delacroix un tîrg măris, or, „grosse bour-
gade”. Drumul e apoi acel urmat de mult, i călători în se-
colul al XVIII-lea, pe la Daia, pe la Arges, , care se trece
prin vadul Călugărenilor, unde astăzi este crucea care nu
(pomenes, te lupta lui Mihai Viteazul, ci cutare fapt particu-
lar. E vorba apoi de Bucures, ti, de Brăila; se ating: Port, ile
de Fier ale Dunării s, i castelul de hotar.

Dar în acest „jurnal” se dau s, tiri subsidiare, spunîndu-
se că „Valahia este o parte din provincia dacilor”, care,
împreuna cu Moldova, are la 3 000 de sate. În ce prives, te
product, ia, spune că regiunea produce: grîu, orz, ovăz,
mei, fructe, păs, uni, boi, oi, păsări, vînat, cai, miere, ceară,
cenus, ă.

Ne oprim un moment la acest „cendres”, care are important, a:
e as, a-numita „potas, ă”, foarte întrebuint, ată în industrie, s, i
Moldova exporta în vremea aceea chiar, supt Duca Vodă,
foarte multă potas, ă de aceasta, provenită din arderea steja-
rilor săi, în Polonia, unde domnul, împreună cu negustori
mari din epoca aceea, un Ursachi, care devenise as, a de
bogat încît Duca s-a simt, it dator, nu numai să-l crut, e de
dar s, i să-l supuie la chinuri7, ori, în Galit, ia, un Balaban,
de origine tot românească.

În părt, ile acestea ni spune, dealminterea, Delacroix,
vin negustori din Ungaria, Polonia, Moscovia, s, eicele îna-
intînd din Marea Neagră, prin tustrele gurile Dunării, pînă

7V. Iorga, Istoria comert, ului, I. Pentru Delacroix s, i opera lui, Iorga,
Voyageurs.
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la Brăila, de unde, pe plute (bateaux plats), trec spre Bel-
grad.

De fapt, important, a comercială a t, erilor noastre în
acest timp crescuse foarte mult. După ce în epoca veche
avuserăm negot, ul aproape tot în mîna sas, ilor din Ardeal
s, i a cîtorva negustori greci, levantini, genovezi, din Pera,
după ce în secolul următor, al XVI-lea, negot, ul se face prin
sas, i, sărăcit, i, acum, după ce, în a doua jumătate a veacului
aceluia, negot, ul, pe care nu-l mai puteau face sas, ii, cari
slăbiseră foarte mult, e, aproape exclusiv, răsăritean, făcut
prin negustori cari pînă atunci nu veniseră la noi, ori nu în
număr as, a de mare, cari vorbeau în acelas, i timp s, i limba
grecească s, i cea italiană s, i aveau legăturile în Polonia: ne-
gustori din Chios, din Creta, – genovezi în Chios, venet, ieni
în Creta –, din Rodos s, i alte părt, i, unde influent, a italiană
era încă mare; după aces, ti negustori cres, tini, înrudit, i s, i cu
domnii nos, tri, în epoca lui Mihai Viteazul, apar ca negus-
tori ieniceri, cari nu mai luptau ca odinioară, ci constituiau
o clasă de exploatare, formîndu-se în societăt, i de afaceri.
Ei sînt s, i creditorii domnilor nos, tri, venind odată cu dîns, ii
pentru a nu-i pierde din vedere pînă nu plătesc toate cele
datorite, s, i, pe lîngă ei, greci curat, i, de spet, a lui Mihail
Cantacuzino, S, aitan-oglu s, i chiar armeni, ca Bostan, care
avu un rol supt Petru S, chiopul.

În sfîrs, it iată o nouă fază comercială, în care Europa
apuseană se amestecă în comert, ul t, erilor noastre. Avem
prin urmare un foarte important comert, cu Polonia, prin
care mărfurile ajungeau pînă la Danzig, unde veneau s, i
corăbii engleze.

Cît despre negustorii din Ungaria, pe atunci încep a
se alcătui companii comerciale orientale, avînd res, edint, a
lor la Tokai, ori în oras, ele ardelene, Sibiiul, Bras, ovul, – ne-
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gustori venit, i din Peninsula Balcanică: bulgari, sîrbi, mult
mai put, ini greci decît odinioară, s, i atît, ia români macedo-
neni. De aici, ca s, i din prezent, a balcanicilor de tot felul
la Venet, ia, vine s, i faptul că un Constantin Cantacuzino
Stolnicul s, tie foarte bine ce sînt românii macedoneni.

Erau, zice Delacroix, s, i negustori din Moscova. Ve-
chiul comert, cu „Moscul», – cum îi ziceau strămos, ii nos, tri,
de unde a venit „muscal” –, se făcea prin greci din Constan-
tinopol, ca, în epoca lui Petru Rares, , acel Andrei Chalko-
kondylas, marele negustor al sultanului, furnizorul curt, ii
lui, care ducea mărfuri turces, ti s, i lua în schimb blănuri,
„dint, i de pes, te“ (bagă) s, i alte lucruri speciale acelor clima-
turi. În secolul al XVII-lea însă sînt legături directe, mult
mai strînse, cu Moscova; Gheorghe S, tefan încheie o legă-
tură comercială cu această t, ară, el care face s, i un tratat
secret cu cneazul de acolo, pentru care va căuta adăpost
la Moscova. În epoca mitropolitului Varlaam, dealtfel, ni
veneau s, i pictori de la Chiev. Călugări greci soseau la noi
s, i treceau spre Moscova. Cînd, mai tîrziu, s-a întemeiat
definitiv tiparul moldovenesc, literele au venit de acolo,
după cererea lui Dosotei: tiparul lui cu literele mărunte,
foarte frumoase. S, i între strelit, ii, vestit, i mercenari ai Ma-
relui Duce, pe cari cu barda în mînă îi va distruge Petru
cel Mare, erau de-ai nos, tri, precum odinioară, pe vremea
lui S, tefan cel Mare, în rîndurile orgusilor tatari se aflau,
la Caffa, moldoveni s, i munteni.

Iar, cît despre tatari, cînd erau timpuri normale, ei
făceau negot, cu noi, cumpărînd mai tîrziu s, i cofe din Mol-
dova.

Dealminteri Delacroix are s, i cunos, tint, i de istorie. E cel
dintîi dintre călătorii prin părt, ile noastre care introduce
elementul istoric în descrierea sa, căpătîndu-s, i s, tirile fără
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îndoială din convorbiri avute cu capuchehaielele t, erilor
noastre la Constantinopol, între care erau unii oameni
eminent, i, cum a fost s, i Dimitrie Cantemir, în domnia
tatălui său.

El vorbes, te de Ioan Vodă cel Cumplit, de Petru S, chiopul,
de Alexandru Vodă spînzurat la Constantinopol în ziua
de Pas, ti, de un Mihai, care este Mihnea. Dar confundă pe
S, tefan cu fiul lui, Bogdan. S, tie, ca unul ce făcea parte din
lumea diplomatică, s, i la cît se ridica tributul moldovenesc,
s, i nu numai în vremea sa, dar s, i în trecut, as, a încît poate
să arăte sporirea lui: la început era de 2 000 de scuzi (écus),
apoi s-a ridicat la 80 000, iar pentru Muntenia la 140 000,
căci domnii, pentru căpătarea tronului, se supralicitau, s, i
astfel tributul sporea necontenit. Delacroix constată că
ea era în contact mai direct cu turcii, dar s, i, trebuie să o
spunem, pentru că a fost mai rău guvernată decît celait
principat, prin domni de o calitate inferioară.

În Muntenia, observă povestitorul nostru, turcii, în
afară de tribut, avură s, i intent, ia de a-s, i pune un beglerbeg.
Pe vremea lui Mihai, de fapt a s, i fost instalat beglerbegul
în Bucures, ti, la Radu Vodă, unde era palanca turcească
ale cării rămăs, it, e se mai văd încă, beglerbegul avînd supt
ordinele sale un număr de subas, i pentru judet, e. S, i pe
urmă ideea de a înlocui guvernarea arendas, ilor cres, tini
s, i localnici prin guvernarea de-a dreptul a apărut de mai
multe ori.

De la domnii cres, tini, cari au ajuns a se schimba „la fi-
ecare trei ani”, dacă aveau ori ba mai multe sau mai put, ine
legături cu dinastia cea veche – o mare decădere compara-
tiv cu epoca lui Vasile Lupu s, i lui Matei Basarab –, se iau,
în afară de tribut, daruri considerabile. Domn ajunsese
acum în urmă fiul lui Leon Toms, a, care-s, i zicea el însus, i
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as, a, dar care era poreclit Stridia-beg, ceea ce nu înseamnă
că ies, ea în piat, ă să vîndă stridii, ci numai că lua în arendă
pescuitul stridiilor, că era arendas, ul pescăriilor. Ca să
ajungă domn un pretendent, dădea acuma, pe la 1670, s, i
pînă la 400 000 de scuzi.

În descript, ia lui Delacroix se reproduce s, i scrisoarea
regelui Poloniei către domnul Moldovei, din 25 marte 1675,
în legătură cu libertăt, ile de comert, cerute de acesta8.

Cum se vede, nu un jurnal propriu-zis; se poate însă
că notele să fi fost luate întîi supt formă de jurnal.

Interesul pentru lucrurile de comert, e vădit, dar De-
lacroix avea s, i interes pentru chestiile religioase, despre
care a vorbit în altă bros, ură.

Încă de prin anii 1630 iezuit, ii francezi se luptau în
Orient cu reprezintant, ii religios, i ai olandezilor, fiecare
căutînd să atragă biserica ortodoxă în tabăra sa. Patriar-
hul Chirii Lukaris a făcut atunci un catehism în care s-au
descoperit idei reformate, din care cauză a fost prigonit
s, i scos din Scaun, ducînd o luptă care nu s-a isprăvit de-
cît cu moartea lui. Francezii, din partea cealaltă, apărau
catolicismul, care se arăta prietenos fat, ă de greci, ca să-i
atragă.

Ambasadorul francez de Césy, pe vremea lui Matei
Basarab, avea comunicat, ii prin scrisori cu domnii nos, tri
în vederea misionarilor pe care Frant, a-i trimitea aici. Pe
la 1670, încercările acestea ale religiei catolice sînt încă
foarte puternice, s, i de aceea Delacroix înseamnă într-una
din lucrările lui s, i cîte ceva despre datinele ortodoxiei în
general s, i ale noastre în special.

Să nu uităm că tot pe vremea aceasta un vechi credin-

8V. extrasele din Iorga, Acte t, i fragmente, II, p. 734 s, i urm.
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cios al domnilor din Moldova, care fusese silit a se dest, era
fiindcă se zicea că manifestase dorint, a de a fi însus, i domn,
numai pentru că era învăt, at s, i om de talent, fără o pică-
tură de sînge domnesc, s, i din această cauză i se tăiase
nasul: spătarul Nicolae Milescu, întrebuint, at de Gheorghe
S, tefan în legăturile lui cu Frant, a, a fost rugat la Stockholm
să facă pentru ministrul Franciei de acolo o expu nere a
religiei ortodoxe, care a s, i ies, it într-o publicat, ie în limba la-
tină patronată de acest ambasador: Enchiridion sive s’ella
orientalis occidentali splendens.

A doua carte, mai întinsă, a lui Delacroix e intitulată
Mémoires du sieur de la Croix, cy-devant secrétaire de
Vambassade de Constantinople, contenant diverses rela-
tions véritables de Constantinople etc., s, i a apărut la Paris
în 1684. Aici el strînge la un loc mai multe amintiri: că pe
la 1671, în legătură cu războiul turco-polon, a putut să vadă
s, i trupele noastre, fiecare armată, moldovenească s, i mun-
teană avea 10 000 de oameni, pe cari i-a văzut pe un deal,
călăret, ii moldoveni îmbrăcat, i în ros, u, iar cei munteni în
galben: stăteau în ordine de bătaie s, i se prezintau bine,
luînd loc îndată după ieniceri9.

Dealtfel, în ce prives, te trupele românes, ti, avem pentru
aceeas, i epocă s, i altă mărturie, a lui Andreas Höltzel, care
ni vorbes, te de participarea domnilor nos, tri, Istrati Dabija
din Moldova s, i Grigore Ghica din Muntenia, la expedit, ia
turcească împotriva imperialilor, din 1664.

Armata românilor, spune el, se înfăt, is, ează ca îmbrăcă-
minte foarte modest, unii fiind încălt, at, i cu opinci, s, i mai
tot, i avînd sulit, i de lemn cu fier în vîrf, săbii turces, ti s, i arce.
La defilarea văzută, în frunte erau 1 000 de archebuzieri
călări, avînd pistoale sau archebuze „ghintuite”: în frun-

9V. extrasele din Iorga, Acte s, i fragmente, II, p. 82–3.
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tea fiecării companii mergea un boier, care avea s, i doi cai
liberi lîngă dînsul. Erau s, i cîte doi tobos, ari de companie,
dar mai mult nis, te copii. Pe urmă veneau 1 000 de pedes, tri
cu archebuze de acelas, i fel. Amestecat, i cu românii erau
s, i turci, avînd s, i ei cîte un boier român în frunte. Apoi
venea domnul cu suita lui, cinsprezece boieri din Sfat, 200
de curteni s, i sunau în preajmă-i s, i trîmbit, e nemt, es, ti s, i
instrumente răsăritene, „tamburi turcheschi“, care făceau
un zgomot oribil, spune marturul.

Pe steag, – desfăs, urat lîngă tuiul turcesc –, pe lîngă
icoană, Sf. Gheorghe, Maica Domnului, potirul Împărtăs, aniei,
era s, i o cruce albă, ros, ie, s, i în armata turcească se purta
fără nici o sfială această cruce.

Erau treizeci s, i trei de grupe de cîte s, aizeci s, i pînă la
optzeci de oameni. În ce prives, te numărul total al trupelor,
se spune că erau 5 000 de munteni s, i 4 000 de moldoveni
ori s, i 20 000 la un loc10. Cum se vede, cifrele se potrivesc
cu cele date în celelalte două izvoare pomenite.

S, i alt, i călători în aceeas, i vreme fac drumul prin t, erile
noastre. Unul dintr-îns, ii este episcopul de Marsilia, For-
bin Janson, negociator foarte harnic, care în 1676 a făcut
drumuri în legătură cu aceeas, i politică franceză în aceste
regiuni.

El a văzut podul peste Nistru, s, i ni spune că era păzit
de 2 000 de turci s, i 5 000 de români11. Toate mărturiile
acestea arată deci că totus, i domnii de atunci puteau, cu
mijloacele put, ine ce le aveau la îndemînă, ridica o mică
armată, care, date fiind Împrejurările, era destul de res-

10Iorga, Acte s, i fragmente, I, p. 252 s, i urm. – Pe acelas, i timp se
semnalează prada „curtenilor“ nos, tri în Ardeal, ibid., p. 261, no. 2. Ai
nos, tri erau pus, i să aducă turcilor capetele celor ucis, i; ibid., p. 255.

11Ibid.., p. 87.
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pectabilă s, i care ar fi fost desigur capabilă să se bată, dacă
turcii i-ar fi lăsat.

Pe la Ias, i, s, i în anul acesta s, i înainte, vin curieri fran-
cezi trimis, i de episcopul de Marsilia la Marele-Yizir, ca
don Louis-Marie Didon s, i alt, ii12. Didon vine la Ias, i, în
octombre 1677, sosind la Galat, i tocmai în momentul cînd
un servitor al domnului Moldovei, Duca Vodă, din lagărul
turcesc, aducea vestea, desmint, ită, pe urmă, că la asediul
Cehrinului căzăcesc domnul ar fi fost rănit la un picior s, i
armata lui tăiată. Duca se afla, de fapt, la Tighinea, împre-
ună cu domnul muntean s, i cu seraschierul, comandantul
suprem al armatei turces, ti13. Moldovenii erau 5 – 10.000
de oameni, „fort bons et armés à la polonoise”14. Sulit, ile
pîrlite s, i opincile soldat, ilor din 1664 fuseseră deci înlocuite,
mica armată avînd acum o mult mai bună înfăt, is, are.

12Ibid., p. 85–88.
13Ibid., p. 88.
14V. Îmbrăcămintea unui asemenea soldat în memoriul mieu des-

pre Un ofit, er român în oastea lui Carol al XII-lea (Analele Academiei
Române, XXXIV).
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III. Alt, i călători mireni prin t, erile noastre
pînă la 1700

Pînă în a doua jumătate a secolului al XVII-lea au fost fără
îndoială s, i călători unguri pe la noi, s, i, cînd zic: „călători
unguri”, înt, eleg călători cari vin în calitatea lor nat, ională,
pentru că printre călugării catolici cari au stat pe la noi vor
fi fost fără îndoială s, i unguri. Între dîns, ii se poate număra
s, i Kemény, dar el face parte dintr-o categorie cu totul de-
osebită, un general înainte de toate. Cine ar vrea să facă
lista ungurilor cari au venit pe la noi, n-ar avea decît să
străbată un izvor care ni s-a păstrat s, i este de foarte mare
important, ă pentru istoria noastră, mai ales pentru fixa-
rea exactă a datelor: socotelile oras, elor ardelene, Sibiiul,
Bras, ovul s, i Bistrit, a1.

Unii dintre ungurii cari au fost la noi fără îndoială că
s-au folosit de ce au aflat aici pentru scrierile lor – cînd
au fost scriitori ca Szamosközy, care a scris în latines, te
o cronică pe la 1600 s, i a lăsat s, i note ce au fost publicate
în ungures, te: foarte probabil cunos, tea t, ara prin el însus, i.

1Vezi-le în Quellen der Stadt Kronstadt (Brassó), în singurul volum
apărut din Socotelile Sibiiului, în Hurmuzaki, XI s, i XV, în Socotelile
Sibiiului s, i Bras, ovului (Analele Academiei Române, XX) s, i în Iorga,
Studii s, i documente, I – II.



Poate că, iarăs, i, la 1610, cînd, de Crăciun, Gabriel Báthory,
print, ul Ardealului, a venit aici în t, ară, la Arges, s, i aiurea,
s, i a prădat-o, era întovărăs, it de cronicarul său, Gas, par
Bojthy (Bojthinus).

Lipsesc informatori unguri de aces, tia pe vremea Rákóczes, tilor,
strîns legat, i de domnii nos, tri, cari înnoiră, într-o formă
mai acceptabilă pentru noi, planurile lui Gabriel Báthory,
el însus, i reluînd planurile lui Sigismund Báthory, de pe
vremea lui Mihai Viteazul. După înfrîngerea s, i uciderea
lui Gheorghe Rákóczy al II-lea s, i trecerea iute a lui Acat, iu
Barcsai s, i a lui Ioan Kemény, turcii, învingători, au luat din
secuime pe un biet nemes, , Apaffy Mihály, s, i au făcut dintr-
însul print, ul Ardealului. Apaffy, cu toată neînsemnătatea
lui personală, a avut o stăpînire foarte lungă, netulburată
de nimeni, ca unul care a trăit supt aripa, ce-i t, inea cald, a
turcilor. În domnia lui, a intrat în conflict cu nobilimea
ungurească, foarte neastîmpărată; care voia cu totul altfel
de domn, s, i nemes, ii din Ardeal s-au dus unde se putea
căpăta ajutor împotriva lui, adecă la Poarta turcească, tre-
cînd pe la noi s, i uneltind cu boierii s, i domnii nos, tri, ca
S, erban Cantacuzino, un foarte însemnat factor politic pe
acea vreme. Astfel o serie întreagă de călători au început a
umbla pe la noi în drumul spre Poartă, s, i nu e imposibil ca
unii dintr-îns, ii să fi scris. Pînă ce, mai tîrziu, Brâncoveanu
a fost s, i candidat la situat, ia de print, al Ardealului, el care
avea pivnit, i la Bras, ov, mos, ii la Poiana Mărului s, i la Sîm-
băta, unde se vede încă palatul lui lîngă biserica ruinată,
cu frumoase picturi din veacul al XVIII-lea.

Iată însă un ungur, care, în legătură cu aceste continui
intrigi contra lui Apaffy, vine la Bucures, ti în 1678. Călăto-
ria lui, foarte scurtă, e tipărită în foaia ungurească pentru
material istoric, Tötenélmi Tár pe 1881.
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Se descriu Bucures, tii în cîteva rînduri, s, i persoana
lui Duca Vodă, care era „om destul de frumos” – părere
pe care doamna Anastasia nu părea să o împărtăs, ească.
În ce prives, te curtea din Bucures, ti, se spune că era „re-
gală s, i foarte splendidă”. Palatul este plin de o mult, ime
de curteni, căci, în adevăr, pînă la cei din urmă fricos, i
fanariot, i, noi am păstrat curtea noastră, cu funct, ionarii
împărat, ilor bizantini de odinioară, t, erile românes, ti fiind
refugiul tradit, iei politice bizantine, cum au fost refugiul
întregii culturi balcanice.

Se strînge aici o mult, ime de lume străină, orientală,
căci e vremea cînd moda răsăriteană stăpînes, te în toate,
cînd boierii se îmbracă întocmai ca la Constantinopol:
poartă giubele lungi, blănuri s, i în mijlocul verii, papuci
moi; ei mobilează odăile lor ca la T, arigrad, cu divanuri
de jur împrejurul unei mesut, e mici, mai mult pentru pus
ceas, ca de cafea decît pentru altă întrebuint, are; ei fumează
din ciubuce enorme, trecînd fumul prin apă ca să aibă mai
mult gust s, i să gîlgîie; ei stau de vorbă cu picioarele supt
dîns, ii, pe luxoase covoare turces, ti; se poartă în relat, iile so-
ciale cu toată eticheta s, i politet, a care se cerea unui „cilibiu”
de T, arigrad, ceea ce însemna exact acelas, i lucru ca, mai
tîrziu, un „elegant” de Paris2. Este lux, dar nu-i apart, ine
numai lui Brâncoveanu bogatul. S, i înainte de dînsul era o
curte strălucită. Duca Vodă, des, i mai put, in avut cu toate
foloasele comert, ului său, nu era nici el as, a de departe.

Ca să-l vedem cum se înfăt, is, ează, nu în timpuri rele,
ca în momentul cînd Magni vine la Ias, i s, i vede sărăcia
curt, ii refugiate la Cetăt, uia, care, un simplu adăpost, nu era
res, edint, a domnului, ci în ocazii solemne, să luăm cîteva
pagini din cartea care cuprinde călătoria la Constantino-

2V. introducerea mea la Documente Brâncoveanu, Bucures, ti, 1906.
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pol a unui „bailo” venet, ian, a unui ambasador al republicei
pe lîngă sultan. E Giovanni Battista Donato; lucrarea lui a
apărut la Venet, ia în 1688.

Duca face o călătorie acolo la 1681, nu una ca aceea
pe care o va face Brâncoveanu, în 1703, strîns de frică,
as, teptînd închisoarea s, i moartea, cu mult, i ani înainte de
catastrofa lui, ci o călătorie sigură s, i mîndră. Venea întîi
pentru ca să pună la cale o căsătorie între S, tefan, fiul unuia
dintre predecesorii săi la tronul muntean, Radu Vodă Ilias, ,
s, i cutare din fetele sale s, i, al doilea, nu mai put, in, ca să
capete pentru sine însus, i Ucraina, partea care se întinde
între Nistru s, i Nipru3.

Izvorul nostru, pomenind de acest scop al vizitei, spune
că acolo, în Ucraina, era loc pentru 14 000 de gospodării.
Duca ar fi putut face un rai din acele locuri bogate, dar el
a stat prea put, ină vreme, pînă la noul război între turci s, i
poloni, în 1683.

Domnul Moldovei a rămas din iunie pînă în septem-
bre 1681 la Constantinopol4, în palatul lui propriu, nu la
Bogdan-Sarai: casa era as, ezată „dincolo de poarta mari-
timă a Constantinopolului, care da în strada numită Fanar,
la patru mile de moscheia lui Eiub”, moscheie socotită ca
particular de sfintă.

Cînd i s-a făcut înfeudarea ca guvernator al Ucrainei,
a fost un alai extraordinar, care ni dă cea dintîi ocazie
de a vedea ceremoniile de instalare a domnilor nos, tri, ce-
remonii pe care numai foarte pe scurt le cunoas, tem din
izvoare mai vechi. S, tim că ei erau tratat, i de patriarhul ecu-
menic după ritualul împărat, ilor bizantini: nu era în toată

3V. Iorga, Ucraina moldovenească, în Analele Academiei Române
pe 1912.

4V. Iorga, Călători, ambasadori s, i misionari, l.c.
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cres, tinătatea Orientului un s, ef de stat care să se bucure de
onoruri as, a de mari ca acelea care încunjurau pe voevozii
români cînd se întimpla să fie uns, i în capitala Imperiului.
Alaiul pe străzi era ca acela al împărat, ilor Constantino-
polului, aruncîndu-se bani în dreapta s, i în stîngă: acum
aspri de argint supt, iri ca o cojit, ă s, i cari nu costau lucru
mare.

Donato ni povestes, te audient, a la sultan a domnului. O
astfel de audient, ă era pe atunci un lucru important chiar
s, i pentru un ambasador cres, tin: sultanul, ca s, i împărat, ii
cres, tini, apărea numai încunjurat de un fast extraordinar,
vorbind cît mai put, in s, i de cele mai multe ori deloc; o
mis, care din cap, un cuvînt al lui se considerau ca o favoare
extraordinară.

Vodă merge întovărăs, it de două sute de persoane, pur-
tînd calpace s, i haine de brocard împodobite cu blănuri
scumpa. În mult, imea aceasta sînt slujitori de curte, copii
de casă, boieri. Între ei Duca apare pe un cal foarte frumos,
într-un ves, mînt de ceremonie venet, ian din brocard de aur
pe fond alb s, i împodobit cu soboli.

Intrînd în seraiul cel mare, e primit de ambasadorii
străini. Trece apoi la divanul vizirilor, unde i se dă caftan
pentru dînsul. La sultan întră numai el s, i marele vizir, Aga
ienicerilor s, i un „Vizir de bancă”.

Să adăugim că, în momentul cînd domnul era primit
la sultan, el era înscris în ordinul ienicerilor, ca semn de
onoare din partea acestui corp privilegiat. Într-un manu-
script de la Dresda este înfăt, is, at un voevod în costumul
acesta5; el poartă cuca înaltă albă de pîslă, cu surguciu, o
rochie lungă albastră, blănită, cu legături de fir, papuci
galbeni s, i sabia mare încovoiată a ienicerilor.

5V. Iorga, Acte s, i fragmente, I, la început.
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Ce s-a petrecut în audient, a lui Duca la sultan, numai
el a s, tiut. Iese de acolo cu sceptrul aurit, cu buzduganul
bătut cu nestimate, care servea, nu numai ca baston de
mares, al, ci în mîna domnului avea o altă întrebuint, are: un
boier putea fi bătut, dar numai cu buzduganul domnesc. I
se dă acum o masă de marele vizir, s, i apoi – încă un fel de
a onora pe domn – în fat, a lui se face plata ienicerilor, ceea
ce-i procură mijlocul de a-i trece în revistă.

Acum în curte el apare pe un cal dăruit de sultan, în
ves, minte bogate, pe umeri cu caftanul ce i-a fost dăruit.
S, i îndată după aceea vin turcii să-i facă cinste: 300 de
ceaus, i cu turbane mari de paradă. După ei, oamenii suitei:
treizeci de paji ai sultanului, în haine de ceremonie, cu
cucă de argint s, i mici halebarde, as, a cum îi imitaseră în
uniforma copiilor de casă moldoveni, la începutul veacului,
un Radu Vodă s, i un Gas, par Gratiani.

Pajii constantinopolitani sînt îmbrăcat, i în haine ros, ii-
cîrmuzii. cu broderii de aur fin s, i cu fluturi de aur, pînă
la genunchi; dedesupt poartă o cămas, ă de argint pe fond
alb, apoi pantaloni ros, u-aprins s, i ciubot, ele galbene.
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IV. Un arheolog englez în Bucures, tii lui
Brâncoveanu

Un neas, teptat călător englez vizitează principatul mun-
tean pe la mijlocul lungii s, i prosperei domnii a lui Con-
stantin Brâncoveanu.

În april 1702 epigrafistul Edmond Chishull, capelan
la factoria companiei Turciei la Smirna (chaptain to the
factory of worshipful Turkey Company of Smirna1), trecea,
în suita ambasadorului englez la Constantinopol, Paget,
Dunărea la Turtucaia, fiind întîmpinat pe malul stîng de
acel Toma Cantacuzino, care era să treacă la rus, i fără or-
din, în 1711, sperînd a găsi la capătul aventurii sale coroana
principatului muntean: cu el era o strajă de cinzeci de oa-
meni încunjurînd cele două cocii de gală, dintre care una
primes, te pe nobilul oaspete. La popas sînt corturi bogate.

În cale, t, ara e frumoasă, dar pustie; cruci de lemn arată
vechi mort, i necunoscute. Comana răsare pe deal, cu bietul
sat supt zidurile ei; doar apa e bună pentru popasul de
seară. În văi florile primăverii fragede, între care crini
sălbateci. La Popes, tii din Ilfov, satul cronicarului Radu

1Travels în Turkey and back to England. . . printed by W. Bowyer
în the year MDCCXLVII.



Popescu, vestea mort, ii regelui William.
Înainte de Bucures, ti, cocia e adusă de fiii mai mari

ai domnului, Constantin s, i S, tefan, elevi sîrguincios, i ai
Academiei de studii; în jurul lor, cinci sute de ostas, i, o
casă mică domnească lîngă res, edint, a lui Constantin Vodă
e gătită pentru oaspete, „frumoasă s, i elegantă (fair and
gentle), făcută din piatră, acoperită, după datina locului,
cu s, indilă“, care, „cu apartamente după moda cres, tinilor,
putea fi socotită măreat, ă în comparat, ie cu barbarele clă-
diri ale turcilor din vecinătate: în fat, ă e o vastă grădină, la
dreapta alta, ceva mai mică, ambele plăcute s, i dind destulă
umbră s, i verdeat, ă“. Aici, îl cercetează pe sol Brâncoveanu,
venit călare, prin grădinit, ă, s, i întîmpinat la port, ile ei. Ur-
mează învăt, atul unchi al lui vodă, Stolnicul Constantin
Cantacuzino. Ambii sînt descris, i, s, i iată portretele lor:

Domnul „e un factor de bună rînduială s, i disciplină în
t, ară, un învietor al arhitecturii s, i îndemnător al învăt, ăturii
în Bucures, ti s, i în alte locuri ale principatului, în care a in-
trodus două ori trei tipografii s, i a publicat în ele unele cărt, i
de folos pentru învăt, ătura s, i edificat, ia bisericii greces, ti.
Are cam patruzeci s, i s, apte de ani s, i zece copii, patru din
ei băiet, i, cel de al doilea”, – S, tefan –, „în vrîstă de aproape
patrusprezece ani, bine instruit în latines, te s, i greces, te.
E de o fire afabilă, blîndă s, i curtenitor, generos, cu grijă
de cres, terea familiei sale s, i mare sprijinitor al religiei; de
aceea e darnic în cheltuieli pentru tipărirea s, i scoaterea
de cărt, i, înălt, area de mănăstiri, împodobirea de biserici
s, i alte acte de pietate”. Stolnicul, „un om în vrîstă care a
călătorit în multe părt, i ale Europei, priceput în discut, iile
bisericii lor ca s, i în unele s, tiint, i liberale, bine init, iat în
politică, s, i prin sfaturile lui mai ales sprijinia pe domnul
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de acum, spre cinstea s, i folosul t, erii”2.
A doua zi vizita ambasadorului la domn, care-l primes, te

la scări, îi vorbes, te un ceas s, i jumătate s, ;-l duce la masă,
„sumptuoasă”. Lîngă ei doi, as, ezat, i, fiii pomenit, i ai lui
Brâncoveanu, ginerii, boierii; de altă parte suita engleză
cu Toma Cantacuzino. Prinz de „măcar s, apte ceasuri”, cu
mult vin bun s, i toasturi pentru sultan, pentru împărat,
pentru regina Angliei, în salve de tunuri; se adauge, de
domn chiar – „deosebită curtenie, ospitalitate s, i amabi-
litate“ –, urări pentru tot, i străinii de fat, ă. La urmă vodă
îmbracă pe musafir cu un caftan scump. „Palatul print, ului,
cu apartamentele s, i grădinile alipite e în adevăr nobil s, i
măret, , s, i, cu toate că nu poate fi comparat cu unele din ale
altor print, i cres, tini, e mult preferabil acelora în care turcii
ignorant, i atît de ambit, ios se complac.”3

La 26, după biserică s, i predica obis, nuită, vizită la pa-
triarhul de Ierusalim, Hrisant Notara, cărturar de frunte
s, i îndemnător la s, coli în ambele noastre t, eri. Pe înaltul
cleric îl află într-un han făcut de Brâncoveanu, „cu aparta-
mente largi s, i prăvălii”, cedat Sf. Mormînt, căruia-i dă la
douăzeci de pungi pe an: e Sf. Gheorghe Nou.

Un astfel de vizitator nu putea să neglijeze tipografia.
Se lucrează atunci la o carte arabă pentru patriarhul de
Antiochia, la un Chiriacodromion al lui Maxim. Chishull
cumpără mai multe cărt, i, între care un liturghieriu. I se
vor da cărt, i greces, ti de supt aceste teascuri, între altele
una plătită de influentul boier Gheorghe Castriotul; Con-
stantin Cantacuzino s, i-a adus prinosul4.

Iar se schimbă vizite între vodă s, i Paget, urmînd aceea

2Reprodus în Revue historique du sud-est européen, 1, p. 405.
3Ibid., p. 406.
4Ibid., p. 467.
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la stolnic. De la acesta se capătă un frumos cal românesc,
de la Brâncoveanu alt, i doi. Celui dintîi i se trimete în
schimb un inel de diamant în valoare de 300 de funt, i.

Cum, seara, se cercetează Cotrocenii, socotit, i ca zidi-
rea cea mai frumoasă a t, erii, avem descrierea mănăstirii,
as, ezată între copaci bătrîni, vii, grădini s, i întinse pajis, ti.
Intre chiliile pentru patruzeci de călugări s, i ce mai trebuie
pentru obs, te, biserica sprijinită de pilas, tri, zugrăvită s, i
aurită, cu mormintele s, i portretele Cantacuzinilor, lîngă
care tuiurile s, i steagul, pe lîngă un prapur cu Treimea
(„another called the paschal coloures”)5.

Înainte de a părăsi Bucures, tii, descrierea oras, ului. În
jur mahalale cu case supt pămînt; în mijloc curtea cu casele
boierilor; ziduri de piatră, grădini între uluci groase de
stejar, coperis, uri de s, indilă; străzile sînt podite. „Vederea
totalului e plăcută la distant, ă, din cauza multelor case ale
boierimii, a palatului print, ului s, i a numeroaselor biserici
s, i mănăstiri.”

Dar t, ara, care dă turcilor tribut de 320 de pungi, e, cu
toată product, ia „de ceară, miere, piei, cai, sare“, săracă,
t, eranii, s, erbi, stînd în bordeie mai mult.

Întîiul popas spre munte e la Cret, ules, ti, unde Brânco-
veanu face, lîngă un lac, casa fiului mezin. Al doilea e la
Tîrgovis, te, unde sălas, ul e la curte. Casa de vară e frumoasă,
de piatră, regulată, „comparabilă cu cele din cres, tinătatea
mai civilizată”; splendide grădini. Încunjurimea place că-
lătorului. Capitala, părăsită din cauza trădării lui Ghica
– a se ceti: Mihnea –, recapătă de cinci ani pe domn, cu
condit, ia de a nu face întărituri; se îndeamnă boierimea
a-s, i reface s, i ea casele. La Dealu frumoasă mănăstire cu
păret, ii de piatră sculptată.

54 Ibid., 408.

440



Pe la Izvoare se urmează Dîmbovit, a, cînd pe un mal,
cînd pe altul. Pe pajis, te supt dealuri Cotenes, tii. Mai de-
parte Dragoslavele s, i Rucărul (se merge cu harta, de curînd
descoperită, a stolnicului în mînă) cu casele de lemn prin
coperis, ul cărora iese fumul.

Cînd se ajunge la punctul de unde se trimet înainte
bagajele în Ardeal, învăt, atul vizitator face istoria t, erii, cu
multe s, tiri de folos: primul tribut de 320 de pungi fat, ă de
peste 60 ale Moldovei; moneda: lei olandezi s, i Venet, ieni,
„s, ferturi” polone, bani (bains) saxoni, 132 la un leu; oaste de
20 000, din care un s, fert s, i în timp de pace: limba, „ames-
tec stricat de latines, te s, i italienes, te, în care s-a întîmplat
a se primi s, i cîteva cuvinte turces, ti s, i slave”; vinuri bune;
lege grecească, dar „mi s-a asigurat că în unele biserici
era admisă limba valahă; cel put, in au adesea Scriptura s, i
alte oficii în această limbă, dar liturghia însăs, i mai rar” –
e tocmai marea reformă a epocei. Bisericile, s, i cu toacă,
pline de fresce s, i cu iadul la intrare, sînt „foarte frumoase,
bine zidite, bogat împodobite, din biels, ug zugrăvite“.

La hotarul Ardealului, soli: contele Mihail Mikes s, i
delegat, ii Bras, ovului, cavalerie imperială; cazacii munteni
se retrag. Branul salută cu douăzeci s, i unul de tunuri pe
ambasador. I se pare că alături e locul înfrîngerii lui He-
issler (la Zîrnes, ti). Se atinge Rîs, novul, unde iar castelul
dă drumul tunurilor. La Bras, ov soldat, i de-a lungul stră-
zilor. De sus, se prives, te oras, ul, în care nu se uită „fru-
moasa biserică românească” din S, chei; Biserica Neagră
a trecut prin focul cel mare; coperis, urile sînt de s, indilă.
Codlea, Vlădeni, unde pleacă Toma Cantacuzino, lăsînd
încă două cărt, i din partea stolnicului. S, ercaia s, i malul Ol-
tului, Făgăras, ul, „mare, dar împrăs, tiat“ (paroh calvin care
a învăt, at în Olanda), Ucea, „sat numai de români”, „foarte
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încîntătorul Porumbac”, unde întîmpinare din partea ge-
neralului de la Sibiiu; castel al lui Apaffy. Dincolo de Olt
apare generalul Rabutin s, i sibiienii. În oras, bat tunurile.
Apoi Paget va merge la Cluj.

Pe aici românii sînt păstori, cari s, i-ar oferi copiii ca
să-s, i scape vit, eii – cine i-o mai fi spus-o bunului arheolog
s, i asta?!
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V. Călători apuseni supt Brâncoveanu s, i
Nicolae Mavrocordat

Am văzut din Chishull că el a căutat să se puie în con-
tact cu reprezintaut, ii bisericii ortodoxe. Că a fost la Sf.
Gheorghe, care era pe vremea aceea mănăstire, cu han,
închinată patriarhului din Ierusalim, întret, inîndu-se din
veniturile lui (pe lîngă aceasta era hanul lui S, erban Vodă s, i
altele mănăstires, ti). În ce prives, te tipografia, în Moldova
de la 1670, se făcea aceeas, i operă în mănăstirea Cetăt, uia,
de lîngă Ias, i. S, i era un grec foarte influent, care mai
multă vreme a fost ca un fel de supraveghetor al întregii
noastre viet, i religioase s, i culturale, patriarhul de Ierusa-
lim Dosoftei, care, Ierusalimul fiind pe atunci în deplină
decadent, ă nu stătea acolo, în amestecul cu turcii, care nu
era foarte agreabil, ci aici, unde toate onorurile-l as, teptau.

Astfel, în epoca lui S, erban s, i a lui Brâncoveanu în Mun-
tenia, a lui Duca Vodă s, i Constantin Cantemir în Moldova,
el a pus bazele culturii superioare greces, ti în aceste re-
giuni, tipărindu-se cărt, i de foarte mare important, ă, din-
tre care unele nici n-au mai fost reeditate după aceea, ca
Istoria patriarhiei din Ierusalim, imensul tom cu splen-
did tipar care este s, i azi în mînile tuturor cercetătorilor.
Tot ceea ce grecitatea avea mai distins în domeniul artei



tipografice, ca s, i în acel ai literaturii venea aici la noi.
Multă vreme am crezut că aceasta este o umilint, ă;

acum nu mai e nici un motiv să credem aceasta, pentru
că, de fapt, nu noi cedam înaintea culturii greces, ti, ci era
altceva: noi deveniserăm patroni ai culturii greces, ti, cum
deveniserăm patroni ai ortodoxiei prin aceea că asupra
noastră trecuseră toate datoriile în acelas, i timp cu tot
prestigiul, toată influent, a s, i toată situat, ia de hegemonie
a împărat, ilor Bizant, ului. Prin urmare, aceasta nu este
un element de scădere, ci pentru domnii nos, tri unul de
înălt, are. Cheltuiala era foarte mare, însemnătatea în toată
lumea orientală a lui Constantin Brâncoveanu a fost însă
extraordinară, numele lui fiind cunoscut pînă în cele mai
depărtate locuri din Orient.

Căci, pe lîngă tipar, se mai adăugia nesfîrs, ita pomană
pe care a făcut-o el timp de douăzeci de ani s, i mai bine pen-
tru ment, inerea rosturilor ortodoxiei Întregi: patriarhiile
toate erau în legătură, cei patru patriarhi fiind deprins, i să
se uite la dînsul în toate nevoile lor s, i să-i ceară ajutorul.
Numirea lor însăs, i era totdeauna determinată de voint, a
Brâncoveanului, precum înainte fără voia lui Vasile Lupu
s, i lui S, erban Cantacuzino nu se putea as, eza nici un grec
pe un scaun patriarhal, iar, dacă se întîmpla ca unul să
cadă jertfă intrigilor, el se muta la noi, cum a fost cazul cu
Dionisie patriarhul de Constantinopol s, i domnul făcea tot
ce era cu putint, ă ca să-l aducă din nou în scaunul lui1.

Dar avem s, i multe s, tiri despre călătorul de un carac-
ter cu totul particular s, i de o important, ă, pentru vremea
de atunci, extraordinară, care e Paget. El dorea să cerce-
teze locurile noastre, s, i prin urmare a luat toate măsurile

1V. Memoriile mele la Academia Română, vol. XXXVI, XXXVII s, i
XXXVIII.
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pentru ca drumul, în loc să se facă pe calea obis, nuită spre
Apus, s, i care ar fi dus prin Adrianopol, Nis, s, i Belgrad, să
se urmeze prin regiunile noastre. Era întovărăs, it de o su-
ită de mai multe persoane: de fratele lui s, i de un număr
de „boieri”, cum spune cronicarul T, erii Românes, ti, Radu
Greceanu2, care pomenes, te despre această călătorie.

Drumul pe care-l urmează Paget probabil că e descris
în rapoartele sale inedite, dar ne mai putem sprijini pe
notit, e din alte izvoare diplomatice s, i mai ales pe cele cîteva
pagini pe care le dă cronicarul nostru.

Paget se opres, te la Turtucaia, – cel dintîi călător dintre
mult, i ce vor fi întrebuint, at acest drum, care înseamnă
vadul. De aici trece la Oltenit, a, ca s, i alt, ii din secolul al
XVIII-lea.

Îndată ce atinge pămîntul t, erii, i se trimite din par-
tea domnului o solie, alcătuită din doi boieri cari proba-
bil aveau cunos, tint, ă de limbi străine, Toma Cantacuzino,
care va fugi la rus, i în 1711, s, i Pătras, cu Brezoianu. Mer-
gînd mai departe, pînă la Popes, ti, este întîmpinat de cei
doi fii mai mari ai Brâncoveanului, Constantin s, i S, tefan,
întovărăs, it, i s, i ei de un număr de boieri: doi Cantacuzini,
Mihai s, i S, erban, apoi Radu Izvoranu. Beizadelele erau ti-
neri foarte bine crescut, i, s, i la s, coala grecească a lui S, erban
Vodă, căci tatăl lor nădăjduia să întemeieze o dinastie.
Fiind atît de bogat s, i de influent, cunoscător al tuturor
lucrurilor turces, ti, prin minte nu i-ar fi putut trece catas-
trofa de la 1714 s, i biruint, a unor dus, mani pe cari atunci nu-i
avea încă, fiind oameni din prejma lui, cari-i cunos, teau
toate secretele diplomatice.

Cei doi fii de domn introduc pe Paget, „omul cel mare,

2Viat, a lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, Ed. S, tefan B. Greceanu,
Bucures, ti, 1906.
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cinstit s, i înt, elept”3, în carătă domnească, cu suita de călări,
prin Văcăres, ti, la Bucures, ti (în april 1703). Impresia pe
care i-a produs-o oras, ul nu o s, tim, avînd numai descrierea
lui Chishull. Găzduit în casele de boier ale Brâncoveanu-
lui, Paget, care mult, ămes, te, prin patru de-ai lui, între cari
fratele oaspetelui, e vizitat întîi de domn în ascuns, acesta
vrînd să afle imediat scopul vizitei. E o întrevedere parti-
culară, „fără alai”, dar cu primire la scara de jos, înainte
de a se ajunge la audient, a solemnă.

Era vremea cea mai frumoasă din an, în care locurile
noastre se înfăt, is, ează în chipul cel mai plăcut. Însemnă-
tatea audient, ei de la 25 se găses, te în cronica lui Radu Gre-
ceanu, care ne face să vedem fastul de care era întovărăs, ită
orice „t, ărmonie“ la curtea bogatului s, i mîndrului domn
muntean. Se trimete o carătă mare s, i alte trei mai mici cu
ginerele brâncovenesc, Radu Ilias, . Fiii domnes, ti duc pe
Paget pe scara cea mare la un fois, or unde este întîmpinat
de vodă. Din fois, or e dus în sala divanului, unde se află
toată partea militară a curt, ii Brâncoveanului, căpitanii,
ceaus, ii, stegarii. Erau as, ezat, i în perfectă ordine, imitînd,
după putint, ă, lucrurile care se vedeau la Constantinopol
în împrejurări de felul acesta. Căci perfecta etichetă con-
stantinopolitană era socotită ca una din datoriile în viat, a
politică ale domnului muntean. În odaia de alături, spătă-
ria cu stelele, stăteau boierii tot, i, după rangul lor. Patru
tunuri salută intrarea aici a solului.

Audient, a t, ine mai multă vreme, vodă fiind pe un pat,
iar Paget în chiar „scaunul domnesc”. Ce au vorbit, evi-
dent, că nu ni va spune cronicarul Brâncoveanului, chiar
dacă va fi s, tiut. Apoi se întinde masa, la care iau loc Paget,
fratele lui, „boierii“ aces, tia englezi la mîna dreaptă, iar

3Greceanu, p. 111.
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boierii t, erii la mîna stîngă. Ce era atunci eticheta mesei
domnes, ti în Muntenia ne-o putem închipui foarte bine
după eticheta pe care o cunoas, tem, în cele din urmă amă-
nunte s, i cu toată precizia dorită, din Descrierea Moldo-
vei a lui Dimitrie Cantemir. Între cele două curt, i, era, în
adevăr, o necontenită emulat, ie, as, a încît supt raportul
îmbiels, ugării s, i strălucirii formelor nici unul nu se lăsa
învins de celait. Dealtfel, în vremea aceasta, cînd Moldova
era prădată de poloni s, i stoarsă de turci, Bucures, tii aveau
o splendoare mult mai mare decît ce se putea descoperi în
Ias, ii sărăcit, i.

Se ridică „sănătăt, i” – toastul se chema as, a: „sănătate“.
În momentul în care se ridică ele, cum s, tim din toate iz-
voarele, se dă drumul din nou la cele patru tunuri din fat, a
palatului s, i la „pus, ti“. Se bea foarte mult. Aceasta, cu tot
caracterul lui oficial, o înseamnă Radu Greceanu, care la
urmă spune că ambasadorul s, i „boierii“ lui s-au îmbătat
cu totul, „măcar că de nimeni n-au fost silit, i“, adaugă cro-
nicarul. Un „contes, cu spinare de samur“ e darul domnesc
către ambasadorul englez. Carăta fiind la îndemînă, am-
basadorul s, i suita sînt dus, i înapoi acasă.

Văzurăm că a doua zi vodă vine prin grădini la amba-
sador. Urmează apoi audient, a de congediu, suita engleză
singură întovărăs, indu-l4, pînă în „fois, orul cel mare despre
grădini”. Se pregătes, te alaiul de plecare. I se dă ambasa-
dorului conducerea ginerelui domnului s, i trupe, care-l
întovărăs, esc pînă la margenea Bucures, tilor, lăsîndu-se cu
călătorul un „steag de slujitori”, un cortegiu militar, care
merge pînă la granit, ă.

Drumul pe care-l urmează acum îl cunoas, tem din atî-
tea izvoare contemporane: el suie cursul Dîmbovit, ei. Se

4Greceanu, p. 113–4.
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pomenes, te s, i popasul pe care l-a făcut ambasadorul, la
Rucăr, după nouă alte „conace” – nu s, tiu dacă era caran-
tină în momentul acela, dar pentru astfel de călători nu
se t, inea samă de prescript, iile ei. De la Rucăr Paget trece
în Ardeal, „în t, inutul nemt, esc”, zice Greceanu, fiindcă de
cît, iva ani de la pacea care s-a încheiat la 1699 în Carlovăt,
Ardealul era în stăpînirea austriecilor.

Aceasta este călătoria lui Paget.
Am spus că sensul politic nu-l vom putea afla decît

în momentul cînd rapoartele diplomatice engleze vor fi
tipărite s, i Paget însus, i va vorbi. Socotelile domniei nu
pot aduce decît amănunte materiale. S, tim însă un lu-
cru: că Brâncoveanu avea oarecare greutăt, i cu austriecii
în ce prives, te ruperea relat, iilor biserices, ti ale românilor
din Ardeal cu scaunul arhiepiscopal de Tîrgovis, te, de care
atîrna mitropolia ardeleană. Cînd au venit imperialii în
Ardeal, gîndul lor a fost să se sprijine pe o parte măcar din
populat, ia numeroasă a românilor din această provincie
împotriva privilegiat, ilor, a ungurilor s, i sas, ilor, oameni cu
pretent, ii, pe cînd românii erau bucuros, i să se ridice către
situat, ia de „nat, ie politică”. Deci, pentru ca aces, ti români
să fie numai în mînile împăratului, se va desfiint, a legă-
tura ierarhică religioasă ce aducea atîta schimb de idei s, i
aspirat, ii politice între ardeleni s, i noi.

Relat, iile dintre Brâncoveanu s, i austrieci, o bucată de
vreme rele, s-au îmbunătăt, it pe urmă, în paguba lui, căci
a ies, it compromis din ele. Ceea ce-l durea însă pentru mo-
ment era aceasta: că legăturile tradit, ionale, care t, ineau
de atîtea secole, care aduseseră s, i atîta folos pentru popo-
rul românesc, fuseseră rupte. Mitropolitul Ardealului va
fi prefăcut într-un simplu episcop, mutat apoi din Alba
Iulia la Făgăras, , în colt, is, orul de pămînt care apart, inea
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românilor mai mult decît oricare altul: o degradare a mi-
tropoliei ardelene. S, i, pînă atunci, mitropolitul Atanasie
iscălise cele patru puncte de unire, primise diploma împă-
rătească, pusese la gît un portret al împăratului cu lant, de
aur, fusese petrecut pe străzile din Alba Iulia cu tot alaiul
oficialităt, ii; aici fusese întîmpinat de guvernatorul provin-
ciei, în sala anume pregătită, pentru a i se ceti diploma:
totul ca să se rupă legăturile dintre „t, ară” s, i dînsul, s, i mi-
tropolitul să fie omul „împăratului”. S, i Brâncoveanu a fost
foarte curajos în apărarea drepturilor bisericii muntene,
pînă ce a primit acel răspuns jignitor din partea impe-
rialilor, în care i se spunea că, precum nu se amestecă
împăratul în t, erile românes, ti, as, a să facă bine voevodul să
nu se amestece în lucrurile, împărăt, iei5.

Astfel drumul lui Paget avea s, i un oarecare înt, eles
politic, care a ajuns să aibă o consecint, ă politică, aceea
de a stărui pentru legăturile ierarhice ale vlădicăi arde-
lean cu Muntenia. Dealminteri Paget va fi primit bucuros,
această intervent, ie s, i pentru alte motive: englezii s-au ară-
tat mai dus, mani fat, ă de catolicism decît mult, i alt, ii cari
au îmbrăt, is, at deosebitele forme ale protestantismului; ei
au fost mai militant, i s, i au rămas as, a pînă în zilele noas-
tre. Dar, deoarece ortodocs, ii pe vremea aceea negociau
cu protestant, ii, – s, i îndemnul a venit din partea celor mai
cult, i, adecă din partea acestor din urmă –, lui Paget îi con-
venea să vorbească în numele bisericii greces, ti, prezintînd
pe cea anglicană ca patroană a acestei biserici, pe un timp
cînd arhiepiscopul de Canterbury, s, eful aceleia, scria gre-
cilor în vederea unei legături între cele două organizat, ii.

Printr-o serie de ofit, eri austrieci, din cari vom alege
unul singur mai tipic, cunoas, tem împrejurările din Olte-

5Iorga, Istoria bisericii, II, p. 3 s, i urm.
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nia numai în epoca ocupării de imperiali (1718–39). Austrie-
cii au venit aici cu planuri foarte mari: populat, ia însă a fost
nemult, ămită de la început din foarte multe motive. Ea era
deprinsă cu o administrat, ie patriarhală foarte crut, ătoare,
iar noii stăpîni au introdus un aspru regim de contabi-
litate în sens occidental, jupuind pe fiecare tocmai cum
scria la carte; au călcat privilegiile boierilor, supuindu-i la
impozite: au călcat privilegiile clerului, acordînd protect, ie
specială bulgarilor catolici s, i instalînd un episcop al aces-
tora, care a funct, ionat o bucată de vreme la Craiova; au
nemult, ămit s, i pe t, erani, din cauza caracterului cu totul
precis s, i neiertător al cererilor de impozite, cît s, i din ca-
uza prestat, iilor nesfîrs, ite pentru facerea drumurilor s, i
căzărmilor. Doar au făcut calea pe Olt de ia Cîineni, Ar-
xavia, cum ziceau ei. Pe lîngă aceasta populat, ia mai era
jignită s, i din alt motiv: oamenii făceau comert, mai ales
cu porci, – căci boierii olteni în special, ca s, i bogat, ii din
Serbia, cu porcii s, i-au făcut mai ales averile. Cînd au venit
austriecii, au scăzut valoarea monedei turces, ti, au distrus
valuta, iar, pe de altă parte, au pus toate piedecile spre a
opri comert, ul cu Turcia, s, i, cum ei, austriecii, cumpărau
cu pret, uri de rechizit, ie, au ruinat cu desăvîrs, ire t, ara, as, a
încît tot, i ajunseseră a fi contra lor. Pacea de la Belgrad a
fost salutată deci cu bucurie mare, căci s-a putut uni t, ara
de dincolo de Olt cu domnia din Bucures, ti.

Dar, cît au stat aici austriecii, au făcut hărt, i. Memo-
riul de care o să fie vorba acuma, redactat între anii 1718 s, i
1730, este o explicat, ie pentru o hartă de acestea6. Totus, i ici
s, i colo se găsesc descrieri care ni sînt folositoare. As, a se
vorbes, te de mănăstirea Cornetul, de Cozia, de Vodit, a lîngă
Vîrciorova, care atunci nu era cu totul în ruine, căci is, i

6Hurmuzaki, IX, p. 620 s, i urm.
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as, ezase aici lagărul generalul Veterani pe vremea lui Brân-
coveanu. Ofit, erul află Strehaia într-o stare de conservat, ie
perfectă: o pune în legătură cu Mihai Viteazul. Afară de
aceasta pomenes, te de mănăstirea Brâncoveni din Romanat, i,
de care se îngrijise Constantin Brâncoveanu în ultimul
timp7.

Între oras, e, Craiova este înfăt, is, ată ca înfloritoare, avînd
un bîlci care t, inea patru săptămîni, cu un han al companiei
orientale, proprietatea egumenului de Hurez, mănăstirea
lui Brâncoveanu, apoi cu un han al negustorilor, avînd s, i
un fois, or, s, i în sfîrs, it un han de rînd, unde poate să vie
oricine. Acest han fusese ars de turci s, i se întrebuint, a ca
magazin militar. În Craiova, unde domnul venea din cînd
în cînd cu prilejul bîlciurilor, erau s, i case domnes, ti, ale
căror urme nu se mai cunosc. Se pomenes, te în treacăt de
Caracal, s, i se spune că aici fusese res, edint, ă domnească,
desigur a lui Mihai Viteazul, ca s, i Rîmnicul-Vîlcii. Dar în
rîndul întîi se recomandă ca viitoare capitală a Olteniei, ca
aceea care trebuie să fie aleasă de preferint, ă, Tîrgul-Jiului,
în bune legături cu Ardealul, putînd fi apărat mai sigur,
de către Carpat, i. Severinul pe vremea aceea nu era decît
„Turnul”, care este descris pe scurt: oras, ul s-a întemeiat pe
vremea Regulamentului organic, res, edint, a judet, ului fiind
înainte la Cernet, i. Pe lîngă aceasta ni se vorbes, te de Baia
de Fier, de Baia de Aramă. E vorba chiar de Islaz unde,
se spune, s-ar vedea baza unui pod de lemn care ar fi fost
odinioară aici, s, i s-ar fi găsit multe monede.

Ceea ce cred că poate interesa iarăs, i este că mărcile ol-
tene, as, a cum le cunoas, tem, nu existau înainte de ocupat, ia
austriacă; generalul Stainville este cel care le-a hotărît, s, i

7Înfăt, is, ările de austriaci ale acestor mănăstiri în Archivele Olteniei
din Craiova, 1927-8.
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cred că s, i mărcile celorlalte judet, e s-au luat după cele im-
puse Olteniei de generalul austriac.

În afară de informat, iuni geografice ofit, erul are oare-
care s, tiint, ă despre trecutul t, erii. Vorbes, te de sarmat, i, de
împăratul Traian, de Isaac Anghelul s, i de altele.

În ce prives, te limba noastră, se recunoas, te că este de
origine latină s, i că ar fi sămănînd mai mult cu latines, te de-
cît limbile romanice din Apus. Oltenia o apreciază foarte
mult, ca una ce este un adevărat bulevard pentru Ardeal.
Trebuie să fie t, inută cu orice pret, , s, i se cere să fie comple-
tată cu Lovis, tea arges, eană.

T, ara-i pare anonimului foarte sănătoasă, aierul fiind
ves, nic în mis, care; de jur împrejur a fost ciumă, numai
aici nu. Cîrmuirea numără un ban s, i vornici cari au fost
prefăcut, i în funct, ionari statornici pe vremea austriecilor.

Se ating s, i deosebitele clase sociale. Despre religia
t, erii se arată că sînt prea mult, i preot, i, uneori pentru un
sat patru, iar pentru un tîrg s, i zece. Aceasta venea din
faptul că, atunci cînd un t, eran nu voia să plătească birul,
mergea la Vidin ca să dea ceva vlădicăi grecesc, care-l făcea
preot, s, i, din momentul ce era preot, nu mai plătea birul.
Simpli t, erani, unii nici nu cetiau bine, s, i nu înt, elegeau
slavones, te.

Nu trebuie să uităm însă că pe vremea aceea în mănăs-
tirile noastre se lucrau traducerile admirabile din greces, te
care fac cinste acestor lăcas, uri.

Preot, ii plăteau episcopului o dată sau de două ori pe
an trei-patru lei.

Vorbind de boieri, se arată că n-au mai multă cultură
decît clerul; îs, i cresc foarte rău copiii. Aces, ti copii nu sînt
dedat, i exercit, iilor cavaleres, ti cu care erau deprins, i cei din
aristocrat, ia austriacă; cres, terea ce o capătă este ca să facă
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dintr-îns, ii „gute czakoys”, adecă „buni ciocoi”.
Ciocoi, „ciocoinici”, precum am găsit într-o cronică a

lui Matei al Mirelor, de prin anii 1620, înseamnă încasa-
tori abuzivi de impozite. S, i, ni spune călătorul austriac,
părint, ii îi trimet ca să încaseze dijma oilor. Dealminteri,
adaugă tot el, sînt inteligent, i, de o inteligent, ă nativă, pe
care n-o îngrijesc. Iar, pe lîngă aceasta, sînt foarte s, iret, i
(verschmitzt).

În ce prives, te pe t, erani, se afirmă ceva care merită într-
adevăr să fie relevat: ofit, erul, care venea din statul austriac,
unde t, eranul era s, erb s, i n-avea voie să se mute de pe mos, ie,
constată că la noi nu era s, erbie. Numai pe vremea Regu-
lamentului organic s-a venit cu teoria că t, eranul fusese
s, erb, s, i s, i-au făcut proprietarii mare milă că-i mai iartă
din datorie. Se zice aici cu privire la t, erani: „t, eranul nu e
s, erb, ci numai t, iganii sînt îndatorat, i cu trupul lor s, i tre-
buie să servească nobililor”. Mai departe: „pentru că însă
mult, i din acei t, erani nu sînt mos, neni sau oameni as, ezat, i
cari să aibă pămîntul lor, s, i trebuie să se facă plugari pe
pămîntul boierului, de aceea de multe ori sînt tratat, i des-
tul de aspru”. Erau supus, i la un număr de zile de lucru,
pe care fanariot, ii le-au fixat la douăsprezece, ceea ce era
foarte favorabil, s, i la dijmă, care nu se lua niciodată – lucru
foarte interesant – din livada sau grădina de legume pe
care o sădise însus, i t, eranul, ci numai de pe cîmpul unde
se cheltuise munca lui: se plătea dijma, s, i nu mai mult.

Comert, ul se făcea cu Ardealul.
Mult, i români sînt cizmari, croitori, curelari, tabaci,

iar restul îl fac t, iganii cari cunosc toate mes, tes, ugurile, ca
s, i muzica.

Cu privire la obiceiuri, se înseamnă că t, eranul mă-
nîncă mămăligă; boierii nu consumă pîne, ci azimă. În
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ceea ce prives, te îmbrăcămintea, portul lor samănă cu al
polonilor, portul t, eranilor este acelas, i, neschimbat pînă
acum.

Se arată s, i cîte ceva în ce prives, te obiceiurile lor: de
exemplu cînd moare o rudă, bărbat, ii din familie umblă cu
capul gol, as, ezînd, cînd plouă sau e frig, o bucată de pînză
care atîrnă pe spate.

În product, ia t, erii, se mai observă că, pe lîngă exportul
de porci, se trimet pînă la 1 000 de saci de lînă în Ardeal.

Minele se arată neîngrijite, de frica turcilor, des, i se
citează aurul care se scurge pe Olt, adăugînd că trebuie
să se caute locul de unde vine metalul, ceea ce nu poate
lipsi. Se amintes, te că erau „băies, i” pe Lotru, s, i că pe valea
Lotrului se află o localitate „Rudăreasa”, care arată iarăs, i
exploatarea de mine.

În ce prives, te sarea, 40 000 de florini se plătesc ca
arendă pe an de acel care ia acest venit.

Despre locuint, ile t, eranilor se aduc înainte lucruri pe
care nu le putem admite, anume: casele sătenilor ar fi fă-
cute din porunca nemt, ească. Adevărul este că în acel timp
bordeiele covîrs, eau ca număr locuint, ile de deasupra pă-
mîntului. S, i aceasta se explică foarte us, or prin faptul că oa-
menii, ascunzîndu-se în bordeie, scăpau mai us, or de stoar-
cerile turcilor s, i preferau, cu toate neajunsurile, sistemul
locuint, ilor subterane. Austriacul pretinde că „locuint, ile
erau înainte supt pămînt, ceea ce se numes, te bordeie, dar
că s-a poruncit să se facă apoi case deasupra pămîntului”8.

Înainte de-a trece la alte izvoare ce privesc domnia
lui Nicolae Mavrocordat, cîteva observat, ii asupra epocei

8Pentru descrierea ofit, erului Schwanz von Springfeld v., după
Ungarisches Magazin, III, p. 179 s, i urm., Engel, Gesch. der Walachey,
p. 43.
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fanariote însăs, i în felul cum o judecăm acum s, i împotriva
felului cum era judecată cu douăzeci de ani în urmă9.

Nu este adevărat că în Muntenia după S, tefan Canta-
cuzino, care a fost prigonitorul s, i înlocuitorul la domnie
al lui Constantin Brâncoveanu, pentru doi ani de zile, ca
să isprăvească s, i el ucis de turci, sau că în Moldova, după
trecerea lui Dimitrie Cantemir, s-ar fi petrecut ca o ru-
pere de continuitate, ca o catastrofă în istoria noastră,
că pînă atunci, adecă, a fost viat, ă românească, cu carac-
ter nat, ional, s, i deodată tot caracterul nat, ional a dispărut,
toate elementele românes, ti au fost înlăturate s, i au venit
grecii, cum ar fi venit barbarii evului mediu, cari nici ei
nu erau as, a cum ni-i închipuiam, ca să substituie carac-
terul lor caracterului indigen. Profundă eroare! Noi am
fost un popor care n-am s, tiut cu ce să ne mîndrim, s, i erau
lucruri cu care am fi putut să ne mîndrim s, i am crezut că
ne putem mîndri cu lucruri care, privite bine, contribuie
să ne umilească.

Căci ce fel de popor am fi fost noi dacă am fi sufe-
rit o astfel de invazie, dacă am fi lăsat în felul acesta să
dispară tot tezaurul tradit, iilor de autonomie politică, de
guvernare prin noi îns, ine? Am fi fost vrednici atunci, nu
numai de această coples, ire, dar de orice altă tiranie. De
fapt, n-a fost as, a. Grecii erau amestecat, i de mult în viat, a
noastră, încă din secolul al XVI-lea, iar în comert, încă
din al XV-lea. Dintre doamnele lui S, tefan cel Mare, una
a fost o rusoaică din Chiev, dar alta, Maria, era o greacă,
din Mangup. Atît, ia domni fuseseră înainte de aceasta de
sînge grecesc, atît, ia români au fost crescut, i la Constanti-
nopol, vorbind greces, te mai bine ca românes, te; negustori

9Cf. expunerea mea Cultura română supt fanariot, i, în Două
conferint, i, Bucures, ti, 1898.
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greci invadaseră amîndouă t, erile noastre. Tot, i aces, tia
nu veneau însă în calitate de stăpînitori, ci în calitatea
oamenilor cari caută pămînt, bani s, i o societate cres, tină
înaintată.

Din partea lor, domnii fanariot, i aveau înrudiri cu di-
nastiile vechi s, i exista la ei un fel de sentiment al necesităt, ii
de a se păstra legătura cu dinastiile de odinioară. Nicolae
Mavrocordat, cînd a venit aici, s-a înfăt, is, at ca succesor al
lui Alexandru Ilias, , din care venea bunica lui. Cînd a pus
să se adune cronicile noastre, – căci, om de înaltă cultură,
el dorea laudă pentru sine, dar înt, elegea să fie pus în le-
gătură cu înfăt, is, area trecutului t, erii peste care ajunsese a
domni –, el a cerut lui Radu Popescu, care a făcut cronica
oficială a domniei lui, să-l prezinte ca descendent al lui
Alexandru cel Bun s, i cu aceasta chiar pornes, te cronica. În
scrisorile lui greces, ti, el arată că, adesea, cetes, te în cro-
nicile românes, ti istoria t, erii. Oamenii cari au stat lîngă
dînsul vorbeau s, i scriau greces, te, precum unii vorbeau
s, i scriau s, i turces, te, nu fiindcă greceasca era limba lor,
ci fiindcă ea reprezintă pentru Orient ceea ce reprezintă
pentru Occident limba latină în învăt, ămîntul iezuit.

Se poate crede că boierii de t, ară s-ar fi lăsat înlăturat, i?
Trebuie să nu-i cunoască cineva ca să afirme aceasta. Erau
oameni foarte dîrji, cari apărau drepturile lor cu orice pret, .
Nicolae Mavrocordat, deprins cu regimul strict turcesc,
într-o vreme cînd turcii erau particular de aspri ei îns, ii,
a închis pe boieri, i-a condamnat la moarte, ceea ce nu
se obis, nuia de multă vreme în t, erile noastre, dar tocmai
aceasta arată că acei boieri nu se puteau manevra us, or. De
aceea a băgat în beci la Ias, i pe boierii moldoveni, de aceea,
în Muntenia, a trebuit să recurgă la execut, ii capitale, în
1716, fat, ă de amenint, area năvălirii imperialilor germani.
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Fiul lui, Constantin Mavrocordat, a refuzat să primească
de la ispravnici rapoarte scrise în greces, te. O s, coală de
preot, ie în limba românească a fost introdusă în epoca
aceasta fanariotă. Limba românească a înlocuit în biserică
limba slavonă fără a fi concurată de limba grecească în
această epocă a fanariot, ilor: întîia oară cînd s-a cîntat
liturghia în românes, te de la un capăt la altul a fost atunci,
la începutul veacului al XVIII-lea, pe cînd pe vremea lui
Brâncoveanu în românes, te era scris în cărt, ile biserices, ti
numai ceea ce trebuia să facă preotul, iar ceea ce trebuia
să spună era în slavones, te: Evanghelia, Vechiul Testament
erau în românes, te, dar serviciul divin se făcea în limba
slavonă.

Pe vremea lui Nicolae Mavrocordat, care a domnit de
două ori în Moldova s, i de două ori în T, ara Românească, că-
lătorii sînt put, ini. Erau străini la curtea lui vodă, întrebuint, at, i
ca secretari, cum a fost Fonseca, un Nicolae Wolf, polon,
fires, te Del Chiaro, dar călători cari să scrie despre cele
văzute la noi sînt foarte put, ini. Unul dintre dîns, ii, despre
care vorbim acuma, era un sas din Bras, ov, S, tefan Bergler,
om foarte erudit, care a fixat textul multor opere clasice,
ba chiar al lui Aristofane, s, i stătea în legătură cu casele
editoare din Lipsea. El a dat s, i o traducere în latines, te a
cărt, ii Despre Datorii a lui Nicolae Mavrocordat (De Offi-
ciis, acelas, i titlu ca s, i al lui Cicerone). Lui vodă i-a plăcut
foarte mult această edit, ie s, i a poftit pe Bergler să vie în
t, ară. Aici l-a atras traiul bun, fiind s, i foarte bet, iv. A stat
pe lîngă domn o mult, ime de vreme, trăind pînă aproape
de 1730. Ba a fost s, i la Constantinopol, unde-l chemaseră
pentru gimnaziul pe care-l sust, ineau domnii nos, tri cu
banii lor, s, i se credea că ar fi murit acolo, dar, după altă
mărturie, e foarte probabil că a murit la noi.
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Dacă a putut fi atras la noi pentru vinul pe care i-l
dădea domnul fanariot s, i leafa ce i-o servea, el este s, i mai
strîns legat de români prin altceva: în adevăr, s-a născut
la 1680, în Blumăna Bras, ovului, avînd drept tată pe un
biet om de-acolo, pe care localnicii îl numesc „Der blesche
Hans”, dar „Blesch“ înseamnă „valah”, român. Era deci de
origine românească.

Din Bucures, ti Bergler a trimis o parte necunoscută
din opera lui Eusebiu, care se afla în celebra bibliotecă a lui
Mavrocordat. Tot din această încunjurime domnească s-
au expediat lui Fabricius, pentru Bibliotheca graeca medii
aevi, s, tiri despre erudit, i în Orient: despre medicul Dimi-
trie Procopie din Moscopole, – deci un român macedo-
nean.

Un alt călător apusean, care, ajungînd aici, a scris
multe lucruri contra lui Mavrocordat, este un grec: Schen-
dus, făcut nobil în Apus, unde a luat titlul de Vanderbech.
Tip foarte interesant, el a intrat întîi în serviciul lui Stain-
ville, generalul austriac comandant în Ardeal.

Fiind la Craiova, Nicolae Mavrocordat l-a chemat îm-
potriva ciumii, dar s, i pentru că el însus, i se simt, ia bolnav,
iar copiii lui – pretinde medicul – sufereau de anume ne-
ajunsuri (unul era epileptic, altul bolnav tot de nervi). A
venit la Bucures, ti, dar s-a întors peste cîtva timp în Ar-
deal. Murind Stainville, a fost chemat din nou în t, ară. Din
Viena, pe un vas, a revenit la Bucures, ti, împreună, spune
el, cu un farmacist s, i alt, i ajutători. Aici a dus-o bine -o
bucată de vreme, pe urmă a fost amestecat într-o afacere
suspectă. În Apus a tipărit o carte despre cele mai bune
leacuri la tot felul de boale s, i, în acelas, i timp, o descript, ie
a minelor de aur s, i alte metale de la noi: minele de la Tis-
mana, cele de la Polovraci, de la Baia de Aramă. În prefat, a
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de la cealaltă carte el se războies, te cu domnul, punîndu-i
în sarcină cele mai oribile lucruri care se pot spune des-
pre un om, pe cînd laudă pe Dimitrie Cantemir, omul cel
foarte învăt, at. A străbătut apoi Italia s, i alte t, eri, murind
cum mor aventurierii. Bogat la un moment dat, el avea 60
000 de galbeni, sumă imensă pentru timpurile acelea.

Pe Nicolae Mavrocordat am spus că-l acopere de toate
calomniile: e de neam foarte prost, rudele lui vînd cărbuni
s, i oi în Orient; doamna nici n-a fost nevasta lui, ci a unui
morar; copiii pe cari i-a avut cu dînsa sînt deci bastarzi;
s, i-a cumpărat tronul; urăs, te pe rudele lui, s, i i-a arătat
un fel de otravă pe care punînd-o în cafea ar fi scăpat de
surori s, i nepot, i, cari erau la Constantinopol; n-a făcut tot
timpul decît să prade pe supus, ii lui. Ignorînd biblioteca
pe care a adunat-o, spune că nici nu s, tie ce se cuprinde în
cărt, ile lui, că toate lucrările cu care se laudă le-au făcut alt, ii.
Domnul ar fi vrut să fure munca lui Dimitrie Cantemir,
Istoria turcească s, i o carte despre „Dacia”, care este tocmai
Descrierea Moldovei. Cînd l-a chemat pe Schendus să
lecuiască ciuma, era plin tot palatul de femei etc.10

10Engel, l.c., p. 42–3; Neuere Gesch. der Walachey, p. 11 s, i urm.
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VI. Opera lui del Chiaro

Înainte de a vorbi despre cel mai important dintre izvoa-
rele de călătorie de ia sfîrs, itul secolului al XVII-lea, Del
Chiaro, cîteva cuvinte despre generalul Marsili, s, i el călă-
tor în părt, ile noastre.

A fost unul dintre cei mai strălucit, i scriitori militari
din acea vreme, autorul unei mari opere de geografie, Da-
nubius Pannonico-mysicus. De loc din Bologna, unde i
se păstrează hîrtiile, în mare parte inedite, cum inedite
sînt:s, i ale altui general austriac care pe la 1688 a fost la noi,
Veterani, el luase serviciu în armata împăratului german,
pe care însă n-a comandat-o în părt, ile noastre, pentru care
strînsese o bogată informat, ie.

Din scrisorile primite el apare pe la noi încă din 1690:
o scrisoare din 1691, februar, e în legătură cu acel drum.

Pe vremea aceea în Muntenia stăpinea de trei ani Con-
stantin Brâncoveanu, s, i războiul continua între turci s, i
austrieci, ajutat, i de poloni: se propunea să se deie Poloniei
partea muntoasă a Moldovei pînă la Bistrit, a.

Am spus că Ioan Sobieski a ocupat o bucată de vreme
Bucovina s, i regiunea mănăstirilor moldovenes, ti; Marsili
semnalează, în ce prives, te regiunea de la răsărit, că era cu
totul pustiită de pe urma războiului.



În septembre 1691, apoi, însărcinat cu o misiune se-
cretă, e primit de domn într-o audient, ă care t, ine nu mai
put, in de s, ase ceasuri. Se s, tie că S, erban Cantacuzino fu-
sese gata să închine t, ara austriecilor, dar cerea anumite
condit, ii de feude în Ardeal s, i Banat, ca s, i respectul tuturor
libertăt, ilor t, erii, ceea ce a împiedecat mai ales negociat, iile
să ducă la bun sfîrs, it. Este deci explicabil că imperialii,
dupa suirea pe tron a lui Brâncoveanu, Încercau să înno-
iască tratativele urmate pe vremea înaintas, ului său mai
ambit, ios, mai întreprinzător s, i mai romantic, pe cînd noul
domn era un om de o strictă realitate, care s-a ferit totdea-
una să se hotărască într-un sens sau altul, s, i a făcut foarte
bine, căci a păstrat, în mijlocul luptelor dintre austrieci,
rus, i s, i turci, integritatea t, erii, des, i în paguba persoanei
sale s, i a copiilor săi, executat, i la Constantinopol ca trădă-
tori fat, ă de Poartă1.

Revenind la audient, a lui Marsili în 1691, vodă l-a oprit
la masă s, i în cursul ospăt, ului s-au ridicat toasturi, s, i pen-
tru împăratul, însă „sotto voce”, încetinel: dealtfel Del
Chiaro ni va spune că se obis, nuia a se face confuzie între
un împărat s, i celait, între sultanul considerat ca împărat
s, i împăratul cres, tin.

Se mai vorbes, te în acelas, i timp de alte lucruri în legă-
tură cu Brâncoveanu, de acel Emeric Tököly pe care turcii
îl as, ezară ca print, în Ardeal, voind să facă din el un rege
al Ungariei împotriva austriecilor. Ba Constantin Vodă
a mers s, i el cu armata turcească în Ardeal de l-a as, ezat
în scaunul de domnie: în biserica săsească din Cristian
el a stat în strană, asistînd la ceremonia care s-a făcut
pentru as, ezarea „Craiului”. Apoi Tököly a venit pe la noi

1V. bros, ura mea Politica lui Constantin Brâncoveanu, Bucures, ti,
1914.
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cu soldat, ii lui unguri, foarte nedisciplinat, i, „curut, ii”, cari
cîtăva vreme au prădat unde au putut numai, pînă ce Brân-
coveanu a izbutit să-i facă să plece din t, ară2.

La 1692, în vară, Marsili este iarăs, i la noi. S, i avem,
din 1694, o întreagă corespondent, ă între dînsul s, i foarte
învăt, atul boier Constantin Cantacuzino Stolnicul, unchiul
lui Brâncoveanu s, i fratele lui S, erban Cantacuzino, omul
de foarte mare influent, ă care o bucată de vreme a con-
dus politica munteană supt stăpînirea nepotului său, pînă
ce, crescînd s, i copiii domnului s, i ai lui Cantacuzino, a în-
ceput acea ură între părint, i de unde a rezultat căderea
Brâncoveanului, suirea lui S, tefan Cantacuzino, fiul lui
Constantin s, i, de pe urma. sistemului de intrigi pe care
Cantacuzines, tii îl inaugurează, s, i pieirea întregii familii3.

Constantin Cantacuzino făcuse studii la Constanti-
nopol s, i la Venet, ia. Avem carnetul lui de student pe cînd
urma la Padova, unde a stat o bucată, de vreme, – car-
net scris în românes, te. S, tia italienes, te foarte bine ca s, i
latines, te, s, i-l interesau lucrurile de istorie: începuse o is-
torie critică a românilor„ pe care n-a dus-o pînă la capăt.
As, a încît Marsili avea cu cine sta de vorbă.

Întrebările lui Marsili s, i răspunsurile lui Constantin
Stolnicul, păstrate la Bologna, au fost tipărite de două ori:
o dată de mine4 s, i, după cît, iva ani, fără să se s, tie de aceasta,
în publicat, ia Muzeului din Saraievo. Sînt răspunsuri, de

2Analele Academiei Române, XXI, p. 64 s, i urm.
3S, tefan Cantacuzino s, i Constantin Stolnicul, ca s, i apoi Mihai Can-

tacuzino, fratele stolnicului, au fost omorît, i, după trecere numai, de
doi ani de zile, de pe urma aceloras, i, crunte obiceiuri turces, ti pe care
ei îns, ii le ajutaseră să fie încetăt, enite fat, ă de noi.

4Analele Academiei Române, l.c. Observat, iile lui asupra Ardealului,
publicate de Maria Emilia Amaldi, în L’Europa orientale, VIII, p. 250 s, i
urm.
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cea mai mare important, ă, care au servit s, i pentru a stabili
că el, Constantin. Stolnicul, este autorul cronicii de care a
fost vorba mai sus.

După aceste lămuriri privitoare la Marsili, venim la
scriitorul italian carea dat o întreagă lucrare despre prin-
cipatul muntean s, i numai despre acest principat, pentru
că în Moldova nici n-a călcat măcar, des, i va fi primit lă-
muriri subsidiare de la boieri cari pe vremea aceea erau
în continue legături cu Moldova. Căci, de fapt, Constan-
tin Brâncoveanu se poate zice că era adeseori s, i domn în
Moldova cum a dorit să se as, eze print, în Ardeal, unde cum-
părase mos, ii s, i avea castele: el îs, i măritase o fată, domnit, a
Maria, cu un fiu al lui Duca Vodă, Constantin (Duculet, ), s, i,
cîtă vreme acest tînăr a fost domn, voint, a Brâncoveanului
era îndeplinită s, i peste Milcov.

Totus, i, des, i nu se putea să fie boier muntean care să n-
aibă cunos, tint, ă de Moldova, des, i totus, i învins, ii în luptele
politice din Moldova s, i tot, i partizanii lui Duca Vodă cel
tînăr căutau refugiu la Bucures, ti pe lîngă Brâncoveanu,
Antonio Maria del Chiaro evită să dea vreo informat, ie pri-
vitoare la cealaltă t, ară românească. Cartea lui, Istoria délit
moderne rivoluzioni della Valachia, e consacrată numai
principatului muntean.

În ce împrejurări a cunoscut acest principat? Domnii
nos, tri, încă din veacul al XVI-lea, aveau nevoie, pentru
legăturile lor cu străinătatea, de o cancelarie latină, un-
gurească sau italiană, de secretari cari să cunoască aceste
limbi. Secretari de aces, tia se întîlnesc s, i în Moldova s, i în
Muntenia necontenit: o fixare a listei acestor secretari ar
face parte dintr-un capitol de istorie culturală care n-ar fi
lipsit de folos.

Pe lîngă aceasta Brâncoveanu nu întret, inea numai
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relat, ii politice cu Apusul, ci, în acelas, i timp, s, i relat, ii eco-
nomice, avînd o mult, ime de bani depus, i la Venet, ia, la
monetăria de acolo, care făcea s, i funct, ie de bancă, as, a-
numita Zecca, vestită în tot Orientul, care mai de mult îs, i
trimetea banii la mănăstirile răsăritene, la Sfîntul Sava
din Ierusalim, de pildă – de unde mitocul Sfintului Sava
din Ias, i supt Petru S, chiopul, care-s, i avea un depozit acolo.
După moartea Brâncoveanului a fost chiar un proces între
agent, ii Doamnei Marica, Nicolae Caragiani, Gheorghe din
Trapezunt, reprezintînd interesele familiei, s, i intre fiscul
turcesc, car dorea să aibă toată averea celui care fusese
condamnat pentru trădare s, i urma să i se confisce tot. S, i,
pe lîngă aceasta, bănuim că Brâncoveanu era amestecat în
exportul foarte însemnat pe care-l făceam către Venet, ia s, i
în importul nostru, mai put, in important, din acest oras, :
stofa scumpă cu care se îmbracau boierii s, i jupănesele, de-
sigur, oglinzi, apoi hîrtia groasă, lustruită, care se fabrica
anume pentru aceasta.

Ce-o fi făcut Del Chiaro înainte de a veni la noi, nu pu-
tem s, ti. Lucru mare în t, ara lui desigur n-a fost. Cartea însă
e plină de informat, ii pret, ioase, put, in cam fără ordine ex-
puse, pierzînd firul, reluîndu-l, ba alteori pierzîndu-l fără
a-l putea relua. E împărt, ită în două părt, i, s, i împărt, irea
nu e tocmai comodă. Căutăm deci a fixa capitolele mai
metodic.

La noi pare a fi venit la 1709. Într-un loc spune că la
1710 a făcut drumul de la Belgrad la Bucures, ti, dar se poate
să fie o confuzie s, i din cauza datei cînd se începea anul în
Apus s, i la noi (noi începeam la 1 septembre). În Bucures, ti
a fost imediat angajat de domn, care avea toată încrederea
într-însul, ca s, i cei doi frat, i ai lui S, erban Vodă, Constantin
s, i Mihai Cantacuzino, acela care a făcut biserica Colt, ei, –
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inscript, ia care-i pomenea numele fiind s, tearsă cu cioca-
nul, pentru că Mihai fusese executat de turci.

Ei poftiau de multe ori la masă pe străini s, i-i încredint, au
secrete de stat; probabil că era invitat s, i pe la mos, iile aces-
tor boieri, pentru că el cunoas, te nu numai Bucures, tii, dar
s, i viat, a t, erănească, datinile t, eranului nostru.

Evident însă că nu toată lumea avea aceeas, i simpa-
tie pentru secretarul italian, care părea put, in cam cara-
ghios în felul lui de a se îmbrăca, nevroind să se orientali-
zeze: umbla cu tricorn, cu haină apuseană, cu bet, is, orul de
stradă, s, i, avînd s, i un temperament sanguin de se înros, ea
răpede, lumea-l poreclise „Curcanul”5.

Vom începe cu ce este mai put, in important la dîn-
sul, care este partea istorică, expusă rău. Del Chiaro avea
cunos, tint, ă că sînt cronici muntene în manuscris s, i că ele
au fost alcătuite în legătură cu interesele deosebitelor fa-
milii. De fapt era o cronică pentru Cantacuzines, ti s, i una
împotriva lor, scrisă, aceasta, de Constantin Căpitanul
Filipescu. Pe lîngă aceasta ici-colo era s, i cîte un alt manu-
script în care se introduceau mici modificări de natură a
măguli ambit, iile unei sau alte familii. Del Chiaro ni spune
că aceste cronici se t, ineau ascunse, neies, ind în public pen-
tru că ar provoca scandal. În afară de cronici cunoas, te
cărt, i apusene fără mare important, ă; s, tie că sîntem de
origine romană, discută de unde vine cuvîntul de valah
s, i reproduce ideile cele mai bizare culese din cărt, i sau
prefăcute din propria-i închipuire. De exemplu spune că
românii se numesc valahi după „Valahia”, fiica împăra-
tului Dioclet, ian. Pentru evul mediu el nu s, tie nimic pînă
în epoca lui Matei Basarab. Pentru această epocă a găsit
scrisoarea unui Bocignoli, într-o tipăritură rară, pe care o

5V. Istoria literaturii românes, ti, II, la început.
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reproduce; e vorba de tulburări ivite după moartea înte-
meietorului mănăstirii din Arges, . Pe urmă se vorbes, te de
stăpînirea turcească, cu simpatie pentru noi, arătîndu-se
că „Principatele au ajuns ca două corăbii pe o mare furtu-
noasă, unde rareori se bucură cineva de linis, te s, i odihnă,
s, i că totus, i sînt destul de importante t, erile acestea pentru
ca să devie un port sigur pentru un print, care ar dori să
scuture jugul turcesc”. Pe print, ul acesta nu-l vede, s, i tur-
cii au luat toate măsurile ca să ne t, ie în atîrnarea lor. De
Mihai Viteazul are o idee foarte mare: era un om foarte
curagios s, i a venit la domnie „din cauza discordiei”.

În ceea ce prives, te pe Matei Basarab, s, tie că a domnit
„douăzeci sau patruzeci de ani” s, i a luptat cu turcii, ajutat
de seimeni; nu s, tie cum a isprăvit: unii zic că a fost ucis.
S, tie s, i că a fost înmormîntat la Arnota, loc unde nu se poate
ajunge nici cu rădvanul, nici călare. Del Chiaro spune
însă că Matei Basarab a clădit Plumbuita în margenea
Bucures, tilor, biserică părăsită astăzi, cu ziduri splendide
lăsate în ruină, că a mai zidit Brebul de lîngă Cîmpina,
Strehaia din Mehedint, i, o splendidă biserică, Hotăranii,
la Olt.

După aceea mai pomenes, te de tributul pînă la 300 de
pungi, ceea ce înseamnă 150 000 de galbeni. Mai cunoas, te
din domnia lui Matei Basarab iubirea pe care acesta o avea
pentru Tîrgovis, te, unde de multă vreme nu mai fusese, as, a
încît, atunci cînd domnul a revenit în vechea Capitală, a
găsit copacii crescut, i atît de sălbatec, de ar fi văzut urs, i, s, i
mai mari s, i mai mici, prăsit, i în livezile Tîrgovis, tei (!). Del
Chiaro adauge că este acolo, la Tîrgovis, te, o inscript, ie în
care Matei Basarab lasă blăstăm pe cel ce ar părăsi oras, ul.
De aici Del Chiaro se încurcă rău în expunerile sale istorice.
Ni spune că a găsit pe Grat, iani ca domn, dar despre el
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nu se află însemnare în vreo cronică. Pe urmă trece la
domnii mai recent, i, la Antonie Vodă, bunicul doamnei lui
Brâncoveanu, s, i socoate că era un om blînd s, i bun, as, a de
blînd s, i de bun, de fapt, încît îl hrăneau boierii cu leafă.

După aceea se ment, ionează Grigore Ghica, succesorul
lui, cu mult mai put, ină simpatie. Căci este contra greci-
lor, un neam care, spune el, „totdeauna a fost fatal T, erii
Românes, ti», întet, ind, conrupînd cu bani. Despre Canta-
cuzini, des, i spune că sînt de origine bizantină, se rostes, te
mai bine. Pomenes, te de bătrînul Constantin Cantacuzino,
conducătorul politicei lui Matei Basarab, care a fost zu-
grumat de Ghica la Snagov din cauza ambit, iei lui S, erban,
fiul lui. După Radu Leon Stridiagiul, revenind la noua
domnie a lui Grigore Ghica, Del Chiaro arată cum acesta
a persecutat pe Cantacuzini, s, i în privint, a aceasta citează
o trăsătura de caracter frumoasă a lui Constantin Stolni-
cul. Era pe atunci ca pedeapsă mare bătaia la tălpi, care
i se aplica oricui. Un tînăr cantacuzin mai plăpînd, fu-
sese condamnat să primească o sută de lovituri pe zi, la
tălpi. Constantin s-a rugat de executor să primească el
două sute de lovituri, jumătate pentru dînsul s, i jumătate
pentru fratele său.

Duca e un om de neam prost din Balcani. De la domnia
lui se trece la S, erban Cantacuzino, foarte dus, mănit din
cauza asprului său sistem de a guverna. Scriitorul îi ia
apărarea: un om de o mare ambit, ie, de o maiestate impu-
nătoare; întret, inea o adevărată armată de haiduci contra
turcilor, în Peninsula Balcanică, haiduci cari aveau misiu-
nea de a-i aduce înapoi tributul încredint, at agăi turcesc la
Bucures, ti. Tot as, a ni povestes, te cum vodă speria pe tur-
cii ce veneau la dînsul, – din care pricină nici nu se prea
îmbulzeau să vie la Bucures, ti: odată un agă, sosit aici, a
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fost primit foarte bine, dar, pe cînd el era de fat, ă, domnul
a răcnit as, a de înspăimîntător la boierii săi, încît turcul
s-a grăbit să scurteze audient, a cit mai mult. De fapt era
un om pătimas, în bine ca s, i în rău: partea bună o simt, ea
doamna lui Duca Vodă, partea rea aceia cari au stat la ocnă
pentru dînsul, căci a umplut ocna cu boieri. Poate că viat, a
i-a fost scurtată s, i din cauza temperamentului lui focos, s, i
pînă s, i frat, ii domnului au fost bănuit, i pentru otrăvirea lui.
Lumea a crezut că a murit – fiind tînăr s, i viguros – pentru
că ar fi fost otrăvit.

În ce prives, te pe Brâncoveanu, Del Chiaro are toată
simpatia pentru dînsul, ca pentru un domn foarte bogat
s, i foarte darnic, des, i nu tocmai milos fat, ă de t, ară. Dar-
nic fat, ă de Dumnezeu, dar, cît a putut lua de la oameni,
a luat. Vorbind de intrigile t, esute contra lui, scriitorul
italian face apărarea domnului, găsind pentru dînsul ter-
mini mis, cat, i. Se rostes, te mai put, in bine despre S, tefan
Cantacuzino, vinovat pentru căderea lui Brâncoveanu s, i
pentru catastrofa familiei lui. Cu acest prilej dă o mult, ime
de lucruri pe care numai un contemporan care a trăit în
intimitatea domnului le putea s, ti. Astfel despre împreju-
rările triste care au prins pe Brâncoveanu, despre fata lui,
Stanca, ce abia murise, – s, i avem scrisoarea foarte duioasă
prin care domnul anunt, ă moartea acestei fiice a lui. Tre-
cînd în rădvan lîngă crucea amintitoare a mort, ii părintelui
său, Brâncoveanu vede o găină neagră care zboară peste
rădvan, ceea ce, după superstit, iile poporului, însemna o
teribilă nenorocire apropiată.

După aceste informat, ii de istorie să trecem la partea
descriptivă din opera lui Del Chiaro.

El dă o privelis, te generală a t, erii. Cunoas, te bine s, esul
de la sudul Bucures, tilor, cu pădurile de stejar, pe care le
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semnalează. În afară de aceasta, el consideră t, ara mai
mult supt raportul product, iei economice decît supt al pi-
torescului. As, a fiind, înseamnă s, i el ceara care se duce la
Venet, ia, untul s, i mierea care merg s, i la Constantinopol.
Del Chiaro este cel dintîi care, în legătură cu mierea s, i cu
ceara, face o descript, ie a sistemului stupăritului la noi, ară-
tînd pret, ul cu care se vinde vadra: un galben. Pomenes, te
s, i de exportul de cai, care apare numai în această epocă,
fiind cumpărat, i de ofit, eri germani din Ardeal s, i de negus-
tori din Polonia. S, tie s, i cantitatea foarte mare de vînat
care se găses, te în pădurile t, erii, s, i ni îns, iră păsările do-
mestice. Aici este s, i un colt, is, or de poezie despre berzele
s, i rîndunelele care se întorc pentru a-s, i face cuiburile în
locurile obis, nuite; berzele ar fi călătorind împreună cu
rîndunele, ajutîndu-le. Se semnalează heles, teele care se
află la fiecare mos, ie s, i bogăt, ia de pes, te care vine de acolo;
pes, tele din Dunăre, morunii, cegile; la icre spune s, i felul
cum se pregătesc.

La ocne prezintă pe robii întrebuint, at, i la exploatarea
salinelor. Cîs, tigul care iese pentru t, ară din aceasta e soco-
tit la 20 000 de galbeni, pret, ul cu care se arendează sarea,
dar, împreună cu tutunul, cu dijma oilor s, i cu dreptul ex-
portului în Ardeal. Dincolo de Dunăre se întrebuint, ează
tot sarea românească. Minele nu se caută, de frică să nu
crească turcii pretent, iile lor. Aurul se scoate de t, iganii
aurari, rudari. Rudarii erau datori să dea cinsprezece ocă
de aur în ziua Crăciunului, s, i uneori vedeai t, igani cari se
duceau să cumpere aur de la juvaiergii ca să poată înde-
plini datoria lor fat, ă de domn s, i de armas, . Sînt vine de fier
s, i în drumul Brădiceni-Tîrgovis, te. Despre agricultură se
vorbes, te foarte put, in, pentru că ea nu juca rolul pe care l-a
jucat mai ales de la 1829, cînd s-au deschis granit, ile; se fac
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două arături pe an; meiul se culege în iunie, iar porumbul
în august.

De la descrierea t, erii Del Chiaro vine la oras, e. Cel pe
care-l cunoas, te mai bine este, fires, te, Bucures, tii. Ni spune
că e as, ezat într-o regiune foarte noroioasă, dar că străzile
au poduri. Casele sînt izolate s, i formează insule. Ele sînt
încunjurate de uluci, pe care le crede că se numesc „bolo-
vani”. Arhitectura nu-i pare extraordinară, dar livezile sînt
de toată frumuset, a. Apa, rea, se scoate din put, uri, nu din
Dîmbovit, a. Populat, ia o socotes, te la 50 000 de locuitori.
Mai interesante supt raportul arhitectonic sînt bisericile.
Citează Mihai Vodă, Radu Vodă, Mitropolia. Apoi hanu-
rile făcute după datina turcească, cu prăvălii s, i odăi de
găzduire s, i grajduri. Erau două mai importante, hanul lui
S, erban Vodă s, i al Sfîntului Gheorghe: pe locul ocupat de
Pos, ta centrală primul, pe locul ocupat de grădina bisericii
Sf. Gheorghe al doilea. În pridvorul bisericii acesteia e
aruncată o piatră foarte mare cu inscript, ie: e aceea care
se afla deasupra port, ii de intrare a hanului.

În ce prives, te biserica catolică, ni spune că este mică
s, i a fost reparată de un curtean al lui Brâncoveanu, S, tefan
Sisti, care făcea s, i negot, pe la noi. Mai importantă, afirmă
Del Chiaro, este curtea, isprăvită de Brâncoveanu în ulti-
mii ani de domnie; trebuie să fi sămănat cu palatul de la
Mogos, oaia, făcut de dînsul, s, i de care palat nu pomenes, te.
Ni se spune că avea un pridvor pe stîlpi de toată frumuset, a,
cu picturi de un caracter istoric: călătoria domnului la Con-
stantinopol, la 1703. Curtea avea o scară de marmoră, sale
cu bolt, i; cea mare e sprijinită pe coloane, sala tronului;
într-o a doua sală este divanul de judecată, s, i acolo se dau
s, i banchete; după aceea, sala de audient, ă, odaia doamnei
s, i a domnului, urmate de alte două odăi s, i cămări. S, tefan

471



Cantacuzino, însurat cu o femeie foarte pretent, ioasă s, i
foarte nervoasă, care a înnebunit supt impresiunea peirii
Brâncovenilor s, i a fost dusă la o mănăstire, Păuna Gre-
ceanu, a făcut într-un colt, al foarte frumoaselor grădini
ale curt, ii un palazzino cu opt odăi, pentru locuint, ă. S, i în
afară de aceasta era, pe vremea Brâncoveanului, un chios, c
sau fois, or încunjurat cu cele mai frumoase straturi de flori,
unde domnul se odihnea s, i obis, nuia uneori să ieie prînzul.

În ce prives, te oras, ele celelalte, ni se vorbes, te de Tîrgovis, te,
unde se văd rămăs, it, ile vechii mănăstiri a sas, ilor, s, i Del
Chiaro este cel dintîi care pune în legătură această mă-
năstire cu Sf. Ioan de Capistrano. Iată apoi Cîmpulungul,
cu bîlciul de la Sf. Ilie punctul de vamă al Dragoslavelor,
viile din Pites, ti, apoi Rîmnicul-Vîlcii, Craiova, mănăstirea
Hurezului, iar, la răsărit, Buzăul s, i Focs, anii, – toate însă
foarte pe scurt.

În ce prives, te populat, ia, părerea italianului este că
românii sînt viteji, dar vitejia lor e put, in obosită de o în-
delungată sclavie. Sînt oameni cu cel mai bun caracter s, i
foarte capabili de a izbuti în toate profesiile, dacă li s-ar
da o învăt, ătură bună. S, i se citează un servitor al familiei
Cantacuzino care făcea desemnuri „as, a de frumoase de
păreau săpate în aramă”.

Se ment, ionează dibăcia cu care lucrau mes, terii la fa-
brica de sticlă, care dădea un produs mai bun decît cel
din Polonia: ea exista încă din vremea lui Matei Basarab.
Ni se pomenes, te de frumuset, a tiparului nostru, care într-
adevăr era foarte elegant, s, i de felul cum se execută clis, eele,
supt îndemnul lui Antim din Ivir, care învăt, ase arta lui la
Muntele Athos pentru a învia apoi viat, a artistică a t, erilor
noastre. În general oamenii aces, tia, să-i pui la orice, se
pricep, căci se văd băiet, i de zece ani s, i mai put, in cari duc
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caii la adăpat, înjurînd în chipul cel mai înspăimîntător
ce se poate închipui, – obicei care nu este numai al nostru,
ci s, i al slavilor s, i ungurilor.

Mai departe ni se înfăt, is, ează un popor foarte păstrător
al formelor religiei, des, i nu as, a de evlavios în fond. Bet, ia,
asigură Del Chiaro, nu e răspîndită la t, erani, ci numai la
oras, e, unde erau un fel de subterane, în care client, ii erau
ajutat, i să bea de persoane femenine. Recunoas, te s, i el că
românii sînt foarte primitori: orice străin, s, i la t, ară s, i la
oras, , găses, te un adăpost; put, in talent să aibă, imediat i se
oferă să fie profesor de limba pe care o cunoas, te mai bine
sau s, i mai put, in bine, căci nu e cine să controleze. Casele
la t, ară sînt extraordinar de curate, lucru care a fost relevat
s, i de francezi în timpul din urmă: ele miros a buruieni de
cîmp: busuioc, mentă s, i sulfină.

Lumea, adauge el, e foarte politicoasă; se pierde în
complimente înaintea fiecăruia. Femeile au un as, a de
puternic sentiment de bunăcuviint, ă, încît înaintea călăto-
rului cu oarecare aspect – lucrul s-a păstrat pînă acum s, i
mult, i cred că este pentru mutra lor individuală – se ridică
pînă trece.

Laudă atelierele de t, esut cu care-s, i întrebuint, ează tim-
pul doamnele s, i fetele familiilor mari. Era o adevărată
fabrică în fiecare casă, lucru cu totul dispărut astăzi, – s, i
multe lucruri păcătoase n-ar exista dacă ar fi mai multă
ocupat, ie acasă.

Românii sînt foarte darnici: pentru aceasta se citează
darurile pe care le fac domnul s, i doamna cu orice prilej,
s, i acelea care se fac la nunt, i. Era obiceiul atunci ca, la un
moment dat, cineva să ia o năframă cu care se ducea la
fiecare din cei prezent, i, cari puneau înăuntru ori bani, ori
chiar un zapis prin care se dăruia o mos, ie; la urmă se lega
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s, i se pecetluia năframa, care se da miresei. L-am văzut s, i
aiurea, la Pavel de Alep.

În ce prives, te viat, a socială în familiile boieres, ti s, i domnes, ti,
pe care mai ales le are scriitorul înaintea ochilor, ea este
extraordinar de strălucitoare. E moda turcească, cu blăni
de sobol, haine de brocard, pietre scumpe; surguciul lui
Brâncoveanu făcea, ca s, i al lui Vasile Lupu, cît o mare avere.
Femeile sînt îmbrăcate relativ foarte modest; cele mări-
tate poartă un văl pe cap; fetele, ca s, i femeile, salbe de bani
pret, ios, i. Trăsurile sînt împodobite, caii învelit, i cu valtra-
puri verzi s, i albastre; numai curtea domnului are dreptul
să întrebuint, eze culoarea ros, ie. Vizitiul nu stă la spatele
stăpînului, ci e călare pe calul din stînga; la spatele jupăne-
sei stă cutare dintre servitoarele ei care o întovărăs, es, te. Bo-
ierii obis, nuiesc a merge călări, încunjurat, i de slugi. Cînd
ajungeau undeva, lepădau cizmele s, i puneau papuci, ca
turcii. În odăi sînt divanuri de jur împrejur. Masa este
una singură, care se întinde de la un capăt la altul al odăii
pentru prînz. Numai în colt, se mai vede o mesut, ă, mai
mult de lux, coperită cu covoare. Salonul se cheamă „casa
mare”. Erau s, i fet, e de mese s, i s, ervete. La cei mai săraci
se întindea o fat, ă de masă mai largă, s, i fiecare lua un colt,
dintr-însa, pe care o întrebuint, a ca s, ervet. Se dezbrăcau de
haină s, i deasupra puneau alta fără mîneci, prinsă numai
într-o copcă la gît. Se spălau pe mîni s, i înainte de masă s, i
în urmă, s, i atunci îs, i spălau s, i gura. Păhare erau put, ine.
De obicei unul singur mergea de la om la om, ceea ce în-
seamnă că era mai sănătoasă lumea decît astăzi. Felurile
de mîncare erau multe, s, i se aduceau grămadă.

Ca întregire a celor ce am spus despre mesele domnes, ti
se poate adăugi din acest izvor doar atîta: în timpul me-
sei cînta muzica. Spătarul stătea în picioare lîngă domn,
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dar nu tot timpul, ci numai un ceas, pentru că masa t, inea
patru s, i cinci ceasuri; după aceea mergea să mănînce s, i
el în odaia de alături. Se amintesc toasturile, pe care le
cunoas, tem, s, i care se ascultau în picioare. Cel dintîi se în-
china pentru Dumnezeu6, care n-avea nevoie, după aceea
venea păharul pentru sultan, pentru domn, – pe urmă se
strecura s, i cîte un împărat cres, tin sotto voce. După fiecare
toast douăsprezece tunuri porneau, s, i întovărăs, eau 2 000
de pus, ti; înuntru cînta muzica bisericească, psalt, ii, s, i, din
cînd în cînd, se dădea drumul s, i t, iganilor să cînte s, i ei.
Aici nu se pomenes, te, ceea ce am găsit aiurea, băutura as, a
de multă. În privint, a aceasta Constantin Brâncoveanu era
un om care t, inea să se păstreze bunacuviint, ă.

Pe lîngă acestea se mai amintesc s, i datinele de la nuntă,
de la îngropare, s, i sînt cîteva amănunte în care se vorbes, te
s, i de popor.

Iată ce ni se spune despre desfăs, urarea unei nunt, i.
De obicei sot, ul s, i sot, ia viitoare nu se cunos, teau dinainte;
totul se aranja în familie, s, i, dealtfel, spune Del Chiaro,
as, a se făcea s, i la Venet, ia. Cu trei zile înainte de nuntă
începeau mesele, iar, în ce prives, te familia domnească, s, i
cu o săptămînă înainte. Mesele acestea se dădeau s, i de
familia mirelui s, i de familia miresei, s, i în fiecare familie
erau două mese: una pentru bărbat, i s, i alta pentru femei.
Cînd începea petrecerea, cînta muzica în curte un ceas –
s, i multe din acestea le cunoas, tem s, i astăzi din obiceiurile
mahalalelor s, i satelor noastre –; vineri s, i sîmbătă, tot as, a.
Femeile vin aducînd daruri s, i mîncare de acasă: un lucru
de care nu se supără nimeni. S, i iată ce se aducea ca dar: un
berbece viu t, inut de un t, igan, apoi miei, găini, curci, gis, te,
vin, cozonaci, fructe, acoperite toate cu năfrămi frumoase.

6V. În volumul I călătoria lui Lescalopier.
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La nuntă trebuiau să fie pînă la s, eizeci, s, eptezeci de feluri
s, i, natural, stomahuri în proport, ie.

Apoi venea ceasul pet, itului, după datinile populare. S-
au păstrat pînă azi foarte frumoase cîntece în legătură cu
aceasta, care ar trebui strînse. Pet, itorii pleacă purtînd pă-
lăriile cu surguciu, împodobit, i cu cele mai frumoase haine
ale lor, s, i aduc juvaiere, inele, salbe, s, i, în acelas, i timp,
călt, uni miresei; din această cauză se s, i numesc călt, unari.
Mireasa as, teaptă, încunjurată de s, eses, epte fete. Se dă
pet, itorilor de băut as, a de mult, încît încep să spună pros-
tii, spre distract, ia societăt, ii. Vine apoi mirele s, i face o
vizită nas, ului, care-i dă blănuri s, i covoare. Pe urmă iarăs, i
o s, edint, ă de băut.

Duminecă se face drumul de la casa mirelui la casa
miresei. Casa mirelui, a nunilor, ca s, i biserica, sînt îm-
podobite cu brazi. Fetele încep a juca în curtea unde o să
fie nunta, cum s-a văzut din descrierile anterioare. Cînd
este nuntă boierească, domnul trimete „jandarmi călări”,
seimeni îmbrăcat, i în ros, u, cari formează garda mirelui.
Acesta se înfăt, is, ează călare în mijlocul a doi tineri. El ia
pe nun s, i-l duce la casa miresei, unde as, teaptă nuna. În
fat, a casei stă o carătă cu s, ese cai. Mireasa apare, s, i în mo-
mentul acesta se varsă o cofă cu apă. Mirele întră în casă,
se as, ază în genunchi pentru rugăciunile preliminare, s, i
mireasa plînge cînd se desparte de părint, i. În momentul
cînd amîndoi întră în biserică, un colac se rupe în două.
Slujba se face cu pompa ritualului ortodox. Luni, e da-
torie ca mirii să meargă la nuni, s, i se cheamă s, i părint, ii
să mănînce împreună: ei dăruiesc taleri de argint s, i lu-
cruri foarte frumoase. Joia următoare se merge la socri, s, i
atunci mirele încalecă pe un „cal de ginere”, iar mireasa
capătă o carătă cu s, ase cai.
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Cu privire la îngropare, se descrie ceremonia doam-
nei lui Nicolae Mavrocordat, Pulheria. Slujba se face în
Bucures, ti, la Mitropolie. Un foarte frumos obicei cres, tin
era că se ierta un număr de robi pentru sufletul mortului.
La moartea domnului se deschideau s, i închisorile pentru
cei mai put, in vinovat, i, cari erau lăsat, i să iasă. Înaintea
cortegiului mortuar apăreau seimenii purtînd lumînări,
după aceea veneau breslele de meserias, i s, i negustori, apoi
preot, ii, cu patriarhul de Ierusalim, care stătea la Sfîntul
Gheorghe, s, i mitropolitul. După cler venea corpul, dus pe
umeri de s, ese boieri, cari se schimbau pe rînd. Domnul
era îmbrăcat în ros, u; urma fiul său, Constantin, un fiu
cu altă sot, ie, – apoi cămărăs, it, a principală, doamnele de
onoare, toate jupănesele s, i cele care aveau datoria de a
urla tot timpul cît urmează ceremonia.

Mitropolitul t, ine o cuvîntare; după aceea se împart
năfrămi preot, ilor s, i se face pomană săracilor. În afară
de aceasta se mai vorbes, te de ceremoniile de la Crăciun,
Bobotează. Pas, ti, cu primirea la domn s, i doamnă, cu masa
care se dădea de vodă, cu binecuvîntarea apei în joia de
după Pas, ti. Dar în general descrierea ceremoniilor este
mult mai pe scurt decît aiurea. Uneori numai, povestitorul
se lasă păcălit de cîte cineva. De exemplu, cînd vorbes, te
de obiceiul de a se azvîrli crucea în apa Dîmbovit, ei, la
Bobotează, el spune că, dacă voiai să te răzbuni împotriva
cuiva plăteai pe cîte unul care-i dădea un brînci în apă; sînt,
cum observam s, i cu prilejul altei călătorii, în primul volum
al cărt, ii de fat, ă, mult, i străini cari repetă s, i azi aceasta,
afirmînd că unul din cele mai barbare obiceiuri de la noi
este acela că de Bobotează cei mai tari aruncă pe cei mai
slabi în apă, si aces, tia uneori scapă, alteori se îneacă.

În ce prives, te datinele populare, se pomenes, te de de-
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ochi, de postul de vineri, de jocurile copiilor, s, i de distract, iile,
foarte proaste, trebuie să o mărturisim, pe care boierii le
împrumutaseră de la turci. Astfel se punea o lumînare
aprinsă în mijlocul unei grămezi de făină, în care erau
ascuns, i bani, s, i un t, igan căuta să-i scoată cu dintîi; cel
dintîi gînd fiindu-i să sufle lumînarea, făina se aprindea
s, i-i săria pe fat, ă. Uneori în locul făinii se punea funingine.
Se vorbes, te de dulap sau scrînciob ca s, i de obiceiul, păs-
trat, din nenorocire, pînă astăzi, de a se colinda casele la
anume serbători numai pentru ca să se capete bacs, is, . Vin
apoi obiceiurile poporului la Anul nou, cu datina de a dărui
ceva aceluia care strănuta întîi la masă, fără mijloace arti-
ficiale. Sînt s, i sort, ii din biletele de plăcintă, datină foarte
veche deci. De multe ori se puneau înuntru lucruri foarte
supărătoare pentru anume persoane, făcîndu-se aluzie s, i
la ambit, ia unora de a ajunge domni.

Pe urmă e vorba de paparudele pe care Del Chiaro nu
le înt, elege ce însemnează, ca s, i de călus, arii cari jucau la
Rusalii; apoi de Drăgaică, de datinele de la Sf. Ioan, în
iunie, s, i, în sfîrs, it, de o distract, ie care nu este dintre cele
mai cuviincioase: înfăt, is, area, de Crăciun, a cloant, ei s, i a
unchiului – ea cu un plisc ca de pasăre, iar el cu o mare
barbă falsă–, cari spuneau fel de fel de necuviint, e, – obicei
turcesc, vestitul joc al „caraghiosului“, care a pătruns s, i
la noi, devenind jocul păpus, ilor, cu perdea s, i fără perdea,
după dorint, a auditoriului.

Această expunere arată s, i vechimea obiceiurilor noas-
tre s, i, de multe ori, forma mai curată pe care o aveau în
acele vremuri.
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VII. Marturi ai luptei de la Prut (1711)

Pentru sfîrs, itul domniei lui Brâncoveanu nici un singur
călător cunoscut – s, i nu putem avea sperant, a să găsim
alt, ii, – nu vorbes, te despre rosturile noastre. Zece ani cari
ni lipsesc, s, i este explicabil de ce: înainte, dacă avem mult, i
călători, ei veneau nu de hatîrul nostru, ci pentru că pe
pămîntul nostru se petreceau anumite lucruri de istorie
universală, anumite evenimente care priveau nat, iunile
mai mari s, i le făceau să fie în relat, ii cu teritoriul româ-
nesc. Dar de la 1700 la 1716 este o vreme de linis, te măcar
pentru Muntenia, singurul război care putea interesa t, ara
purtîndu-se în Moreia depărtată, acel care e descris de
un secretar grec al capuchehaielei, reprezintantului diplo-
matic român la Constantinopol, Constantin Diichiti1, s, i
opera lui e de un deosebit folos pentru istoria Venet, iei ca s, i
a Orientului. Iar războiul dintre t, arul Petru s, i turci, la 1711,
n-a interesat Muntenia. Era aici un partid care t, inea cu
rus, ii, dar cei mai mult, i boieri nu-i voiau, temîndu-se de as-
primea t, arului, „Herr von allzu strenger Disciplin”, spune
un izvor contemporan, ca unul care n-ar fi t, inut samă de
tradit, iile t, erii, de drepturile ei, de obiceiurile boierilor.

1Am publicat opera lui la 1913, în edit, iile Comisiei istorice a Româ-
niei (Cronica expedit, iei turcilor în Moreia, 1715).



Numai Toma Cantacuzino, cu cît, iva ostas, i tineri, au aler-
gat, pe furis, , la Prut. Iar Petru a fost învins la Stăniles, ti,
în chip rus, inos, – el se as, tepta să ajungă dincolo de Du-
năre, cu nepusă-masa s, i, neavînd provizii nici în Moldova,
unde fusese secetă, nici dincoace, unde Brâncoveanu se
pregătise să nu dea nimic decît numai învingătorilor, n-a
reus, it. Constantin Stolnicul scria atunci că „rus, ii în haine
nemt, es, ti tot muscali sînt”2.

Am văzut în Moldova, care a fost mai mult amestecată
în războiul acesta, că Dimitrie Cantemir, pus anume de
turci în vederea împrejurărilor grele de politică internat, ională,
a trădat pe sultan, trecînd pe partea lui Petru cel Mare, dar
nu as, a de us, uratec cum se crede, as, teptînd momentul
potrivit pentru a se declara. T, arul însus, i poate fi consi-
derat ca un călător în părt, ile noastre, s, i jurnalul lui, în
ment, iunile despre petrecerea la Ias, i, este desigur un izvor
important pentru însăs, i viat, a moldovenească de atunci.
Venit cu nevasta lui, Ecaterina, o t, erancă din Livonia, care
pe urmă a domnit ca Ecaterina I-iu, Petru s-a îmbrăt, is, at
cu vodă Cantemir, pe care l-a ridicat în sus ca pe un copil,
s, i s-a sărutat s, i doamna Casandra, fata lui S, erban Canta-
cuzino, femeie foarte bine crescută, cu t, arina, care nici pe
departe nu avea idee de bună cres, tere. T, arul a vizitat apoi
bisericile din Ias, i, Golia, Trei Ierarhii, stînd în strană s, i
ascultînd slujba. Au fost s, i banchete mari date rus, ilor, pe
margenea trans, eelor, servindu-se „vin de la frant, uji”, des-
pre care pomenes, te Neculce, s, i li s-a întîmplat rus, ilor ceea
ce se întîmplase s, i „boierilor” englezi cu cît, iva ani înainte
la Bucures, ti, cu mult mai put, ină mirare, evident. Însă, pe
cînd „boierii” englezi n-au luat nimic de la oaspet, i, „boierii”

2V. Memoriul mieu la Academia Română (XXXIII) despre Carol al
XII, Petru cel Mare s, i t, erile noastre.
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rus, i s-au trezit simt, itor înaintea boierilor moldoveni, cari
au constatat că anume lucruri ale lor fuseseră „anexate” de
amicii cei noi. Cînd vorbes, te despre Brâncoveanu Jurnalul
lui Petru spune „Iuda Brâncoveanu” pentru că vodă făcuse
făgăduieli pe care nu le-a îndeplinit.

Afară de aceasta, într-o serie de rapoarte asupra anu-
lui 17113, sînt lămuriri care ne interesează foarte strîns. În
afară de detaliile campaniei, pe care le-a întrebuint, at s, i
Voltaire în Istoria lui Carol al XII-lea cu mult mai multă cri-
tică de cum se crede de obicei, nu se întîlnes, te însă nimic
relativ la t, ara însăs, i sau la obiceiurile Moldovei de atunci4#.
Dar, într-o s, edint, ă a Academiei române, d. Pavel Gore a
relevat faptul că un călător dintre acei cari au întovărăs, it
pe rus, i, fără a fi rus, într-o lucrare apărută s, i în limba fran-
ceză, face unele observat, ii s, i asupra Moldovei, lăudînd pe
boierii nos, tri, cari s, tiau s, i latines, te, s, i, vorbind cu dîns, ii,
el se simt, ea cu totul în altă lume decît cea rusească.

Contemporanul La Motraye e un negustor englez care
a călătorit în Orient s, i pentru informat, ia lui, căci este
un izvor de căpetenie în ce prives, te acest Orient la înce-
putul veacului al XVIII-lea: a cules s, i inscript, ii, a făcut
să se reproducă în cartea lui s, i monede s, i ilustrat, ii de
toată frumuset, a, importante s, i pentru costume. Afară
de aceasta a fost în legătură cu Carol al XII-lea, care, cînd
a trebuit să fugă din Ucraina, s-a refugiat la Bender, s, i,
acolo, în apropiere, la Varnit, a, a clădit un sat suedez după
toată orînduiala moldovenească. La Varnit, a a stat Carol
o mult, ime de vreme, mîncînd pînea noastră, pentru că
tainul trebuia să i se deie din proviziile pe care Moldova le

31 Cf. s, i Suplementul I al Colect, iei Hurmuzaki.
4V. Însă s, i un raport polon publicat de d. C.C. Giurescu în Revue

historique du Sud-Est européen, III.
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datoria Port, ii, s, i nu se mai mîntuia cu liferarea aceasta de
pîne s, i vite în vremea lui Nicolae Mavrocordat. Se s, tie că
mai tîrziu „S, fedul” a fost dus cu sila la Demotica, de unde
prin T, ara Românească trecu în Ardeal, spre casă.

Dar înainte de a intra în legături cu Carol al XII-lea La
Motraye a străbătut t, erile noastre la 1711, s, i iată ce a văzut:

Cunos, tea pe Nicolae Mavrocordat de la Constantino-
pol. Îl laudă foarte mult pe domnul doritor de s, tiint, ă, ceea
ce s, tim s, i din atîtea izvoare, care învă t, ase frant, uzes, te de
la iezuit, i s, i vorbea curent limba arabă. Cu privire la Dobro-
gea, ni se vorbes, te de Babadag, arătîndu-se că aici sînt case
rele, dar tîrgul e mare s, i frumos, „un grand beau bourg”.
Crede, cum au crezut mult, i, că în acest loc a fost Tomis,
care se afla, evident, pe locul unde este Constant, a acum.
De la Babadag înaintează către Dunăre, ajungînd la Tul-
cea, un sat, dar în împrejurimea lui se găses, te un fort mic
cu s, apte turnuri. Se descriu s, i insulele care se găsesc în
fat, ă, cu livezile de acolo s, i cultura de cînepă ce se făcea în
terenul acesta umed. De acolo se merge la Ismail, s, i avem
s, i o zugrăvire a acestui oras, , care cuprinde o frumoasă
moscheie a lui Cîzlar-Aga, s, eful seraiului, care purta nu-
mele de Ismail, des, i, cum am mai spus s, i cu prilejul altei
călătorii, nu este nici o legătură între numele oras, ului s, i
numele lui, căci oras, ul e foarte vechi: moldovenii li ziceau
Smil.

Interesant e ce ni se spune cu privire la populat, ie: „cea
mai mare parte din locuitori sînt valahi s, i moldoveni”. E
de pret, această mărturisire că, pe vremea cînd tatarii erau
în Bugeac, cea mai mare parte a populat, iei din Ismail se
alcătuia totus, i din români. Ea plătea haraciu direct Port, ii
s, i părea să prefere dominat, ia ei celei a voevozilor. Aceasta
se explică prin faptul că, supt domnii nos, tri, oamenii tre-
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buiau să servească două visterii, pe cînd supt stăpînirea
directă a Port, ii una singură, a turcilor.

De acolo se străbate des, ertul Bugeacului, unde nu se
întîlnesc decît turme s, i din loc în loc cîte o colibă pentru
păstori, as, a-numitele cîs, le ale ciobanilor turci, cari în par-
tea de sud a Bugeacului păs, teau turmele. Aici erau s, i foarte
multe herghelii de cai cu păzitorii lor. Călătorul ajunge la
Căus, ani, unde a fost odinioară res, edint, a hanului tatarilor.
Este însă acolo o biserică românească, cufundată acum în
pămînt, de prin 1760, a episcopiei de Proilav, ridicată pen-
tru raia, pentru locuitorii din apropierea Dunării, supus, i
turcilor. În ce prives, te locuitorii permanent, i din Căus, ani,
„cei mai mult, i sînt valahi s, i moldoveni”. Bugeacul prin
urmare era locuit de ai nos, tri în 1711.

Despre Chilia se spune că este un oras, destul de mare.
Nu mai vorbim de Chilia Veche, care într-o hartă despre
care se va vorbi mai departe este trecută cu numele ei
românesc. Oras, ul este destul de mare, dar populat, ia aici
n-are caracter covîrs, itor românesc. Sînt turci, evrei, greci,
put, ini armeni, pe lîngă români. Castelul, foarte mare, fără
garnizoană, n-are nimic remarcabil5.

Acelas, i călător a mai trecut pe la noi la 1714 la dus, prin
Giurgiu, Izmail, Brăila, Galat, i, Isaccea, Babadag, Chilia,
Mangalia s, i la întors cu Carol al XII-lea însus, i, cînd a stră-
bătut T, ara Românească de la Giurgiu la Pites, ti, intrînd în
Ardeal. Cu această ocazie înseamnă trei sate care se gă-
seau în direct, ia Rucărului: „Crisonlitz”, Scala, „Rosnau”,
care nu este Rîs, novul din Ardeal.

Iată s, i ce se cuprinde despre T, ara Românească. La Mo-
traye ajunge la Bucures, ti, unde stă cîteva ceasuri. Carol
al XII-lea cere să i se dea cai s, i un mehmendar pentru a-l

5Cf. Karolinska Krigares Dagböcker, IV, Stockholm, 1913, p. 91.
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conduce. „Oras, ul e foarte spat, ios, bine locuit, dar murdar
s, i rău clădit.” Palatul domnesc pare „mai comod decît fru-
mos”. Drumet, ul a văzut lume multă pe stradă, s, i observă
că jupănesele se îmbracă după moda din Constantinopol,
acoperite s, i vara cu blăni; haina este lungă. În cap poartă
un calpac de sobol, o tocă. Femeile din popor se îmbracă
însă după datina cea veche. În ce prives, te as, ezarea păru-
lui, este acelas, i ca forma pe care pictorii vechi i-o dau în
înfăt, is, ările Maicii Domnului.

După aceea se trece pe lîngă palatul din Mogos, oaia,
al lui Brâncoveanu, care există s, i acum, renovat. France-
zul recunoas, te că e „o clădire mare, destul de măreat, ă”.
Domnul a făcut aici s, i o biserică, în care e zugrăvit el cu
toată familia lui –, fresce foarte frumoase. Clădirea este
„foarte regulată s, i clădită europenes, te”. Se pomenesc s, i
unele „bonnes peintures” s, i, în acelas, i timp, acele plafoane
frumos sculptate de care am mai pomenit.

Mobile nu erau: le luaseră turcii cînd făcuseră inven-
tarul averii lui Brâncoveanu, s, i urmas, ul acestuia, S, tefan
Cantacuzino, vrînd poate ca printr-un act de caritate să
s, teargă amintirea păcatului mare pe care l-a fost săvîrs, it
fat, ă de ruda care perise la Constantinopol din pîra lui, pre-
făcuse această frumoasă clădire într-un han unde călătorii
puteau să se adăpostească, fără însă a găsi acolo serviciul;
dovadă că, atunci cînd au venit aici aces, ti călători, s-au
îngrijit singuri să-s, i pregătească masa. Ni putem închipui
ce-a ajuns preafrumoasa clădire a lui Brâncoveanu pre-
făcută fiind în han, cît de răpede trebuie să i se fi stricat
picturile. De jur împrejur erau grădini, care mergeau pînă
la rîu. Se înseamnă s, i un heles, teu, care mi se pare că nu
mai există, s, i drumet, ii aveau facultatea să trimeată pe ci-
neva să pescuiască s, i să-s, i gătească singuri mîncarea, ca

484



la mănăstirile noastre.
La Motraye pleacă din Mogos, oaia pe o noapte foarte

frumoasă, „une nuit fort sereine”, s, i trece prin patru sate
pînă la Tîrgovis, te. Oras, ul a impresionat pe călătorul de
profesie, pentru pitoresc, pentru lucrurile vechi, intere-
sînd un om de distinct, ie deosebită. Englezul vede rămăs, it, ele
de ziduri, s, i este întrebarea dacă la 1714 nu se păstra mai
mult din zidurile Tîrgovis, tii. Bisericile nu le semnalează
cu deosebire, des, i erau foarte multe, care au s, i azi turnu-
rile întregi.

Mai spune despre case că sînt în general joase. A apu-
cat Curtea Veche cum o lăsase Brâncoveanu, care a stat
foarte multă vreme la Tîrgovis, te, înnoind tradit, ia lui Ma-
tei Basarab. Pe vremea aceea curtea era întreagă, dar acel
„chasteau bâti à l’antique” nu i-a plăcut. O parte din pa-
lat, partea pe care o înnoise Brâncoveanu, era destul de
frumoasă. Alături, biserica curt, ii, clădită întîi de Petru
Cercel s, i mărită de Matei Basarab. Despre picturi La Mo-
traye ni spune, el care se pricepea, că în această „assez jolie
église” sînt picturi frumoase: „les peintures à la grecque
sont bonnes, contre l’ordinaire de cette région”.

De la Tîrgovis, te, trecînd pe la Rucăr, se înfundă în
Carpat, i, unde întîlnes, te un pustnic sau preot catolic, zice
el, care i-a cerut de pomană. Apoi trece la Bras, ov, unde
s, tie că erau români, căci spune că este aici s, i populat, ie
românească s, i populat, ie bulgărească refugiată (povestea
originii bulgăres, ti a „S, cheilor”). ‚

Călătoria lui Just Juel, sol al Danemarcei la t, arul Petru,
din 1709 la 1711, cuprinde s, i ea unele s, tiri privitoare la rolul
pe care l-au avut Dimitrie Cantemir s, i moldovenii săi în
campania de la Prut6.

6En Rejsetil Rusland under Tsar Peter, dagbogsoptegnelser af vice
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Nu e lipsit de interes pentru lucrurile extraordinare
petrecute atunci la noi jurnalul acestui vice-amiral, care
vine de la Chiev, unde a descris Lavra s, i sfintele moas, te
cuprinse înuntru s, i slujbele ce se fac de călugări. De la
Nimirov, de frica bandelor căzăces, ti, Juel călătores, te cu
o escortă de un maior cu 50 de dragoni, condus, i de patru
cazaci.

De la Bar, unde învăt, ase Miron Costin, se trimete un
dragon la Zwaniec, pe granit, a moldovenească, cu o scri-
soare către generalul-maior Ies, ov, venit cu 2 000 de dra-
goni pentru a strînge provizii. Bar, cuib evreiesc, e în
ruine, cu puternicele-i biserici, cetatea distrusă; într-un
mic castel ceva dragoni ai polonilor. Dar generalul trecuse
la Mohilău. Solul nu poate vedea, cum dorise, Camenit, a.
Suita lui pradă pe cale, mai ales pe evrei.

Întoarcere la Bar, după cîteva zile de rătăcire. Are
bolnavi între ai săi. La 9 august e în sfirs, it la Mohilău, „loc
pustiu s, i neîntărit“. Peste apă află de la t, ar că s-a făcut
pacea. Pentru ca să arăte cum s-a ajuns aici se adauge un
extras din jurnalul generalului Allart.

Acesta plecase la 17/28 iunie de la Soroca, împreună
cu generalul Enzberg s, i cîteva sute de cazaci. Tot în acea
zi trece t, arul cu garda s, i cu diviziile lui Repnin s, i Weyde.
La 18 e la Soroca s, i merge la Cainar, Allart oprindu-se la
Răut, pe care, cu două divizii, îl urmează. Lipsă de apă.
Generalul poposes, te la satul Gîrla, două mile de la Prut,
pe cînd Petru cu alte două divizii s, i garda ajunge la rîu.
Se află că 15 000 de tatari au atacat la trei mile de Ias, i pe
S, eremetov, care pierde 280 de dragoni; 1 500 de călăret, i
rus, i îi împrăs, tie. Se retrag la „Laputzkin”, adecă Lăpus, na.
La 22 iunie, Allart e la Prut, t, arul la Gîrla.

admirai Just Juel, note de Gerhard L. Grove, Copenhaga, 1893.
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A doua zi, acesta poposind, generalul e la o milă s, i
jumătate de las, i, feldmares, alul ii ordonă a nu se grăbi s, i a
lua sare din Ias, i. Lipsă de hrană; lăcustele au distrus totul.
Se gătes, te podul pentru t, ar, care vine s, i cu artilerie. La 25
Allart merge la T, ut, ora, unde se unes, te cu S, eremetov, luînd
apoi Prutul în jos. La 27 vine „un colonel moldovean cu opt
companii în lagăr, vestind că vor mai urma opt companii”;
se află că tatarii au stricat fîntînile în Bugeac. La 28 se face
al doilea pod pe Prut, pentru furaj s, i eventualitatea unei
retrageri. La 30 trece S, eremetov cu o parte din cavalerie s, i
bagaje.

Carl Ewald von Rönne e trimes în T, ara Românească
cu nouă regimente de cavalerie s, i patru tunuri. La 2 iulie
apar primele cete de tatari. La 3 a trecut toată cavaleria cu
generalul Janus; apoi Allart cu infanteria; se taie cele două
poduri. După amiază vine t, arul cu garda s, i restul infante-
riei. La 4, infanteria toată trece Bahluiul. La 5 se înaintează
spre Movila Răbîii, la 6 la Gîrla. La 7 Janus merge mai de-
parte cu cazacii s, i trimete vestea că vizirul e la gura Sărăt, ii
sau Strîmbii (Stranbuzeretzin), că a făcut două poduri s, i
au trecut 3 000 de ieniceri; Janus e rechemat. La 8, consiliu
de război; sînt 40 000 de ieniceri cu 400 tunuri, mari s, i
mici. Enzberg e trimes să primească pe Janus; spahiii s, i
tatarii urmăresc, cu 15–16 000 de oameni. Se iau măsurile
de luptă.

Nu ne oprim asupra ei7. O comparat, ie cu Neculce, cro-
nicarul moldovean al luptei, ar fi de făcut. La părcane, la
cărut, ele de apărare, erau destinat, i, în retragere, moldo-
veni s, i cazaci. Se încheie armistit, iul.

La Ias, i pleacă turcii.

7Hărt, i la paginile 418, 421.
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În retragere t, ara nu poate da provizii8. La 11 august
călătorul trece din nou peste Prut. La Mohilău i se pare
că locul se chiamă as, a, după „un domn moldovenesc Mo-
vilă”9.

8Pentru expedit, ia Iui Rönne, cu 9 000 de cai, s, i p. 418 – 9.
9P. 424. – A se adăugi P. Datlée, aflător la Ias, i în februarie 1703

(Iorga, în An. Ac. Rom., XXXIII, p. 30) s, i consilierul danez Heitz, care
trece prin Ardeal spre Moscova (Victor Roth, Kunstdenkmäler aus den
Sächsischen Kirchen Siebenbürgens, I, p. 143).
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VIII. Dimitrie Cantemir s, i Moldova sa

Venim astăzi la Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Can-
temir, care poartă titlul latinesc de Descript, ia Moldaviae,
pe care Cantemir îl traduce cu Cartea hotărîrii Moldovei.

De fapt Dimitrie Cantemir trebuie as, ezat între călă-
tori, s, i iată pentru ce: pentru că, des, i fiu de domn al Mol-
dovei, des, i domn al Moldovei el însus, i, timp de cîteva săp-
tămîni, după moartea tatălui său, nerecunoscut de Poartă,
s, i pe urmă domn cîteva luni pînă la lupta de la Stăniles, ti
s, i la retragerea lui în Rusia, cu toate acestea cea mai mare
parte din viat, ă nu s, i-a petrecut-o în Moldova însăs, i. A fost
o bucată de vreme reprezintantul tatălui său la Constanti-
nopol, un fel de ostatec, garantînd, cu libertatea s, i viat, a
sa, pentru credint, a bătrînului Constantin Cantemir, pe
o vreme cînd Moldova era supusă la foarte multe ispite,
cărora li se pleca uneori; după ce s, i-a perdut întîi domnia,
el a stat cît, iva ani în Constantinopol, într-o situat, ie superi-
oară, ca unul ce ocupase tronul cîtăva vreme. După aceea,
părăsind pămîntul Moldovei, a petrecut restul viet, ii sale
la rus, i, unde a jucat un rol foarte mare, fiind unul dintre
începătorii Academiei la Petersburg, dintre îmbogăt, itorii
literaturii s, tiint, ifice ruses, ti, adevărat consilier cultural al
lui Petru cel Mare, pe care l-a întovărăs, it în expedit, ia prin



regiunile caspice contra Persiei. Ba a fost amestecat s, i în
viat, a familiară a nobilimii ruses, ti, pentru că, murindu-i
întîia sot, ie, fiica lui S, erban Cantacuzino, s-a însurat cu o
principesă rusă, avînd copii cari au trăit în Rusia fără să
piardă sperant, a de a ajunge cîndva domni în Moldova.

Cu toate acestea ar gres, i cineva dacă ar crede că lucra-
rea lui Dimitrie Cantemir, care, dealminteri, a fost scrisă
tot în străinătate, nu în tineret, a lui, nici în timpul cînd a
fost domn în Moldova, nu este destul de bine informată s, i
că are numai informat, ii care vin de la străini. O informat, ie
de la străini o are, s, i foarte bogată. Dimitrie a trăit la
Constantinopol atîta vreme, într-o situat, ie cu totul supe-
rioară, în contact necontenit cu tot felul de lume, chiar s, i
cu diplomat, ia apuseană; a stat în legătură cu ambasado-
rul Franciei s, i a cetit nenumărate cărt, i turces, ti s, i arăbes, ti.
Avea o cunos, tint, ă de limbi orientale cum n-a avut-o ni-
meni pînă la austriacul Hammer, la începutul secolului
al XIX-lea. Cartea s, i-a scris-o în latines, te, limbă pe care
o s, tia perfect, s, i pentru relat, iile lui culturale cu Apusul a
fost făcut membru al Academiei din Berlin, iar lucrarea
despre care vorbim a scris-o anume pentru Academia din
Berlin.

Prin urmare putea întrebuint, a izvoare polone, ungures, ti,
ca, de pildă, cronica umanistului Bonfiniu, pe Leunclavius,
german de la sfîrs, itul secolului al XVI-lea, care a tradus s, i
interpretat cronicile turces, ti. Informat, ia străină o are el,
s, i e foarte întinsă; nu e scoasă numai din cronici sau poves-
tiri, ci s, i din documente de arhive, ca unul ce a străbătut
arhivele turces, ti, de unde a luat informat, ia lui cu privire
la ceremonialul asupra căruia o să revenim, al numirii s, i
primirii în audient, ă, al purtării pe străzile Constantino-
polului, pînă la res, edint, a lor, a domnilor nos, tri.
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Dar, alături de informat, ia lui venită s, i din contactul
individual cu atîta lume, este o informat, ie despre t, ara lui
din izvoare directe, care sînt, pe de o parte, experient, a
lui proprie s, i, pe de alta, actele de stat din t, ară. Pe lîngă
cronicile moldovenes, ti, pe care mai mult sau mai put, in, s, i
nu chiar as, a de mult, le cunos, tea, sînt atîtea s, tiri care vin
din experient, a lui. As, a, de exemplu, cînd descrie aspectul
geografic al t, erii ori cînd amintes, te cercetări arheologice la
Prut, în regiunea Fălciiului, pe care o s, tia bine s, i pentru că
familia cantemirească era din părt, ile vecine, din vestitul
codru al Chigheciului: familie de mos, neni militari din
aceste părt, i1. Afară de aceasta se vede clar că, nu numai a
văzut t, ara în treacăt, ci a făcut s, i cercetări în unele părt, i:
astfel ocupîndu-se de trecutul cel mai depărtat al acestor
locuri, a vrut să găsească documente arheologice, s, i pentru
aceasta a mers la Suceava: descrie figurile care se văd pe
cetate.

Într-alt loc vorbes, te de săpăturile pe care le-a orînduit
să se facă în vecinătatea Galat, ilor. Cînd a fost în expedit, ia
de la Petrovardin, în timpul luptelor cu Eugeniu de Savoia,
a însemnat un val de pămînt pe care l-a pus în legătură cu
valul lui Traian.

Pe lîngă acestea sînt multe lucruri pe care le-a auzit s, i,
cu toată învăt, ătura lui, le crede. As, a ni spune că la munte
se găses, te un fel de rouă care cuprinde unt s, i din această
cauză oile care mănîncă plantele din partea locului sînt
mai grase decît celelalte. Intr-alt loc e vorba de un fel de
găinus, e care se lasă a fi prinse, pentru că sînt surde, mute
s, i proaste (se gîndes, te la imobilitatea lor în vremea pră-
sirii). Cînd vorbes, te de descîntece, de vrăji, de farmecele

1Pomenes, te de cutare cetate din Fălciiu, adăugind – ceea ce nu
era adevăr, fires, te, – că numele vine de la al barbarilor Taifali.
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babelor, le crede pe toate: ni povestes, te cum de pe urma
unei vrăji s-a umflat un cal s, i, intervenind o altă babă, a
trecut umflătura de la cal la proprietarul calului; baba însă
a făcut farmece s, i li-a trecut umflătura amîndurora. În
altă parte se spune că o herghelie întreagă s-a îmbolnăvit
de rîie, dar toate leacurile întrebuint, ate au fost în zădar;
apa neîncepută a izbutit să scape de această pacoste pe
proprietarul hergheliei.

Pe lîngă aceste informat, ii naive sînt actele oficiale,
într-adevăr foarte folositoare. Astfel pentru populat, ia
oras, elor noastre el înseamnă într-un loc că în Ias, i înaintea
timpului din urmă, din cauza războaielor îndelungate în-
tre turci s, i poloni, care au adus ruinarea t, erii, erau 12 000
de case, s, i deci, înmult, ind cu cinci, vedem că populat, ia
Ias, ului era mai mare decît cea de astăzi. Suceava are încă
14 000 de case, dar trebuie să se observe că pe vremea lui
Cantemir, Suceava, ocupată cîtva timp de poloni, era pă-
răsită aproape, zidurile fiind ruinate, că nu mai era decît
o umbră a strălucirii de odinioară. Aiurea, ocupîndu-se de
export, se dau cifre exacte în ce prives, te pret, ul boilor, cari
pe vremea aceea formau articolul principal de export: se
cumpărau în Moldova cu 3–5 taleri s, i se vindeau la Danzig
cu 40–50, dînd astfel un mare cîs, tig negustorilor, în mare
parte români, cari făceau acest export de boi (s, i de aici ave-
rile atît de importante ale unui Duca Vodă sau Ursachi).

Mai departe, informat, ii oficiale, luate din izvoare de
arhive, se găsesc în ce prives, te dările fat, ă de turci ale Prin-
cipatelor.

Erau atunci două feluri de venituri în Principate: veni-
turile ordinare, care erau ale domnului, s, i veniturile extra-
ordinare, care erau ale statului. Lucrări de edilitate s, i de
interes public nu se făceau deloc, pentru că tot, i banii mer-
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geau la Poartă. Domnul are un cîs, tig de 600 000 de taleri
pe an. Iar afară de aceasta trebuie să socotească dijma care
se ia de la Cîmpulungul Moldovenesc, cuprinzînd valea
întreagă pînă la hotarul Ardealului: Cîmpulungul plătea
doar vechea dijmă, care făcea 24 000 de lei, s, i ni putem
închipui ce însemna păstoritul în munt, i pe acea vreme,
dacă numai de aici domnul avea un asemenea venit.

Iată, în detalii, folosul domnului: 30 000 de taleri
vama, 10 000 de taleri venitul sării, 15 000 venitul tîrgu-
rilor. În fiecare tîrg cîntăritul se îndeplinea pe sama pîr-
călabului, care făcea s, i judecata (din militar el devenise
un simplu funct, ionar civil); s, i venitul cîntarului trecea s, i
el pe sama domnului. În afară de aceasta erau dijmele
obis, nuite, nu cele speciale, – cum e oieritul –, care se luau
numai de la t, erani. Căci, încă de pe vremea lui Cantemir,
boierii erau scutit, i cu desăvîrs, ire de dijme, decît numai
în cel dintîi an de domnie al unui voevod era datoria ca
ele să se deie s, i de boieri, nu atît ca impozit, ci ca dare
personală fat, ă de domn. Cînd plăteau s, i boierii, venitul
se urca astfel la 20 000, pe cînd de obicei era numai de 10
000 de taleri. În afară de aceasta era desetina (ceea ce pe
slavones, te înseamnă tot dijmă), care se lua de la porci s, i de
la stupi. Mai tîrziu gos, tina se lua de la porci, iar desetina
era terminul pentru taxa de stupi. Acest venit aducea 25
000 de taleri pe an. Pe urmă se semnalează categoria de
locuitori ai t, erii cari erau datori a se prezintă la război cu
calul lor: curtenii, cari nu plăteau toate dările, dar erau
datori să încunjure pe domn la război, formînd sîmburele
armatei.

În loc de 600 000 de taleri, cît era odată venitul Mol-
dovei, el ajunsese acum numai la 100 000.

Ce se cuvine lui vodă strînge s, i păstrează cămăras, ul;
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vistierul are în grijă veniturile t, erii.
Pe lîngă aceasta, de cîte ori turcii cereau ceva, trebuia

să se creeze un venit extraordinar: birul se lua astfel cu
mai multe semestre înainte.

Iată acum ce trebuie să deie t, ara. Tributul se trimetea
cu carele domnes, ti, în pungi cîntărite de vistier s, i pecetlu-
ite, după verificarea cont, inutului, la un termin invariabil,
Sfîntul Gheorghe. La acest termin, dealtfel, porneau îna-
inte vreme turcii în expedit, iile lor războinice, pentru a se
întoarce în t, ara lor la Sfîntul Dumitru, căci, ca s, i bizantinii,
ei nu făceau campanie de iarnă.

Suma tributului era de 65 000 de taleri; pentru serbă-
rile Bairamului se plătiau 12 000 alt, ii s, i se dădeau s, i două
blăni de samur sau de lup, lupi scumpi din părt, ile ruses, ti.
Pentru mama sultanului, Sultana Validè, 5 000 de taleri
s, i o blană de lup. În afară de aceasta se trimiteau pentru
moschei la Constantinopol 6 000 de taleri s, i pentru hrana
capitalei o cantitate de său de 12 000 de taleri. Acel care
păzea femeile sultanului, Cîzlar-Aga, „coloneul fetelor”,
primea 2 500 de taleri s, i o blană de samur. În afară de
aceasta vizirul avea s, i el 5 000 de taleri s, i o blană de samur;
locotenentul vizirului, cînd acesta mergea în expedit, ii s, i
i se t, inea locul la Constantinopol, chehaiaua, 2 500 de ta-
leri s, i o blană de samur (cea mai scumpă, paceà, era din
regiunea pîntecelui). Cel care t, inea socotelile sultanului,
haznadarul, avea drept la 1 000 taleri, iar cancelariul, pen-
tru afacerile străine, jumătate din această sumă.

S-ar crede că cu această s-a isprăvit. Nu: cînd domnul
era numit din nou, era dator să deie sultanului 25 000
de taleri, Sultanei Validé 5 000, marelui-vizir 15 000, che-
haielei 7 000, haznadarului 1 000 s, i pe jumătate atîta lui
Reis-Efendi. Apoi, cînd domnul se as, eza în capitala lui,
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trebuia să deie agăi care-l punea în scaun 10 000 de taleri.
Toate acestea se plăteau pe sama statului, nu a domnului.

Dar mai era o sarcină. Pentru că se introdusese obi-
ceiul, de cînd domnul nu mai era ales de t, ară, să se aducă
plîngeri împotriva lui la Poartă, el era chemat la Constan-
tinopol să se justifice, iar, dacă nu putea, era trimes în
exil, s, i, trebuind să fie imediat un domn fără să se as, tepte
alegerea din partea t, erii, se lăsa lucrul, de formă, în sama
pribegilor de la Constantinopol, as, a încît de multe ori zece
oameni puteau numi domn pe cine voiau, dintre membrii,
reali sau închipuit, i, ai dinastiei; aceasta pînă la o vreme,
căci pe urmă numea sultanul s, i de-a dreptul. S, i turcii au
prins a schimba pe domni foarte des, ca să cîs, tige sumele
importante pe care le-am văzut: schimbarea se făcea la
cite trei ani. Chiar dacă acelas, i stăpînitor era numit din
nou în scaun, el trebuia să plătească din nou, s, i astfel s-au
adaus alte daruri către sultan s, i puternicii de la Poartă.
Se dădeau 25 000 de taleri pentru mucarer, întărire, dacă
domnul era absolvit de acuzat, iile ce i se aduseseră, iar,
dacă altul era numit din nou, atunci el plătea după obicei.

Venim acum la capitolul în care Dimitrie Cantemir
înfăt, is, ează t, ara, s, i anume Moldova, pentru că el se ocupă
exclusiv de dînsa, des, i în „Hronicul” lui tratează despre
viat, a tuturor românilor, vorbind chiar de românii mace-
doneni, pe cari se vede că i-a cunoscut, ca s, i stolnicul Con-
stantin Cantacuzino, fiindcă o parte din „grecii”de la noi
erau români de aces, tia balcanici.

În ceea ce prives, te aspectul, nu ni se dau prea multe
date noi. Cantemir vorbes, te de sămănături, spuind cît de
bogat e rodul pămîntului, pe atunci mult mai bogat decît
astăzi, căci atîtea regiuni abia erau lăzuite din pădure s, i se
sămăna pe locuri unde se acumulase putregaiul frunzelor
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atîtea secole. Se tratează s, i despre vii, pomenindu-se, na-
tural, de Cotnari. Scriitorul îs, i închipuie că viile acestea au
fost plantate întîi după ce pămîntul a fost dest, elenit cu po-
lonii prins, i la Dumbrava Ros, ie, ceea ce nu este exact, căci
podgoriile de la Cotnari sînt foarte vechi, de pe vremea
înaintas, ilor lui S, tefan cel Mare, fiind lucrate de nemt, i cari
s-au păstrat catolici pînă foarte tîrziu în secolul al XVIII-
lea.

E vorba apoi la Odobes, ti, de Nicores, ti, s, i se mai ci-
tează încă două podgorii în judet, ul Tutova, care nu se mai
întîlnesc în timpul nostru.

Întîlnim în „Descriere” s, i heles, teiele de odinioară, care
s, i acelea au dispărut în cea mai mare parte: ele se întîlneau
altă dată pe fiecare mos, ie, nu numai pentru hrana mănăs-
tirilor, dar s, i a satelor, care atîtea luni pe an se hrăniau
numai din pes, te s, i nu tăiau vite. Ele erau un mare izvor
de bogăt, ie: domnului i se aducea pes, tele viu în desagi pe
cai.

În ce prives, te locuitorii, nu se poate zice că Dimitrie
Cantemir era un om cu „idei democratice”, cu toate că
înt, elege pe t, eranul de pe vremea lui, chiar dacă nu-l laudă,
s, i în multe privint, i îi e potrivnic. Într-un singur punct
nu putem merge alături de dînsul. T, eranii pe vremea lui
erau s, erbi, legat, i de pămînt. Doar de nu se putea impărt, i
o familie cum se împărt, eau t, iganii, vinzîndu-se bărbatul
de o parte, femeia de alta, ba avem chiar acte unde se
vindea o jumătate de copil, – ceea ce nu însemna că se tăia
copilul, ci că banii valorii lui se împărt, iau. Femeile erau
toate libere; de fapt era robită numai munca bărbatului.
Dealminteri boierul de pe vremea aceea era adeseori ca un
părinte pentru t, erănime, s, i cum reunea mai multe mos, ii
s, i habar n-avea de contabilitate agrară, sătenii erau de
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fapt mai stăpini decît boierul. Cantemir spune însă că tot, i
s, erbii, cari formează imensa majoritate a t, erănimii, în
afară doar de răzes, i s, i de mazili, nu sînt români, ci unguri,
rus, i, s, i de aceea li se s, i zice „vecini”.

Părerea e absolut fals, ă. Adevărat este că la început s-a
zis „vecini” t, eranilor venit, i de peste granit, ă ca să coloni-
zeze sate la noi, unde aflau o situat, ie mai bună, căci în
Polonia, în Ardeal ei erau s, erbi, iar aici t, eranul a rămas
liber pînă după veacul al XV-lea. Dar se făcea o deosebire
între vechii t, erani, „oamenii t, erii”, s, i aces, ti „vecini”2, s, i pe
urmă boierii au început să confunde pe cei ce erau „vecini”
cu cei ce nu erau, as, a că la urma urmei i-au făcut „vecini”
pe tot, i.

În ce prives, te caracterul t, eranului moldovean, Cante-
mir recunoas, te că viat, a lui este, ca simplicitate s, i morali-
tate, superioară viet, ii boierimii. Undeva zice, căutînd a da
o icoană generală: „T, eranul se îndestulează cu put, in s, i e
deprins a trăi în condit, iuni politice s, i sociale patriarhale”.
Citează, nu numai Cîmpulungul, dar s, i Vrancea s, i Chighe-
ciul: cea dintîi un t, inut asămănător cu al Cîmpulungului,
cu oierii venit, i peste vechii mos, neni s, i plugari, în parte
din Ardeal, iar Chigheciul, cum am spus, un „codru” – li
se zicea s, i codreni locuitorilor de acolo. T, eranul, spune el,
e glumet, , ducîndu-s, i viat, a pe timpuri grele prin această
virtute superioară a simt, ului relativităt, ii lucrurilor care
este umorul, ironia. Sînt oameni sinceri, dar, spune el,
nestatornici. Statornicia însă e în legătură cu o situat, ie
stabilă, cu averea pe care ai să o aperi, s, i toate acestea
lipseau omului nostru.

Cantemir ni spune apoi un lucru foarte important care
trebuie să puie pe gînduri: că t, eranii nu sînt bet, ivi, s, i mai

2La spanioli vicinos (de la vicus) sînt sătenii în genere.
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ales că nu beau rachiu. Velnit, ile, patronate de domni, ale
boierilor nos, tri s, i ale arendas, ilor străini, acelea au făcut pe
săteni în unele părt, i să se dea la băutură, dar pe vremea lui
Cantemir bet, ia nu era una din bolile cele mari ale nat, iei
noastre. Cîrciumile erau foarte rare, doar prin oras, e, –
cum am spus, subterane, – iar nu la stradă, at, inînd calea.
Despre rachiu se spune că nu le place decît ostas, ilor, s, i se
bea numai din păhărele înainte de masă, ca aperitiv.

În ce prives, te legăturile nelegitime cu femeile, judecă-
torii erau cam tolerant, i, singura lor datorie fiind să ceară
s, ugubina, sau des, ugubina3, amenda imoralităt, ii.

Se mai spune că moldovenii sînt oamenii cei mai pri-
mitori de pe lume; ei cheamă la masa lor chiar oameni
de pe stradă, afară de o singură except, ie: cei din t, inutul
Vasluiului cari, cînd li vine un străin, se îmbracă în haine
stricate s, i apar ca cers, ituri la us, ă. Rămîne ca lucrul să fie
crezut – sau ba.

După aceea este o parte extrem de interesantă, aceea
în care se vorbes, te de obiceiurile populare. Un capitol
întreg este consacrat de Cantemir folclorului românesc,
unul de o important, ă extraordinară. S, i atunci s-ar putea
pune o întrebare: dacă el n-avea cunos, tint, ă, nu de cartea
lui Del Chiaro, care putea să fie terminată într-o anume
formă pe la 1716, cînd scria Cantemir, dar de intent, ia se-
cretariului brâncovenesc, care poate să fi scris s, i în Mol-
dova ca să i se adune s, tiri despre obiceiuri. Cantemir ni
vorbes, te cu o informat, ie mai largă, des, i mai pe scurt s, i
mai strîns, despre aceste obiceiuri: din Del Chiaro s, i din
el se poate face o icoană a obiceiurilor populare pe vremea
aceea. Se tratează nu numai despre medicina băbească s, i
despre lucruri pe care nu le putea s, ti decît cineva care a

3De unde vorba: „a dat de s, ugubină”, de rus, ine.
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trăit în mijlocul poporului, dar se dă s, i cea mai frumoasă
descriere a călus, arilor, cea mai adîncă explicat, ie a lor. De
aici se vede că jocul călus, arilor care corespunde în foarte
multe privint, i cu ceea ce sînt junii din Bras, ov, legat, i însă
aces, tia numai de sărbătoarea Pas, tilor, avea un caracter
religios; atîta vreme cît dura „lupta” lor, întrecerea lor în
jocuri, ei nu puteau sta supt acoperis, profan, ci trebuiau
să caute pentru odihnă un loc sfînt, în tinda vreunei bise-
rici, fiindcă altfel se credea că-s, i calcă jurămîntul s, i deci îi
fură frumoasele sau ielele; s, i erau datori să facă nouă ani
serviciul lor tainic. În schimb au virtutea de a vindeca pe
bolnavi.

Se tratează s, i despre toate superstit, iile populare, des-
pre toate icoanele fantastice rămase în mintea t, eranului
nostru, din foarte depărtate urme de mitologie tracică s, i
poate din cine s, tie ce obiceiuri italiene aduse împreună cu
vechii păstori cari încă din Peninsula Balcanică au format
baza poporului nostru.

Afară de aceasta este foarte frumoasă s, i foarte bogată
descrierea datinelor de căsătorie. Pet, itorii, colăcarii, vin –
s, i aceasta nu o întîlnim în Del Chiaro,– s, i t, in o orat, ie. În
această orat, ie se spune despre cerboaica urmărită de un
vînător, care s-a ascuns undeva, s, i colăcarii bănuiesc că se
află ascunsă în casa miresei. Părint, ii fetei răspund fires, te
că n-au auzit niciodată de o astfel de cerboaică, vînătorii
insistă însă, s, i în cele din urmă ea se duce înaintea lor.

Se enumeră, cum am văzut s, i în Del Chiaro, petrecerile
care se dau, s, i care sînt de o deosebită strălucire cînd sot, ii
apart, in boierimii s, i mai ales cînd se întîmplă de cunună
domnul. Atunci mirele poartă pe cap un s, lic special dăruit
de vodă, asămănător propriului lui s, lic; mirele se as, ază
la dreapta domnului s, i e servit cu ceremonialul cu care e
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servit s, i acesta; el merge pe un cal domnesc s, i se urmează,
în toate, obiceiurile care se obis, nuiesc la curte pentru vo-
evodul însus, i. Nunta pornes, te de joi – cum am văzut în
povestirea italianului – s, i t, ine pînă duminecă, cu ospet, e
s, i dant, uri. Rudele miresei, în loc să pregătească numai
rochia cu care ea se va înfăt, is, a în ziua cea mare, se apucă
de lucrează împreună cu mireasa la pregătirea mesei; ast-
fel ziua aceea se zice a „cernutului“, căci se cerne făina
pentru cozonacii s, i plăcintele care se vor servi oaspet, ilor.
În zilele premergătoare ceremoniei nunt, ii sînt s, i adevă-
rate întreceri de cavaleri. Căci pînă pe la 1820 în marginea
Bucures, tilor, cum vom vedea că o spune călătorul Lagarde,
se făceau întreceri între tinerii boieri supt supravegherea
domnului cu sulit, a (javelot) s, i vodă împărt, ea daruri, tot
as, a de pret, uite ca acelea de care se învredniceau cavalerii
din evul mediu în as, a-zisele „joutes” înaintea damelor.

Se vorbes, te de masa mare care se întindea după nuntă,
masă la care erau permise o mult, ime de glume, oricum
mult mai delicate decît cele ce se mai obis, nuiesc s, i astăzi
în Apus. Cînd era să plece mireasa, i se bătea vălul cu
un cui pentru a o mai ret, inea o bucată de vreme în mij-
locul nuntas, ilor. În sfîrs, it, cînd se făcea ziuă unul din
oaspet, i imita cîntatul cocos, ului, s, i acesta era semnul ple-
cării. Dar nu se despărt, eau nuntas, ii înainte de a mai bea
cîteva păhare, s, i aceasta se numea „păharul de cale albă”,
adecă de drum fericit. După aceea, mirele s, i mireasa, cari
ajunseseră să fie împreună după o întreagă luptă, întîm-
pinau o nouă împotrivire din partea frat, ilor, cari se fă-
ceau că opresc pe sora lor, s, i mirele trebuia să-s, i cuce-
rească din nou mireasa prin daruri; atunci săbiile care se
încrucis, aseră într-un simulacru de luptă se lăsau jos, s, i
părechea cea nouă trecea.
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Găsim apoi la Dimitrie Cantemir s, i descrierea obice-
iurilor de la înmormîntări, care au rămas aceleas, i s, i astăzi
la t, ară. Cînd se ducea la mormînt un ostas, , era obiceiul să
se vadă s, i calul după sicriu s, i, ca să „plîngă” acesta, i se un-
geau cu ceapă sau cu praf de pus, că ochii. După îngropare
se cînta la mormînt, cum am văzut, de către bocitoare, s, i
Cantemir este cel dintîi care dă un cîntec de bocit ce nu e
popular, ci mai mult de mahala, trecut prin condeiul cine
s, tie cui: „plîng s, i mă tînguiesc, pentru viat, a cea rea a lumii
acesteia, ce se rupe ca s, i at, a”.

Vorbind de farmece scriitorul îs, i dă osteneala să ca-
ute s, i originea acestor obiceiuri, – lucru prea greu pentru
învăt, ătura timpului. Crede că „zîna“ vine din Diana, Dră-
gaica, pe care o zugrăves, te, ca s, i paparudele, ar fi Ceres,
căci venea pe vremea sămănăturilor, iar Doina-i amintes, te
pe Marte sau Belona. Astfel ideea interpretării prin origini
romane clasice apare întîi la dînsul.

Desigur nu este gres, it să se caute această origine în
obiceiurile din Italia, dar nu în cele adeverite de litera-
tura scrisă, ci în obiceiurile actuale ale t, eranilor din Italia
s, i mai ales din regiuni absolut conservative, cum este a
Abruzzilor s, i toată linia Apeninilor.

Venim acum la boieri, s, i nu în ce prives, te titlurile,
demnităt, ile s, i atributele lor în vremea lui Dimitrie Cante-
mir, ci supt un alt raport: ce însemnează ei în viat, a socială
s, i în cultura timpului. Cantemir face o deosebire între cei
vechi s, i cei noi. Cei vechi aveau obiceiul de a-s, i pregăti fiii
pentru rosturile lor viitoare cu cea mai mare Îngrijire, s, i
anume nu-i cres, teau acasă la dîns, ii, ca să nu se deprindă
răzgîiat, i, ci-i trimeteau intre străini, la alt, i boieri, să facă
învăt, ătura acolo. După ce se pregăteau trei ani la străini,
servind la masă, curăt, ind armele, făcînd pe „ordonant, a”,
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tînărul venea la divan, de la divan înainta apoi la spătă-
rie s, i ajungea postelnic al treilea, ceea ce era deocamdată
foarte put, in, dar postelnicul al treilea putea să isprăvească
logofăt-mare. S, i, ni se spune, nu părea lucru cuviincios ca
părint, ii îns, is, i să recomande pe fiii lor la domn. Postelni-
cii erau put, ini, doisprezece, dar obiceiul vechi începea să
se strice, s, i se făceau acum boiernas, i, ca să încapă toată
lumea: în felul acesta, spune el, s-a ajuns la decăderea
boierimii noastre.

Venim la felul cum Dimitrie Cantemir înt, elege organi-
zarea statului în legătură cu vecinii s, i cu caracterul însus, i
al domniei. S, i anume caracterul domniei supt două rapor-
turi: cel vechi, tradit, ional, înainte de supunerea fat, ă de
turci, s, i cel nou, modern, pe care-l cunos, tea foarte bine,
ca unul ce trecuse însus, i de două ori prin aceste forme, –
o dată fără noroc la început, cînd nu putuse rămînea ca
domn.

Dimitrie Cantemir e socotit pe dreptate ca unul care
cel dintîi a afirmat, într-o formă savantă, erudită, sprijinindu-
se pe izvoare, caracterul de permanent, ă al elementului
românesc pe locurile acestea într-o vreme cînd era din
anumite puncte de vedere un merit să se afirme lucrul.

Dacă permanent, a aceasta a fost afirmată cu foarte
mare lux de argumente s, i cu argumente de toată frumuset, ea
de Petru Maior din Ardeal, în cartea sa Despre începutul ro-
mânilor în Dacia, la 1812, trebuie să se t, ie în samă că acesta
răspundea provocat din partea unui număr de învăt, at, i
străini, nu unguri, ci sas, i, nemt, i s, i slavi, cu tendint, a de a
ne înfăt, is, a ca oameni venit, i aici de ieri, de alaltăieri, cari
am fi părăsit locurile acestea de pe vremea lui Aurelian
s, i ne-am fi întors prin secolul al XIII-lea abia, aflînd pe
unguri as, ezat, i de patru sute de ani.
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Scriitorul român a fost adus astfel să apere interesele
nat, iunii sale, validitînd drepturi care vin din vechimea
as, ezării pe acest pămînt s, i din caracterul neîntrerupt al
locuint, ei. Pe vremea lui Dimitrie Cantemir însă nu era nici
o polemică, nu fusese nimeni care să fi atacat drepturile
românilor; ceea ce făcea el era din propriul lui impuls.
Oricît de mare ar fi deci meritul lui Petru Maior, este totus, i
unul, n-as, zice: mai mare, dar distinct de acesta, meritul
de a fi ridicat chestiunea de la sine, fără nici o influent, ă
din afară.

Înainte de Cantemir ideea romanităt, ii noastre o ex-
primaseră foarte mult, i străini, încă din secolul al XV-lea,
cu Aeneas Sylvius, ori cutare misionar care a trecut prin
părt, ile noastre – s, i în genere tot, i călugării catolici, cu cul-
tura lor clasică, s, i-au dat sama după limbă, după obiceiuri,
după aspectul fizic al populat, iei, că este o legătură între ro-
mani s, i noi. În secolul al XVII-lea ideea romanităt, ii noas-
tre a fost ridicată pe rînd de Grigore Ureche, cu mai put, ină
învăt, ătură, cîs, tigată în Polonia în împrejurări modeste,
apoi de Miron Costin, cu o cultură mult mai largă, într-un
tratat special redactat românes, te în felul cum se redactau
latines, te de oamenii Renas, terii asemenea opuscule. Nu
poate să existe însă nici o comparat, ie între învăt, ătura lui
Miron Costin s, i între învăt, ătura lui Dimitrie Cantemir.
Acesta avea cunos, tint, ile cele mai variate, s, i fiecare dintr-
însele mult mai solidă decît ale lui Miron Costin. Ele sînt
căpătate într-o viat, ă întreagă de studii, căci Cantemir a
trăit în mijlocul cărt, ilor sale, mai ales în Rusia. Adăugînd
faptul că el cunos, tea s, i izvoarele orientale, că avea un cîmp
de vedere mult mai larg, un sentiment de istorie univer-
sală, as, zice, pentru marile probleme superioare, domnul
moldovean e mult superior înaintas, ilor săi.
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El va vorbi deci s, i în cartea de fat, ă – mai pe larg des-
pre acestea în Hronicul româno-moldo-valahilor, istorie
veche a poporului român, care trebuia să facă parte, după
concept, ia lui, din istoria generală a românilor –, despre
obîrs, ia romană a poporului nostru, care este pentru dînsul
incontestabilă. Uneori trece, cum am văzut, chiar dincolo
de limitele admisibile s, i dă etimologii care ne fac pe noi să
zîmbim. La originea obiceiurilor noastre populare el pune
totdeauna ceva roman, clasic roman, s, i exclusiv roman.

Acum, într-o carte ca aceasta, el nu putea să arate pe
larg părerea sa despre permanent, a românilor pe teritoriul
ocupat de dîns, ii. În ce prives, te întemeierea Principatelor,
fires, te că prezintă cunos, tint, ile pe care le avea la îndemînă
în cronicile locale. Este un întreg capitol asupra istoriei
ulterioare a Moldovei, capitol, în care cam încurcă lucru-
rile. De exemplu: pe Bogdan întemeietorul Moldovei îl
face fiul lui Ioan, pentru că, de la o bucată de vreme, s, i
titlurile domnilor moldoveni erau precedate de „Io” care
însemnează „Ion” (Ionit, ă, „t, arul „ vlah din Balcani).

Cantemir confundă pe Dragos, , căpitanul unguresc,
cu Bogdan, fundatorul Moldovei libere; el creează un „Bo-
gdan, cu porecla Mus, at, fiul lui Lat, cu” (de fapt Mus, ata
este una d fetele lui Lat, cu Vodă. sau, după ce a trecut la
catolicism, Margareta), iar copiii Mus, atei, cari au domnit
după Lat, cu, Petru, Roman s, i S, tefan, s, i-au zis „ai Mus, atei”,
după mama pe care o mos, teniseră (cf. a Siminei, a Im-
broanei etc.). Despre S, tefan cel Mare s, tie, dacă nu cît ar
fi trebuit, cel put, in cît se potrives, te, s, i-l judecă astfel: „A
fost un domn cu totul vrednic de laudă s, i apărător viteaz
al patriei sale de către toate năpădirile vrăjmas, ilor săi, ori
din ce parte se ridicau”. Ici s, i colo se mai întîlnesc confuzii.
De pildă se confundă Ioan Vodă cel Cumplit cu Despot
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Vodă spuindu-se că acest om crud, fără nici un fel de aple-
care către litere, era foarte învăt, at în limba grecească s, i
latinească.

Pe Radu Mihnea îl numes, te Radu cel Lung (după „Radu
cel Mare” al călugărilor). În afară de aceasta, în sfîrs, it
pentru anume domni din veacul al XVII-lea se introduce
cîte o mică informat, ia care întreges, te figura lor; astfel se
vorbes, te despre fîntîna de argint dăruită sultanului de
Dumitras, cu Cantacuzino pe la 1670.

Pînă unde merge impart, ialitatea lui Cantemir se vede
din pomenirea, la capătul listei domnilor, a lui Mihai Racovit, ă,
despre care ni spune că „se t, ine după putint, ă în Moldova
această ruinată s, i de toate părt, ile atacată”.

După această desfăs, urare a domniilor moldovenes, ti,
vine o altă parte: legăturile pe care Moldova le-a stabilit s, i
ment, inut în deosebite timpuri cu statele vecine.

Conform cu teoria curentă, pe care am primit-o prea
us, or, t, erile noastre, de la început, au fost închinate veci-
nilor cres, tini, ele au fost vasale: T, ara Românească, ungu-
rilor, iar Moldova regilor Poloniei. Într-un studiu apărut
în Analele Academiei Române despre Originea s, i sensul
direct, iilor politice tn trecutul statelor noastre, am căutat
să lămuresc luc rul în sensul acela că legătura de oma-
giu vine din provinciile date domnilor nos, ti dincolo de
hotarele t, erii lor de către regii vecini (Făgăras, ul pentru
munteni, T, ara Sepenicului s, i Pocut, ia pentru moldoveni).
Părerea aceasta o are s, i Dimitrie Cantemir fără să o poată
explica în acelas, i fel, neavînd cunos, tint, a necesară de lu-
cruri.

Nu numai atît, dar el parcă prevede anume descoperiri
care s-au făcut în timpul mai nou s, i anume teorii care s-au
putut stabili pe baza acestor descoperiri, cînd afirmă s, i
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continuitatea, la noi, a unei organizat, ii politice din cea
mai veche vreme.

0 O spune răspicat: „noi am avut totdeauna regii s, i
principii nos, tri”. S, i, cînd zice „regi”, încă are dreptate,
căci, des, i se chema voevod, domnul nostru avea s, i însus, iri
regale, ba chiar plenitudinea autorităt, ii imperiale romane.

S, i Cantemir afirmă cu multă dreptate că „nu li lipsea
nimic din drepturile regaliene”; acestea sînt însă: dreptul
de viat, ă s, i de moarte asupra tuturor supus, ilor, dreptul de
a bate monedă, chiar s, i de aur; des, i monedă de aur nu s-a
bătut nici pe vremea lui Mircea, dar, cu toată pomenirea
„perperului din Valahia” – s, i „perperul“ era moneda bizan-
tină de aur; aici numai o monedă „de cont” –, apoi dreptul
de a face război s, i de a încheia pace s, i de a iscăli aliant, e.

În afară de aceasta se înseamnă că domnii nu erau
stăpînitori fără legătură unii cu alt, ii, fără rosturi comune
unei întregi familii. Ei au apart, inut unor dinastii, s, i pu-
terea noastră a fost legătura strînsă care împiedeca hao-
sul competit, iilor în afară de fiii legitimi s, i nelegitimi ai
domnilor cari au fost. S, i Cantemir scrie despre peirea di-
nastiii lui S, tefan astfel: „Supt Bogdan s-a stins raza cea
de frunte a gloriei moldovenes, ti, voia de a mai face răz-
boi s, i a lega pacea”; „ceva mai tîrziu, s-a stins s, i dinastia
Dragos, es, tilor”.

Dar el comite încă o gres, eală, cînd crede că drepturile
regaliene au pierit odată cu închinarea lui Bogdan către
turci, căci Petru Aron cu o jumătate de veac înainte o fă-
cuse s, i S, tefan cel Mare însus, i a plătit tribut la sfîrs, it.

Cît prives, te dreptul de a purta război s, i de a încheia
pace, nu este adevărat că el s-ar fi pierdut atunci. Domnii
nos, tri nu mai purtau războaie mari, fiindcă n-aveau soldat, i
destui, dar nu pentru că li se tăiase dreptul: pînă în epoca
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fanariot, ilor, cînd un domn se dădea de partea rus, ilor, el
aducea cu sine s, i armata sa. Iarăs, i nu se poate zice că s-a
luat domnilor vreodată dreptul de a bate monedă, căci mo-
nedă s-a bătut s, i pe vremea lui Istratie Dabija, la Suceava,
s, i falsă monedă suedeză, ca să plătească pe mercenarii
apuseni: as, a-zis, ii „s, alăi” bătut, i la bănării, de bănari. Iar
Constantin Brâncoveanu a bătut un fel de medalie come-
morativă cînd a împlinit douăzeci s, i cinci de ani de stăpî-
nire, după un exemplu venet, ian pe care i l-a spus unchiul
său Constantin Stolnicul4.

În genere, turcii n-au căutat niciodată să înlăture în
formă teoretică drepturile noastre cele vechi, iar, dacă s-ar
fi pus chestiunea, toată boierimea ar fi protestat, s, i ea ar
fi fost sprijinită de t, ara întreagă, strîns legată de tradit, ii
de atîtea ori seculare.

Ca să arăte cît de mari erau drepturile domnului, Dimi-
trie Cantemir citează două exemple, care sînt într-adevăr
foarte interesante: pe de o parte, dacă un turc venea la
noi, vodă avea judecată s, i asupra lui, căci tot ce se găsea
pe teritoriul său era supus jurisdict, iei domnes, ti: de aceea
turcii aveau respectul domnului s, i nu se făceau o mult, ime
de ticălos, ii pe care tot ei le obis, nuiau în teritoriile unde
totul era la voia lor. Al doilea, familii nobile la noi erau s, i
nu prea erau; unii înfăt, is, au genealogii, dar genealogia era
mai importantă la un răzes, decît la un boier, căci răzes, ii
pe baza genealogiei aveau dreptul la bucata lor de pămînt:
o noblet, ă ca aiurea, cu stemă, la noi n-a existat, s, i, dacă
totus, i se văd unele familii cu stema lor proprie, aceasta e

4As, a-zisa medalie a lui Vodă Hangerli, fanariot muntean de la
sfîrs, itul secolului al XVIII-lea, e o falsificat, ie după a lui Brâncoveanu,
ambii purtînd numele de Constantin. Nu corespunde nici titlul
domnesc, nici îmbrăcămintea s, i cuca.
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de pe urma vreunui privilegiu de noblet, ă dat de străini,
în special de imperiu (Brîncovenii, Bălăcenii, Dudes, tii).
As, a încît domnul era totdeauna liber să nu t, ină sama de
origine în numirea boierilor lui.

El avea dreptul „să facă dintr-un t, eran un logofăt mare”.
De un lucru însă nu putea să se atingă domnul: de sigurant, a
mos, iei. Acesta era lucru sacru, dinaintea căruia s, i dom-
nul se oprea. Putea să reieie în cercetare o judecată a
înaintas, ului lui, s, i de aceea mult, imea de acte, dar în afară
de revizuirea proceselor nu putea să smulgă fără lege pă-
mîntul nimănui.

De predecesorii lui la domnie, Dimitrie Cantemir e
foarte mîndru: de ei s, i de faptele lor. Căci înainte erau mai
mult fapte decît scrise. De cîte ori pomenes, te de domnii
mai vechi, el înfăt, is, ează toate titlurile la respect ale aces-
tora. La biserică, înaintea lui Dumnezeu, vodă are altă
situat, ie decît oamenii ceilalt, i: ei stau în picioare, pe cînd
el e as, ezat; cît se face slujba, stă cu cuca pe cap, s, i se ridică
numai cînd se cîntă „Sfînt, sfînt este Domnul Dumnezeu”,
cînd se cetes, te Evanghelia s, i se spune Crezul s, i Tatăl Nos-
tru, ori la împărtăs, anie, cînd se pronunt, ă formula sacra-
mentală: „Luat, i, mîncat, i” etc. Domnul mănîncă în palatul
lui de obicei singur – cum mănîncă Papii s, i în timpul nos-
tru –; uneori la amiazi vine s, i doamna, rareori altfel de
rude; mai des cîte un favorit. Bineînt, eles, afară de mesele
mari, cînd vodă era încunjurat de tot, i boierii, carie atunci
îndeplineau funct, iunea de slujitori pe lîngă dînsul, schim-
bînd farfuriile, păharele, gustînd ei mîncarea s, i băutura
înainte de stăpîn ca nu cumva să se fi turnat otrăvuri. Bo-
ierii cei mari stăteau pînă la păharul al treilea, iar după
aceea mîncau în odaia de alături, făcînd loc celor de-al
doilea.
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Apoi vin toasturile pentru doamna, pentru fiii s, i fetele
domnului, „s, i pentru alt, ii, precum se întîmplă cu aseme-
nea prilejuri”. Cînd vodă ducea paharul la gură, porneau
tunurile afară. S, i, adauge Dimitrie Cantemir, cînd bea
domnul acest păhar, nimeni altul nu o face, ci numai după
aceea îndrăznesc s, i ceilalt, i. Cînd invitat, ii sărută mîna stă-
pînului la plecare, postelnicul îl duce de subt, iori pînă la
el.

Boierii beau din păhare mai ieftene, mitropolitul sin-
gur dintr-un păhar de argint, ca s, i domnul. Cînd pleacă,
fies, tecine are voie să ducă mîncare, blidul însă trebuie
restituit cămării domnes, ti.

Cînd se ridică toasturi, cel dintîi era, cum s-a văzut,
pentru sultan, fără a-i spune pe nume, apoi mitropolitul
bea pentru domn. Se întrebuint, au păhare foarte mari,
adevărate potire, s, i a fi beat înaintea măriei sale, sau măria
sa înaintea boierilor, nu se considera ca o mare rus, ine.
Cînd se ridica păharul pentru domn, tot, i boierii se sculau
în picioare s, i stăteau în s, ir, fiecare la rangul însemnat
pentru dinsul. Absolut obiceiurile împărătes, ti. Datoria
era ca masa să continue pînă la aprinsul lumînărilor de
său. Este în toate acestea s, i multă etichetă copilăroasă, dar
s, i o oarecare maiestate. Iar, cînd se aprindeau lumînările,
domnul punea s, ervetul pe masă, s, i acesta era semnul că s-
a isprăvit. Tot, i plecau imediat: pe acei cari erau atît de bet, i
de nu-i mai slujeau picioarele, îi ridicau alt, ii. Medelnicerul
dădea de spălat tuturora. Mitropolitul rostea o rugăciune;
domnul făcea de trei ori semnul crucii s, i apoi îs, i lua ziua
bună, părăsind sala banchetului. Atunci slujitorii luau ce
puteau de pe masă. Iar invitat, ii erau însot, it, i de lăutari
pînă acasă, – muzica turcească, căci cea nemt, ească a fost
introdusă mai tîrziu numai.
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Cînd domnul pleacă la vînat, este o adevărată expedit, ie.
În privint, a aceasta el a împrumutat obiceiurile sultanului,
căci în armata turcească era un corp special al „vînători-
lor”, cari într-adevăr mergeau la vînat.

Judecăt, ile la vodă se fac, cum am spus, cu o solemni-
tate specială, de o parte s, i de alta stînd boierii, s, i mitropo-
litul în frunte, care cetes, te sentint, a. Domnul era socotit că
nu gres, es, te niciodată. Sentint, a unui boier, a logofătului se
putea strica, dar judecata domnească era hotărîtoare: pe
domn îl judeca numai cons, tiint, a lui s, i Dumnezeu. Uneori
sultanul putea să „pedepsească pe domn”.

Dacă s-ar întreba cineva: vorbind în felul acesta despre
sultan, avea Dimitrie Cantemir mare respect de stăpînirea
turcească, am răspunde că plîngerile lui Brâncoveanu s, i lui
Constantin Cantacuzino împotriva lăcomiei turces, ti sînt
dese, iar Cantemir spune că „tirania turcilor s, i a tatarilor”
s-a stabilit din veacul al XVI-lea asupra noastră. Am văzut
cum laudă pe Mihail Racovit, ă, care, „face ce poate ca să
salveze Moldova ruinată s, i de toate părt, ile atacată”.

Într-alt loc Cantemir observă: „as, a joacă ambit, ia s, i lă-
comia pe pielea biet, ilor moldoveni”, s, i adauge: „în anume
momente a fost răpus în felul acesta bourul neîmblînzit
al Moldovei de către turci”. Aiurea în sfîrs, it el înseamnă:
„toate acestea se trag de pe biet, ii t, erani în orice chip, s, i nu
se mai satură nesăt, ioasă lăcomia de bani a Port, ii otomane;
pentru aceasta t, ara e menită unei prăpădenii totale, căci
calamităt, ile s, i mizeriile cresc pe zi ce merge”.

În ce prives, te pe străini, unguri s, i poloni, se spune
foarte limpede că domnii au fost adevărat, i stăpîni ai t, erii
s, i că sînt numai formalităt, i actele de închinare către veci-
nul din apus s, i de nord. Într-alt pasagiu găsim: „scriitorii,
atît poloni, cît s, i unguri, trăgînd din acele cazuri particu-
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lare concluzie generală, afirmă că domnii Moldovei ar fi
fost vasalii lor s, i se încearcă a se numi supunere ceea ce nu
e decît confederat, ie”. Dar se afirmă că Moldova nu e tribu-
tară nimănui, ci confederată. Domnii nu atîrnă nici măcar
de alegerea lor de către boieri, ci au totul prin mos, tenire
de la părint, i. Iar, cînd arată cum se făceau domnii pe vre-
mea turcilor, Cantemir recunoas, te fără îndoială că boierii
primesc pe vodă pentru că „e porunca prealuminatului s, i
induratul împărat”. Mai recunoas, te că turcii cresc veni-
turile t, erii în folosul lor, după plac, recunoas, te că au fost
domni pus, i la închisoare s, i omorît, i de sultani: toate lucru-
rile acestea le recunoas, te, dar se simte, pe de altă parte,
mîndria lui atunci cînd povestes, te în ce fel domnul este
onorat chiar de turci la Constantinopol.

Cînd se făcea cineva domn la Poartă, drumul pe care
trebuia să-l urmeze pentru a ajunge înaintea vizirului s, i a
sultanului era al împărat, ilor bizantini de odinioară. Vodă
mergea pe un cal arab cu pietre scumpe la s, ea s, i la coburi,
cu sabia bătută în pietre scumpe, cu buzduganul în mînă;
doi paji îi t, ineau calul; copii de casă veneau după dînsul.
După ce era primit de vizir, mergea la biserica patriar-
hiei. Aici intra în strigătele ceaus, ilor împărăt, iei, cari-i
urau, ca împărat, ilor de pe vremuri: „Intru mult, i ani Măria
Ta”. Muzica apoi cînta necontenit. Patriarhul făcea slujba
care se făcea odinioară pentru cezarii Bizant, ului, s, i numai
după aceea domnul pleca spre t, ară, s, i, atunci, totdeauna
în rostul unui comandant de armată.

Domnii fanariot, i fără îndoială n-aveau cine s, tie ce
trupe la dispozit, ie, s, i nu erau oameni viteji, dar Duca,
avînd pentru Moldova două tuiuri (cozi de cal), fiindcă
era s, i hatmanul Ucrainei primise s, i al treilea, – atîtea cît s, i
vizirul cel mare. Mergea deci cu tuiurile acestea, cu steagul
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t, erii lui desfăs, urat, cu boieri, cu copii de casă, cu ostas, i,
s, i as, a intra în t, ară. Cînd ajungea la res, edint, a lui, după ce
se înfăt, is, a boierilor, se cetia – semn de deferent, ă – actul
de la sultan, care nu se pomenea pe vremea veche. Vodă
intra în sfîrs, it la mitropolie, unde se făcea din nou slujba
împărătească de arhiereu, încunjurat de tot, i episcopii săi.

De atunci domnea, „din mila lui Dumnezeu”.
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IX. Călători poloni în t, erile noastre în a
doua jumătate a veacului al XVIII-lea

La 1755 ambasadorul polon contele Mniszech a trecut pe
la noi. În Polonia pe vremea aceea era dinastia de Saxo-
nia, pe care a stabilit-o acolo August cel Tare, s, i această
dinastie a avut în general fat, ă de turci o politică deosebită
de politica mai veche, cu caracter de cruciată, care se fă-
cuse pe vremea lui Sobieski s, i care, ca s, i a lui Zamoyski,
avea idealul cuceririi liniei Dunărei prin lupta, în orice îm-
prejurări posibile, împotriva sultanului. După faza critică
pe care o reprezintă amestecul lui Carol al XII-lea, regele
Suediei, în afacerile polone, sust, inînd pe Stanislav Les-
zczynski împotriva lui August de Saxonia, cînd această
casă de Saxonia se as, ază definitiv pe tron, legăturile cu
Poarta sînt foarte bune, s, i în tot secolul al XVIII-lea se vor
continua ambasade dese, menite să întret, ină prietenia
cu turcii. Pe de altă parte, Polonia nu mai era în stare să
formuleze nici un fel de pretent, ii asupra t, erilor noastre;
vechile amintiri de vasalitate medievală, noile încercări
de cucerire a t, erilor noastre au ies, it cu desăvîrs, ire din
mintea aristocrat, iei polone a acestui secol: regatul, care
vede primejdia înaintea ochilor, care se îndreaptă spre
catastrofa împărt, irii între cele trei mari puteri vecine, se



găses, te într-o situat, ie care apropie politica lui de propria
noastră politică, căci se s, tie că noi am pierdut Bucovina
ca o urmare a pierderii Galit, iei polone către Austria.

Unul din călătorii cari în secolul al XVIII-lea merg la
Constantinopol, este, deci, s, i acest conte Mniszech1.

Jerzy August Mniszech, s, ambelan, apoi mares, al al Li-
tuaniei, venea din t, ara lui trecînd, cum erau împrejurările
atunci, întîi pe teritoriul turcesc, al Hotinului, pentru ca
să ajungă pe teritoriul moldovenesc. În adevăr, dacă, la
pacea de la Carlovăt, , din 1699, polonii fuseseră silit, i să pă-
răsească sperant, ele lor de a avea amîndouă t, erile noastre
sau cel put, in Moldova, după încheierea acelei păci turcii
au luat anume măsuri pentru ca de partea Poloniei să nu
mai poată fi o amenint, are, s, i una din aceste măsuri a fost
să creeze, pe lîngă posesiunile pe care înainte de aceasta
le aveau în Basarabia, pe lîngă teritoriile unde stăpîneau
direct – în raiaua Chiliei, Cetăt, ii Albe, a Tighinei-Bender
– o raia de nord-est, ocupînd Hotinul, ceea ce s-a făcut,
ascunzîn-du-se foarte bine scopul, supt pretext de pre-
gătire a unei expedit, ii în Polonia, la 1713. Îndată după
ocuparea Hotinului, pe care Moldova l-a cerut mai multă
vreme s, i pe care credea să-l poată reocupa pe la 1730, în vre-
mea lui Grigore Matei Vodă Ghica, s-a creat s, i raiaua, care
cuprindea un număr de sate închinate, cum era obiceiul,
pas, ei din cetate.

Îndată ce se trece pe teritoriul moldovenesc, se pre-
zintă un delegat al domnului, care pe vremea aceea era Ma-
tei Ghica, fiul lui Grigore, om tînăr foarte put, in experimen-

1Descrierea călătoriei lui s, i a celei următoare este păstrată într-o
expunere destul de bogată, pe care am tipărit-o în Buletinul Societăt, ii
de geografie, 1898; extract supt titlul Călători, ambasadori s, i misionari
în t, erile noastre s, i asupra t, erilor noastre, Bucures, ti, 1899.
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tat, s, i care era să aibă în dezvoltarea domnilor fanariot, i la
noi un rol foarte mic. Căci nici Matei, nici fratele lui, Scar-
lat, zugrăvit, i pe peret, ii bisericii Frumoasa, lîngă Ias, i, n-au
avut din calităt, ile tatălui sau ale bunicii lor, fata lui Alexan-
dru Mavrocordat, Exaporitul, care, aceasta, adăugea, pe
lîngă o mare inteligent, ă, s, i o cres, tere deosebită, o perfectă
init, iere în afacerile turces, ti. Trimesul domnului era s, eful
portarilor, portar-bas, a, – pentru că trăim pe o vreme cînd
moda constantinopolitană, turcească, pătrunde în toate
domeniile, as, a încît, precum alaiul, pe care-l vom vedea
îndată, imită pe cele din Constantinopol, tot as, a numele
celor cari dau elementele amestecate în alai sînt constan-
tinopolitane. Portar-bas, a se înfăt, is, ează aducînd scrisori
s, i pentru solul polon s, i pentru solul rusesc, care trebuia
să treacă prin părt, ile noastre, print, ul Dolgoruchi, dintr-o
foarte veche familie de cneji.

Scrisorile erau în latines, te, limbă care se întrebuint, a
curent în diplomat, ia orientală, pentru care Ioan Calmăs, ul,
fiul vornicului de Cîmpulung Toader, care învăt, ase la Liov,
va ajunge a fi dragoman al Port, ii, pînă ce la bătrînet, e îna-
intate, e numit s, i domn al Moldovei.

Drumul este arătat foarte amănunt, it, conac de conac:
el trece pe la Larga, Brînzeni, Duruitor. Aici se arată o
companie de ostas, i, în fruntea căreia era boierul care adu-
cea salutările domnului, prezintate tot în limba latină. Se
poate spune, în treacăt, că pe vremea aceea, dacă Moldova
nu mai avea o armată capabilă de a se lupta, din deosebi-
tele elemente ale armatei de odinioară rămăseseră atîtea
încît să se formeze trupe de paradă, ba chiar, în măsura
în care adevărata fort, ă luptătoare a Moldovei, ca s, i a T, erii
Românes, ti, scăzuse, în aceeas, i măsură alaiul militar se
făcea mai strălucitor, împrumutîndu-se de la tot, i vecinii
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forme militare care nu existaseră pînă atunci, as, a încît
o mult, ime de nume luate de la turci, de la poloni se întîl-
nesc în nomenclatura armatelor moldovenes, ti din această
vreme.

Drumul se continuă, ambasadorul trecînd pe la Va-
slui. Drum ce pare cam curios, dar poate că anume griji
de întret, inere cu provizii a suitei ambasadorului vor fi
determinat acest itinerariu put, in obis, nuit.

Ajungînd la Cîrniceni, vine înaintea lui Mniszech pos-
telnicul Moldovei cu carătele domnes, ti, postelnicul avînd,
mai ales acum, cînd legăturile cu străinătatea sînt mai
obis, nuite, funct, ii de ministru de externe; astfel acela care
îndeplinea această sarcină trebuia să fie cunoscător de
greces, te s, i latines, te, mai tîrziu de italienes, te s, i frant, uzes, te.
Pe lîngă el se adauge s, i hatmanul, nume împrumutat de
la cazaci s, i poloni: înainte de 1550 în locul lui era porta-
rul de la Suceava, iar la munteni de la vechiul stratornic
slavo-bizantin s-a trecut la turcescul agă, pe cînd hotarul
basarabean era încredint, at unui serdar de aceeas, i origine
otomană. Hatmanul are s, ase companii, cu steagul asămă-
nător cu cele care se mai pot vedea la Muzeul armatei ori
la cel arheologic: de formă pătrată, în catifea cusută cu
aur, purtînd în fir stema t, erii.

La distant, ă de o leghe de Ias, i vine apoi întru întîmpi-
narea ambasadorului altă deputăt, ie a domnului. Se aduc
doisprezece cai pentru conte s, i pentru suită; boierii t, erii
se prezintă cu aga în frunte, dregătorul care avea în sar-
cină pe vinovat, i, ca un fel de prefect de polit, ie, caracter
care i-a rămas pînă la desfiint, area vechiului regim la noi.

Toate elementele alaiului sînt arătate în descrierea că-
lătoriei. E o mică armată de 3 000 de oameni: veneau întîi
bas, -buluc-bas, a, cu 100 de arnăut, i, avînd steagul s, i muzica
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lui (buluc înseamnă „ceată“, iar „bas, ă“ e „s, eful”’ cetei, s, i
boierul mare se va chema într-o anume epocă „bas, -boier”;
arnăut, ii veneau din Turcia s, i se tocmeau la domnii nos, tri,
formîndu-i garda, ca s, i a ispravnicilor s, i a dregătorilor de
la granit, ă2. După aceea căpitanul de dorobant, i, cu 100 de
dorobant, i (dorobant, e de la trabant; s-a zis întîi dărăbant,
s, i pe urmă dorobant, ; cf. numele localităt, ii Dărăbani, din
judet, ul Dorohoi). Alături de căpitan e s, i un colonel de dă-
răbani, care comandă 100 de „rus, i”, probabil cazaci, apoi
bas, ceaus, ul (ceaus, este un nume împrumutat de la turci,
care s-a păstrat apoi numai la sinagogi), 100 de seimeni, la
început o trupă de sîrbi, dalmatini, bulgari, apoi s, i români,
oaste imitată după seimenii din Constantinopol, corpul
de trupă pe care sultanul Murad al IV-lea, pe la 1640, l-a
întemeiat ca să nu mai aibă de lucru cu vechile corporat, ii
militare, totdeauna gata de răscoală, care erau ienicerii
s, i spahiii. Un alt buluc-bas, ă aducea cu el 100 de ulani (de
la poloni numele turcesc la noi); căpitanul vînătorilor co-
manda 50 de vînători, cari îndeplineau s, i funct, iunea de a
vîna pentru vodă s, i rosturi militare, după obiceiul turcesc
vechi din corpul ienicerilor; alt căpitan, al tunurilor, 50 de
oameni ai lui; doi căpitani cu straja oras, ului Ias, i, compusă
din 200 de oameni, cu o muzică deosebită. Urma marele
căpitan al polit, iei cu ofit, erii, s, i muzica a treia. Veneau
acum turcii lui Ali-Aga, întrebuint, at, i de domn, care avea

2Arnăut, ii s-au păstrat pînă la introducerea domniilor pămîntene.
La 1821 căpitanul. Iordachi se va găsi, împreună cu delibas, a Mihali,
cu Sava, alt delibas, ă, s, i cu căpitanul Farmachi, în fruntea străjerilor
domniei. Mult, i dintre dins, ii, foarte probabil, nu erau arnăut, i de sînge,
ci chiar români macedoneni, din teritoriul albanez, unde rasa noastră
are întregi grupe de sate. Iordachi însus, i nu era din Albania, ci din
muntele Olimp, s, i de aceea i se zicea Olimpiotul, căci în vecinătatea
Olimpului s-au găsit totdeauna sate românes, ti.
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dreptul să judece pe negustorii musulmani, să-i condamne
s, i să-i taie, păstrînd la dispozit, ie pentru aceasta o jandar-
merie musulmană, alcătuită mai tîrziu din „delii”, supt
„delibas, a”. Se îns, iră marele-us, ier cu suita lui, marele-vătaf
cu vătafii lui, jandarmeria cres, tină cu 50 de jandarmi.

Pe măsură ce alaiul înainta pe străzile Ias, ilor, deosebi-
tele elemente militare veneau de i se adăugiau; de-o parte
s, i de alta a drumului era îns, irată, mult, imea, din ce în ce
mai numeroasă, stat, ionînd ca să vadă pe strălucitul am-
basador polon.

Tot alaiul conduce pe conte pînă la casa care i se pre-
gătise.

A doua zi, ambasadorul se duce la biserica francisca-
nilor din Ias, i, vechea biserică catolică, prefăcută adeseori,
s, i care există s, i acum, avînd de jur împrejur prăvălii în
locul hanului de odinioară, în vecinătatea mitropoliei. El
e dator să meargă la biserică, nu numai pentru că e om ev-
lavios, dar s, i dintr-alt motiv: regele Poloniei era patronul
catolicilor din Moldova, pentru că iezuit, ii cari deserveau
lăcas, ul erau poloni, s, i vlădicii de odinioară, cum am spus,
erau tot poloni s, i rezidau în Polonia. Pînă foarte tîrziu,
cînd a venit înfluent, a francezilor, s, i pretent, iile austriace,
această situat, ie s-a ment, inut.

În ziua de 8 februar, se acordă ambasadorului o audient, ă
la domn, care trimete să-l ia de acasă cu doisprezece cai
domnes, ti împodobit, i cu valtrapuri frumoase. Alaiul se for-
mează. El este alcătuit din slugile domnes, ti, din maestrul
de ceremonii, cu boierii din suita polonă. Vine apoi carăta
domnească cu ambasadorul, încunjurat de s, ase satîrgii
(halebardieri), de doisprezece ciohodari (servitori ai curt, ii
cari aveau grija încălt, ămint, ii domnului), s, ase peici (copii
de casă). După aceea se vedea carăta ambasadorului cu
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cei doi fii ai lui.
La sosirea la curte, unde as, teaptă milit, ia, cu steagurile,

întîmpină postelnicul, după datoria lui. De mînă, dacă nu
de subt, iori, ceea ce reprezintă atunci cea mai mare onoare
ce se putea face unui oaspete, el conduce pe oaspe pînă
în a treia odaie, unde domnul se as, ază într-un fotoliu s, i –
semn de mare cinste fat, ă de solul polon – se aduce un alt
fotoliu pentru ambasador, în fat, a lui vodă.

Toată eticheta este constantinopolitană. Îndată sar
servitorii curt, ii, cari trebuie să facă onorurile supt raportul
mirodeniilor ca s, i al lucrurilor de consumat: aduc parfu-
muri, cari se aprind într-un recipient de argint cizelat à
jour, s, i la fumul parfumat se expune barba s, i părul oaspe-
telui; cine n-avea barbă, se parfuma mai mult de formă.
Pe urmă se prezintă cafeaua, dulcet, ile s, i tabac. Nu ni se
spune ce s-a vorbit în audient, ă, dar mari chestiuni diplo-
matice nu se tratau, căci Polonia pierduse aproape orice
însemnătate internat, ională. Ambasadorul trece apoi în
apartamentul doamnei, unde este primit iarăs, i cu dulcet, i
s, i cafea; urmează poftirea la masă. Mîncările se aduc în
trei rînduri s, i cuprind 400 de farfurii pline, pentru un nu-
măr foarte restrîns de persoane; aceasta dădea impresia de
bogăt, ie a acelui care ospăta. În timpul mesei muzica afară
cîntă, tabulhanaua s, i mehterhaneaua, amîndouă turces, ti
(muzicant, ii se numesc „mehteri”, iar s, eful „mehterbas, a”).
Mai tîrziu numai, pe la 1770–80, se introduce statornic s, i
muzica apuseană, alcătuită din nemt, i poloni, care alterna
cu celelalte. Se ridică toasturi, s, i după aceea se serves, te
cafeaua.

Ca un element nou, iarăs, i în legătură cu moda constan-
tinopolitană, se vede dant, ul, care, în Orient, se executa
de profesionis, ti, de anumite fiint, e discreditate, femei s, i
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bărbat, i. Vor fi jucat s, i aici baiadere. Ambasadorul e con-
dus cu alai acasă.

A doua zi, domnul întoarce vizita ambasadorului, tot
după ceremonial. El vine cu s, apte cai domnes, ti în fruntea
alaiului, cu boierimea, cu postelnicul, care poartă toiagul
cel mare de argint, însemnul demnităt, ii lui. Apare vodă,
încunjurat de halebardieri s, i turci, iar, pe urmă, straja.
În timpul cît merge domnul de la curte pînă la res, edint, a
ambasadorului, sună toate clopotele din Ias, i. Ambasado-
rul, care primes, te pe voevod tocmai cum fusese primit de
acesta, vruse să dea o masă domnului, s, i în timpul mesei,
cum n-avea nici tabulhana, nici mehterhanea, ci numai
trîmbit, as, i, face să sune din trîmbit, i. Se serves, te pe urmă
cafea s, i tabac. Urmează, a doua zi, împărt, irea de daruri.
Domnului i s-a dat un ceasornic de port, elan, doamnei
o garnitură turcească de cafea, în port, elan, cumnatului
doamnei, un Caragea (Antohie), secretarului domnesc s, i
scutarului domnesc alte lucruri din acelas, i material, ori
postavuri s, i galbeni de aur.

La 11 ambasadorul pleacă, după o ultimă slujbă la cato-
lici s, i, petrecut de alaiul obis, nuit, trece prin Ghermănes, ti,
Hus, i, unde-l întîmpină 150 de soldat, i, Trestiana, locurile
de provincie avînd deci oarecare garnizoană; apoi pe lîngă
codrii Chigheciului, din margenea Bugeacului, în mare
nevoie de ostas, i cari să ajute, – paza tatarilor prădalnici
fiind încredint, ată codrenilor, apărători ai granit, ei s, i hot, i
(v. haiducul Codreanu).

De la Hus, i, Mniszech se îndreaptă, prin Giurcani, Cret, es, ti,
Oancea, Foltes, ti, spre Galat, i, unde-l întîmpină ispravni-
cul Cantacuzino, cu care schimbă daruri, trimet, îndu-se
de acesta năramze, lămîi s, i două căprioare. La plecare,
Cantacuzino îs, i conduce oaspetele pînă peste Dunăre, la
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Măcin, oferind dulcet, i s, i cafea.
Interesant de notat mai este că, trecînd printr-un sat

unde era o nuntă, ambasadorul roagă pe nuntas, i să joace,
ca să vadă obiceiurile populare.

Venim acum la alt călător polon, contele Potocki, dintr-
o foarte mare amilie.

Contele trece prin Moldova, mergînd la Constantino-
pol, în 1759. În vremea aceea domnia o avea Ioan Teodor
Călmăs, ul, devenit Callimachi, bătrînul foarte învăt, at care
dăduse o cres, tere bună copiilor lui, cum se va vedea din
altă călătorie. În ceea ce prives, te însă pompa, ni închi-
puim că bietul cres, tin, extraordinar de zgîrcit, va fi oftat
de multe ori cînd se va fi hotărît să primească pe sol după
toate normele costisitorului ceremonial: era doar, spune
cronica contemporană, „fricos de frig”, – adecă stătea s, i
vara lîngă sobă –, s, i „scump“. Dealtfel Potocki venise put, in
cam fără voia domnului, care ar fi dorit să scutească spe-
sele3. Venind de la Hotin, pe calea cunoscută, el este în-
tîmpinat la Tabăra, de hatman, cu peste 200 de soldat, i, ca
s, i de postelnic, s, i de primul secretar al domnului. Acest
secretar începe a fi ales dintre italieni s, i francezi: pe lîngă
familia Callimachi a funct, ionat astfel un francez, de la Aix
în Provence, om foarte de treabă, cu multă s, tiint, ă diplo-
matică s, i destule informat, ii în ce prives, te lucrurile lumii,
de la Roche: cel care primes, te pe poloni e însă levantinul
Leonardi.

I se face lui Potocki un compliment în limba grecească,
care ajunsese să fie limba protocolară. După complimen-
tul în greces, te se oferă cafeaua, dulcet, ile, s, i, după salutare,
boierii se întorc cu făclii spre Ias, i. La 13 octombre, apar
trupele moldovenes, ti; secretarul aduce un cal s, i o carătă cu

3V. actele în ale mele Documente Callimachi, II.
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s, ase cai, oferind pentru suită doisprezece cai ales, i. După
aceasta alaiul se formează aproape cum am văzut mai sus:
căpitanul de dărăbani eu 100 de „rus, i“ ai lui, bas, -ceaus, ul
cu 100 de seimeni, bas, -bulucbas, a cu 100 de ulani, căpita-
nul de vînători cu cei 100 ai lui, căpitanul de tunari cu alt, i
100, aga cu 100 de albanezi, doi căpitani cu 200 de străjeri,
căpitanul de strajă, „mares, alul“, cu secretarul domnului
s, i boierii; apoi carăta principală, purtînd pe sol, cu doi-
sprezece ciohodari, s, ase peici s, i s, ase haiduci ai oaspetelui.
Muzicile cîntă, mult, imea se adună, s, i astfel ambasadorul
e dus la gazda lui, Cantacuzino, care va primi mai tîrziu
un inel în briliante. A doua zi, se face vizita obligatorie la
franciscani. Întors acasă, solul găses, te un dar din partea
domnului, dar alcătuit din fructe s, i dulcet, i, iar boierii, cari
se mai deprinseseră cu străinii de samă, vin să facă vizită
polonului, – ceea ce arată că era acum mult mai multă li-
bertate decît în timpurile vechi, cînd ei erau t, inut, i strict,
ca nu cumva să spună lucruri defavorabile stăpînului.

A doua zi, la 16, se duce solul în audient, ă la vodă cu
acest alai: maestrul de ceremonii, servitorii solului, scuta-
rul lui, t, inînd s, apte cai de mînă, suita polonă, interpretul
polon s, i cel moldovenesc, Leonardi. După aceea vine solul
însus, i: i se dăduse de domn un cal arăpese foarte frumos
s, i, după obiceiul din Constantinopol, un servitor anume
care să-i curet, e spuma calului. Lîngă el este secretarul de
legat, ie cu s, ase peici, s, ase haiduci s, i douăzeci de ciohodari.

Se ajunge la curte, unde postelnicul, cu toiagul în mînă,
conduce pe ambasador la vodă. Acesta era, nu în a treia
odaie, ci la us, a ei, îmbrăcat în haine solemne, ca unul care
cunos, tea rosturile diplomatice mult mai bine decît tinere-
lul Matei Ghica. În odaie erau cele două fotolii. Dulcet, ile,
cafeaua sînt aduse de s, ase copii de casă. Tot as, a solul e
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parfumat cu miresme răsăritene. În odaia vecină e poftit
alaiul împreună cu boierii. La un moment dat apar cei doi
fii ai lui vodă: Grigore s, i Alexandru, cari au fost domni
pe rînd, s, i prezintă omagiile lor oaspetelui. Audient, a t, ine
trei sferturi de ceas. Ambasadorul găses, te pe domnul Mol-
dovei foarte „respectabil”: vorbea perfect s, i latines, te s, i
italienes, te s, i avea foarte multă simpatie pentru poloni.

A doua zi Ioan Vodă vine la sol cu acelas, i alai – milit, ia,
scutarul cu cei s, apte cai, boierii, postelnicul călare cu toia-
gul de argint, cei 300 de străjeri domnes, ti –, s, i iarăs, i clo-
potele oralului sună. Întrevederea durează numai o jumă-
tatea de ceas. Urmeaz în ziua următoare, împărt, irea daru-
rilor: un ceasornic cu repetit, ie, o tabachere pentru domn,
iar hatmanului, logofătului, postelnicului, suitei secreta-
rului, 30 de galbeni. Suita s-a înfăt, is, at perfect milităres, te
pînă la împărt, irea bacs, is, urilor, dar atunci fiecare s, i-a uitat
demnitatea ca să-s, i ia cît mai mult partea. Iar la 19 solului i
se dăruies, te un cal, s, i domnul împarte ceasornice, blănuri,
stofe.

Pe urmă ambasadorul urmează drumul obis, nuit pînă
la Galat, i, unde era ciumă (muriseră în acel an 1 200 de
oameni). Acolo stă în biserica Precistei, unde-l păzesc
zece ieniceri.

La întoarcere, în 1760, Potocki, care se îndemnase la
astfel de petreceri, ar fi vrut să le mai aibă o dată, însă
domnul cel zgîrcit cu nici un pret, nu-i mai face alaiul, s, i
prin urmare solul călătores, te mai mult incognito. Totus, i
a venit prin Ias, i, găzduit în margenea oras, ului, probabil
la Frumoasa, s, i a străbătut oras, ul în bubuitul tunurilor,
în sunetul muzicilor, cu hatmanul în fruntea os, tii. S-a
îndreptat apoi către Polonia lui.

Merită un deosebit interes călătoria la Bucures, ti a lui
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Coloman Mikes, sot, ul Drusianei Bethlen, unul din ungurii
cari la începutul secolului al XVIII-lea au cercetat t, erile
noastre, pe un timp cînd răscoala lui Francisc Rákóczy
atingea s, i Muntenia lui Brâncoveanu s, i aici, ca s, i, mai ales,
în Moldova, se stringeau exilat, ii luptei contra imperialilor
austrieci, mergîndu-se pînă la ideea lui Constantin Vodă
Mavrocordat de a se scrie „occidental” o istorie a t, erii s, i
de a face la Ias, i un colegiu latin cu iezuit, ii unguri Carol
Péterffy, Andreas Patay, Gheorghe Szegedy4. Scrisorile lui
din 1739 ni dau amănuntele drumului pe care l-a făcut, a
persoanelor pe care le-a întîlnit în cale5.

În iunie 1739 sosesc la Bucures, ti emisarii antiaustrieci
Zay, Pâpay s, i Mikes, venind cu tot, ii din Cernavoda. Dom-
nul li trimete înainte oamenii săi, cu secretarul în frunte,
s, i-i găzduies, te la „o mănăstire“, unde s, i prînzesc. Mănăs-
tirea e, neapărat, cea, cu totul nouă, a Văcăres, tilor, zidită
de Nicolae Mavrocordat, tatăl lui Constantin Vodă. Acesta
i se pare chior, ce-i dreptul, dar foarte istet, . Cu carăta
domnească văd ungurii oras, ul; sînt adus, i s, i la Constan-
tin, care era la „casa s, i grădina” din margenea oras, ului,
– aceeas, i Văcăres, ti. Stă însă, ca în vreme de război, supt
corturi. S, i un sol rus ce merge la vizir, trece prin Bucures, ti.
Se dau oaspet, ilor mijloace de drum mai departe.

A doua scrisoare, datată 21 iulie, e din Ias, i, Mikes a
trecut prin Focs, ani, străbătînd locuri pustii, dar nespus de

4N. Iorga, Francisc Rákóczy al II-lea, învietorul cons, tiint, ei
nat, ionale ungures, ti s, i românii în An. Ac. Horn., XXXIII, p. 28. Între
nobilii fugari erau Francisc Gyulai cu sot, ia, Ioan Bethlen, Francisc
Lugassy, Iosif Teleky, Sigismund Korda, Andreis, Naláczy, Alvinczy,
Samuil Biró, Mihai Mikes, care-s, i cres, tea copiii la iezuit, ii din Ias, i, con-
tele Pekri, David Petki, Francisc Lázár; ibid., p. 16-7. Cei din Moldova
formau la 1711 o „comunitate de magnat, i s, i nobili“.

5După Unirea, p. 198 s, i urm., traducere de Oct. Prie.
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frumoase, pline numai de flori. Iarăs, i secretar domnesc,
în preajma capitalei moldovenes, ti, iarăs, i carătă, iarăs, i
tabără s, i audient, ă. Primirea e bună, vrednică de un fost
mare dragoman.

În a treia se oglindes, te plictiseala pentru îndelungata
s, edere în „acest oras, urît”, între boierii „ca urs, ii”, fără
tovărăs, ia măcar a lui Zay, plecat la Hotin. Mikes a vizitat
cît, iva Cantacuzini, cu vulturul bicefal în stemă, dar nu i s-
a întors vizita s, i n-a fost poftit la masă; lumea de la curte îi
zice „măria ta”. Mitropolitul – Antonie – e de o amabilitate
deosebită, s, i pentru că trimete rarităt, i la masa străinilor,
largă ca pentru zece oameni. Un „pater italian” mai t, ine
de urît la prînz pribeagului. Preot, i români vede Mikes cîte
zece prin cîrciumi „în jurul butoiului“. Mănăstirile sînt
„prăpădite“, casele, „de sat”. Cu toate us, urint, ile de negot, ,
pe care domnii nu le t, in în samă, afacerile sînt în mîna
„jidanilor s, i armenilor”. Altfel, loc frumos, flori, roade,
vite bune s, i un Cotnar care biruies, te cu mult bietul vin de
Pites, ti al Bucures, tilor.

Boieri, vreo zece, doisprezece mai mari; în dregătorii,
grecii, t, eranii prin păduri. În fruntea os, tirii e „fratele
unui cojocar grec bogat”. Îl recunoas, tem pe acest frate
al ciurcibas, ei T, arigradului: e Psiolul, Ipsilanti: fiul său
Alexandru va fi domn, s, i ce domn de ispravă, „filozof”,
reformator. . .

Lumea e gata de plecare, rus, ii venind spre Hotin; dom-
nul pornes, te, nu se s, tie încotro, cu oastea: e Grigore Matei
Ghica. De curînd a mai trecut un sol al t, arului pe la el, spre
tabăra turcească. Cu ce se poate apăra Moldova? Un pas, ă,
cu patruzeci-cincizeci de oameni, stă la mijlocul a 1 500
de ostas, i ai t, erii, cari i se par ungurului „păzitori de vite“.
Tunurile crede el că „se pot umplea s, i cu nuci“. Logofătul
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s, i alt, i doi boieri sînt caimacami.
În august Mikes zugrăves, te apoi las, ul în turburare s, i

frică, înaintea os, tilor ruses, ti care înaintează. Fuge cine
poate. Jupănesele s-au ascuns în păduri. Cei doi fii domnes, ti
– Matei s, i Scarlat – s-au dus s, i ei, rus, ii fiind în t, ară. Ar voi
să plece s, i străinul; îl asigură caimacamul. „De dimineat, ă
pînă seara umblă vorba de cazaci.” Vine însă vestea că
vizirul a bătut pe austrieci s, i a luat Belgradul.

Frica e zugrăvită s, i în scrisoarea din 3 septembre. Ave-
rile se duc în biserici, Hotinul fiind acum al muscalilor. La
2 ale lunii s-a întors vodă, la 3 Mikes e primit la el. E gata
a pleca, s, i-i pare bine.

Astfel la 18 septembre călătorul e iar în Bucures, ti. Por-
nise din Ias, i,– pe care era să-l lase, la 7 ori 8, iarăs, i domnul
–, la 4, cu carătă domnească s, i doi călăras, i, turcii au fost
bătut, i s, i drumet, ul a tot dus frica hot, ilor. Tot cîmp de flori,
s, i lipsă de oameni. Pe Pâpay l-a aflat bine.

La 23 octombre se arată că fugarii rus, i pradă s, i pe acolo.
Domnul pleacă, s, i Mikes e greu bolnav. Vodă nu s-a supă-
rat pe el, că nu-l ascultă.

Apoi la 15 mart 1740 se descrie iarna grea, începută
încă de la 18 octombre. „Scumpete s, i lipsă”; luptă pentru
pîne; pret, mare al lemnelor; plictiseală, neprietenie; nici o
poftire la prînz, s, i doar Mikes, crescut în Ias, i, cunoas, te pe
cutare boier încă de copil! Nici o convorbire despre domn
cu străinii; se tem.

La 22 mai, scriitorul ungur arată că, „de o lună“, Con-
stantin Vodă a plecat la Craiova să reocupe Oltenia, căpă-
tată de turci prin pace.

Peste put, in va merge cu Zay la Rodosto, adăpostul tur-
cesc al cauzei nat, ionale pierdute. Pâpay a murit în „acest
oras, scort, os”: „s, i-a sfîrs, it pribegia“. Mai sînt în t, ară doar
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sas, i s, i un franciscan din Ciuc, care a trebuit să se îmbrace
românes, te pentru că turcii 11 netezeau cu ciubucul pe fat, ă.

Să ne întoarcem cu treizeci de ani în urmă.
Pe cînd Mikes, Pekri s, i ceilalt, i pribegi se bucurau încă

de găzduirea vechiului domn moldovenesc Nicolae Ma-
vrocordat, care, „datu-li-au cărt, i de volnicie, s, i lor s, i oa-
menilor lor, să fie slobozi de toate supărările s, i, orice fel
de trai ar face în t, ară, să n-aibă nime, despre vames, i, nici
despre pîrcălabi, nici o nevoie, pînă cînd Dumnezeu îi va
scoate iarăs, i la mos, iile lor” –, polonul, voevod de Chiev,
Potocki pregătea o năvălire în Moldova, pentru a putea
ajunge la regele Suediei, Carol al XII-lea, pe atunci as, ezat
în margenea Benderului, în as, teptarea răzbunării, pe care
o dorea as, a de mult, împotriva t, arului învingător.

El întră pe la Cîmpulungul rusesc s, i Vijnit, a, pe cînd
rus, ii 11 as, teptau la Colomeia s, i as, ază pe ai săi în cvartire
la Cernăut, i. De aici, cu starostele de Roman, Grudzinski,
el merge drept la Ias, i.

Boierul care-l primi în numele învăt, atului domn de-
prins cu ceremonialul diplomatic apusean prin funct, ionarea
sa ca mare tălmaciu al Port, ii, fu însus, i Nicolae Costin,
corespondentul de odinioară al ungurului Károlyi, ales
pentru aceasta ca unul care era bun cunoscător al lim-
bii polone. La audient, ă Potocki fu dus a doua zi, cu alai
de seimeni s, i peici: el s, i cei doi ofit, eri ce-l întovărăs, eau
erau călări pe cai turces, ti împodobit, i. Vodă-l întîmpină
în fat, a spătăriei s, i-l duse în „casa cea mare”, unde-i făcu
loc la stînga, cea mai mare cinste după eticheta orientală.
Amîndoi, domnul s, i palatinul, stătură în picioare, avînd fi-
ecare „s, licele”, unul cuca, celălalt pălăria, în mînă. Vorbiră
latines, te, discursuri solemne, apoi Potocki s, i Grudzinski
rămaseră în convorbire tăinuită cu Mavrocordat. În sfirs, it
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curtea-i văzu ies, ind, petrecut, i de stăpîn, pînă la spătărie.
Un „cal moldovenesc” fu darul pe care-l căpătă a doua zi
oaspetele.

A patra zi, el pornea spre Bender: de aici era să meargă
la Constantinopol, – unde ajunse la 24 iunie 1710, fiind so-
cotit de unii ca pretendent la domnia Moldovei –, cu aga
care venise anume pentru aceasta, iar moldovenii rămî-
neau să t, ie pe cei 3 000 de oameni din Cernăut, i cu bani s, i
cu „ialovit, e”, cu vaci grase6.

6Cu note în Iorga, Francisc Rákóczy, p. 18–9.
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X. Călători englezi: Porter s, i Boscovich

Pentru epoca de la 1720–1730 înainte informat, iile prin că-
lători lipseau aproape cu totul, dar izvoarele de altă natură
erau foarte numeroase s, i foarte bogate.

Cele cîteva descrieri pe care le avem pentru vremea
aceasta sînt engleze, în legătură s, i cu călătoria lordului
Paget, constituind un fel de capitol englez în istoria t, erilor
noastre oglindită în mintea străinilor.

Întîia, la 1728, este cunoscută, nu prin ce au spus drumet, ii,
ci prin ce cuprind izvoarele interne românes, ti cu privire la
călătoria lor. Erau două „beizadele englezes, ti“, cum spune
cronica, doi lorzi, cari călătoreau, spune acelas, i izvor mol-
dovenesc din secolul al XVIII-lea, cronica lui Amiras1, ca
să vadă lumea: „umblînd prin t, eri, ca să vază t, erile s, i obice-
iurile t, erilor”. Au fost întîmpinat, i la Ias, i de Grigore Matei
Ghica, om foarte priceput s, i care jucase un rol însemnat
în politica Imperiului otoman înainte de a căpăta tronul
Moldovei; pe urmă a domnit s, i în T, ara Românească, fiind
îngropat lîngă Bucures, ti, la Pantelimon.

Găzduirea are loc la Frumoasa, unde fusese o mănăs-
tire a lui Balica Hatmanul, – o rudă a Moviles, tilor –, mai

1Kogălniceanu, Letopisit, e, III, p. 166–7.



veche s, i mai mică, mult mai put, in pompoasă decît cea de
acum, care nici ea nu se înfăt, is, ează în forma clădită de
Grigore Ghica, ci as, a cum a fost prefăcută de Mihai Sturza,
pe la 1840.

Postelnicul cel mare poartă grija oaspet, ilor, cărora li
se dă o masă acolo, la Frumoasa. Călătorii pleacă apoi în
Polonia, petrecut, i cu cinste pînă la hotare.

Pe atunci era foarte greu ca o scrisoare diplomatică
să meargă sigur, s, i domnii nos, tri, făcînd această îndato-
rire reprezintant, ilor europeni din Constantinopol, deve-
neau foarte pret, ios, i pentru ei, în afară de faptul că mare
parte din informat, iile Port, ii asupra lucrurilor din Europa
veneau prin aces, ti observatori ai împărăt, iei. Dealmin-
teri ai nos, tri chiar aveau pe atunci preocupat, ii pe care nu
le cunoas, tem pînă atunci. Cronicile încep să cuprindă
informat, ii privitoare la lucrurile europene: Constantin
Căpitanul Filipescu vorbes, te de Cristofor Columb s, i de
Luther; urmas, ul lui, Radu Popescu, pe vremea lui Nicolae
Mavrocordat, dă s, tiri despre lucrurile apusene, din Ger-
mania, din Frant, a; în Moldova, Ioan Neculce, hatmanul lui
Dimitrie Cantemir, comandantul armatelor moldovenes, ti
în lupta de la Stăniles, ti, care pe urmă a întovărăs, it pe stă-
pînul său în exilul rusesc s, i a stat o bucată de vreme acolo,
pomenes, te, nu numai de lucrurile din Rusia, pe care le
putea cunoas, te direct, ci s, i de lucruri generale europene.

Dar interesul apusenilor revine asupra noastră pe altă
cale: războiul între turci s, i casa de Austria, purtat tot de
Eugeniu de Savoia, care a dat împăratului, o bucată de
vreme, victorii pe care cu generali specialis, ti poate nu le-ar
fi repurtat. În noul conflict, care se mîntuie cu pacea de la
Belgrad (1739) s, i prin care am recăpătat Oltenia pierdută la
pacea din Passarowitz (1718), s-a amestecat s, i Rusia. Rus, ii
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au intrat în Moldova cu generalul Münnich, care a lăsat s, i
o descriere a campaniei [. . . ]

În războiul acesta rus, ii erau foarte siguri că Moldova
va încăpea în stăpînirea lor, precum austriecii erau siguri
să poată reuni cu Oltenia principatul muntean întreg2.
N-au izbutit, căci a venit intervent, ia puterilor neutre din
Apus, între altele intervent, ia engleză, s, i aceasta a adus,
după „beizadelele” despre care a fost vorba, prin 1737–8,
alt, i călători englezi.

Unul dintre dîns, ii este agentul Fawlkner, în legătură
cu reprezintantul Angliei la Petersburg s, i ministrul aceleias, i
puteri la Constantinopol. Altul, John Bell d‘Antermony,
însărcinat cu serviciul de curier, care, spre deosebire de
ceilalt, i, a făcut însemnări, foarte scurte, despre călătoria
lui.

Venind din Rusia, a trecut în Moldova, pe la T, icanovca
s, i Soroca. Aceasta-i pare „un oras, plăcut as, ezat pe Nistru”,
cu „un turn vechi, avînd cîteva tunuri neîntrebuint, ate”;
locuitorii sînt „moldoveni, intre cari se află put, ini greci,
evrei s, i turci“. Împrejur sînt sămănături s, i păs, uni bogate.
Comandantul, grecul Petrachi, se arătase foarte primitor,
oferind vin, fructe s, i mijlocind pentru pas, port.

La Cainari află golul lăsat de ciumă. Lîngă Măgura
trece Prutul, s, i e în ianuar 1748 la Ias, i. Spune că oras, ul e
încunjurat cu vii, al căror produs, slab se vinde în Polonia.
Are 2–3 000 de case, ceea ce ar însemna o populat, ie mai
mică de 20 000 de oameni, deci foarte mult scăzută fat, ă de
ce era înainte. Curtea e „o veche clădire gotică, din piatră
s, i cărămidă”.

2Voyages depuis St. Pétersbourg en Russie dans diverses contrées
de l‘Asie, III, Paris, 1766; de aici în Codrescu, Uricariul, XXIV, p. 215 s, i
urm. Cf. Iorga, Histoire des relations anglo-roumaines, p. 53 s, i urm.
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Domnul, tot Grigore Ghica, dealtfel foarte amabil, re-
comandă călătorului englez să se ducă la pas, ă de Bender,
care comanda pe Nistru, pentru continuarea călătoriei. S-
a dus deci, prin Volcinet, , s, i „satul” Chis, inău, pe drumuri
bătute de tatari, la pas, ă, s, i a obt, inut ceea ce voia. Cu un
căpitan bosniac, „bos, neag”, s, i doi ostas, i moldoveni Bell
pleacă într-acolo.

Pe la Căus, ani, plin de tatari, foarte de treabă, după
părerea lui – bătrînul la care a găzduit, fost prizonier la du-
cele de Lorena, întreabă despre casa de Lorena s, i vorbes, te
frant, uzes, te, explicind că pilaful lui de orz nu e ca acel din
Frant, a –, se trece prin două sate musulmane din Bugeac
pentru a se ajunge la Ismail, cu locuitori turci, cari-i dau
casă bună, pîne bună, s, i bun vin. S, i primirea la Tulcea-i
place, s, i semnalează „vechiul castel părăsit”. Babadagul e
un „mare oras, ”, într-o vale „foarte roditoare”, s, i aici ar fi
fost Tomi[!] a lui Ovidiu. Urmează pe la „Kaybaly”, „Dauna-
Kew” (Dunachioiu?), Cobadin, Bazargic, „locuită de turci,
greci s, i bulgari”, pentru a intra în Bulgaria.

La întors apoi, pe la Galat, i, Ghica-i dă iarăs, i o bună
întîmpinare, s, i suita-l conduce pînă la hotarul t, erii. Tot
pe la Soroca se face trecerea.

Venim acum la ceea ce nu spun izvoarele, adecă la
încercarea de caracterizare a acestei întîi perioade din
stăpînirea fanariotă în t, erile noastre.

Epoca fanariotă înseamnă ea oare un singur lucru,
care se ment, ine de la 1709 pînă la 1821, o sută de ani s, i mai
bine, sau, în epoca aceasta păstrîndu-se obiceiul de a se
as, eza pe tronul t, erilor noastre print, i greci sau grecizat, i,
unii pe jumătate grecizat, i numai, cari veneau din Constan-
tinopol, din Fanar, după ce fuseseră funct, ionari otomani,
mari dragomani, sau dragomani ai flotei mai pe urmă,
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cu tot elementul comun, totus, i sînt deosebiri hotărîte de
fixat între mai multe faze ale as, a-numitei epoce fanariote?
Cred că deosebirile sînt destul de însemnate pentru a se
putea fixa aceste faze. S, i s-ar putea stabili trei, pe care le
vom cerceta pe rînd.

În cea dintîi avem fanariotismul de tradit, ie românească.
Ea merge pînă dincolo de jumătatea secolului al XVIII-lea,
mai precis pînă la noul război dintre rus, i s, i turci, început
în 1768.

A doua se osebes, te supt foarte multe raporturi de aceasta.
Într-însa apar elementele apusene care influent, ează s, i asu-
pra noastră s, i asupra fanariot, ilor ins, ii. Coloritul nu mai
este oriental, ci occidental: ideile filozofice din Apus stăpî-
nesc toată clasa conducătoare de la noi s, i prin reformele
pe care le determină influent, ează s, i asupra viet, ii claselor
inferioare. Am putea numi această epocă: a fanariotis-
mului filozofic, s, i nu în înt, elesul filozofiei de catedră s, i
de cărt, i, ci în acela, special, al „filozofiei” din secolul al
XVIII-lea, adecă al rat, ionalismului politic, care crede că
societăt, ile sînt ca un ceasornic s, i oamenii politici trebuie
să aibă numai mes, tes, ugul, sigur, de a le face să meargă
înainte sau să rămînă în urmă.

Pe urmă a venit a treia fază, care duce de la 1774, de la
pacea din Chiuciuc-Cainargi, pînă la 1812. O scurtă, dar
foarte importantă fază a fanariotismului, care este fana-
riotismul nat, ional grecesc, cu spirit de renovare elenică,
cu s, coli în acest sens, cu lecturi însuflet, ite de spiritul cel
nou s, i cu rezultatele la care se ajunge totdeauna în ase-
menea cazuri: la react, iunea întregii societăt, i românes, ti,
care admitea pe fanariot, i ca domni cari să facă la Ias, i s, i
Bucures, ti pe „filozofii francezi”, dar nu pe grecii cu pro-
gram nat, ional grecesc.
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În faza întîia familia domnitoare am putea zice că
este una singură: familia Mavrocordat, care domnes, te,
fie direct, fie indirect, guvernînd într-un principat sau
într-altul, cu Nicolae Mavrocordat, cuj fratele lui, Ioan,
îngropat în biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucures, ti, lîngă
mormîntul fără inscript, ie care este al lui Brâncoveanu, cu
fiii lui, Constantin s, i Ioan, iar mai tîrziu cu Alexandru,
fiul lui Constantin, s, i cu Alexandru, fiul lui Ioan, acesta cu
totul grecizat. Dacă afară de Mavrocordătes, ti au guvernat
membri din familia Ghica, Ghicules, tii se coboară după
femei tot din Mavrocordătes, ti, s, i guvernarea lor chiar se
datores, te legăturii lor cu aceea cari ei hotărau. Avem deci
pe Grigore Vodă, pe fiii lui Scarlat s, i Matei, pe nepotul
lui de fiu care a murit în scaunul domnesc, Alexandru,
pe fratele lui Grigore, pe alt Alexandru, care, dacă nu i
s-ar fi tăiat capul, cum era print, titular român, pentru
serviciile aduse ca diplomat turcilor, ar fi ajuns să ocupe
tronurile din Ias, i s, i Bucures, ti; în sfîrs, it pe Grigore fiul
acestui Alexandru.

Nu numai, însă, că Mavrocordătes, tii se coboară din
Alexandru cel Bun, cum t, ineau să se s, tie, dar unul dintre
fiii lui Alexandru Exaporitul, tatăl lui Nicolae Mavrocor-
dat, Scarlat, a luat pe fata lui Brâncoveanu s, i a murit la noi,
fiind îngropat la Mitropolia din Tîrgovis, te. Nicolae Mavro-
cordat nu s-a însurat cu o româncă, dar Constantin a luat
pe acea fiică a lui Ruset de la care biserica Frumoasa are o
admirabilă icoană îmbrăcată în argint; la curtea lui se vor-
bea românes, te, s, i am spus că în corespondent, a adminis-
tratorilor de t, inut li se impune de domn limba românească.
Iar, după bărbat, i, Ghicules, tii dăduseră doi domni înainte
de epoca fanariotă, în secolul al XVII-lea, s, i legăturile lor
de familie toate erau în mediu românesc (Sturdzes, tii, de
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pildă); pe mormîntul de la Pantelimon este o inscript, ie
în românes, te, pe cînd pe cel de la Văcăres, ti al lui Nicolae
Vodă sînt versuri greces, ti, inscript, ia de pe frontispiciul
bisericii fiind totus, i românească.

În ce prives, te pe boieri, cei din această vreme sînt în
cea mai mare parte vechii boieri. Nu se adaugă oameni
venit, i de la Constantinopol. În instruct, iile lui Nicolae Ma-
vrocordat către fiul său, Constantin, se spune lămurit că
t, ara să n-o guverneze decît cu oamenii t, erii s, i, ca greci, să
n-aducă decît pe cît, iva intimi cu cari să stea de vorbă. În
fruntea acestor boieri vor fi Rusetes, tii s, i alt, ii, cari apart, in
mai vechii aristocrat, ii din această t, ară.

În cler, o singură dată s-a încercat să se puie un mitro-
polit grec în Moldova, Nichifor, dascăl domnesc, pe care
biserica nu l-a primit; în Muntenia au fost cazuri: după
Antim al lui Brâncoveanu, Mitrofan, trăit însă o viat, ă în-
treagă la noi, s, i Neofit din Creta. S, colile de preot, ie erau
însă toate în românes, te. S, i, cum am mai spus, limba ro-
mânească a intrat în slujba bisericii supt Nicolae Mavro-
cordat. La biserica curt, ii, fiindcă erau adesea patriarhi
venit, i din Răsărit, din Ierusalim, Antiohia, Alexandria,
Constantinopol, s, i episcopi străini, dacă pentru ei se făcea
s, i cîntarea în greces, te, la o strană, la cealaltă totdeauna
se făcea românes, te. O operă admirabilă de traducere din
greces, te, nu numai a cărt, ilor sfinte, dar s, i a celor de te-
ologie a ocupat o sumedenie de vlădici, dintre cari unii
au căpătat un nume mare, cum a fost Damaschin, de la
Rîmnic. S, i opera aceasta a fost începută, nu numai cu
s, tiint, a domnului, dar cu voint, a, cu îndemnul, supt patro-
nagiul lui. S, i tipografiile domnes, ti tipăriau cărt, ile acestea
în românes, te pentru învăt, ătura clerului nostru. Cei dintîi
preot, i învăt, at, i pe cari i-am avut sînt din vremea aceasta s, i
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supt influent, a acestui curent. As, a încit reclamăm aproape
jumătate din epoca fanariotă, de la 1709 la 1768, ca fiind,
supt numele fanariot, ilor, în întregime a noastră.

În ce prives, te as, ezămintele, nimic nu s-a schimbat.
Codificat, iile mai tîrzii de drept, care nu s-au făcut numai
pe baza legilor bizantine, ci s, i a celor apusene, sînt după
această epocă: în tot timpul de care vorbim acuma este
rostul nostru judecătoresc, dreptul sprijinit pe obiceiul
pămîntului.

Dar domnii fanariot, i din acest timp se îngrijesc să aibă
registre t, inute în regulă. Avem astfel în Biblioteca Acade-
miei Române un enorm volum manuscript care cuprinde
ordinele lui Constantin Mavrocordat, rapoartele făcute
lui, judecăt, ile pronunt, ate de domnie, toate redactate, ca
stil, românes, te, s, i toate avînd ca fond obiceiul pămîntului.

După aceste explicat, ii venim la un călător englez de
foarte mare important, ă prin situat, ia lui, ca s, i prin ceea ce
spune el, dar mai ales prin ce se spune despre călătoria lui
de către cineva care l-a întovărăs, it s, i care s-a întîmplat să
fie unul dintre cei mai însemnat, i reprezintant, i ai s, tiint, elor
matematice în secolul al XVIII-lea.

Călătorul englez este Porter, iar învăt, atul care-l întovărăs, ea,
de origine din Ragusa, prin urmare slav de sînge, este Bo-
scovich, as, ezat în Italia, s, i care a avut o situat, ie eminentă
acolo, continuată cu o situat, ie corespunzătoare în Frant, a.

S, i în jurnalul lui Porter s, i în descrierea lui Boscovich
e vorba de aceeas, i călătorie întreprinsă pe vremea cînd
în Moldova era domn Grigore Vodă Callimachi; cu toate
acestea, deoarece ambasadorul face însemnările lui dintr-
un punct de vedere, iar Boscovich dintr-altul, mult mai pe
larg, vom arăta întîi ce spune Porter pentru a trece apoi la
expunerea, mult mai bogată, a însot, itorului său.
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Ambasadorul fusese foarte multă vreme la Constan-
tinopol, unde Anglia a avut totdeauna obiceiul să-s, i lase
reprezintant, ii atîta vreme cît să deprindă bine rosturile
acelui stat.

Plecînd de la Constantinopol, el este întovărăs, it de
mai multe persoane, un englez, Mackensie, un altul, Wa-
kefield, un german, Hübsch, care jucase oarecare rol la
Constantinopol, ca reprezintant al electorului Saxoniei,
rege al Poloniei.

Am văzut s, i din călătoria acelor „beizadele” care au
fost primite de domn la Frumoasa, că englezii, cel put, in
de la o bucată de vreme, aveau gustul cerurilor străine s, i
al t, erilor cu aspect straniu, s, i prin urmare arătau oare-
care curiozitate s, i fat, ă de t, erile danubiene. Porter a mani-
festat deci de la început dorint, a sa de a merge prin Mol-
dova. Fiindcă însă domnul Moldovei, Grigore Callimachi,
mos, tenise ceva din obiceiurile „scumpe” ale tatălui, s, i tre-
cerea unui ambasador străin, mai ales după experient, a
cu cei poloni, necesita oarecare cheltuială, el a cerut, din
Ias, i, să se observe ambasadorului, din partea Port, ii, că
t, ara fusese prădată de tatari, cu cît, iva ani în urmă, fun-
damental, s, i ar fi bine ca ambasadorul să ia alt drum. S, i
atunci Porter a făcut ceea ce orice englez trebuia să facă:
fiindcă a spus că merge acolo, a mers, dar, fiindcă n-a do-
rit domnul să-l primească de bună voie, el nici n-a vrut
să s, tie de dînsul s, i n-a acceptat nimic din ce i s-a oferit.
În jurnalul său3, Porter spune: „cît despre Altet, a Sa, l-am
lăsat măret, iei sale s, i am neglijat cinstea ori mai curînd
turburarea de a-l vedea”. Chiar de la început, atunci cînd i
s-au oferit însot, itori, mehmendari, cu toate avantagiile de

3Turkey, its History and Progress, London, 1814; la Beza, Papers
on the Rumanian people and literature, Londra, 1920, p. 25–6.

537



cai, de gazde, de tain pentru dînsul s, i suita lui, el făcuse
declarat, ia, pe care o notează Boscovich, că „n-a venit să
mănînce t, ara”.

În notele lui, Porter ni arată cum a plecat din Constan-
tinopol, cum s-a îndreptat spre Galat, i, trecînd prin regiu-
nea dobrogeană. Despre oras, spune că este un „biet sat”.
Nefiind un loc mai potrivit, s, i el a fost găzduit la mănăsti-
rea grecească a Precistei, care avea, pe lîngă obis, nuitele
bes, ici de bou pentru înlocuirea feres, tilor, s, i cîteva gea-
muri de sticlă.

În ce prives, te vechiul Galat, i, avem oarecare informat, ii.
Am tipărit după o fit, uică, căzută în mînile mele, oarecare
lămuriri privitoare la portul dunărean în a doua jumătate a
veacului al XVII-lea, s, i se poate reconstitui după dînsele4,
întrucîtva, aspectul Galat, ilor, cari încep a se ridica mai
tîrziu decît Renii-Tamarova, abia pe la mijlocul veacului
al XVII-lea: sînt acolo în vremea lui Vasile Lupu bisericile
Vovidenia, Sf. Dumitru, Sf. Nicolae, Sf. Voevozi-Mitoc s, i
Sf. Mihail, Sf. Paraschiva s, i Sf. Gheorghe, Precista, clădită
de un negustor local s, i mărită de alt, i doi din Brăila, tustrei
români, de piatră, cu trei turnuri, pe lîngă clopotnit, ă, s, i
încunjurată cu ziduri de cetate5. Armenii aveau o biserică,
unde stătea vlădica lor.

Aspectul mai vechi al Galat, ilor n-a fost păstrat din
nenorocire. Grecii au schimbat alcătuirea bisericilor de
acolo, s, i au venit pe urmă toate lucrările de edilitate ale
lui Mihai Vodă Sturza, as, a încît din Galat, ii de odinioară
nu s-a păstrat mai nimic, ceea ce este regretabil, mai ales
pentru biserici.

4Studii s, i documente, XVI, p. 223 s, i urm.
5La Motraye îns, iră bisericile Panaghia, Precista, Sf. Ioan, Sf. Nico-

lae, Sf. Dumitru, Sf. Mihai (era un oras, rău clădit s, i cu put, ini locuitori).
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De la Galat, i ambasadorul pleacă pe drumul obis, nuit
către Ias, i, fără a vorbi de ce vede pe drum. A putut întîlni
doar s, i păstorii mocani, cari-l interesează foarte mult pe
un călător recent, des, i-i găses, te fără „educat, ie”. Pe vremea
aceea mocanii erau în plină prosperitate: se as, ezaseră în
Putna, la Cas, in, la Soveja; datoriau visteriei un anume ve-
nit s, i-i t, ineau la dispozit, ie „carăle mocănes, ti”, cu care călă-
toreau s, i domnii mazili; aveau angajamente în ce prives, te
sarea, s, i în condica lui Constantin Mavrocordat, mai veche
decît călătoria aceasta cu douăzeci de ani, ei sînt pomenit, i
necontenit, ca nis, te ciobani foarte dîrji s, i răi, cari se băteau
între dîns, ii, de la Soveja la Cas, in, fiind o ves, nică rivalitate
între cele două sălas, uri. Vechea populat, ie din Vrancea,
mos, nenii, fusese cu totul acoperită de stratul păstoresc,
venit din Ardeal: de aceea li se s, i zicea mocanilor s, i bîrsani,
pentru că veneau din T, ara Bîrsei.

Ias, ul l-a văzut Porter răpede. Semnalează doar ceea ce
era o raritate pe atunci,– s, i nu se gîndeau apusenii că vor
introduce sistemul după foarte multă vreme –, pavagiul
de lemn al străzilor. N-a fost găzduit în oras, , la curte, ci la
Frumoasa, s, i el îs, i ride de clădire, găsind-o ridiculă. Nu era
ridiculă deloc, cum se va vedea din Boscovich, care avea,
ca unul ce se născuse pe malul dalmatin al Mării Adriatice
s, i-s, i trăise viat, a în Italia, mai mult gust, s, i în ce prives, te o
clădire, decît ambasadorul englez.

Înfăt, is, area grecilor îl jignes, te pe englez, care vorbes, te
de „vanitatea grecească”. În general toată atitudinea lui
este despret, uitoare, de om necăjit.

După aceea ambasadorul îs, i continuă drumul, mer-
gînd spre t, ara lui.

Venim la descript, ia lui Boscovich. Ea a fost foarte cu-
noscută s, i foarte răspîndită: afară de textul italian, care se
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întrebuint, a într-o edit, ie din 1784, Jurnalul unei călătorii de
la Constantinopol în Polonia6, există o traducere în limba
franceză s, i una în limba germană, după manuscris (edit, ie
franceză din 1782 s, i alta din 1784; traducere germană din
1780).

Că sînt atîtea traduceri s, i edit, ii se explică prin marea
valoare a lui Boscovich, care a fost, cum spuneam de la
început, unul dintre cei mai eminent, i oameni de s, tiint, ă
ai secolului al XVIII-lea, as, a de pret, uit, încît a fost rugat
să meargă la Paris s, i a fost adoptat de lumea s, tiint, ifică
franceză, petrecînd acolo cea din urmă parte din viat, a
lui. Ocupat, iile lui foarte grele s, i unele năravuri l-au făcut
să înnebunească, dar s, i-a revenit în fire s, i a murit ca om
stăpîn pe rat, iunea lui.

Boscovich, mergînd prin Dobrogea, vorbes, te de Baba-
dag, despre care spune că e un sat. După Măcin pomenes, te
Brăila, care apare pentru a doua oară într-o descriere de
călătorie mai nouă. Cunoas, te pe un fost cleric italian, care-
s, i părăsise ordinul s, i se făcuse medic, as, ezîndu-se acolo.
Arată că populat, ia Brăilei este foarte ticăloasă, alcătuită
de tot felul de canalii (bricconi). Negot, ul care se face acolo
e foarte însemnat, s, i călătorul a văzut un mare număr de
s, eici. Evident că important, a Brăilei de la 1760–70 era mult
mai mică decît odinioară, cînd nu se ridicaseră Galat, ii.

În ce prives, te acele „canalii”, care se întîlnesc s, i la
Galat, i, iată explicat, ia: aici se adunase o populat, ie răsă-
riteană, cres, tină în cea mai mare parte, care se hrănea
din tot felul de întreprinderi necurate, populat, ie care abia
putea să fie stăpînită de organele administrative în aceste
două porturi. Situat, ia aceasta la Galat, i – ca s, i la Pera din

6Giornale di un viaggio da Constantinopoli în Polonia, Bassano,
1784. Reprodus în Uricariul, XVI, p. 254 s, i urm.
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Constantinopol – s-a ment, inut pînă foarte tîrziu, pînă
prin anii 1830–40, cînd au prins să se as, eze aici un nu-
măr de greci cinstit, i s, i harnici, de dalmatini, s, i au înce-
put lucrările, atît de importante, de transformare, supt
administrat, ia strictă a lui Mihai Vodă Sturza. Într-o epoca
mai tîrzie erau foarte temut, i în porturile acestea as, a-numit, ii
chefalonit, i, greci din Cefalonia, cari, supt steagul britanic
s, i ocrotit, i de consulul englez, îs, i permiteau tot felul de
ticălos, ii.

Galat, ii sînt descris, i foarte pe larg de Boscovich. El
întîlnes, te aici un ispravnic grec, care primes, te pe amba-
sador; fusese cîndva „sclav” la familia S, ut, u – Nicolachi
S, ut, u era capuchehaiaua, dar de fapt stăplnul tînărului
domn moldovean–, ceea ce trebuie să însemne numai: om
de casă, s, i-s, i cumpărase o situat, ie care-i renta, nu din
cauza lefii, căci, pe vremea aceea, s, i la noi ca s, i în Apus,
funct, ionarii nu trăiau din leafă, ci pentru anumite veni-
turi, socotite oneste, de la persoane care aveau nevoie de
dîns, ii. Pîrcălăbia de Galat, i l-ar fi costat douăzeci de pungi
de bani, ceea ce însemna atunci foarte mult.

Oras, ul este măris, or, avînd s, apte biserici, – de fapt mai
multe –, dintre care mănăstirea, unde a fost găzduit Por-
ter. Trei dintre ele erau mari s, i încunjurate de ziduri. În ce
prives, te populat, ia călugărească, era foarte restrînsă, căci
atîtea biserici se închinaseră Locurilor Sfinte, de nu mai
ajungeau călugării, s, i atunci se întîmpla să fie doar cîte
doi călugări pentru toate clădirile as, a de întinse care încu-
njurau unele biserici. Astfel decăderea clădirilor acestora
nu se datores, te numai relei administrat, ii a statului, după
secularizare, ci s, i incapacităt, ii grecilor îns, is, i de a admi-
nistra cum se cade zidiri as, a de frumoase cum le făcuseră
ctitorii de pe vremuri.
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Biserică latină este una singură. Veneau aici ragusani,
sîrbi, dalmatini. Boscovich, el însus, i abate, a intrat într-o
biserică ortodoxă care nu i-a plăcut neînt, elegîndu-i nici
planul, nici picturile; icoanele i se par foarte urîte.

Înseamnă apoi comert, ul cu grîne, spunînd că e foarte
important. Nu numai atît, dar la Galat, i pe vremea aceea
era s, i un arsenal pentru construirea corăbiilor de lemn ale
turcilor. Veneau aici reis, i din Constantinopol, cari trebu-
iau să prelucreze lemnul venit pe plute. Se tăiau copacii
cei mai frumos, i din regiunea Sucevei s, i se aduceau pînă
la Galat, i, as, a cum pînă în zilele noastre a rămas obiceiul.
Mai tîrziu s-au as, ezat chiar turci pentru aceasta în valea
Bistrit, ei. Lemnul ce se aducea, cum se vede din socote-
lile epocei fanariote, purta deosebite numiri în turces, te.
Se construia foarte mult s, i prost, materialul fiind îndată
întrebuint, at, as, a încît corăbiile abia pluteau, cîteva luni s, i
începeau să se desprindă legăturile, dar reisul era încîntat,
căci avea parte la cîs, tig.

Boscovich află într-o mănăstire cărt, i foarte frumoase,
tipărite la Venet, ia în greces, te. S, i astăzi la Reni, ca s, i în bi-
serica Aroneanu de lîngă Ias, i, la Frumoasa s, i în atîtea alte
locuri se mai întîlnes, te cîte o garnitură din acest splendid
tipar venet, ian. Pomenind de feres, tile acoperite cu băs, ici
de bou, se notează s, i un fois, or frumos, în grădină, unde
abatele stă împreună cu ambasadorul. Primirea fusese
foarte frumoasă: apăruseră s, i soldat, i cari trăgeau salve de
pus, ti, dar ambasadorul n-a acceptat.

În calea către Bîrlad, călătorul întîlnes, te foarte put, ine
locuri sămănate, bogăt, ia t, erii fiind atunci în vite, s, i nu
din agricultură. T, inutul i se pare însă foarte frumos. Ob-
servă buruieni înalte, flori, ici colo vite, dar rare. În ge-
nere, aspectul stepei, mai ales dat fiind momentul cînd
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venea el: o singurătate, un adevărat pustiu. Pe alocurea
cîte un sat. S, i se opres, te în satele acestea: cercetînd ca-
sele, laudă pe t, erani, că sînt foarte curate. Cînd s, i cînd
vede cîte un călăras, domnesc care duce scrisori la T, arigrad
s, i curieri de-ai ambasadorilor, căci pos, ta ambasadorilor
cu Turcia se făcea pe la noi. Între alt, ii, curierul Prusiei,
deoarece Prusia începe tocmai atunci relat, ii cu Constan-
tinopolul, unde fusese trimes von Rexin ca informator.
Curierii aces, tia mergeau cu cea mai mare răpeziciune,
aducînd s, tiri însemnate, s, i lumea, cînd vedea că trece un
asemenea „călăras, ”, părăsea drumul mare s, i se ascundea
în păduri, se înfunda în s, ant, uri; pentru că obiceiul era să
se schimbe calul obosit cu cel dintîi cal care se întîlnea, iar
bietul păgubit trebuia să umble mult pînă să-s, i reia calul
viu sau mort. Boscovich povestes, te chiar despre cutare
preot bătrîn care a întîlnit alaiul ambasadorului s, i, s, tiind
ce-l as, teaptă, a căzut în genunchi, izbutind prin rugăciuni
a fi crut, at.

Ajungînd la Bîrlad, călătorii întîlnesc o cunos, tint, ă de-
a lor: o grecoaică din Constantinopole, al cării bărbat avea
o funct, ie în t, ară. În oras, sînt cîteva străzi mai bunis, oare,
cu case de negustori evrei din Polonia: pe vremea aceea
populat, ia evreiască din oras, ele Moldovei avea deci oare-
care important, ă. Casele sînt destul de gospodăres, ti, cu
feres, tile de sticlă.

În curînd emigrat, ia evreiască va forma în Bucovina
austriacă un fel de depozit permanent, de unde s-au stre-
curat încetul cu încetul atît, ia alt, i evrei. Dealminteri ve-
neau s, i pe linia Nistrului. Întîi ca orîndari, avînd în arendă
cîrciumile, cu drepturile senioriale, s, i heles, teele. Căci
evreii poloni erau vînzători de holercă sau de horilcă. De
la o bucată de vreme o populat, ie evreiască se as, eză s, i în
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oras, e, ca mes, teri, mai ales de lucruri apusene, la schimba-
rea costumului.

Boscovich spune că evreii „sînt îmbrăcat, i ca în Polonia,
cu un fel de anterie negre, lungi, s, i pe cap o scufit, ă cum
poartă calota lor abat, ii catolici”.

Oras, ul Bîrlad scăzuse prin prădăciunile tatarilor pe
vremea lui Ioan Teodor Callimachi. De la Bîrlad se merge
spre Vaslui printr-o regiune foarte frumoasă din cauza pă-
durilor mari netăiate s, i a poienilor din mijlocul codrului.
Astfel Tîrgul Frumos îs, i datores, te fără îndoială numele
mai mult încunjurimilor decît caracterului pe care l-a pu-
tut avea într-o epocă oarecare. Totul era plin de „iarbă
deasă s, i de flori”.

La Vaslui nu se spune că era populat, ie evreiască, dar
călătorul a fost mîncat de păduchi de lemn.

Se merge la Scînteia, vad vechi. Pe aici, în apropie-
rea las, ului, se întîlnesc cirezile cele mari ale negustorilor,
cari vindeau boii moldovenes, ti pînă departe, s, i Boscovich
laudă extraordinara mărime a vitelor cornute din toată
Moldova.

Ajuns lîngă Ias, i, el se as, ază lîngă Frumoasa, pe care o
zugrăves, te cu totul altfel de cum o face Porter: E un palat
domnesc frumos mobilat, cu sofale; de o parte clădirea
pentru recept, ie, de alta gineceul pentru femei, ambele cu
aurituri pe păret, i s, i sculpturi; plafoanele sînt frumoase.
Este s, i o grădină, care a fost s, i mai tîrziu îngrijită, dar
în cele din urmă distrusă cu desăvîrs, ire. Heles, teul din
împrejurimi folosea foarte mult pentru aprovizionarea cu
pes, te a las, ului.

Nefiind îndatorit, ca ambasadorul, să se arăte supărat,
abatele a căutat să intre în relat, ii cu domnul, s, i s-a dus deci
să vadă foarte frumosul pavilion făcut cu ocazia mucare-
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rului, a întăririi domnului. La Galat, i încă văzuse sosind
pe capuchehaie cu decretul. Asistă, acum, la serbare.

Din Ias, i soses, te o trupă de călăret, i, care se înfăt, is, ează
foarte bine, s, i se as, ază de o parte s, i de alta, cu steaguri.
Domnul se postează, cu fratele, lîngă un chios, c, unde se
făcuseră pentru ocazie două corturi, avînd aproape pe
secretarul lui pentru limbile străine, de la Roche, iar jos
lîngă dînsul s, i pe secretarul turcesc. Se aduce decretul de
mucarer, s, i domnul îl primes, te cu cea mai mare evlavie,
făcînd gestul de închinare către „împărat”. I se aduce calul
dat de sultan. Se cetes, te porunca acestuia, pe cînd pe deal
caraghiosul curt, ii spune glumele lui.

După aceea vine audient, a la domn a lui Boscovich, a lui
personal, iar nu în calitate de însot, itor al ambasadorului:
în timpul serbării, odată cu dulcet, ile, cafeaua s, i fumiga-
rea cu curse s, i odogaciu, el fusese invitat de beizadeaua
Alexandru în italienes, te, de domn în greces, te, să-i viziteze
la curte. Palatul i se pare vechi, fără nici un fel de gust s, i
rînduială. Intră într-un cabinet curat, unde sînt sofale,
dar s, i o mică bibliotecă cu cărt, i bune, mai ales de s, tiint, ă.
Vede două globuri, unul terestru, altul ceresc; după aceea
e dus în odaia mică, unde de la Roche se as, ază la picioarele
lui vodă; sînt s, i cît, iva curteni în picioare. Se aduc patru
scaune pentru Boscovich s, i suită. Domnul e întovărăs, it
s, i aici de fratele său, Alexandru, care a fost pe urmă s, i el
domn în Moldova, mai fericit decît Grigore, care, tînăr
încă, a fost tăiat după cîtăva vreme, fiind bănuit de turci
ca trădător fat, ă de rus, i. S, i unul s, i altul fac cea mai bună
impresie străinului.

El îi s, i descrie: Domnul era de un caracter destul de
blind s, i amabil, plin de politet, ă s, i de deprinderi s, i senti-
mente bune. Alexandru, tot as, a de bine educat. Domnul
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vorbes, te greces, te, dar, ni spune Boscovich, mai mult din
etichetă, căci s, tia s, i frant, uzes, te; Alexandru, care n-avea
nici o situat, ie oficială, vorbea în limba franceză. În această
odaie se înjghebă o conversat, ie asupra fizicei, asupra ca-
merei optice; vodă cere o mult, ime de lămuriri despre nis, te
instrumente noi s, i se interesează în cea mai mare măsură
de ele, cerînd să i se trimeată s, i lui7. Face astfel cea mai
bună impresie. Dealminteri un tată ca Ioan Teodor Calli-
machi, format la s, coala din Liov, în legătură cu ambasado-
rii străini, trăit în cea mai bună societate, nu putea să-s, i
crească fiii altfel.

După ce isprăves, te audient, a, călătorul părăses, te Ias, ii,
s, i, pe drumul obis, nuit, se îndreaptă spre Zelescic, unde era
frontiera dinspre Polonia. În calea spre Cernăut, i trece pe
la S, ipote, unde era o cîrciumă, pe la Botos, ani, care poartă
numele vechiului sat întemeiat de un strămos, Botăs, ; acuma
erau 400 de case, ceea ce înseamnă 2 000 de locuitori, s, i
cinci biserici (în margenea oras, ului biserica lui S, tefan cel
Mare, Popăut, ii, iar, în oras, chiar, cele două biserici făcute
de Petru Rares, s, i sot, ia lui Elena, Sfîntul Gheorghe s, i Uspe-
nia). Dorohoiul îl pomenes, te numai: altfel între un oras,
s, i celait nu era cine s, tie ce deosebire. Cernăut, ii îns, is, i sînt
descris, i, cu albanezii cari stăteau pe lîngă ispravnic s, i în-
deplineau funct, iunea de soldat, i de polit, ie. Vorbes, te de
grecii s, i evreii cari erau pe vremea aceea acolo. Oras, ul are
trei biserici s, i două sute de case.

Aici a avut prilejul să vorbească mai multă vreme cu
ispravnicul de acolo, care era rudă cu un ragusan pe care-l
cunoscuse foarte bine Boscovich, din Turcia. Ispravnicul

7Comenzi de.hărt, i s, i globuri în Iorga, Documente Callimachi, II, p.
239, 315, 319, 324, 341, 345. Bătrînul Ioan Callimachi doria de Thealrum
Europaeum sau de Enciclopedie; ibid., p. 307, 390, nota I.
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era francez de origine, Millot, s, i familia Millo se coboară
din acest ispravnic de Cernăut, i de pe vremea lui Calli-
machi (erau s, i alt, i francezi: Imbault de la Tour, Imbò al
nostru, s, i va fi pe urmă familia Linchoult, care va juca un
rol important în părt, ile acestea). Vorbind deci cu Millo,
abatele află o mult, ime de lucruri privitoare la Moldova
de atunci s, i la trecutul t, erii. Căci Millo este desigur aceea
„persoană de spirit s, i de talent dintre cei dintîi boieri ai
Moldovei” despre care vorbes, te el de două ori. Acesta i-
a pomenit s, i de o cronică veche a Moldovei, care a fost
scrisă pe vremea lui Grigore Vodă Ghica (de fapt Amira
dăduse o formă grecească unei vechi compilat, ii de cronici
moldovenes, ti): de acolo ia s, tiri în ce prives, te trecutul mai
depărtat al Principatului.

Ceea ce e mai ales important în notele pe care le-a
comunicat Millo e constituit, în afară de informat, iile pri-
vitoare la limbă, de acelea despre Suceava, spuindu-se că
ar fi fost treizeci de biserici în afară de castelul de acolo.
Sînt informat, ii financiare s, i economice, put, ine, dar de o
mare important, ă, dată fiind personalitatea aceluia care
le-a dat s, i care era în putint, ă de a fi bine înformat. Ni
se spune că în Moldova erau 150 000 de oameni, trebuie
să fi înt, eles 150 000 de contribuabili. Veniturile fuseseră
odinioară de 2 700 pungi a 500 lei fiecare, s, i scăzuseră
la 1 700, as, a încît t, ara era în plină decădere economică.
În Muntenia se strîng 5 000 de pungi. Ele sînt menite în
cea mai mare parte turcilor. Mucarerul singur era plătit
cu 600 de pungi din venitul de 1 700, s, i se dădeau 200 de
pungi s, eiculislamului, s, eful religiei turces, ti.

Originea acestor venituri nu ni se dă: o cunoas, tem
din izvoarele anterioare. Se vorbes, te de văcărit, o dare pe
bogăt, ia de căpetenie. Boierii nu voiau să-l plătească, s, i de
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aici o luptă întreagă contra văcăritului. În afară de venitul
domnului existau veniturile mitropolitului, care erau de
patruzeci, cinzeci de pungi. Preot, ii dau fieca; doi lei la
mitropolie.

Asupra product, iei t, erii se fac observat, ii interesante.
Pe an se vînd 40 000 de boi gras, i, mai ales prin Silezia,
căci Danzigul îs, i pierduse important, ă. Se ia un pret, relativ
mare, 10 galbeni boul, s, i se capătă de aici un cîs, tig de 1
500 de pungi pe an. Ca obiect important de comert, vin
apoi caii, în număr de 10 000 cu 20–30 ughi calul: remonta
prusiană s, i cea daneză se făceau în părt, ile noastre ceva mai
tîrziu, caii aces, tia moldovenes, ti fiind întrebuint, at, i pentru
cavaleria us, oară. Pe lîngă aceasta se vindeau 200–300000
de berbeci, mai ales la Constantinopol, s, i era foarte căutat
mai ales un fel de berbece chivergic, care forma deliciul
gurmet, ilor turci. Urmează mierea s, i ceara, care se vindeau
pînă în Venet, ia, aducînd un venit de 1 000 de pungi pe an.
În ce prives, te grîul, se exportau 300 000 de chile pentru
Constantinopol. În afară de aceasta se căutau: lemne, său,
pes, te, pastramă, brînză, unt, vin s, i blănuri.

Din product, ia aceasta t, eranii cîs, tigau cam put, in, însă
era o măsură pe vremea aceea care venea în avantagiul
t, eranului: cel sărac se sprijinea pe cel bogat, prin sistemul
cislei, un fel de solidaritate t, erănească care a fost distrusă.
O cislă t, erănească, dacă avea bogăt, ie în vite, putea să deie,
deci, s, i pînă la 100 de lei pe an; se cereau numai opt lei
de la fiecare. Cînd t, eranul nu putea plăti, plătea boierul,
proprietarul de mos, ie, satul Întreg trebuind să răspundă o
anumită sumă visteriei, diferent de situat, ia fiecărui mem-
bru.

Călătorul englez de care vine vorba acum n-are situat, ia
politică, nici valoarea culturală a înaintas, ului său, Porter,
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nici cunos, tint, ele unui Boscovich; este însă un tip foarte
cunoscut în Apus, lordul Baltimore, care a isprăvit rău,
după o viat, ă întreagă de aventuri. Faima lui se sprijină
numai pe descrierea călătoriilor, care la un moment l-au
dus s, i în Moldova, s, i cartea lui a fost as, a de răspîndită înoît,
din anii 1776–8, s-a dat o traducere rusească8. Descrierea
lui Baltimore este scurtă, iar partea care ne prives, te pe noi,
fără mare important, ă.

Merge prin Dobrogea, s, i relativla această t, ară se pot
culege s, tiri s, i de la dînsul. Dealminteri, în ce prives, te lu-
crările dobrogene, mai este ici colo cîte ceva de descoperit.
Acum cîtva timp, în Analele Dobrogii, care se tipăresc la
Constant, a, d. Vîlsan, profesor de geografie la Universita-
tea din Cluj, analiza o foarte interesantă hartă austriacă,
tocmai prin anii 1770, în care un număr mare de localităt, i
– numai sate – s, i înfăt, is, ări ale solului se prezintă în formă
românească. Dunărea apare deci ca „Dunere”, s, i se con-
stată apoi o mult, ime de genetive românes, ti. Alte nume
nu se lămuresc tocmai bine, dar se poate bănui forma
românească. Autorul se întreabă dacă aceasta nu este un
document al vechimii noastre în deosebitele puncte dobro-
gene însemnate cu numele acestea în limba noastră. Este
s, i o altă ipoteză: se poate întîmpla ca această hartă austri-
acă, care, în ce prives, te Bulgaria răsăriteană s, i Dobrogea,
este făcută, evident, după o hartă rusească, să fi fost alcă-
tuită după o hartă românească, – ceea ce ar însemna că
existau studii de cartografie românească în epoca aceea,
lucru care nu e imposibil, pentru că vestita hartă a t, erilor
noastre, făcută de Rigas, cel care a scris Marseillesa gre-
cilor s, i a jucat un rol as, a de important pentru trezirea

8S, i după această traducere, Hasdeu, în Arhiva istorică, l-a dat în
versiune românească.
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cons, tiint, ei nat, ionale greces, ti9, este făcută după altă hartă,
a unui învăt, ător din familia domnului Moldovei de prin
anii 1760–70, care era Iosif Moesiodax, adecă dac din Mo-
esia, căci pe harta lui Rigas se însemnează că Cernavoda
este locul de nas, tere al lui Iosif, s, i, cum Cernavoda, ca
s, i toate localităt, ile din dreapta Dunării în Dobrogea, a
fost locuită de români, e extrem de probabil că acest călu-
găr era s, i el român, s, i astfel însemnările în românes, te ale
acestuia ar fi fost la dispozit, ia cartografului rus pe care l-a
întrebuint, at cartograful german.

Revenind la călătoria lui Baltimore, el trece din Do-
brogea, fără să dea s, tiri importante, s, i ajunge la Galat, i, pe
care nu-l descrie.

Continuîndu-s, i drumul, călătorul străbate un t, inut de
păduri, unde fuseseră lăcuste s, i sămănăturile erau com-
plet distruse; el întîlnes, te sate care i se vor fi părut fără
important, ă. Despre Bîrlad s, i Vaslui nu se spune nimic
alta decît că sînt „nis, te biete tîrgus, oare”. Intră în pădurea
cea mare care ducea la Ias, i, s, i din care a Dobrovăt, ului este
numai o parte – de aceea localităt, ile cu numele de „Poiana”
s, i blidarii cari făceau în poieni blidurile de lemn, ce atin-
geau las, ul. Constată o scădere, la care ne putem as, tepta,
în ce prives, te numărul populat, iei; dar cifra de 2 000 de
case, pe care o dă, pentru locuint, ile „moldovenilor, evrei-
lor, armenilor, grecilor s, i t, iganilor”, mi se pare gres, ită. El
vorbes, te, cum fac tot, i călătorii, de lucruri care băteau mai
mult la ochi s, i în special de pavagiul de lemn al străzilor
principale, apoi de înfăt, is, area caselor cu un rînd, joase,
fără mobile, zice el, des, i chiar în Apus, pe vremea aceea,
mobilele erau mult mai put, ine ca în timpul nostru. În ce

9Harta e foarte cunoscută s, i adesea folosită; am reprodus-o în s, ase
bucăt, i în volumul II din Documente privitoare la familia Callimachi.
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prives, te clădirile de cărămidă, este întîi curtea domnească,
încunjurată cu ziduri, cu bastioane.

Era natural ca Baltimore, dată fiind lipsa-i de orice
caracter oficial s, i de important, ă politică, să nu fi cerut
audient, ă la domn, s, i deci nu poate să ne lămurească asu-
pra aspectului interior al curt, ii românes, ti.

Supt raportul clădirilor, mai vorbes, te de treisprezece
mănăstiri, dintre care una de călugărit, e. O mănăstire de
călugărite era la Socola la început, înainte de a se întemeia
aici seminariul de către Alexandru Moruzi, la începutul
veacului al XIX-lea; biserica de acolo e clădită de una din fe-
tele lui Alexandru Lăpus, neanu, al cării chip se s, i vede încă
în clădirea cu totul prefăcută. În Ias, i mai este un Mitoc al
Maicelor, în centrul oras, ului, pentru găzduit călugărit, ele
care vin în afaceri, dar nu cred că Baltimore se gîndes, te la
Mitoc. Afară de aceasta sînt einsprezece biserici – numă-
rul este prea mic –, afară de cele două armenes, ti, dintre
care una foarte veche, des, i nu, cum s-a crezut, din secolul
al XIV-lea.

Este apoi s, i o singură sinagogă, ceea ce înseamnă că,
des, i era o populat, ie evreiască, nici pe departe ea nu pu-
tea fi as, a de numeroasă ca pe timpul nostru. Atrage apoi
atent, ia asupra frumoasei clădiri a băilor, despre care se
pomenes, te încă de la sfîrs, itul veacului al XVI-lea: băile
acestea fuseseră înnoite de Vasile Lupu. Ele erau împărt, ite
pentru bărbat, i de parte s, i femei de altă parte. În Bahlui se
spălau cămăs, ile.

Se ment, ionează s, i prăvăliile, de lemn s, i de zid, în care
se vinde marfă din „Italia, Germania, Turcia, Rusia s, i Po-
lonia”.

Ca moravuri, despre femei spune că sînt foarte fru-
moase, dar reflect, iile despre moralitate arată mai mult ce
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căuta el decît ce se oferia oricui.
În afară de acestea Baltimore are, natural, cîteva s, tiri

în legături cu călugării străini catolici, cari nu s, i l-au adă-
postit la dîns, ii. fiind găzduit într-o căsut, ă unde n-a pu-
tut să doarmă, nu numai de plos, nit, e, dar s, i pentru că,
fiind acolo hanul după moda orientală, în aceeas, i clădire
era grajdul, as, aîncît o vacă trecea cu capul peste păretele
despărt, itor.

La călugării franciscani, – mănăstirea era dedicată
Sfîntului Anton de Padova – găses, te vin cu trei lei sti-
cla s, i întîlnes, te oameni cari vorbeau latines, te, italienes, te,
greces, te s, i ruses, te. Unul din ei, Luca, era din Marsilia.
Stă cu dîns, ii de vorbă, ba se pare că li s, i recitează versuri
englezes, ti. Dar părint, ii îl întreabă – cel put, in as, a i se pare
– dacă Londra e în Anglia sau Anglia în Londra.

Printre unguri avem un călător, pe care-l întîlnim la
1767 între tovarăs, ii lui Francisc Rákóczy, baronul de Tott.

Tatăl murise la Rodosto; fiul a fost trimis în Frant, a s, i a
fost crescut în Paris, unde, încă din vremea războiului de
treizeci de ani, ca s, i în timpul lui Emeric Tököly, înaintas, ul
ca rege unguresc al lui Rákóczy, simpatiile erau pentru
rebelii unguri contra imperialilor. De la Versailles, în mo-
mentul cînd francezii au fost din nou amestecat, i în aface-
rile Poloniei, căci se pregătea întîia împărt, ire a regatului,
Tott tînărul a fost trimis la hanul tatarilor, pentru a pregăti
expedit, ia împotriva rus, ilor după încălcarea teritoriului
otoman s, i începerea turburărilor care au deschis războiul
continuat apoi pînă la pacea de la Chiuciuc-Cainargi.

Iată ce ni spune, în Memoriile sale asupra turcilor s, i
tatarilor, care au ies, it în trei edit, ii s, i au fost traduse s, i
în limba germană, acest de Tott, care va juca un rol s, i la
Constantinopol, unde a întemeiat cel dintîi fonderie de
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tunuri, s, i marii demnitari turci veneau să admire cum
ungurul s, tie să fortifice castelele de la Rumili-Hisàr s, i
Anadoli-Hisàr. Plecat din Paris, în iulie, el trece pe la Viena,
ajunge la Bras, ov, pentru a se îndrepta spre Căus, ani, unde
se adunau tatarii în vederea expedit, iei proiectate. Merge
la Zvaniec sau Zvancea pentru ai nos, tri, unde-l trec ienice-
rii peste apă în Moldova, apoi vine la Hotin. Aici pas, a-i dă
flori s, i fructe; el stă într-un chios, c cu vames, ul s, i vorbes, te
cu dînsul despre veniturile acestei vămi; i se povestes, te
cum au fost pe acolo doi francezi cari au renegat, trecînd
la islam, s, i au ajuns să joace la Constantinopol un rol oare-
care, precum, dealminteri, la începutul secolului, vestitul
Bonneval se prefăcuse în pas, a turcesc. Este găzduit în
casa unui evreu din suburbii; i se pune o pază de ieniceri
la us, ă, pentru cinste; face anume cumpărături, s, i, pentru
că evreul de la care tîrguise îi ceruse un pret, prea mare,
negustorul a fost bătut. Dealtfel toată povestea lui insistă
asupra sistemului bătăii, generalizat la turci în dauna ra-
ialelor.

De la Hotin, Tott pleacă la Ias, i. La cel dintîi sat ajunge
să cunoască sistemul de torturare al localnicilor; însot, itorii
lui iau două oi, s, i, cînd a vrut să le plătească, i s-a spus că
nu este necesar. Cînd a fost apoi să treacă Prutul, s-au
rechizit, ionat cam trei sute de moldoveni ca să ajute la
operat, ie: t, eranii au fost silit, i să poarte carăta pe umeri; pa-
tru din ei se as, ază supt rot, i, pe plută. Cînd a cerut lămuriri
cum oamenii aces, tia se hotărăsc să piardă atîta vreme ca
să facă asemenea lucruri grele, i se spune că as, a e obiceiul,
căci, „ils veulent être battus”.

Moldova i se pare o t, ară foarte frumoasă, care samănă
foarte mult cu Burgundia, dar e foarte nenorocită din ca-
uza sistemului de a fi arendată la greci. În felul acesta
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impozitele au crescut cu douăzeci s, i cinci la sută, s, i în
luna octombre se lua al unsprezecelea sfert de bir, în loc
de a fi, ca la început, a patra rată din birul pe un an.

Domn era atunci Grigore Callimachi, pe care-l cunoas, tem
din călătoria lui Boscovich, cu gustul lui pentru s, tiint, ă, cu
cărt, ile pe care le cerea în străinătate, cu globurile lui te-
restre s, i ceres, ti. De Tott va fi prezintat domnului de către
secretar.

În ce prives, te oras, ul, i se pare în stare foarte rea. A
intrat noaptea într-o trăsură aurită, cu secretarul care-
i spune fel de fel de lucruri ce nu-l interesau. Se miră
s, i el de podurile de pe ulit, i, s, i rostul lor nu-l înt, elege pe
deplin. Fusese un foc mare în Ias, i, s, i se vedeau case arse în
toate părt, ile. Călătorul a fost găzduit la misionarii catolici,
la franciscani. Domnul trimete să-i facă un compliment
în chiar ziua sosirii. (A doua zi reprezintantul turcesc a
stîrnit un zgomot infernal, de ce nu l-au primit separat
pe dînsul: i s-a trimis un cal s, i patru ciohodari ca să aibă
audient, ă deosebită s, i cu această ocazie să capete un dar
special din partea nenorocitului voevod al Moldovei.) Cînd
a fost introdus de Tott însus, i la domn, erau pregătite două
fotolii îmbrăcate în stofă ros, ie: unul pentru dinsul, dar el
n-a vrut să ocupe locul. S-a servit ca de obicei sorbet licvid
s, i dulcet, i; călătorul a fost stropit cu apă de trandafiri; i s-a
fumigat părul.

Atît. Doar dacă de Tott vorbes, te put, in s, i de originea
noastră s, i spune că sîntem o colonie romană, că limba
noastră este de origine latină. La plecare i se dau doi ieni-
ceri s, i mehmendarul, cari, pe la Chis, inău, îl duc în Bugeac,
unde vede întîia oară cămile. La Căus, ani îl primes, te fiul
hanului, care-s, i ocupa vremea cu vînătoarea. E introdus
într-o odaie fără geamuri, care doar iarna se înlocuiau
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cu hîrtie. S, i de aici se duce la Baccè-sarai, res, edint, a de
căpetenie a hanului.

E întîia călătorie a lui de Tott. Pe lîngă aoeasta călă-
torul a mai venit prin locurile noastre a doua s, i a treia
oară. Precum, cînd se pregătea expedit, ia împotriva casei
de Austria, de ungurii refugiat, i la noi, se dase altui călă-
tor misiunea de a merge la Hotin pentru ca să vadă ce se
petrece acolo; în acest an 1767 exista o mis, care a poloni-
lor în părt, ile Hotinului, s, i erau aici refugiat, i nobili poloni
de foarte mare important, ă, trimes, i să combine expedit, ia
turcească cu o mis, care a polonilor.

De Tott trece deci spre Hotin, unde găses, te pretutin-
deni locuitori fugit, i. Se opres, te la Dăncăut, i, s, i petrece cu
Branecki s, i Potocki, cari aveau vin de Tokaj. De aici se
ajunge la Prut, pe o vreme foarte aspră. Rîul era în parte
înghet, at; un turc bătrîn cade cu cărut, ă cu tot în Prut. Apoi,
într-o trăsură cu s, ase cai, călătorul e dus la Botos, ani, care
pe vremea aceea avea 7–8 000 de locuitori. Pregătindu-se
războiul împotriva rus, ilor, veniseră aici spahiii, s, i, cum
erau foarte nedisciplinat, i, pe această vreme de totală decă-
dere a armatei turces, ti, populat, ia speriată fugise să caute
adăpost într-o mănăstire din apropiere, probabil Popăut, i.
Prin oras, ienicerii îs, i făceau de cap, s, i toată lumea era în-
grozită. De Tott se opres, te la casa unui boier, care lipsea,
însă datoria de ospitalitate era as, a de mare pe acel timp
la noi, încît oaspetele s-a riscat să treacă prin tîrg numai
pentru ca să fie cineva care să-i îngrijească musafirul.

Tînărul călător se apucă să facă el ordine, socotind că,
fără a cunoas, te limba t, erii, dar s, tiind turces, te s, i greces, te,
o să poată potoli toată mult, imea înspăimîntată. La mă-
năstire a început să vorbească lumii, dar, nimeni net, inînd
samă de ce spunea, a părăsit mănăstirea, fără să fi ajuns
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la nici un capăt10.
De la Botos, ani se îndreaptă spre Ias, i. Aici începuseră

turcii excesele lor; mitropolitul se pare că fusese insultat,
ca s, i rabinul. De la Ias, i, după o întrevedere cu polonii,
călătorul se îndreaptă spre Chis, inău; zăpada fiind mare,
se întoarce însă la Căus, ani.

Pe lîngă aceste două călătorii mai este s, i o a treia.
De la Căus, ani, de Tott pleacă îmbrăcat tătăres, te, în

cursul ostilităt, ilor împotriva rus, ilor, pentru a se duce la
Constantinopol. Se coboară în Basarabia propriu-zisă, în
Bugeac.

E primit bine. Toată populat, ia din cutare sat s-a înfăt, is, at,
cerînd fiecare să-l adăpostească. După dialogul lui cu acela
care l-a găzduit, se pare că e vorba de tatari, dar erau foarte
multe sate românes, ti, dispărute pe urmă, în regiunea Bu-
geacului: în harta lui Rigas, de la sfîrs, itul secolului al XVIII-
lea, se întîlnesc numiri geografice care au perit.

Din satul unde a poposit, de Tott se îndreaptă spre
Ismail, unde era să treacă vadul. De partea cealaltă stăteau
evrei făcînd comert, de grîne s, i mai ales de piei, care se
pregăteau după un sistem deosebit, s, i tot malul Dunării
era plin de tăbacari cari lucrau pielea scumpă, as, a-zisă de
„chagrin”. De aici se merge la Tulcea, printr-o pădure cu
copaci mărunt, i, păstrată pînă acum. Fiul guvernatorului
se pusese, afirmă de Tott, în fruntea unei bande de hot, i
s, i turbura pe negustori, dar călătorul pretinde că a fost
de-ajuns să descarce un foc de pus, că pentru ca banda să
fugă.

De aici el se înfundă în lumea turcească. Ceea ce spune
mai departe despre turci, ca s, i ceea ce a povestit despre ta-

10În edit, ia în folio se dă o vedere a Botos, anilor.
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tari, formează un izvor esent, ial pentru cunoas, terea lumii
musulmane în acest timp.
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XI. Călători orientali

Pentru începutul secolului al XVIII-lea avem s, i doi călători
turci. Cel mai important nu e un drumet, în trecere, ci a
stat foarte multă vreme la noi, vreo treizeci de ani. A locuit
la Hotin unde avea o funct, ie oficială s, i, pe lîngă aceasta, ca
om cu o educat, ie literară era întrebuint, at cînd era vorba
să se redacteze o inscript, ie poetică după vechiul obicei al
Orientului: are s, i not, iuni istorice despre locurile noastre.
Apoi, cum făceau tot, i soldat, ii din Hotin, ori dacă se ocupau
s, i de literatură ori dacă rămîneau numai în rosturile lor
militare, era amestecat în negot, , făcînd micile lui afaceri,
as, a încît a ajuns să cunoască foarte bine viat, a economică
a t, erii1.

Anonimul, care scrie în 1742, vorbes, te înainte de toate
despre Basarabia s, i, din Basarabia, mai mult despre Ho-
tin, pe care-l cunoas, te foarte bine, apoi despre Moldova
de apus s, i în al treilea rînd dă ceva s, tiri s, i despre T, ara
Românească, despre care se vede că are mai curînd idei
vage.

Pentru a începe cu acestea, el cunoas, te Bucures, tii ca
unul care a fost cîndva pe aici; spune că e „oras, vechi, fru-

1După dările de samă ale Academiei din Viena pe anul 1890 s-a dat
o traducere românească de d. Lazăr S, ăineanu în Revista Nouă, III.



mos, cu case măret, e”. Fiind un oriental, evident că vede
lucrurile altfel decît un pretent, ios călător venit din Apus.

Cunoas, te apoi Tîrgovis, tea, în care semnalează o bise-
rică mare, biserica domnească probabil: i se pare un „tîrg
frumos”. De fapt oras, ul păstra pe vremea aceea ceva din
buna înfăt, is, are pe care i-o dăduse petrecerea în fiecare an,
timp de mai multe luni, a lui Constantin Brâncoveanu, pe
cînd cu fanariot, ii el degenerează.

În ce prives, te populat, ia, turcul găses, te că româncele
sînt peste măsură de frumoase, iar, cît despre bărbat, i, s, i
mai ales cei din Moldova, îi socoate nis, te „cres, tini mo-
jici s, i necredincios, i”. Iată s, i judecata lui despre domnii
nos, tri: sînt numit, i de la Constantinopol, s, i de acolo pleacă
întovărăs, it, i de doi solaci – soldat, i din ordinul ienicerilor:
de unde Solacolu, solac-oglu – de un peic, paj al sultanului,
s, i de un capugiu portar.

Venind la Moldova, în Ias, i cel dintîi lucru care-l inte-
resează pe orientatul musulman este baia. Apoi vorbes, te
despre curtea domnului, despre mănăstiri, – totul în cî-
teva rînduri. Din oras, ele Moldovei, cunoas, te Suceava,
Neamt, ul, Galat, ii, unde pomenes, te de serdarul turcesc care
stătea acolo pentru a face linis, te: se face un mare negot, de
lemne, care atrage pe „lăzii” locuitori pe t, ermul de nord
al Anatoliei s, i cari se găsesc s, i prin Basarabia, făcînd pe
lîngă acest negot, s, i acela cu oile, furtis, aguri, – populat, ie
insuportabilă pentru linis, tea t, erii, as, a încît a trebuit să se
ia măsuri împotriva ei, fiind, pe la 1730, dat, i afară din Mol-
dova, dar nu fără greutate; ei aduceau de vînzare la Galat, i
lemn scump pentru ciubuce. Călătorul are informat, ii des-
tul de exacte în ce prives, te sarcinile domniei fat, ă de turci,
ca unul ce era din Hotin, unde pas, a avea de la noi anume
venituri speciale s, i multe daruri, precum se vede, ca s, i
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atîtea alte elemente de politică, finant, e, viat, ă socială s, i cul-
turală, din registrele de contabilitate ale fanariot, ilor din
Moldova, după modelul anatefterelor lui Brâncoveanu2.

Venitul domnului Moldovei este de 100 000 de galbeni,
s, i din banii aces, tia trebuia să i se dea Port, ii 100 000 de lei
pe an (aiurea e vorba de 58 000). Chestiunea tributului
este de acum înainte în continuă discut, ie, s, i rus, ii vor in-
terveni ca să fie fixat odată pentru totdeauna, iar Poarta să
nu poată cere o sumă mai mare s, i nici să-i poată pretinde
plata dinainte. De la tratatul din 1774, necontenite clauze
privitoare la plata tributului se întîlnesc, introducîndu-se
din partea boierilor cererea ca tributul să fie dat, nu cu
mina agentului domnesc la Constantinopol, capucheha-
iaua, ci printr-un diplomat al puterilor europene. Afară
de aceasta, la numirea de domn trebuie să se deie 1 200
de pungi de cîte 500 de lei fiecare, altă dată la mucarer,
cum s-a arătat. Apoi la serbătoarea cea mare turcească a
bairamului se trimeteau 200 de pungi. T, ara mai datoria
500 de cai s, i s, oimi. De fapt, se dădeau caii, dar mai ales
s, oimii s, i coruii, cari se luau de la munte ca s, i de la s, es,
cum se vede din pret, ioasa condică a lui Constantin Vodă
Mavrocordat.

În ce prives, te amănuntele veniturilor, afară de birurile
care se luau, cum am văzut, numai de la t, erani, iar boierul
era responsabil de mos, ia lui, sătenii fiind împărt, it, i în cisle

2Academia are o serie întreagă de asemenea registre, iar o altă
parte sînt păstrate în Arhivele din Ias, i; un volum era în proprietatea
unui particular, s, i mi se pare că a ajuns la Academie. La început erau
redactate în românes, te s, i, tîrziu de tot, pe la 1820, încep să se scrie s, i
în greces, te. Am dat extrase dintr-însele pe de o parte în volumul VI
din Studiile s, i documentele mele, iar, pe de altă parte, în nis, te articole
pe care le-am publicat în revista Economia nat, ională; extras supt ti-
tlul Documente s, i cercetări asupra istoriei financiare s, i economice a
principatelor române, Bucures, ti, 1900.
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solidare – de aici: „a da bir cu fugit, ii“, – s, i afară de vechile
dijme: desetina, gos, tina, pe oi, pe porci, pe stupi, afară
de folăritul pe foalele, băs, icile de brînză, mai erau s, i alte
impozite, pe care fanariot, ii le-au introdus din biels, ug, pre-
cum fumăritul pe fumul vetrelor. De la o bucată de vreme,
s, i mai ales de la Brâncoveanu, semnalăm darea care apăsa
pe vitele cornute s, i care se chema văcăritul, dar care nu
convenea mai ales boierilor, as, a încît erau silit, i domnii cu
jurămînt să se îndatorească a nu mai pune acest impozit,
pentru a căpăta apoi, la nevoie, dezlegare de la mitropolit.
Văcăritul a existat s, i pe vremea lui Brâncoveanu: se poate
chiar zice că sistemul de impozite al acestuia s-a sprijinit
mai ales pe văcărit3.

Acuma, după notele turcului, pentru oierit să dădeau
10–20 de aspri pe an. Văcăritul se cerea lunar: la zece case
trebuia să se deie o vită sau valoarea unei vite; cel put, in
as, a a înt, eles călătorul nostru sistemul.

Toate impozitele acestea erau luate de la o t, ară care era
încă foarte bogată; vitele din Moldova treceau, ni se spune,
în Rusia s, i Polonia, în Ungaria, la Danzig, în Boemia, în
Silezia. Cu aceasta se făcea un negot, foarte important4,
prin negustori greci, mai ales pe vremea războaielor lui
Frederic al II-lea, singura legătură pe care am avut-o cu
Prusia, afară de port, elanele pe care regele le trimetea lui
Ghica Vodă, din fabricile lui, s, i de curierii prusieni cari
treceau pe la noi.

Călătorul turc adaugă că s, i în Austria se duceau vitele
noastre, ba chiar pînă la Roma papilor, ceea ce n-am pu-

3Cf. Prefat, a lui Giurescu la Giurescu s, i Dobrescu, Documente s, i
reges, te privitoare la Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucures, ti, 1907.

4V. Documentele Calimachi, II, s, i prefat, a la vol. X din colect, ia
Hurmuzaki.
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tea crede. Constantinopolul cumpăra ceară, s, i desigur s, i
miere, care se punea la turci în toate bucatele. Grîul se
vindea cu chila la Stambul, stambol-chilasi, s, i erau mai
multe calităt, i: cel care se căuta mai mult era grîul arnăut.
Apoi se mai trimetea la Constantinopol foarte multă gră-
sime de oaie. Pentru aceasta se fierbea animalul mai ales
în sudul Basarabiei, la Ismail, s, i atît de răpede se căuta a
se face această operat, ie, încît se poftea lumea de pe strade
să mănince carne gratis. Un alt obiect de export era sarea,
pentru că în toată Peninsula Balcanică nu existau ocne,
ci numai pe malul mării bălt, ile, din care se obt, inea ceva
sare prin evaporat, ie. Să adăugim s, i silitra, foarte căutată
pentru fabricarea prafului: era ordin de la sultan să se
caute oriunde, pînă s, i supt zidurile bisericilor, profanînd
cimitirele s, i încunjurimea sfîntului lăcas, cres, tin. Călă-
torul cunoas, te foarte bine negot, ul acesta, s, i pomenes, te
pe acel care mult, i ani de zile a fost întrebuint, at în acest
rost, Laz-Mustafa-Aga. De la el aflăm că nu mai put, ini ca
3 000 de oameni erau întrebuint, at, i la strîngerea silitrei
din Moldova.

Se mai vorbes, te s, i de contingentul militar pe care-l da-
toram noi Port, ii în timp de război: moldovenii erau datori
să facă pontoane, să dea cară s, i salahori, cari se pomenesc
necontenit s, i în cronica, redactată de Radu Greceanu, a
domniei lui Brâncoveanu. Mergeau pedestras, ii cu lopet, ile
ca să lucreze la fortificat, ii, s, i se trimiteau pînă la 6 000 de
care cu boi s, i cai ca să ajute armatei turces, ti.

Turcul a aflat că pe vremuri armata Moldovei avuse
pînă la 60 000 de călăras, i.

Fiind el însus, i amestecat în afaceri comerciale, ni dă o
serie întreagă de însemnări cu privire la pret, ul obiectelor
de hrană s, i altele. De exemplu două chile de grîu erau
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pe vremea aceea o para, 15 ocă de făină un leu, 25 de ocă
de unt tot un leu, un cot de postav 15 parale, dacă e mai
prost, iar, dacă e mai bun, 40 de parale; o blană de vulpe
de la 20 la 30 de lei, o blană de vidră doi aspri, una de
samur 8 parale, o vulpe de Rusia 40–50 parale, o blană
de singeap doi lei. Postavul les, esc costa de la 10 la 40 de
aspri cotul. Moneda avea însă o valoare mult mai înaltă de
cumpărare pretutindeni, as, a încît această ieftinătate nu
este un fenomen special pentru t, ara noastră. Mai departe,
un berbece costa 8–10 parale; un miel 8 parale, dar, cînd
se vindea pielea lui curăt, ită, ea costa 20 de parale, pentru
osteneala pe care s, i-o dăduse mes, terul. Se vindeau s, i cai
buni, s, i s, esul basarabean era plin de oile ciobanilor.

Ienicerii erau amestecat, i în tot comert, ul acesta, s, i era
cîte unul care vindea pînă la 40–50 000 de berbeci. În
genere, comert, ul în regiunea basarabeană era foarte înflo-
ritor; la Soroca, de exemplu, se t, ineau optsprezece bîlciuri,
pe an, s, i Condica lui Constantin Mavrocordat lămures, te
pe larg asupra lor.

Venim la ceea ce se spune despre Hotin. Se s, tie că aici
este cea mai frumoasă clădire militară păstrată din trecu-
tul nostru: la Cetatea Albă zidul e de piatră, pe cînd aici
e făcut din bolovani prins, i în ciment s, i cuprins, i într-un
cadru de cărămizi. S, i, cum am spus s, i în partea întîi a
acestei cărt, i, Cetatea Albă, [. . . ] este un vechi castel bizan-
tin prefăcut de genovezi, la care noi am adăugit doar cîte
ceva. Hotinul întrece cu mult cetatea Sorocăi, păstrată s, i
ea foarte bine. Au dispărut elementele de piatră lucrată,
des, i ici s, i colo se mai văd resturi; a dispărut, evident, toată
zugrăveala paraclisului domnesc care era acolo s, i tot ceea
ce contribuia la împodobirea lăcas, ului aceluia al caselor
domnes, ti; toată masa aceasta ros, ie-sură ce se ridică pe
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malul Nistrului e însă de o frumuset, ă deosebită s, i de o
mare putere de impresiune.

Cînd au venit rus, ii la Hotin, în 176911, au distrus tot
ceea ce constituia Hotinul musulman. A rămas din mos-
chee doar minaretul, cu îngusta scară de piatră pentru
muezzin; încolo totul a fost împrăs, tiat. Dar Hotinul era
în plină splendoare cînd scrie călătorul nostru: ocupat
de turci la 1713, de atunci el mersese dezvoltîndu-se ne-
contenit. Erau patru port, i care duceau în cetate, s, i două
moschei, două băi. Se pomenesc chiar s, i dăruitorii Hotinu-
lui, acei cari ridicaseră clădiri importante: baia lui Casim,
geamia Sultanei Validele; atît, ia dintre cei cari avuseră un
rol aici, de comandă militară, s, i-au însemnat numele prin
clădiri.

Mahalalele erau locuite de români, iar dincolo de ma-
halale erau grădini s, i vii. În centru se afla administrat, ia,
cu divan-efendi, cu aga ienicerilor, cu comandantul tătari-
lor lipcani. De aici se anunt, a stingerea focurilor la ceasul
chindiei; aici se auzea cîntînd muzica turcească. Tot aici
erau cele cinzeci de cîrciume, care, spune călătorul, sînt
totdeauna deschise, des, i Coranul oprea băutura; „Mult, i
arabi s, i turci s-au lepădat de credint, a lor” s, i au rămas în
t, ară, confundîndu-se între moldovenii de acolo. Se t, ineau
la Hotin s, apte bîlciuri pe an.

Ahmed Resmi a fost s, i un vestit scriitor turc, ale cărui
„Observat, ii” despre rosturile împărăt, iei au fost traduse de
trimesul prusian von Diez. Mergînd în Apus, la 1763, el a
trecut prin Moldova, stînd acolo două săptămîni, s, i a lăsat
o scurtă descriere a ei.

E găzduit s, i el la Frumoasa, al cării heles, teu îi amintes, te
„lacul albastru”, din Anatolia. De aici zăres, te Cetăt, uia, Ga-
lata, cu un pîrîu limpede, livezile dimprejur. În oras, vede
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„bordeiele t, erănes, ti de lemn, acoperite cu stuf”, dar s, i cur-
tea domnească s, i casele boieres, ti de piatră. Ment, ionînd
transportul de lemne pe Siretiu pentru Constantinopol, el
descrie Hotinul, asămănîndu-l cu cetatea Rumili-Hisar de
lîngă capitala turcească: cetatea lui Petru Rares, e depozit
de tunuri s, i munit, ii; oras, ul e „bine locuit s, i bine clădit”5.

5După o traducere polonă, în Hasdeu, Arhiva istorică, I, p. 183.
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XII. Călători italieni s, i francezi după
pacea de la Chiuciuc-Cainargi

O nouă fază a istoriei fanariot, ilor se deschide cu războiul
dintre rus, i s, i turci de la 1768–1769, care se încheie cu pacea
de la Chiuciuc-Cainargi în 1774.

S, i, natural, faza aceasta continuă asupra unei bune
părt, i din secolul al XIX-lea, mergînd pînă la revolut, ia de
la 1821, pînă la sfîrs, itul epocei fanariot, ilor.

O caracterizare foarte scurtă a perioadei acesteia îna-
inte de a trece la expunerea călătoriilor ce se vor înfăt, is, a
pe urmă.

De la început trebuie semnalat un lucru: Constantino-
polul, Orientul în genere pierde o mare parte din rosturile
s, i influent, a pe care o avuse pînă atunci. Aceasta nu însem-
nează că domnii nu sînt s, i în această perioadă tot fos, ti
dragomani ai Port, ii. S-a întîmplat cîte un Nicolae Mavro-
gheni care n-a fost mare-dragoman, ci numai dragoman
al marinei, dar e un caz cu totul izolat. Domnii aces, tia,
venit, i din mediul constantinopolitan, au, dacă nu din copi-
lărie o educat, ie bizantino-otomană, în schimb tot ceea ce
poate veni de la mediul de care au fost încunjurat, i în toată
cariera lor. Prin urmare vorbesc mai bucuros greces, te,



sînt deprins, i cu luxul s, i cu fastul turcesc s, i imită strălu-
cirea Port, ii în toate rosturile lor domnes, ti. Alaiul care
se desfăs, oară la Ias, i s, i la Bucures, ti e în totul alaiul sulta-
nilor, cu deosebire că dincolo era putere, iar aici iluzie;
dincolo era bogăt, ie, iar aici risipă; tot ce se vede în cere-
moniile curt, ii de astăzi e numai o sărăcie fat, ă de fastul
ce se desfăs, ura la ceremonii de domnii fanariot, i, cari se
ment, ineau în fat, a supus, ilor lor cel put, in prin prestigiul
formelor exterioare.

În ce prives, te însă mobilarea caselor, obiceiurile vechi
sociale, ele se ment, in ca s, i înainte, as, a încît, pe lîngă ele-
mentele constantinopolitane, atîtea din tradit, iile t, erilor
noastre rămîn neschimbate. Boierii deci sînt aceias, i, ros-
turile nu se schimbă, iar inovat, iile care se introduc în ul-
timul s, fert al veacului al XVIII-lea sînt foarte put, ine s, i
privesc numai chestiuni de amănunte, meritînd abia să
fie relevate într-o expunere cu caracter mai general.

Ceva însă din practicile răsăritene dispare în această
vreme: înainte domnii nos, tri atîrnau de anumite persoane
foarte puternice, de la Constantinopol, as, a încît uneori
era numit s, i cîte un tînăr fără experient, ă s, i fără pri cepere,
cum au fost fiii lui Grigore Ghica Vodă, cari au domnit
în întîia jumătate a secolului, ori fiii lui Mihai Racovit, ă:
Constantin s, i S, tefan, dintre cari cel dintîi era un om por-
nit, care a bătut s, i chinuit pe medicul lui fiindcă-i murise
doamna, iar celait, S, tefan, a fost cel mai mare bet, iv, care
s-a otrăvit bînd apă de melisă, singurul alcool care putea
să-i mai facă efect. Oameni ca aces, tia nu erau în stare
să conducă singuri, să-s, i poarte corabia carierei lor po-
litice printre stînci as, a de teribile cum erau dus, măniile
fanariot, ilor. Atunci la Constantinopol era un grec care
el era de fapt stăpînul. Astfel Stavrachi, care a fost spîn-
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zurat de turci la capătul intrigilor sale. Alteori el făcea
parte dintr-o familie însemnată a Fanarului, ca familia
S, ut, u. Nicolachi S, ut, u, pe vremea lui Grigore Callimachi, a
condus el rosturile Moldovei, domnul fiind numai o stră-
lucită păpus, ă tînără, pe care o scotea înaintea act, iunii lui
subterane. S, i acest S, ut, u a isprăvit omorît de turci, plătind
în felul acesta fără îndoială s, i gres, elile lui, dar înainte de
toate păcatul cel mare de a fi avut o situat, ie preeminentă
în lumea grecilor constantinopolitani.

De la 1774 înainte asemenea sprijinitori bizantini ai
domnilor nu se mai găsesc, s, i aces, tia sînt mai de sine stă-
tători, neavînd nevoie de o persoană care să-i sfătuiască
s, i să-i apere; sînt oameni mai de ispravă decît înainte; co-
pii de aces, tia nedestoinici, neexperimentat, i, poticnindu-
se din gres, eală în gres, eală, nu-i mai avem. Vor domni
oameni cu largă experient, ă, cum au fost Alexandru Ipsi-
lanti, Costachi Moruzi în Moldova, oameni cari au legături
foarte vechi în t, ară; membri ai acestei familii S, ut, u cari
căpătaseră, decenii întregi, practica lucrurilor publice. Se
adauge acel Mavrogheni, un al treilea Callimachi, un Han-
gerli, un Caragea, „parvenit, i” între cei cu drepturi, s, i ei
nu mai sînt comanditat, i de particulari cari n-au numele
s, i prestigiul trebuitor pentru a se instala ei ca domni în
ambele scaune românes, ti.

Dar pe lîngă aceasta – s, i astfel ne apropiem de călă-
torii despre cari va fi vorba – în epoca fanariotă este s, i o
influent, ă occidentală mult mai pronunt, ată decît influent, a
anterioară.

În timpurile cele mai vechi venea aici curentul din Po-
lonia, din Ardeal, din Italia s, i în special din Venet, ia. De
atîtea ori s-au putut observa în descrierile de călătorie
influent, e occidentale amestecate cu cele orientale pen-
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tru a produce o civilizat, ie particulară. De la 1774 înainte
influent, a occidentală capătă însă un caracter deosebit,
devenind franceză.

Limba franceză, cultura franceză se răspîndiseră asu-
pra întregii Europe pe vremea strălucită a lui Ludovic al
XIV-lea; asupra Orientului ele s-au întins ceva mai tîrziu.

Aici ele au avut să lupte cu alte influent, e, ce se exer-
citau mai de mult: cu influent, a italiană, pe lîngă care se
adăugiau reminiscent, e latine dintr-o epocă mai îndepăr-
tată. Astfel, dacă Ioan Calmăs, ul, zis Callimachi, a ajuns
mare-dragoman al Port, ii s, i după aceea domn al Moldovei,
lucrul se datores, te faptului că, fiind din Bucovina, învăt, ase
la Liov, la s, coala latină de acolo. Prin urmare cu o astfel de
s, coală de limba latină putea cineva ajunge, pe la 1750–60,
dragoman al Port, ii s, i domn în Principate. Put, in în urmă,
limba italiană era de cel mai mare folos pentru oricine se
destina carierei diplomatice în Orient; de pe la 1770 înainte
limba franceză biruie însă.

Sînt francezi cari se instalează în regiunile orientale
ca negustori, la Constantinopol, la Adrianopol. Unii dintre
dîns, ii, ca frat, ii Linchoult, – de unde se trage familia Lens,
–, au căpătat prin negot, s, i o influent, ă politică. Influent, a
franceză la noi însă vine mai put, in direct, prin francezii
îns, is, i, pe cît indirect, din părt, ile răsăritene care o primi-
seră s, i o reprezintau. Încă de pe la 1670 ea pătrunsese în
Polonia, unde clasa superioară era foarte mult francizată,
regele Ioan Sobieski fiind al doilea suveran polon care a
luat o sot, ie franceză; literatura franceză se bucura de mare
trecere la curtea Poloniei s, i nobilii poloni în general erau
deplin init, iat, i în cultura pariziană de Curte.

Apoi este s, i o altă influent, ă care vine prin Rusia, des, i
a fost foarte mult exagerată, căci rus, ii din vremea Ecateri-
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nei a II-a erau mult mai put, in atins, i de cultura „filozofică”
de cum îs, i închipuie cineva: cea mai mare parte dintre
ofit, erii cari veneau la noi erau din spet, a lui Patiomchin,
iar exemplare care s, tiau limba franceză, s, i erau deprins, i
cu cultura Apusului, aceia făceau parte mai mult din soci-
etatea internat, ională, germană, baltică, intrată, ca atît, ia
alt, i aventurieri din toate colt, urile lumii, în serviciul împă-
rătesei. Din cultura apuseană ofit, erii rus, i au adus jocul de
cărt, i, dant, urile mai mult: nepoata lui Patiomchin, contesa
Branicka, femeie foarte luxoasă, cu nis, te diamante extra-
ordinare, a stat la Ias, i cîteva luni de zile, făcînd o adevărată
revolut, ie în felul de viat, ă al jupîneselor de atunci. Boierii
s-au dat mai greu la dant, urile noi, femeile mult mai bucu-
ros, spre marele năcaz al sot, ilor, cari aveau prejudecăt, ile
orientale pe care le cunoas, tem în ce prives, te ultimul act al
unui tur de vals.

Dar influent, a de care e vorba se întinde s, i mai mult
prin agent, ii diplomatici.

Prin tratatul de la Chiuciuc-Cainargi se prevedea că
rus, ii pot avea agent, i la noi, cum puteau, tot după acest tra-
tat, să aibă agent, i în oricare punct al împărăt, iei turces, ti.
După oarecare tergiversări, foarte naturale, din partea
turcilor, cari nu prea erau mult, ămit, i cu venirea agent, ilor
europeni, s-a numit un anume Lascarov sau Las, carev ca
întîi consul la noi, la 1782. Era un georgian, cunoscînd
deci foarte bine Orientul, foarte s, iret, foarte brutal, care
avea chiar ca principiu că diplomat, ie fără obrăznicie nu
se poate. Fat, ă de anume boieri ai nos, tri din secolul al
XVIII-lea se pare că sistemul a prins, că omul i-a speriat
cu apucăturile lui teribile, s, i mai ales el i-a făcut să cre-
adă că domnul este ceva de al doilea rang, pe lîngă dînsul,
consulul rusesc, care, prin intervent, iile la Constantino-
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pol, pe lîngă ambasadorul t, arinei, este în stare să aducă
în orice moment mustrări pentru purtarea domnului s, i
chiar destituirea acestuia.

Îndată ce Rusia a avut la noi acest agent, care nu era
decît un simplu spion, căci cu rus, ii nu făceam aproape
nici un negot, , decît doar cu ceva vin vîndut de negustorii
cazaclii, cari în timpuri mai vechi cumpărau de la Mosc
dint, i de pes, te s, i blănuri, Austria, eterna concurentă, chiar
cînd era aliata Rusiei, s, i mai ales atunci, a vrut să aibă
agentul ei. A fost instalat atunci un anume Raicevich, de
care o să ne ocupăm pe urmă. Iar apoi a venit s, i cererea
pentru instalarea unui consul francez, căci Frant, a făcea
un comert, important cu obiecte de lux în părt, ile noastre:
mătăsării de Lyon s, i alte lucruri, s, i, după ce francezii s, i-au
avut reprezintantul, a venit rîndul Prusiei s, i al Angliei.

Dar, pentru ca domnul să aibă legături cu consulii, ca
să poată schimba note cu dîns, ii, ca să răspundă la între-
bările lor s, i să se împotrivească mustrării lor, trebuiau
secretari cari să cunoască limbile apusene. S, i, dacă, în vre-
mea veche, domnii nos, tri aveau secretari pentru limbile
latină s, i ungurească, dacă Vasile Lupu a avut un secretar
pentru limba polonă, în epoca aceasta trebuiau secretari
de limba franceză, s, i, cum era natural, aces, ti secretari
erau, în cea mai mare parte a cazurilor, francezi.

Avem o serie întreagă de francezi cari s-au as, ezat pe
lîngă domnii fanariot, i chiar înainte de 1784; de exemplu
Imbault de Montay, pîrcălab de Cernăut, i, acel Millot, care
a avut s, i el paza granit, ei la Prut, de către poloni, cel Lincho-
ult, un de la Roche. Ei au fost înainte-mergătorii altora,
împreună cu dascălii de limba franceză de felul lui Carra,
care s, i el ne va ocupa mai tîrziu.

Natural, cu ofit, erii armatelor de ocupat, ie, cu reprezintant, ii
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diplomatici ai puterilor apusene, cu secretarii de limbă
franceză, cu preceptorii, cu cetitul cărt, ilor, care se făcea
în măsură foarte mare, fiind aduse prin pos, ta austriacă, –
s, i evident că s-a început cu cele interesante pentru că sînt
scandaloase, ca Aventurile cavalerului de Faublas, care se
găseau în biblioteca multor doamne, mai ales moldovence
–, cu gazetele – s, i era o sumă prevăzută în buget pentru
aceste gazete, care se ziceau „de Viena“, des, i erau franceze
– se introduce o nouă influent, ă occidentală, care lucrează
asupra domnului, dar este primită cu foarte mare plăcere
de femeile de atunci, care se interesau de romane, în spe-
cial de cele pasionale, precum vor fi, mai tîrziu, ale d-nei
Staël, de exemplu Corinne ou l’Italie, pe margenile căreia
cutare lectoare greacă îs, i însemna părerile despre valoarea
morală a personagiilor.

După această caracterizare a epocii venim la călători.
În timpul războiului avem unul singur. E un fost pro-

fesor de la Petersburg, Laxmann, de origine germană sau
suedeză, care, mergînd prin locurile noastre înainte de
încheierea păcii, face observat, ii care nu cuprind detalii
prea noi, dar au oarecare valoare pentru caracterizările de
ansamblu1.

El spune că a făcut călătoria cu nespusă plăcere în
această t, ară unde europenii vin rar. „O t, ară pe lîngă care
cele mai bune t, eri ale noastre par copii vitregi ai naturii, o
t, ară care, din cauza locuitorilor ei necultivat, i, trebuie să
fie numită, strălucit pustiu. Chiar dacă ar fi cineva as, a ca
flegmaticul, ca lenes, ul s, i prostul asiatic, ar putea totus, i
trăi mai comod decît cel mai sîrguincios t, eran de la noi.”
În Moldova de apus sînt „cele mai incomparabile cîmpii,
cele mai strălucite pajis, ti de flori, cele mai frumoase pă-

1Engel, Geschichte der Wallachey, Bibliografia, p. 70.
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duri, cele mai bogate mine de fier s, i de alte metale, cele
mai măret, e ape”. De la Cetatea Albă la Bender un rai; treci
numai prin vii s, i cele mai frumoase grădini. S, i are oare-
care important, ă această declarat, ie, căci de obicei se zice
că toată cultura care se observă între Tighinea s, i Cetatea
Albă se datores, te colonizatorilor de mai tîrziu.

De la Ismail la Chilia e însă cu totul altfel: numai s, esuri
joase, bălt, i, coaste de lut gol, cum se întîlnesc s, i în împre-
jurimile Galat, ilor, regiuni de stepă.

Această călătorie este cunoscută numai printr-un ex-
tras publicat în Corespondent, a istoricului german Schlö-
zer, din secolul al XVIII-lea. Venim acuma la doi călători
italieni pe cari-i vom rezuma iarăs, i pe scurt, ca să trecem
la doi francezi.

Aces, ti doi italieni sînt oameni eminent, i în t, ara lor, de
o largă cultură, s, i de o inteligent, ă deosebită, unul cunoscut
cel put, in tot atît cît a fost Boscovich care, cum am văzut, a
călătorit înainte de 1769 prin Moldova.

Primul dintre dîns, ii este Domenico Sestini, care, în
două cel put, in din cărt, ile sale, vorbes, te mai pe larg de re-
giunile noastre. În Moldova el n-a fost, ci numai în Munte-
nia, s, i-i sîntem foarte bucuros, i de călătoria aceasta, pentru
că de obicei ceea ce se cunoas, te mai bine pentru secolul
al XVIII-lea este starea din Moldova, căci drumurile se
făceau mai mult pe acolo.

Sestini a fost adus să vie în T, ara Românească de o
ofertă din partea lui Alexandru Ipsilanti de a-l face secretar
s, i de a da cres, tere copiilor lui; dar beizadelele Constantin
s, i Dimitrie au fost crescut, i de Raicevich, despre care o să
fie vorba mai tîrziu.

El ni spune că a cunoscut pe Ipsilanti de la Constanti-
nopol: s, tia casa de t, ară pe care o avea la Arnăutchioiu, în
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apropiere de Constantinopol, s, i vorbes, te de mama s, i de o
fată a domnului măritată în familia Manu.

Sestini deci, plecînd din Constantinopol, la 1779, se
îndreaptă către Dunăre, soses, te la Giurgiu, s, i merge spre
Bucures, ti. Nu pomenes, te decît de podul de pe Arges, s, i
de aspectul general al regiunii. Ajuns la Bucures, ti, n-are
audient, ă la domn: socoteala pe care s, i-o făcuse de a ocupa
o funct, ie la curte s-a arătat zădarnică, s, i atunci părăses, te
t, ara, trecînd prin Ardeal spre lumea lui apuseană.

Ni vorbes, te însă ici s, i colo de cîteva persoane de lîngă
Ipsilanti, de un bucătar francez al domnului, un oarecare
Louis Étienne Maynard: Brâncoveanu avuse unul german,
pomenit în socotelile sale.

În ceea ce prives, te s, tirile despre viat, a generală în Mun-
tenia, despre mijloacele de exploatare, toate aceste lucruri
par a nu fi originale la Sestini, ci luate de la Raicevich,
izvorul atîtor călători venit, i în urmă.

Sestini nu este însemnat numai prin această călătorie
pe care a făcut-o de la Constantinopol prin Bucures, ti în
Apus, ci s, i printr-o altă călătorie pe care a întreprins-o prin
Muntenia, Ardeal, Ungaria la Viena. Înăuntru pomenes, te
de multe lucruri foarte interesante s, i pînă acum nerele-
vate de nici unul din călătorii apuseni. Astfel, de cultura
porumbului: cunoas, te două feluri de mămăligi, mămăliga
t, erănească s, i cea boierească, cu unt s, i brînză. Vorbes, te de
„dulap”, de s, ezătorile de la noi. Are cunos, tint, e de arheo-
logie, descriind mormîntul lui Neagoe, în vechea episco-
pie de la Arges, , s, i dînd s, i inscript, ii. Cîtă deosebire între
călătorii de odinioară, care, trecînd în fugă, cunos, teau
superficial t, ara noastră, s, i un om care e în stare să vizi-
teze bisericile, să se oprească în fat, a mormintelor, să se
intereseze de inscript, ii, să le copie s, i să le publice destul
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de binis, or!
Cînd trece în Ardeal, culege lucruri foarte importante

pentru viat, a poporului. În afară de pomenirea cutărui
frate al lui Vodă Moruzi, de agentul acestuia la Ocna Sibii-
ului, de un armean catolic la Orăs, tie, el citează cîte ceva din
viat, a poporului român de acolo, spunînd că la Sas Sebes,
se găsesc români într-o suburbie, că satul Cutul e curat
românesc, că la Rus, ciori vechii „sîrbi” sînt romanizat, i. La
Dobra numără 200 de case românes, ti, la Lugoj sînt „sîrbi,
români s, i nemt, i“. Descrie aici s, i o îngropare făcută după
rosturile răsăritene s, i citează cuvinte românes, ti s, i nume
de localităt, i: Vulcanu, Turnis, or, Aiud, Vint, , Aries, , Mier-
curea, Sibiiu, Alba Iulia, despre care zice că este Bălgra
din românes, te. La o cîrciumă, unde se opres, te, spune că
se zicea Cîrciuma românului. Fiindcă se ocupă s, i de bota-
nică, întîlnind ierburi pe cîmp, întreabă pe feciorul care-i
servea de călăuză cum se numes, te iarba pe românes, te s, i
înseamnă cuvîntul2.

Cel de-al doilea călător italian se bucură de foarte mare
trecere în tot Apusul, s, i, fiindcă era în serviciul împăra-
tului german, i s-a dat tot sprijinul diplomatic pe care
curtea din Viena putea să-l acorde supus, ilor ei. As, a încît
Învăt, atul acesta, Spallanzani, care are lucrări importante
în domeniul fiziologiei animale, vine la noi în împrejurări
put, in obis, nuite. Pe o corabie de stat ajunge la Constanti-
nopol, e primit la ambasadă, i se dă un pas, aport; pornit
cu ifos deosebit, ajunge la locurile noastre (1786).

Spallanzani venea pentru interese s, tiint, ifice, ca să facă
observat, ii mai ales în domeniul plantelor, dar în rîndul
întîi în domeniul geologic, adunînd pietre pentru colect, ia

2V. studiul mieu în Arhiva societăt, ii s, tiint, ifice s, i literare din Ias, i,
IV; Calendarul Ligei Culturale pe 1911, p. 99 s, i urm.
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lui de acasă. Pentru Bucures, ti (cu 25 000 de locuitori)
n-are nici un fel de simpatie, ci mai mult pentru natură.
Observă însă că la noi locuitorii sînt de o omenie deosebită
s, i notează diferent, a, constatată, cînd din Bulgaria a trecut
la noi. A fost întîmpinat cu atîta prietenie, încît se simte
adus să facă s, i considerat, ii etnografice pentru a explica
de ce oamenii aici sînt mult mai buni decît aiurea. Căci se
luptau între dîns, ii sătenii ca să-i ofere un adăpost.

Bucures, tii i se par neorînduit, i s, i murdari. Trece prin
regiunea Ploies, tilor, vizitează Slănicul, descriind pe larg
ocnele, apoi întră în Ardeal, – descrierea Carpat, ilor e de
toată frumuset, a întrecînd în pitoresc cele mai alese pa-
gini consacrate de alt, i călători în această regiune mun-
toasă. De la Bras, ov, urmează drumul regiunii miniere, s, i
observat, iile lui privesc mai mult munt, ii s, i pietrele decît
oamenii s, i viat, a lor3.

Dealtfel Spallanzani a lăsat mai mult decît s-a publicat,
căci din opera lui avem numai fragmente editate cu ocazia
comemorat, iei lui.

Cu Spallanzani s, i Sestini ne găsim în societatea învăt, at, ilor
italieni cari vin în părt, ile noastre, ori în scop de a se îngriji
ca beizadelele să aibă cultură occidentală s, i, pe lîngă gra-
matica grecească, oarecare cunos, tint, e de istorie s, i de sa-
voir vivre s, i pentru a culege material în vederea îmbogăt, irii
muzeelor s, i redactării operelor lor s, tiint, ifice.

Sulzer, as, a de bine informat cu privire la lucrurile
noastre pe la 1780, mai ales în principatul muntean, pomenes, te
de un abate „Bancini”, întrebuint, at cîtva timp la Bucures, ti
ca învăt, ător al copiilor lui Alexandru Vodă Ipsilanti.

S, i iată că în revista l’Europa Orientale, pe 1922 (II, 3) d.

3V. Gazeta Transilvaniei, martie 1921, după Campanini, Spal-
lanzani, Viaggio in Oriente, Turin, 1888.
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Nino Cortese scoate la iveală, din colect, iile „Societăt, ii Na-
poletane de istorie a patriei“, scrisorile din capitala mun-
teană ale lui Lionardo Panzini către prietenul său, clericul
Diodato Marone, făgăduind a da pe urmă un alt document
de călătorie din cele mai interesante – dar a cărui publi-
care a zăbovit pînă acum–, ziarul de drum al tînărului
Constantino Guglielmo Ludolf, fiul ministrului napole-
tan la Constantinopol, acela care se. afla în societatea lui
Sestini, al cercetătorului învăt, at al t, erilor noastre, la 17804.

Adus de inteligentul s, i întreprinzătorul fanariot, do-
ritor de a da principatului muntean o nouă legislat, ie, ba
chiar s, i o s, coală de drept, pe lîngă reforma viet, ii mănăstires, ti
s, i o industrie locală, de postav, Panzini înfăt, is, ează în prima
linie, îndată după sosirea lui la Bucures, ti, la 1776, persoana
acestuia.

Tatăl lui, din Trapezunt, n-a ajuns a trece de la boieria
românească la dragomanat, care deschidea calea domniei.
Alexandru însus, i ar fi ajuns postelnic – desigur nu mare-
postelnic – „încă de la optsprezece ani“. După femei – o
s, tim s, i de aiurea – are sîngele Mavrocordat, ilor s, i, deci,
prin el, al vechii dinastii din Moldova.

E „om frumos, de maniere plăcute (cortese) s, i plin de
multă omenie (umanissimo), vorbind bine s, i frant, uzes, te
s, i italienes, te“. S, i aiurea, în altă scrisoare, se vorbes, te de
tolerant, a domnului, totus, i foarte legat de ortodoxia lui, de
firea lui „rat, ională, lipsită fiind de prejudecăt, ile populare
s, i grosolane“, care ar fi mai ales apanagiul nostru, al româ-
nilor. „Prives, te cu aceeas, i ochi, s, i fără părtenire, pe greci,
pe catolici, pe armeni, pe luterani, pe evrei, li acordă la tot, i
libertate de cons, tiint, ă s, i exercit, iul public al religiei lor”,
împotrivindu-se la îndemnul preot, ilor de a scoate din oras,

4Se va publica de d. Andrei Otetea, pentru Academia Română.
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sinagoga: protestatorilor el li pune în vedere dacă li-ar fi
plăcut lor să fie prigonit, i de un domn de altă credint, ă decît
aceea pe care o servesc. Cînd patriarhul constantinopoli-
tan, speriat de existent, a la noi a francmasoniei, aduse de
rus, i, o fulgeră cu anatema, afurisenia nu se publică5.

Ipsilanti e un om deosebit de cult, „cu adevărat de jude-
cată, de lectură s, i de pătrundere”. A învăt, at limba italiană
cetind opera, lirică s, i dramatică, a vestitului abate Metas-
tasio. Deci, mergînd Panzini, în afaceri, la Viena, el duce
poetului serbătorit o scrisoare domnească, „de salutare s, i
de recunos, tint, ă”, în mai 1777. Răspunsul lui Metastasio
către acela care, prin asemenea gesturi, voia – o spune emi-
sarul lui – să „se ia pe urmele eroinei nordului“, Ecaterina
a II-a, depărtează cu elegant, ă laudele aduse talentului uni-
versal apreciat, mai ales că judecătorul princiar poate fi
deprins, ca grec, cu „armonia originală a marilor cîntăret, i
din Smirna, din Ascra, din Teos, din Teba s, i din Siracusa”,
a „vechilor izvoare venerate” ale scrisului modern, „întru-
cît îngăduie în zilele noastre enorma schimbare de gust,
de obiceiuri s, i de idei întîmplată în lungul încunjur al ve-
acurilor”. S, i la complimentele primite el opune discrete
complimente pentru acela care prin „calităt, ile-i sublime”
e vrednic de tronul ce ocupă.

Planurile reformatorului fanariot sînt foarte întinse.
„Des, i principe mic s, i necunoscut de trei sferturi din Eu-
ropa, el îs, i caută gloria în ceea ce ar trebui să fie obiec-
tul ambit, iei tuturor suveranilor. Vrea să facă a-i înflori
din nou statul, îi place să-l ridice din ignorant, a s, i barba-
ria de care a fost pînă acum năvălit. După ce a orînduit
sistemul politic inferior al Principatului, după ce a asigu-
rat libertatea personală s, i reală a supus, ilor săi, us, urîndu-

5P. 161-5.
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i de enormele greutăt, i s, i lucruri arbitrare supt care ză-
ceau, învăt, îndu-i put, in cîte put, in cu [i]deea de ordine s, i
de rînduială, făcîndu-i să primească dulcele jug al unor
legi înt, elepte, drepte s, i blînde, Însuflet, ind agricultura, in-
dustria s, i negot, ul, după toate acestea răvnes, te să-i facă
a gusta laptele s, tiint, elor, să trezească în ei voint, a de a se
instrui, de a se lumina s, i de a ies, i din noroiul s, i rugina în
care se află cufundat, i de mai multe veacuri. A înălt, at o
s, coală publică, li place s-o înzestreze cu un număr potrivit
de instrumente s, i mas, ini de fizică. Vrea să se prevadă,
mai put, in pentru folosul lui decît al publicului, cu o biblio-
tecă.”6

Doamna, născută Moruzi, dama di molto garbo, e
„foarte afabilă s, i foarte iubită”, des, i cultura-i n-o ajută
a vorbi decît greces, te. Fiica ei, domnit, a, la principessina,
„foarte frumoasă“ s, i des, teaptă, se trudes, te a învăt, a frant, uzes, te.
„Juvaiere prin inteligent, ă (indole) s, i sîrguint, ă”, fiii lui Vodă,
Constantin s, i Dimetrie, învat, ă aceeas, i limbă, iar italienes, te
s, tiu put, in de mai înainte, as, a încît în mart 1776 cel dintîi
scria bine în limba învăt, ătorului său, pe care-l ajuta pentru
limba franceză secretarul domnesc.

T, ara e descrisă cu admirat, ie, însemnîndu-i-se bogăt, iile,
deasupra s, i dedesuptul scoart, ei pămîntului. Grînele, brînza,
untul, carnea sînt de întîia calitate; vinurile după patru-
cinci ani biruie pe ale Italiei; nucii formează păduri; nu
lipsesc nici castane mărunte s, i de soi prost. Cunoas, te s, i
admistrat, ia s, i s, tie că ispravnicii olteni sînt numit, i de ba-
nul Craiovei7; i s-a spus că erau odată în judet, e căpitani
militari, cari atîrnau de spătar, nu de ispravnici8, s, i abia

6P. 162-3.
73P. 161.
84 Ibid.
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acum Ipsilanti i-a subordonat, des, i numirea lor se face ca
mai înainte, autorităt, ii cîrmuitorilor civili. S, i acest domn
schimbă o dată pe an pe tot, i dregătorii afară de aceia ai
curt, ii sale9, nu poate face altfel în condit, iile stăpînirii sale.

Bucures, tii, cu 7 000 de case s, i 20 000 de locuitori, de
multe rase, între cari ceva sas, i ardeleni, cîte unul, doi ita-
lieni s, i francezi, „sînt alcătuit, i într-un chip de care nu-s, i
poate face cineva o idee. Afară de un cartier unde sînt
adunat, i tot, i negustorii s, i care e clădit nemt, es, te, tot restul
are înfăt, is, are de sat”, cu casele risipite în mijlocul gră-
dinilor, cu străzile podite în as, a chip „de-i trece cuiva
obstruct, ia de mat, e s, i după ce-a avut-o zece ani, în s, ir”.
Bisericile, cam trei sute la număr, sînt foarte mici, de ar
trebui cinsprezece pînă la douăzeci ca să facă o mănăs-
tire mijlocie din Italia. Multe case distruse de război nu
s-au mai refăcut. Cît prives, te alte oras, e, la Tîrgovis, te ar
fi abia douăzeci, treizeci de familii, Buzăul e total ars de
rus, i, episcopul stînd la Bucures, ti.

Trecutul Principatului n-a rămas necunoscut precep-
torului beizadelelor. Începe cu S, erban Cantacuzino, care
ar fi ajuns „spaima turcilor”, cu măcelărirea lui Brânco-
veanu s, i a copiilor lui, cu peirea celor doi Cantacuzini,
pentru a osîndi domnia, ce urmează, a fanariot, ilor. Un
înaintas, al ei e Grigore Ghica I-iu, ai cărui ani de stăpînire-
i cunoas, te exact s, i care ar fi început regimul „apăsărilor,
violent, elor s, i stoarcerilor”. Alexandru Mavrocordat Exapo-
ritul introduce noul sistem al cîrmuirii prin greci, cari n-au
pentru t, ară mila pe care, oricum, vechii domni nat, ionali
n-o puteau dezrădăcina cu totul din inimile lor. Nici o
învinuire nu i se crut, ă lui Nicolae fiul Exaporitului, „flage-
lul T, erii Românes, ti”, des, i „filozof” s, i autor al unei scrieri

95 P. 169.
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de morală. Darul, pe care l-a făcut t, erii, al bibliotecii lui
nu mai dăinuies, te, căci a fost prădat „în mai multe rîn-
duri s, i mai ales în ultimul război, în care rus, ii s, i alt, ii după
pilda lor au luat (trafugato) o cantitate mai mare de cărt, i
s, i mai toate manuscrisele”. As, a au păt, it s, i bibliotecile mă-
năstirilor, pline de lucruri istorice, „pierzîndu-se mai ales
manuscrisele, spre paguba acestei t, eri, care nu mai s, tie
unde să dea urma amintirilor s, i privilegiilor sale”10. Seria
domnilor secolului al XVIII-lea urmează apoi, precisă. Stă-
pînirii de doi ani sau mai scurte, pînă la s, ase luni; ruină
completă a Principatelor, din cauza lăcomiei turces, ti, care
trebuia satisfăcută prin aceste instrumente. Darul special
pentru întărirea în scaun, care se lua o dată la trei ani, e
cerut acuma numai la doi, ba la un an s, i la aceleas, i s, ase
luni, pe cînd tributul însus, i s-a ridicat de la „12 000 de ughi
sau 50 000 de pias, tri“, în „secolul al XV-lea“ pînă la o mie
de pungi sau 500 000 de pias, tri. Domnul poate strînge
două milioane de pias, tri (1 300 000 de galbeni) pe an, Ip-
silanti mult, ămindu-se, în crut, area lui, s, i numai cu 1 200
000, din cari doar 500 000 merg la turci11. Nu se uită nici
pustiirea t, erii de către beligerant, ii cres, tini [. . . ]. Uciderea
lui Grigore Ghica al Moldovei e descrisă pe larg, cu spaimă,
arătînd că pe Ipsilanti numai sărăcia-l feres, te de aceeas, i
soartă12. Trimesul turc trecuse s, i pe la dînsul, cetind chiar
un firman de asigurare, Ghica avea mai put, in decît cinzeci
de ani. Fiul mai mare, din trei, s, i vărul acestuia ar îi fugit
în Rusia.

Populat, ia a scăzut astfel foarte mult. Ar fi fost odată
200 000 de familii, adecă un milion de locuitori în T, ara

10P. 173.
11P. 174 s, i nota I.
12P. 176-8.
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Românească; acum abia 70–80 000 de familii, plus alte „20
000” de familii de t, igani13. O mare parte din t, ară, mai ales
spre Dunăre, rămîne necultivată. Mai pline sînt părt, ile de
către munte, s, i pentru că de acolo se poate fugi în Ardeal14.
„Apăsările de nesuferit au fort, at cea mai mare parte dintre
locuitori să-s, i părăsească pămîntul t, erii s, i să se adăpos-
tească în Ardeal, în Banatul Timis, oarei s, i în vecinătatea
Belgradului, unde sînt mai mult, i români decît în T, ara
Românească, deoarece vechii băs, tinas, i din acele t, inuturi,
cari sînt s, i ei de origine românească, cu aceeas, i limbă,
aceleas, i obiceiuri s, i acelas, fel de a se îmbrăca, au crescut
în număr prin acei cari s-au refugiat acolo din T, ara Ro-
mânească s, i din Moldova, care s, i ea cuprinde o parte din
acelas, i popor15. Cei rămas, i lucrează pămîntul ca pentru
alt, ii, primitiv, fără îngrăs, ăminte.

Boierimea i se pare biografului lui Giannone, vesti-
tul istoric napoletan, incultă, afară de postelnic, dintre
grecii lui vodă, care, acesta, t, inea s, i occidentali pe lîngă
dînsul: secretarul, hirurgul, un florentin, s, i profesorul de
frant, uzes, te al fiilor domnes, ti16. Ceilalt, i sînt „copii cu bărbi
lungi”, potentissime bestie, care nu-s, i cetesc nici cărt, ile
lor greces, ti s, i se miră înaintea unui volum gros, în care
bănuiesc îndată vreo „gramatică”17.

„Între dîns, ii vorbesc greces, te. Limba românească nu
se vorbes, te deloc la curte, unde cea mai mare parte din
dregătorii cari o alcătuiesc sînt greci constantinopolitani,
cari, ori n-o înt, eleg, ori evită de a o vorbi.”18 În această

13P. 168, 174.
14Cf. p. 168 si 174.
15P. 168.
16P. 164.
17Idem.
18P. 166.

583



lume cel mai respectat erudit e bătrînul dascăl modest,
Neofit Cavsocalivitul, care s, i-a întrebuint, at cea mai mare
parte din viat, ă cu o prelucrare a gramaticei lui Teodor de
Gaza. Limba franceză începe abia a se răspîndi, s, i de pe
urma petrecerii rus, ilor, s, i pentru moment ea nu poate
face concurent, ă celei greces, ti19.

Ce se poate as, tepta de la un asemenea popor, scrie
învăt, atul italian care se despărt, ia de noi la 1778 fără a pu-
tea să-s, i îndeplinească gîndul de a reveni în 1779? Nimic,
atîta timp cît apasă asupra lui două tiranii străine. El putea
să vadă însă principiul de însănătos, are în refuzul absolut
al românilor de a se confunda sufletes, te în cultura gre-
cească, năvălitoare s, i coples, itoare. „Român s, i grec nu sînt
sinonime, ba încă înfăt, is, ează ideea a două popoare cu to-
tul deosebite ca legi, limbă, obiceiuri s, i situat, ie naturală s, i
politică.” Pe aceia cari vin la noi ca în India sau America,
pe boierii trufas, i cari pret, uiesc aceste locuri numai pen-
tru cîs, tigul ce pot da, un instinct atotputernic îi răspinge,–
s, i el era să se prefacă răpede într-o cons, tiint, ă nat, ională
puternică.

Francezii cari au venit la noi în această epocă sînt
iarăs, i doi: Carra s, i Hauterive.

Carra (1743–93) a jucat în viat, a politică a Franciei un
oarecare rol. În timpul revolut, iei franceze, după călătoria
lui în Orient, din emigrant sărăcut, el s-a ridicat, cum s-au
ridicat atît, ia alt, ii, la o importantă situat, ie politică s, i, cum
iarăs, i s-a întîmplat cu mult, i în aceeas, i epocă, a plătit cu
capul înălt, area sa răpede, isprăvind pe es, afod.

Rolul lui în revolut, ie, afară de amestecul în revolta de
la august, fără îndoială că nu este deosebit de însemnat;
cu toate acestea a fost unul din aceia cari au ies, it la iveală

19P. 170.
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dintre mult, i ambit, ios, i cari se îmbulzeau să influent, eze
asupra soartei Franciei turburate.

La noi a venit ca s, i Raicevich s, i ca s, i Sestini. Raicevich,
negustor, isprăvi ca diplomat, trecînd prin cărturărie. Ses-
tini căutase numai o funct, ie de pedagog, ca s, i un german,
de care ne vom ocupa în alt capitol, împreună cu Raicevich,
s, i anume Sulzer.

1 I se oferise a fi preceptor al copiilor domnes, ti. Astfel
se as, ază în Moldova: T, ara Românească o cunoas, te numai
indirect, foarte put, in.

În Ias, i domnea atunci Grigore Ghica, fiul lui Alexan-
dru fostul mare dragoman al Port, ii, executat pentru că a
încheiat pacea de la Belgrad cu austriecii, un spirit distins
s, i practic, avînd anumite concept, ii de reforme. A înteme-
iat s, i o fabrică de postav lîngă Ias, i, la Chiperes, ti, precum
Alexandru Ipsilanti întemeiase pe a lui în Muntenia, la
Afumat, i, pe lîngă o fabrică de hîrtie, „hardughia”.

Căutînd să introducă îmbrăcămintea din stofa „nat, ională”,
el se îmbrăca însus, i în asemenea stofă. Grigore Ghica deci,
în dorint, a de a-s, i cres, te copiii după normele culturii apu-
sene, a chemat pe Carra ca secretar, ret, inîndu-l o bucată
de vreme la Ias, i. A plecat nu s, tim exact din ce cauză, dar
foarte nemult, ămit, s, i a întrebuint, at experient, a lui pentru
a ne prezintă în chipul cel mai dezagreabil.

Cartea lui despre Istoria Moldovei s, i a Munteniei20,
ceea ce este un titlu pretent, ios, fiindcă despre acestălalt
principat nu s, tie direct decît prea put, in, a avut două edit, ii

20Histoire de la Moldavie et de la Valachie, avec une dissertation
sur l‘état actuel de ces deux provinces, Ias, i, 1777; a 2-a edit, ie Neufchâtel
1781. Tot de el s, i Essai particulier de politique, dans lequel on propose
le partage de la Turquie européenne, Constantinople (de fapt: Paris),
1777.
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la distantă de cît, iva ani.
În ceea ce prives, te informat, ia lui asupra trecutului

românesc, ea este foarte sumară. Cunos, tea scrierile lui
Cantemir, ale generalului rus Baur, care a dat o descript, ie
a t, erilor noastre după notele boierilor, a răsfoit s, i ceva
din cronicile Moldovei, dar le-a înt, eles as, a de prost, în-
cît din Bogdan Vodă al nostru face o rudă a lui Bogdan
Hmilnit, chi, hatmanul cazacilor din secolul al XVII-lea.
Are, din cronici, informat, ii despre antichităt, ile găsite la
Suceava s, i se trudes, te să înfăt, is, eze istoria mai veche a
neamului nostru.

Dar toată partea aceasta istorică este fără important, ă.
Pe lîngă dînsa avem o descriere sumară a t, erii, pe care o
găses, te frumoasă, spunînd că anume regiuni de la noi sa-
mănă cu Champagne s, i Burgundia. Îi place cu deosebire
regiunea muntoasă, mai put, in impunătoare decît munt, ii
Elvet, iei, dar mai zîmbitoare. Vorbind despre populat, ie,
o socotes, te la 500 000 de oameni, s, i aici se potrives, te cu
Raicevich, care afirmă că în amîndouă t, erile ar fi un mi-
lion de locuitori. T, eranii, spune el, se înfăt, is, ează în sate
mizerabile, s, i el îs, i face rîs de dîns, ii supt toate raporturile.
Hora i se pare cu adevărat sălbatecă, s, i nu găses, te, într-un
cuvînt, absolut nimic bun la un neam care a avut marele
defect de a nu se fi plecat adînc înaintea lui s, i de a nu-l fi
plătit după dorint, ă.

Cartea acestui călător a fost întrebuint, ată însă mult.
Ea a fost tradusă s, i în românes, te, pe la 1850, de Nicolae
Orăs, eanu cel cu Nichipercea s, i cu satirele politice. În car-
tea mea franceză despre Relat, iile dintre Frant, a s, i români
(Ias, i 1917; Paris 1918), am arătat cît de put, ină dreptate avea
Carra, chiar comparînd starea lucrurilor de la noi cu aceea
de la el de acasă, să ni găsească atîtea defecte. T, eranul
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francez, înainte de revolut, ie, cum se vede din scrierile că-
lătorului englez Young, foarte deseori citat, se hrănea s, i cu
pîne din scoart, ă de copac, iar, în ce prives, te viat, a curt, ii pe
vremea doamnei de Pompadour, era fără îndoială ceva mai
imoral[ă], des, i mult mai sulemenită peste imoralitatea ei,
decît viat, a din casele noastre boieres, ti, unde chiar grecii
nu erau as, a cum îi înfăt, is, ează anumit, i străini. Unul din-
tre aces, tia care nu întră în rîndul călătorilor, fiind as, ezat
cu dregătorie în t, ară, Alexandru Calfoglu, pe la 1790, a
scris o poemă despre Principate, în care, batjocorindu-ne,
t, inîndu-ne de rău pentru că sîntem prea luxos, i, pentru
că nu facem economii, pentru că sînt prea put, in legat, i
între dîns, ii sot, ul, sot, ia s, i copiii, pentru că se desfac prea
us, or căsătoriile, arată un lucru: că la înses, i aceste familii
greces, ti din Constantinopol, ca s, i, dealtfel, în toată Penin-
sula Balcanică, moravurile erau cu mult mai bune de cum
s, i le închipuie mult, i dintre vizitatorii străini.

E o plăcere a se trece de la Carra la contele Alexandru
de Hauterive (1754-l).

El a venit, tot ca secretar al domnilor nos, tri, la 1785,
chemat de Alexandru Constantin Mavrocordat. Călătores, te
de la Constantinopol în societatea sot, iei domnului, s, i Ha-
uterive are un sentiment particular pentru femeile fru-
moase de la noi, as, a încît poate lor trebuie să li mult, ămim
pentru aprecierile măgulitoare pe care le face asupra t, erii.
Doamna, ni spune el, este o persoană de o grat, ie deose-
bită; mai tîrziu va vorbi de boieroaicele noastre tot în fe-
lul acesta: deocamdată însă de o doamnă Caragea s, i de
alte persoane plăcute din suită, plîngîndu-se de feregelele
turces, ti care-l împiedecă de a distinge regularitatea trăsă-
turilor acestor persoane din suita femenină a doamnei.

Ajuns la Silistra, trece la Călăras, i s, i vorbes, te de fel de
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fel de lucruri pe care le întîlnes, te pe drum. L-a interesat
să vadă copii jucîndu-se cu zmeul, dar ceva care i-a făcut
mai put, in plăcere a fost cantitatea enormă de purici cari
l-au mîncat într-o noapte înainte de a ajunge la Ias, i: „un
million de puces affamées”. După aceea ajunge la Slobozia,
de fapt Slobozia lui Ienachi, care întemeiase mănăstirea
s, i deschisese o „slobozie», adecă un sat unde cel ce venea
să se stabilească era scutit de bir o bucată de vreme. Aici a
rămas numai o noapte. Trece apoi la Focs, ani.

Toată regiunea munteană i se pare că samănă cu t, inutul
de dealuri frumos, dar sărac, din Frant, a care este Beauce
s, i Sologne. Mănîncă mămăligă, vede hore în sate, iar la
Vaslui zugrăves, te – căci era un om de mare talent care a
scris mult s, i a ajuns să joace un rol politic în Frant, a – o fată
de t, ară care cosea: „nici ducesele noastre“, zice el, „ne bro-
dent pas avec une plus jolie main, avec un plus beau bras
et avec une aisance plus noble”. Vasluiul însus, i avea mai
mult o populat, ie negustorească de evrei; locuint, ele i se par
mai degrabă nis, te „niches de bouc” decît case omenes, ti.

Această populat, ie de negustori străini – specială Mol-
dovei – i s-a părut că samănă cu nis, te „capre Angora”.

Hauterive aruncă apoi o privire generală asupra Mol-
dovei într-o a doua operă a sa intitulată La Moldavie en
1785.

În această de-a doua carte, într-un pasagiu foarte in-
teresant, el spune că t, erile acestea merită laudă supt toate
raporturile, s, i supt raportul oamenilor de sus, ca s, i al celor
din clasele de jos, dar cine spune altfel va fi dat el cel dintîi,
desigur, motive de plîngore celor despre cari vorbes, te cu
amărăciune. Se pare că face o aluzie la Carra, s, i, dacă este
as, a, dojana este meritată pe deplin.

În sfîrs, it Hauterive face un memoriu despre Alexan-
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dru Ipsilanti, care a fost dăruit regelui Carol s, i cedat apoi
Academiei Române, care l-a publicat în text francez s, i în
traducere românească (Moldova în 1785).

Este desigur cea mai remarcabilă operă datorită unui
călător prin t, erile noastre în secolul al XVIII-lea. O parte
de introducere istorică e cu mult mai bine informată de-
cît la aceia cari au scris înainte de dînsul. Hauterive are
simpatii reale pentru trecutul nostru; lui S, tefan cel Mare
îi spune românes, te „S, tefan Vodă”. Ajungînd la timpul de
fat, ă, el zugrăves, te pe t, eran cu o deosebită iubire, înfăt, is, înd
anume scene caracteristice pentru firea lui. Cînd vine la
judecată înaintea domnului sau a boierilor, săteanul e, la
început, foarte sfios, de s-ar crede că nu va fi în stare să-s, i
expuie pricina, dar, cînd începe a Vorbi, în cuvîntarea lui
se simte ceva din vechea elocvent, ă a Romei. Prin situat, ia
lui de secretar domnesc, autorul era în măsură să fi văzut
astfel de scene.

În ce prives, te viat, a de familie, ea i s-a vădit deose-
bit de curată, răzimată pe respectul dintre sot, s, i sot, ie,
pe respectul copiilor fat, ă de părint, ii lor. Recunoas, te că
este o situat, ie rea a t, erii, dar s, tie că e datorită extorsiuni-
lor turces, ti, fapt foarte us, or de înt, eles într-un timp cînd
această împărăt, ie, care odinioară folosea de pe urma expedit, iilor
ce făcea din fiecare primăvară pînă în toamnă, acum, bă-
tută pretutindeni, e redusă a se hrăni din contribut, iile ce
apăsau asupra nenorocit, ilor rămas, i în mîna ei.

Hauterive găses, te, fără îndoială, rea administrat, ia s, i
cată a indica mijloace de îndreptare. Fat, ă de propunerea
pe care o făcuse Carra, total neaplicabilă, de a se aduce
colonis, ti din Olanda s, i Saxonia, el propune să se cheme
numai de aceea din anume părt, i din Italia, cari ar da locu-
itorilor exemple de mai bună gospodărie. Dacă lucrul s-ar
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fi făcut pe la 1180 sau 1200, cum s-a făcut cu sas, ii adus, i din
Ardeal, sau, cinci veacuri mai tîrziu, cu colonis, tii adus, i
în Banat de austrieci s, i cari au contribuit foarte mult să
crească dezvoltarea gospodăriilor românes, ti, s-ar fi pu-
tut, dar cu o t, ară care a trăit o viat, ă întreagă autonomă
s, i se afla în împrejurările speciale Moldovei clin veacul al
XVIII-lea, aceasta era imposibil. Scriitorul răspinge cu
totul ideea că o cucerire străină ar face să renască t, ara –
alt, ii erau de această părere: n-ar avea nici un folos aceia
cari s-ar as, eza aici, neputînd să fabrice ei îns, is, i lucrurile
pe care le cere t, ara. Pe lîngă aceasta rus, ii ar avea de adver-
sari permanent, i pe austrieci s, i vice-versa. T, erile acestea
i se par lui că se pot ridica numai prin mijloacele lor pro-
prii, s, i aceste mijloace el le găses, te într-o nouă as, ezare
administrativă s, i fiscală.

Desigur că, dacă împrejurările ar fi fost altele în Mol-
dova, dacă Alexandru Mavrocordat, în loc să fi domnit
cîteva luni ar fi fost domn pe viat, ă s, i dacă Hauterive s-ar fi
bucurat permanent de sprijinul lui în Moldova, s-ar fi pu-
tut face ceea ce, în Odesa, un nenorocit sat sălbatec a putut
să se îndeplinească printr-o activitate de douăzeci de ani
a ducelui de Richelieu. Hauterive a trebuit să plece, dar
cartea lui rămîne cel mai distins document de înt, elegere
binevoitoare pe care vreun străin l-a dat pînă în timpul
nostru despre t, erile românes, ti.

590



XIII. Doi călători austrieci: Sulzer s, i
Raicevich

Francisc-Iosif Sulzer s, i S, tefan Raicevich s-au găsit aproape
în acelas, i timp în t, erile noastre. Raicevich e un om cu totul
obiectiv, căruia nu-i plac anecdotele în sensul celor din
cartea lui Sulzer, pe cînd cartea acestuia este amestecată
cu tot felul de atacuri împotriva acelora cari fuseseră în
relat, ii cu dînsul, ca s, i împotriva celor cari au scris despre
t, erile noastre.

Cartea lui Sulzer a apărut cea dintîi, fiind tipărită
în 1781, la Viena, în trei volume, cuprinzînd un material
imens, din care jumătate cel mult este informat, ie adevă-
rată, iar restul polemici, discut, ii istorice fără sens, pentru
care nu era pregătit. Se cuprind la un loc fel de fel de
lucruri: mai ales atacuri contra unor adversari reali sau
închipuit, i s, i pe lîngă aceasta fel de fel de excursuri satirice,
în genul lui Voltaire, des, i între acest german de la Rin s, i
Voltaire era, ca spirit, o deosebire ca de la cer la pămînt.

Sulzer a venit în t, ara noastră chemat. În adevăr, o bu-
cată de vreme el făcuse parte dintre funct, ionarii judecătores, ti
ai armatei austriece, ca „auditor”. Supt titlul acesta el
tipăres, te s, i cartea lui, pe care o intitulează, pretent, ios,
Istoria Daciei transalpine (Geschichte des Transalpinis-



chen Daziens). La noi n-a venit, deci, de la sine, pentru
dorint, a de a cerceta lucruri necunoscute sau pentru a-s, i
căuta avere, des, i a întrebuint, at toate mijloacele pentru a
face bani aici s, i s-a supărat pe tot, i pentru că nu a putut
face avere destul de răpede, întîlnind o concurent, ă care
uneori poate nu va fi fost mai nelegală, mai neonestă, ca
a lui, ceea ce în nici un caz nu trebuia să determine to-
nul amar cu care vorbes, te de ale noastre. A fost chemat,
zic, ca să i se încredint, eze o misiune. Misiunea era: să
se întemeieze o s, coală de drept. Căci pe vremea aceea
domnea în Muntenia Alexandru Ipsilanti, om foarte dis-
tins, ca s, i Doamna lui, femeie cu dispozit, ii poetice, că-
reia Si plăcea să se plimbe pe la Sfîntul Elefterie la miezul
nopt, ii. Ipsilanti dorea să reformeze supt toate raportu-
rile administrat, ia s, i celelalte domenii ale viet, ii publice din
principatul muntean: i se datoresc măsuri s, i în ce prives, te
ridicarea clerului monahal, s, i el a făcut să se alcătuiască
legislat, ia care a premers cu cîteva decenii celor cunoscute
de toată lumea, s, i de care se t, ine samă pînă acuma în unele
procese civile, a lui Callimachi pentru Moldova s, i a lui Ca-
ragea pentru Muntenia.

Nu e deci de mirare că un astfel de print, , o perso-
nalitate distinsă, vrînd să lase o urmă a cîrmuirii sale s, i
influent, at de spiritul „filozofic” din Apus s, i, apoi, dornic să
fie ce erau stăpînitorii italieni, spanioli, portughezi, fran-
cezi din vremea aceea cari înt, elegeau să reformeze statul
conform ideilor „filozofice” ale secolului al XVIII-lea, nu e
de mirare, deci, că a chemat pe Sulzer.

Acesta visa lucruri mari: o Universitate care să se înfiint, eze
la Bucures, ti s, i unde el era să fie profesor de drept. Dealtfel
existau doi biet, i profesori de limbă latină, unul la Ias, i, care
era silezian, s, i celait la Bucures, ti, un sas, amîndoi trecut, i
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la ortodoxie. Dar cu atît nu s-a mult, ămit Alexandru Ip-
silanti, care a introdus limba latină s, i limba franceză în
programul cel nou al s, colilor noastre.

Sulzer n-a ajuns ceea ce dorise; n-a ajuns secretar al
domnului s, i n-a ajuns, cum ceruse, nici consul al Aus-
triei în Principate. Primul consul austriac a fost, după
ce Las, carev fusese numit consul al Rusiei, Raicevich. Iar,
cartea lui Sulzer fiind tipărită la 1781, înainte de numirea
agentului, ni putem închipui ce soartă ar fi avut Raicevich
dacă rivalul său s, i-ar fi scos cartea după data numirii lui.

După ce a văzut că nu se face Universitatea, că nu poate
fi numit nici consul, Sulzer n-a plecat. Se pare că t, ara, dacă
nu oamenii, i-a plăcut. S, i a fost cineva care l-a sfătuit să
rămînă aici s, i să caute un izvor de cîs, tig, anume nevasta
lui, o săsoaică din Ardeal, din pricina căreia, iarăs, i, a adus
o mult, ime de insulte t, erii, ea nefiind admisă la curte s, i
boieroaicele nesocotind-o de treapta lor, des, i li plăcea să-
s, i schimbe hainele cu dînsa, ca să vadă cum li stă în portul
apusean, pe care d-na Sulzer îl avea.

Atunci s-a apucat să călătorească prin t, ară. Se vede
din cartea lui că a mers în toate sensurile. A fost,;pe la
Craiova, la Ors, ova, de unde a trecut în statele imperiale.
A fost s, i pe calea care duce în Ardeal, pe la Bran; poate că
a fost s, i în direct, ia Teleajenului, căci spune cum, pe locul
unde se varsă Prahova în Ialomit, a, treceau negustorii s, i
arată ce puteau să păt, ească pe drum. E sigur că a făcut s, i
drumul la Ias, i, unde a fost primit bine. S-a găsit în socie-
tatea lui Carra, a cutărui agent prusian, a unui profesor de
limbi moderne, König, viitor consul al Prusiei. Împreună
cu Carra, cu agentul citat s, i poate s, i cu Raicevich, a stat în
tovărăs, ia lui Alexandru Ioan Mavrocordat, pe care-l laudă
foarte mult: acel domn al Moldovei care a fugit în Rusia
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(de unde: Firaris, în turces, te), om foarte cult, care scri-
sese o comedie în greces, te, în sensul literaturii franceze
contemporane. La Ias, i n-a stat multă vreme, ca unul care
umbla după afaceri comerciale. Pe urmă a trecut în Ardeal,
prin regiunea Bacăului, pe la Ocna, la Trotus, , pe care le
cunoas, te foarte bine. Mai tîrziu s-a dus iar în Ardeal, unde
a cunoscut pe Petru Maior.

Îi venise în minte s, i să încerce anumite exploatări agri-
cole: se laudă că a introdus cutare s, i cutare mijloace noi
de a lucra pămîntul. Se plînge apoi că într-un proces a fost
îns, elat, cum fusese îns, elat s, i în alte domenii, s, i a făcut o
arătare contra boierului Slătineanu, care avea de agent
pe un anume Perticari, cu care fuseseră neînt, elegerile.
Avea turmele lui; el s, tie cum vin lupii la oi, cum îs, i păzesc
ciobanii turmele. E perfect informat s, i în materie de fa-
oricare a brînzii, s, tiind să osebească felurile de cas, caval,
s, i deosebitele categorii de oi le descrie cu cele mai mici
amănunte. Pret, urile tuturor produselor din Principate îi
sînt cu totul familiare. Se pare însă că în speculat, iile lui
n-a fost cu desăvîrs, ire fericit, as, a încît, după ce a stat o
bucată de vreme la noi, învîrtindu-se prin împrejurările
încurcate ale epocei fanariote, care avea nevoie de oameni
mai dibaci ca dînsul s, i mai put, in pretent, ios, i, a plecat.

Din toate experient, ele pe care le-a făcut în locurile
noastre s-a ales, cum am arătat s, i put, in mai sus, cu un sen-
timent de ură împotriva românilor. Ii urăs, te supt toate
raporturile. Des, i în prefat, a cărt, ii spune că urmăres, te nu-
mai adevărul s, i că acesta vrea să-l prezinte „nat, iunii lui
iubite”, în calitate de „patriot”, citează îndată din scriitorii
latini tot ce poate fi mai injurios pentru noi. Sfătuies, te
pe cetitori să creadă numai ce spune el cu privire la t, erile
noastre, iar nu ce se găses, te în „bros, urile frant, uzes, ti”, de
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care îs, i bate joc. Caracterizează viat, a noastră prin formule
ca acestea: „în t, ara aceasta nu e nici lege, nici putint, ă care
să oprească viciul, apăsarea, furtul s, i îns, elarea. Aici se
numes, te a cîs, tiga ceea ce în alte t, eri s-ar chema ocupat, ii
imorale”. Oamenii aceia nu cetesc nici o carte. Gazetele
sosesc numai domnului s, i secretarului lui. Nimeni nu are
voie să se apropie de dînsele. Opiniile străinilor nu sînt
t, inute în samă. Oamenii sînt deci mai jos decît orice se
poate închipui.

Boierimea i se pare o colect, ie de indivizi lenes, i, cari
dorm cea mai mare parte din zi, nu pun mîna pe carte, n-
au informat, ii asupra afacerilor publice: oameni mincinos, i,
buni de nimic.

În ce prives, te clerul, fiindcă s, i-a pus în minte să nu
găsească nimic bun la români, rezervînd toate laudele pen-
tru natură, de care locuitorii ar fi nevrednici, clerul, zic,
i se pare total rămas în urmă, s, i face cu privire la dînsul
o singură except, ie: vlădica de Rîmnic, învăt, atul Chesarie.
Dar nu-i place nici o carte din tipăriturile religioase de la
noi, cu toate acestea destul de frumoase, căci erau în acest
tipar init, iale frumoase, frontispicii distinse, chiar pentru
secolul al XVIII-lea, des, i atunci arta era în decădere. Che-
sarie cetia Enciclopedia s, i era init, iat în lucrurile franceze
din vremea aceea: avem de la dînsul scrisori prin care co-
manda în Ardeal să i se trimeată litere, să i se pregătească
vreun frontispiciu ornat, „poarta” cărt, ii; alegea s, i hîrtia
cu foarte mare îngrijire.

În ce prives, te s, colile, nu are nici o pret, uire pentru
ele, des, i laudă pe Alexandru Ipsilanti s, i pe fiii lui, spuind
despre beizadele că au fugit în străinătate ca să scape de
ticălos, ia de aici. Ni spune despre aces, ti principi că s, tiau
frant, uzes, te, că învăt, aseră s, i muzica europeană s, i că erau

595



mult superiori mediului lor. Pe vremea lui Ipsilanti, dealt-
fel, se începe s, coala cea nouă, din care au ies, it oameni
foarte distins, i. Apoi, în acea a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, erau institutori francezi în multe din familiile
noastre. Chiar Sulzer trebuie să vorbească lăudător de
unii boieri, de pildă de un Bals, , care fusese la Viena, de o
sumă de boieri munteni din vremea aceea, precum Barbu
S, tirbei, cel din urmă din vechea familie, care a fost s, i la
Karlsbad s, i a lăsat scrisori din care vedem că-i plăcea as, a
de mult pe acolo de nici nu voia să se întoarcă acasă, de
unde nevasta să-i trimeată piese de îmbrăcăminte cum
se fac la noi, s, i-l poftia să revie, iar el refuza, spunînd că
se găses, te bine între „duchi s, i duchese“ s, i cutare ambasa-
dor spaniol prinsese dragoste de dînsul. Alături de S, tirbei
este Ienăchit, ă Văcărescu, poetul, ale cărui ocupat, ii literare
Sulzer nu le cunoas, te deloc, des, i străbătuse t, ara întreagă.
Împreună cu Văcărescu mai înseamnă cît, iva boieri s, i-i
laudă pentru cultura lor. Această cultură o căpătaseră sau
în familie sau la s, coli; deci nici pregătirea în familie nu
era as, a de rea, nici s, colile nu erau astfel ca să nu poată
produce oameni de cultură.

În ce prives, te negot, ul, Sulzer spune că este în mîni
străine, dar nu se ocupă prea mult de acestea, ci de per-
spectivele comerciale, mai mari, la care visa el.

T, eranul nu se bucură de nici un fel de pret, uire la dîn-
sul; îl laudă doar pentru faptul că e as, a de viteaz, încît pune
brat, ul în gîtul ursului care-l sfâs, ie pe obraz cu laba, că iese
cu ciomagul înaintea lupului. Recunoas, te apoi, cu multe
rezerve, relativa frumuset, ă a femeilor de la t, ară. Încolo
nici săteanului nostru nu-i acordă vreun fel de destoini-
cie, nu-i recunoas, te aplicarea la artă; ba pretinde că toate
săpăturile în lemn, în piatră le fac mes, teri străini, bulgari,
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adus, i anume pentru aceasta de dincolo de Dunăre. În cîn-
tecul popular nu este nimic care să merite atent, ia unui om
cu gustul format. S, i reproduce bucăt, i, care într-adevăr
sînt stupide, datorite unor dăscăleci de prin Ardeal, cari
imitau literatura nemt, ească în ode către Maria Tereza,
sau poezii t, igănes, ti dintre care unele s, tim de aiurea că
le cîntau numai anumite femei de după perdele, – toate
acestea reproduse într-un chip as, a de gres, it, în ortografia
lui germană, încît e o adevărată trudă să se înt, eleagă ce a
vrut să spună.

În ce prives, te viitorul nostru, e foarte furios de cîte
ori vede că se amestecă Rusia. Cum t, arina avuse legă-
turi cu egumenul de la Arges, s, i cu mai multe personalităt, i
biserices, ti, de cîte ori are prilej loves, te în aces, tia, cari au
servit de unealtă politicii moscovite în Orient. Laudă însă
foarte mult pe boierul Pîrs, coveanu, care după războiul
acela era să fie domn, făcînd parte din deputat, ia trimeasă
la Constantinopol ca să mijlocească obt, inerea unui firman
de privilegii, tipărit apoi în românes, te pentru ca să i se cre-
eze popularitate; dar pe urmă a venit Alexandru Ipsilanti.
Pe Ipsilanti însus, i, om foarte dibaci, Sulzer nu-l critică, s, i
pe greci îi găses, te totdeauna superiori boierilor nos, tri; ba,
dacă se află o femeie mai supt, ire, mai inteligentă, el e si-
gur că face parte din aristocrat, ia fanariotă. Totus, i despre
Pîrs, coveanu asigură că, de s-ar fi făcut domn, ar fi scăpat
t, ara de greci s, i de rus, i, aceasta însă pentru că era cu bune
sentimente austriace. Se înt, elege deci ce dorea scriitorul
s, i în ce prives, te viitorul Principatelor: anexarea la Austria.

Aceasta este cariera lui Sulzer la noi, acestea sînt legă-
turile lui cu t, ara aceasta s, i acesta spiritul în care vorbes, te
de societatea românească.

Să vedem ce spune despre t, ara însăs, i. Întîi, natural,
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o descrie. În această descriere el insistă, mi se pare, prea
put, in asupra frumuset, ilor naturale, care, cum se va ve-
dea, impresionează foarte mult pe Raicevich, dar se ocupă
mult de agricultură. Îns, iră product, ia noastră de grîu, care
era foarte put, ină pe vremea aceea, s, i de alte păioase, s, i
în acelas, i timp de porumb, cu privire la care sînt numai
cîteva linii. Un capitol mai întins cu acest subiect ni-ar
fi folosit desigur mai mult decît zecile de pagini cu pri-
vire la originile episcopatelor de Milcov s, i de Arges, , la rasa
românilor, pe care fires, te nu o admite ca fiind latină, ci
ar crede că sînt slavi cari au învăt, at latines, te s, i, mutîndu-
se din Peninsula Balcanică, au venit în locurile noastre,
unde, astfel, n-au nici un fel de drept. Se ocupă apoi de
caracterul tuturor locuitorilor, discutînd de cînd au venit
t, iganii, dacă evreii sînt mai vechi decît cutare epocă din
evul mediu la noi, dacă ungurii sînt conviet, uitori de la
cutare dată ori ba, lucruri în care grămădes, te o mult, ime
de erudit, ie, ca unul care cetise, nu numai pe Cantemir, ci
atîtea lucrări germane care aveau sau ba legătură cu t, erile
noastre ba pînă s, i manuscrise, ca al lui Hayton Armeanul
din veacul al XIV-lea, s, i s, tia frant, uzes, te, latines, te, ceva
greces, te, pînă s, i limbile engleză s, i spaniolă, citînd pe Don
Quijote în original.

S, i adaug că cele trei volume tipărite sînt numai o parte
din întreaga lucrare s, i că în manuscris mai este material
pentru cel put, in două volume de istorie a Principatelor
propriu-zisă.

Revenind la partea descriptivă, mai importantă, Sul-
zer vorbes, te de păduri s, i apoi de animale. Partea aceasta
din urmă este mai folositoare decît cealaltă. Se pare că
el însus, i a făcut la noi mai mult crescătorie de vite decît
altceva. Dă astfel pret, uri care sînt interesante: o vacă cu
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vit, el costă 6 lei, o păreche de boi 20 lei, o păreche de bivoli
36–50 de lei. S, i de la el aflăm că în Basarabia se pregătea
foarte multă pastramă în salhanale s, i că se transporta la
Constantinopol. În ce prives, te oile, numai din Ardeal vin
peste 500 000, care plătesc trei parale de cap ca oierit, s, i la
1777 oieritul aducea 250 000 de lei venit. La această dare
erau supus, i s, i boierii, cari aveau însă 400 000 de oi scutite.
Numărul total al oilor în T, ara Românească era de două
milioane s, i jumătate, pentru amîndouă principatele de
patru milioane. Cît prives, te pret, ul, oaia ordinară se vin-
dea cu un leu, t, urcanele mult mai scump. Porci sînt mult, i:
fiecare casă de t, eran are patru pînă la zece, pe lîngă vreo
douăzeci de păsări, între care mult, i curcani. În adevăr
t, eranul trebuia să meargă la boieri cu poclon, s, i, dacă ar fi
trebuit să ducă un miel, îl costa mult mai scump: atunci
prefera să aibă curcani la îndemînă.

Trecînd la pes, ti, Sulzer înseamnă că morunul se prin-
dea, nu numai în părt, ile de jos ale Dunării, ci s, i la Port, ile
de Fier: într-adevăr dintr-o danie a lui Vodă Vladislav din
secolul al XIV-lea, pentru mănăstirile din Vodit, a s, i Tis-
mana se vede că regiunea dintre Port, ile de Fier s, i Celeiu
era foarte bogată în pescărie. Ocaua de morun costa acum
numai s, ase crăit, ari.

Pasagiul din Sulzer despre albine este în adevăr in-
teresant: cutare boier Cantacuzino avea pînă la 13 000
de stupi, s, i albinăritul în Moldova producea 200 000 de
lei. În Muntenia, e drept, albinăritul era mult mai put, in
răspîndit decît în Moldova, unde forma un izvor de căpe-
tenie. Vorbind s, i despre păsările sălbatece, spune despre
privighetori că după afirmat, ia sas, ilor privighetorile de
dincoace au cîntecul mai frumos decît cele din Ardeal.

Cu privire la vii, scriitorul are cifre în adevăr pret, ioase.
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Înseamnă o mult, ime de podgorii care nu mai au astăzi
nici o important, ă: Valea Fetei, Poieni, Cernătes, ti, Filipes, ti.
În T, ara Românească se produceau pe fiecare an 50 de mi-
lioane de ocă s, i într-un an bun s, i 75 de milioane.

E întins capitolul care tratează despre minerale. S, i aici
se spune că minele nu se exploatează din cauza turcilor,
dar se pomenesc vechile lucrări. Se descriu apoi salinele,
cu oarecare indicat, ii în ce prives, te petrolul s, i aurul. Ajun-
gînd la populat, ie, Sulzer o evaluează pentru Muntenia,
pe baza impozitului pe case, s, i, cum se socotesc de obicei
cinci oameni la o casă, ar fi 300 000 locuitori în toată t, ara,
cifră inferioară realităt, ii s, i care nu se poate admite.

Trecînd la deosebitele categorii de locuitori, el dă lă-
muririle pe care le-am arătat la început în legătură cu viat, a
autorului.

O întreagă parte din carte este consacrată limbii românes, ti.
Sulzer e contra introducerii literelor latine s, i duce o în-
treagă polemică cu învăt, at, ii români din Ardeal, cari încer-
caseră aceasta.

S, tie cîte ceva despre literatura noastră, dar am ară-
tat cîtă înt, elegere putea să aibă pentru dînsa. Despre
înfăt, is, area viet, ii politice, mai ales despre ceremonii, des-
pre dregătorii are multe pagini, dar datele lui sînt copiate
în cea mai mare parte sau din Cantemir sau din acel gene-
ral rus, Baur, a cărui carte s-a tipărit în limba franceză, s, i
care cuprinde informat, iile date de boierul Mihail Canta-
cuzino, apoi general în Rusia, acelas, i care a clădit biserica
Schitul Măgureanu din Bucures, ti, as, a de odios refăcută
azi.

Obiceiurile populare sînt expuse pe larg, plecînd de
la Cantemir, căci experient, a personală a lui Sulzer este
foarte mică. Dispret, uind poporul acesta, avînd legături
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cu dînsul numai în straturile superioare sau în cele cu to-
tul inferioare, ciobanii lui, el nu se poate apropia de noi
cu dragostea cu care s-a apropiat un Del Chiaro sau cu
sentimentul de frăt, ie nat, ională cu care se apropie de mol-
doveni feciorul de domn Cantemir. S, i, la Sulzer, nu putem
întîlni lucruri care s-ar adăugi la cele ce am găsit la ceilalt, i.
Ici-colo doar cîte ceva nou cu privire la dansul călus, erilor,
la jocul „cătănesc” s, i „mocănesc”, la cel „t, igănesc”. Hora
nu-i place.

În materie de muzică se pricepe. Are deci o lungă
discut, ie cu privire la muzica turcească s, i la cea românească.
Dealtfel omul era înzestrat cu o mult, ime de calităt, i, fi-
ind s, i un desemnator bun, as, a încît la cartea lui sînt ane-
xate o serie de reproduceri grafice care nu sînt lipsite
de important, ă: un plan al Bucures, tilor, o hartă a T, erii
Românes, ti, care n-au fost cercetate, supt raportul tehnic,
pînă acum, des, i merită fără îndoială o astfel de cercetare:
mai ales planul capitalei, cu indicat, ia caselor boieres, ti s, i a
bisericilor.

Adaug că el a t, inut să dea s, i o descriere geografică a tu-
turor apelor, t, inuturilor, tîrgurilor s, i chiar satelor mai im-
portante, dar nicăiri nu vedem ceva de mare important, ă.
Chiar pentru Bucures, ti, pe care l-a cunoscut bine, are abia
cîteva pagini, scrise fără nici un fel de pătrundere.

La Raicevich, avem a face cu un om de treabă, modest,
des, i avea foarte multe cunos, tint, e, fiind s, i medic s, i foarte
capabil în domeniul economic, ca unul care a fost apoi în
stare să ocupe bine s, i cu folos demnitatea de întîi agent
consular austriac.

Acestui simpatic slav italianizat, cu mintea deschisă,
cu simt, al proport, iilor, nu i-ar fi trecut prin cap să facă
o carte în cinci volume privitor la t, erile noastre, des, i le
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cunos, tea foarte bine. A luat deci esent, a lucrurilor privi-
toare la dînsele s, i le-a înfăt, is, at în forma cea mai plăcută.
Cartea, mult întrebuint, ată, tradusă s, i în frant, uzes, te, a
apărut la 1788 la Neapole, supt titlul modest de Osservazi-
oni sulla Valachia e Moldavia.

Raicevich a stat unsprezece ani în t, ară s, i dovedes, te că
a folosit acest timp pentru a cunoas, te istoria românilor
fără să fi umblat prin izvoare s, i fără să încerce o critică is-
torică. Vorbes, te de timpurile vechi s, i a umblat prin lucrări
de erudit, ie ungurească; ba citează s, i pe Tacit. Monedele
antice îi sînt cunoscute, s, i s-a informat despre rămăs, it, ile
romane; urmăres, te Calea lui Traian pînă la Tighinea.

Ocupîndu-se de limbă, spune că este de origine la-
tină des, i conruptă. Umblă prin cronici ca să caute înce-
puturile neamului românesc s, i culege pe acolo calomnia
că s-au ales cei mai stricat, i s, i femeile care li corespun-
deau. Colonii n-au avut noroc din cauza secolelor întregi
de pradă. Dar sînt s, i intuit, ii de adevăr; de exemplu, cînd
se vorbes, te de legăturile noastre cu regii unguri, cari se in-
titulau „ai Cumaniei s, i Valahiei”, el observă că pe vremea
aceea aveam juzii nos, tri s, i tot ei au format temelia pe care
s-a clădit statul de mai tîrziu. A umblat prin toate oras, ele
mai însemnate de la noi s, i a cules ici s, i colo informat, ii isto-
rice, citînd inscript, ii de la Arges, , diplome de la mitropolie,
portretul lui Mircea cel Bătrîn de la Cozia.

Partea istorică este în general foarte scurtă, s, i Rai-
cevich e mai important pentru secolul al XVIII-lea, dînd
informat, ii folositoare, precum e lista grecilor omorît, i pen-
tru intrigile lor în legătură cu t, ara noastră; el laudă aici pe
Nicolae S, ut, u, unul dintre dîns, ii.

A doua parte cuprinde descript, ia t, erii. Raicevich s, tie
românes, te, s, i el are s, i cuvinte în limba noastră, „T, ara
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Românească” s, i „Dîmbovit, ă apă dulce”; s, tie că t, eranului
neliber i se zice la munteni „rumân”. Face s, i etimologii
naive. Aspectul natural îl încîntă: cîteva din cele mai fru-
moase descrieri ale regiunilor noastre se întîlnesc astfel la
Raicevich; serile de mai, cu cîntecul privighetorilor, sînt
înfăt, is, ate cu mult sentiment.

Product, ia t, erii e destul de bine analizată, dar fără
bogăt, ia de amănunte a lui Sulzer. Se prezintă a,poi unele
statistici. Scriitorul soeoate patru milioane de oi în ambele
principate, cifră care se potrives, te cu a lui Sulzer, des, i Rai-
cevich nu l-a putut copia pe acesta. Se dau s, i pret, urile: o
oaie se vindea cu 1–2 lei, mielul cu 12–15 crăit, ari (pielea de
miel era întrebuint, ată la islice s, i, pentru cele mai scumpe,
se cerea pielea de miel nefătat, care se plătea s, i pînă la 150
de lei, dacă era de o anume coloare). Pe caii din Moldova îi
laudă foarte mult. Arată comert, ul armenilor din Galit, ia cu
vite s, i cai din părt, ile noastre, într-un timp cînd remonta
multor t, eri vecine se făcea la noi (cea prusiană, cea saxonă,
cea polonă). Armenii aces, tia cumpărau vitele slabe pentru
a le îngrăs, a în t, ară.

Urmărind mai departe bogăt, iile t, erilor noastre, se
spune că 300 000 de iepuri se vînau pe an în T, ara Româ-
nească s, i 200 000 în Moldova: pielea se întrebuint, a pentru
a se face căciulile pe care le purtau evreii din Galit, ia, mai
ales cei din Brody. Afară de aceasta mai vorbes, te de mine-
rale, de silitră, din care se vindeau pe an 20 000 de ocă la
Constantinopol, de chihlimbarul din regiunea Buzăului.

Partea despre comert, e bogată: după dînsul exportul
nostru cuprinde 5–600 000 capete de oi pe an. Se mai
exportă brînză, pastramă, vite. Veneau negustori din Con-
stantinopol, turci în parte, să le cumpere aici la noi. Ca
negustori, pe lîngă greci s, i turci, erau cei din Trapezunt s, i

603



lazii din Asia Mică, foarte pretent, ios, i s, i supărători.
În Polonia trimeteam 20 000 de cai pe an prin Mohilău,

pret, ul fiecăruia fiind de la 13–15 galbeni. Armenii scoteau
în fiecare an 5 000 de boi, 6 000 de vaci pentru Breslau.
Se vindeau apoi 50 000 de ocă de ceară anual. Dealtfel în
prefat, a volumului X din colect, ia Hurmuzaki am adunat
pe materii ce se poate s, ti despre fiecare obiect de export.

Să adăugim că vinul trecea din Muntenia în Ardeal,
sas, ii preferînd pe cel din regiunea Pites, tilor. Vinul din
Moldova, mai ales de Odobes, ti, se ducea la rus, i prin caza-
clii, cari, cum am avut prilejul să arăt s, i aiurea în această
carte, la Odobes, ti au lăsat o biserică făcută pe la 1770.
Odobes, tii avînd legături cu Rusia, am întîlnit în Putna
s, i numele a doi români cari au fost strelit, i în corpul pe
care l-a desfiint, at Petru cel Mare.

Partea privitoare la impozite e foarte bine tratată, Rai-
cevich avînd la îndemînă tot felul de informat, ii.

Iată venitul domniei pe vremea lui, afară de bir, de
ocne s, i de vămi: de la oierit 280 000 de lei, de la dijmăritul
care se lua pe albine 70 000, de la vinărit 60 000. Tutu-
năritul dădea 60 000 lei împreună cu darea pe sare cu
mărunt, is, ul s, i pe fum, fumăritul. Se obt, inea, în total, pe
an pentru domnul muntean un venit de 3 500 000 de Iei.

În comparat, ie, la 1767, capitat, ia aducea 1 310 000 de
lei, iar la sosirea fiecărui domn se luau încă 150 000 de
lei. Ierbăritul producea 225 000 de lei, albinăritul 65 000,
vinăritul 75 000, ocnele 150 000, vămile 100 000. Se vede
de aici în ce progres era t, ara noastră dacă, imediat după
război, putea să adauge cu un milion de lei venitul domniei
fără noi impozite.

Din aces, ti bani se luau: tributul 300 000 de lei, la con-
firmare 750 000, bairamul 60 000. În total cheltuielile erau
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de la 1 860 000 lei, iar restul rămînea în punga domnului.
Pentru Moldova birul era de 1 800 000 lei, albinăritul

de 120 000 de lei, vinăritul 200 000, oieritul 170 000, oc-
nele 300 000, vămile 200 000 lei. Deci mai put, in decît
Muntenia, căci Moldova nu s-a ridicat niciodată, nici supt
raportul product, iei, de pe urma acelei jumătăt, i de veac,
cît fusese teatrul războiului dintre poloni s, i turci, după
care au urmat războaiele între rus, i s, i turci.

Cheltuielile erau acolo următoarele: tributul numai
65 000, la bairam 60 000, la „obrazurile s, tiute” (fondurile
secrete) 250 000, dobînzile la împrumuturile neplătite 68
620. Dar, pe lîngă cheltuielile mărunte ale curt, ii, se preve-
dea o sumă pentru văduvele celor care au servit t, ara, un fel
de „recompense nat, ionale”; 4 200 lei se dădeau la dascălii
cari veneau de Anul nou să felicite pe domn. O sumă era
destinată pentru îngrijirea mormintelor domnes, ti, ceea ce
era foarte onorabil. Apoi pentru „trupa nat, ională” se chel-
tuiau 71 520 de lei, ceea ce este relativ foarte mult: pentru
levent, i, altfel de armată, 20 305 lei. În sfîrs, it era un fond
pentru muzica turcească. În general domnul Moldovei
cheltuia 1 123 859 lei.

Ca populat, ie, Raicevich socotes, te pentru amîndouă
t, erile un milion de locuitori, adecă mai mult decît Sul-
zer, evalut, ia lui fiind chibzuită mai cuminte. Locuitorii
cres, teau prin venirea de pribegi din Ardeal, din Bulgaria,
din Serbia, s, i foarte mult, i rus, i din Polonia, care-s, i fixau
locuint, a în Moldova. Bulgarii, care veneau în România s, i
înainte de Ipsilanti, se as, ezau în regiunea de baltă, cum
spune Sulzer.

Chiar s, i supt raportul cultural Raicevich e bine infor-
mat. El cunoas, te cîteva cărt, i din cele mai vechi ale noastre,
s, i le apreciază mult mai bine ca Sulzer, des, i acesta avea o
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bibliografie mult mai întinsă. Pomenes, te de s, colile înte-
meiate atunci, s, tie de influent, a franceză, mai nouă, care
se exercită la noi s, i zice între altele: „Limba franceză este
foarte mult en vogue, s, i sînt multe femei care o vorbesc“.
Are s, tiri despre tipar. Not, iunile lui despre limbă sînt juste,
dar, în cît prives, te obiceiurile populare, se adresează mai
mult lui Del Chiaro, care scrie în aceeas, i limbă ca dînsul.
Pe boieri nu-i maltratează, cum făcea Sulzer, des, i acesta
făcuse afaceri cu dâns, ii. Îi critică însă pentru luxul lor,
spunînd că purtau haine care costau pînă la 3 000 de lei:
s, tie însă că Grigore Vodă Ghica din Moldova a întemeiat o
fabrică de postav lîngă Ias, i s, i că a impus boierilor să umble
în postavul fabricat în t, ară.

Raicevich pret, uies, te mult masa boierilor, pe cînd s, i
Sulzer afirmă toate năzdrăvăniile, cu privire la bucătarii
t, igani s, i la mus, tele nenumărate din felurile servite.

XIII. DOI CĂLĂTORI AUSTRIECI: SULZER S, I RAICE-
VICH

Francisc-Iosif Sulzer s, i S, tefan Raicevich s-au găsit
aproape în acelas, i timp în t, erile noastre. Raicevich e un
om cu totul obiectiv, căruia nu-i plac anecdotele în sensul
celor din cartea lui Sulzer, pe cînd cartea acestuia este
amestecată cu tot felul de atacuri împotriva acelora cari
fuseseră în relat, ii cu dînsul, ca s, i împotriva celor cari au
scris despre t, erile noastre.

Cartea lui Sulzer a apărut cea dintîi, fiind tipărită
în 1781, la Viena, în trei volume, cuprinzînd un material
imens, din care jumătate cel mult este informat, ie adevă-
rată, iar restul polemici, discut, ii istorice fără sens, pentru
care nu era pregătit. Se cuprind la un loc fel de fel de
lucruri: mai ales atacuri contra unor adversari reali sau
închipuit, i s, i pe lîngă aceasta fel de fel de excursuri satirice,
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în genul lui Voltaire, des, i între acest german de la Rin s, i
Voltaire era, ca spirit, o deosebire ca de la cer la pămînt.

Sulzer a venit în t, ara noastră chemat. În adevăr, o bu-
cată de vreme el făcuse parte dintre funct, ionarii judecătores, ti
ai armatei austriece, ca „auditor”. Supt titlul acesta el
tipăres, te s, i cartea lui, pe care o intitulează, pretent, ios,
Istoria Daciei transalpine (Geschichte des Transalpinis-
chen Daziens). La noi n-a venit, deci, de la sine, pentru
dorint, a de a cerceta lucruri necunoscute sau pentru a-s, i
căuta avere, des, i a întrebuint, at toate mijloacele pentru a
face bani aici s, i s-a supărat pe tot, i pentru că nu a putut
face avere destul de răpede, întîlnind o concurent, ă care
uneori poate nu va fi fost mai nelegală, mai neonestă, ca
a lui, ceea ce în nici un caz nu trebuia să determine to-
nul amar cu care vorbes, te de ale noastre. A fost chemat,
zic, ca să i se încredint, eze o misiune. Misiunea era: să
se întemeieze o s, coală de drept. Căci pe vremea aceea
domnea în Muntenia Alexandru Ipsilanti, om foarte dis-
tins, ca s, i Doamna lui, femeie cu dispozit, ii poetice, că-
reia Si plăcea să se plimbe pe la Sfîntul Elefterie la miezul
nopt, ii. Ipsilanti dorea să reformeze supt toate raportu-
rile administrat, ia s, i celelalte domenii ale viet, ii publice din
principatul muntean: i se datoresc măsuri s, i în ce prives, te
ridicarea clerului monahal, s, i el a făcut să se alcătuiască
legislat, ia care a premers cu cîteva decenii celor cunoscute
de toată lumea, s, i de care se t, ine samă pînă acuma în unele
procese civile, a lui Callimachi pentru Moldova s, i a lui Ca-
ragea pentru Muntenia.

Nu e deci de mirare că un astfel de print, , o perso-
nalitate distinsă, vrînd să lase o urmă a cîrmuirii sale s, i
influent, at de spiritul „filozofic” din Apus s, i, apoi, dornic să
fie ce erau stăpînitorii italieni, spanioli, portughezi, fran-
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cezi din vremea aceea cari înt, elegeau să reformeze statul
conform ideilor „filozofice” ale secolului al XVIII-lea, nu e
de mirare, deci, că a chemat pe Sulzer.

Acesta visa lucruri mari: o Universitate care să se înfiint, eze
la Bucures, ti s, i unde el era să fie profesor de drept. Dealtfel
existau doi biet, i profesori de limbă latină, unul la Ias, i, care
era silezian, s, i celait la Bucures, ti, un sas, amîndoi trecut, i
la ortodoxie. Dar cu atît nu s-a mult, ămit Alexandru Ip-
silanti, care a introdus limba latină s, i limba franceză în
programul cel nou al s, colilor noastre.

Sulzer n-a ajuns ceea ce dorise; n-a ajuns secretar al
domnului s, i n-a ajuns, cum ceruse, nici consul al Aus-
triei în Principate. Primul consul austriac a fost, după
ce Las, carev fusese numit consul al Rusiei, Raicevich. Iar,
cartea lui Sulzer fiind tipărită la 1781, înainte de numirea
agentului, ni putem închipui ce soartă ar fi avut Raicevich
dacă rivalul său s, i-ar fi scos cartea după data numirii lui.

După ce a văzut că nu se face Universitatea, că nu poate
fi numit nici consul, Sulzer n-a plecat. Se pare că t, ara, dacă
nu oamenii, i-a plăcut. S, i a fost cineva care l-a sfătuit să
rămînă aici s, i să caute un izvor de cîs, tig, anume nevasta
lui, o săsoaică din Ardeal, din pricina căreia, iarăs, i, a adus
o mult, ime de insulte t, erii, ea nefiind admisă la curte s, i
boieroaicele nesocotind-o de treapta lor, des, i li plăcea să-
s, i schimbe hainele cu dînsa, ca să vadă cum li stă în portul
apusean, pe care d-na Sulzer îl avea.

Atunci s-a apucat să călătorească prin t, ară. Se vede
din cartea lui că a mers în toate sensurile. A fost,;pe la
Craiova, la Ors, ova, de unde a trecut în statele imperiale.
A fost s, i pe calea care duce în Ardeal, pe la Bran; poate că
a fost s, i în direct, ia Teleajenului, căci spune cum, pe locul
unde se varsă Prahova în Ialomit, a, treceau negustorii s, i
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arată ce puteau să păt, ească pe drum. E sigur că a făcut s, i
drumul la Ias, i, unde a fost primit bine. S-a găsit în socie-
tatea lui Carra, a cutărui agent prusian, a unui profesor de
limbi moderne, König, viitor consul al Prusiei. Împreună
cu Carra, cu agentul citat s, i poate s, i cu Raicevich, a stat în
tovărăs, ia lui Alexandru Ioan Mavrocordat, pe care-l laudă
foarte mult: acel domn al Moldovei care a fugit în Rusia
(de unde: Firaris, în turces, te), om foarte cult, care scri-
sese o comedie în greces, te, în sensul literaturii franceze
contemporane. La Ias, i n-a stat multă vreme, ca unul care
umbla după afaceri comerciale. Pe urmă a trecut în Ardeal,
prin regiunea Bacăului, pe la Ocna, la Trotus, , pe care le
cunoas, te foarte bine. Mai tîrziu s-a dus iar în Ardeal, unde
a cunoscut pe Petru Maior.

Îi venise în minte s, i să încerce anumite exploatări agri-
cole: se laudă că a introdus cutare s, i cutare mijloace noi
de a lucra pămîntul. Se plînge apoi că într-un proces a fost
îns, elat, cum fusese îns, elat s, i în alte domenii, s, i a făcut o
arătare contra boierului Slătineanu, care avea de agent
pe un anume Perticari, cu care fuseseră neînt, elegerile.
Avea turmele lui; el s, tie cum vin lupii la oi, cum îs, i păzesc
ciobanii turmele. E perfect informat s, i în materie de fa-
oricare a brînzii, s, tiind să osebească felurile de cas, caval,
s, i deosebitele categorii de oi le descrie cu cele mai mici
amănunte. Pret, urile tuturor produselor din Principate îi
sînt cu totul familiare. Se pare însă că în speculat, iile lui
n-a fost cu desăvîrs, ire fericit, as, a încît, după ce a stat o
bucată de vreme la noi, învîrtindu-se prin împrejurările
încurcate ale epocei fanariote, care avea nevoie de oameni
mai dibaci ca dînsul s, i mai put, in pretent, ios, i, a plecat.

Din toate experient, ele pe care le-a făcut în locurile
noastre s-a ales, cum am arătat s, i put, in mai sus, cu un sen-
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timent de ură împotriva românilor. Ii urăs, te supt toate
raporturile. Des, i în prefat, a cărt, ii spune că urmăres, te nu-
mai adevărul s, i că acesta vrea să-l prezinte „nat, iunii lui
iubite”, în calitate de „patriot”, citează îndată din scriitorii
latini tot ce poate fi mai injurios pentru noi. Sfătuies, te
pe cetitori să creadă numai ce spune el cu privire la t, erile
noastre, iar nu ce se găses, te în „bros, urile frant, uzes, ti”, de
care îs, i bate joc. Caracterizează viat, a noastră prin formule
ca acestea: „în t, ara aceasta nu e nici lege, nici putint, ă care
să oprească viciul, apăsarea, furtul s, i îns, elarea. Aici se
numes, te a cîs, tiga ceea ce în alte t, eri s-ar chema ocupat, ii
imorale”. Oamenii aceia nu cetesc nici o carte. Gazetele
sosesc numai domnului s, i secretarului lui. Nimeni nu are
voie să se apropie de dînsele. Opiniile străinilor nu sînt
t, inute în samă. Oamenii sînt deci mai jos decît orice se
poate închipui.

Boierimea i se pare o colect, ie de indivizi lenes, i, cari
dorm cea mai mare parte din zi, nu pun mîna pe carte, n-
au informat, ii asupra afacerilor publice: oameni mincinos, i,
buni de nimic.

În ce prives, te clerul, fiindcă s, i-a pus în minte să nu
găsească nimic bun la români, rezervînd toate laudele pen-
tru natură, de care locuitorii ar fi nevrednici, clerul, zic,
i se pare total rămas în urmă, s, i face cu privire la dînsul
o singură except, ie: vlădica de Rîmnic, învăt, atul Chesarie.
Dar nu-i place nici o carte din tipăriturile religioase de la
noi, cu toate acestea destul de frumoase, căci erau în acest
tipar init, iale frumoase, frontispicii distinse, chiar pentru
secolul al XVIII-lea, des, i atunci arta era în decădere. Che-
sarie cetia Enciclopedia s, i era init, iat în lucrurile franceze
din vremea aceea: avem de la dînsul scrisori prin care co-
manda în Ardeal să i se trimeată litere, să i se pregătească
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vreun frontispiciu ornat, „poarta” cărt, ii; alegea s, i hîrtia
cu foarte mare îngrijire.

În ce prives, te s, colile, nu are nici o pret, uire pentru
ele, des, i laudă pe Alexandru Ipsilanti s, i pe fiii lui, spuind
despre beizadele că au fugit în străinătate ca să scape de
ticălos, ia de aici. Ni spune despre aces, ti principi că s, tiau
frant, uzes, te, că învăt, aseră s, i muzica europeană s, i că erau
mult superiori mediului lor. Pe vremea lui Ipsilanti, dealt-
fel, se începe s, coala cea nouă, din care au ies, it oameni
foarte distins, i. Apoi, în acea a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, erau institutori francezi în multe din familiile
noastre. Chiar Sulzer trebuie să vorbească lăudător de
unii boieri, de pildă de un Bals, , care fusese la Viena, de o
sumă de boieri munteni din vremea aceea, precum Barbu
S, tirbei, cel din urmă din vechea familie, care a fost s, i la
Karlsbad s, i a lăsat scrisori din care vedem că-i plăcea as, a
de mult pe acolo de nici nu voia să se întoarcă acasă, de
unde nevasta să-i trimeată piese de îmbrăcăminte cum
se fac la noi, s, i-l poftia să revie, iar el refuza, spunînd că
se găses, te bine între „duchi s, i duchese“ s, i cutare ambasa-
dor spaniol prinsese dragoste de dînsul. Alături de S, tirbei
este Ienăchit, ă Văcărescu, poetul, ale cărui ocupat, ii literare
Sulzer nu le cunoas, te deloc, des, i străbătuse t, ara întreagă.
Împreună cu Văcărescu mai înseamnă cît, iva boieri s, i-i
laudă pentru cultura lor. Această cultură o căpătaseră sau
în familie sau la s, coli; deci nici pregătirea în familie nu
era as, a de rea, nici s, colile nu erau astfel ca să nu poată
produce oameni de cultură.

În ce prives, te negot, ul, Sulzer spune că este în mîni
străine, dar nu se ocupă prea mult de acestea, ci de per-
spectivele comerciale, mai mari, la care visa el.

T, eranul nu se bucură de nici un fel de pret, uire la dîn-
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sul; îl laudă doar pentru faptul că e as, a de viteaz, încît pune
brat, ul în gîtul ursului care-l sfâs, ie pe obraz cu laba, că iese
cu ciomagul înaintea lupului. Recunoas, te apoi, cu multe
rezerve, relativa frumuset, ă a femeilor de la t, ară. Încolo
nici săteanului nostru nu-i acordă vreun fel de destoini-
cie, nu-i recunoas, te aplicarea la artă; ba pretinde că toate
săpăturile în lemn, în piatră le fac mes, teri străini, bulgari,
adus, i anume pentru aceasta de dincolo de Dunăre. În cîn-
tecul popular nu este nimic care să merite atent, ia unui om
cu gustul format. S, i reproduce bucăt, i, care într-adevăr
sînt stupide, datorite unor dăscăleci de prin Ardeal, cari
imitau literatura nemt, ească în ode către Maria Tereza,
sau poezii t, igănes, ti dintre care unele s, tim de aiurea că
le cîntau numai anumite femei de după perdele, – toate
acestea reproduse într-un chip as, a de gres, it, în ortografia
lui germană, încît e o adevărată trudă să se înt, eleagă ce a
vrut să spună.

În ce prives, te viitorul nostru, e foarte furios de cîte
ori vede că se amestecă Rusia. Cum t, arina avuse legă-
turi cu egumenul de la Arges, s, i cu mai multe personalităt, i
biserices, ti, de cîte ori are prilej loves, te în aces, tia, cari au
servit de unealtă politicii moscovite în Orient. Laudă însă
foarte mult pe boierul Pîrs, coveanu, care după războiul
acela era să fie domn, făcînd parte din deputat, ia trimeasă
la Constantinopol ca să mijlocească obt, inerea unui firman
de privilegii, tipărit apoi în românes, te pentru ca să i se cre-
eze popularitate; dar pe urmă a venit Alexandru Ipsilanti.
Pe Ipsilanti însus, i, om foarte dibaci, Sulzer nu-l critică, s, i
pe greci îi găses, te totdeauna superiori boierilor nos, tri; ba,
dacă se află o femeie mai supt, ire, mai inteligentă, el e si-
gur că face parte din aristocrat, ia fanariotă. Totus, i despre
Pîrs, coveanu asigură că, de s-ar fi făcut domn, ar fi scăpat
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t, ara de greci s, i de rus, i, aceasta însă pentru că era cu bune
sentimente austriace. Se înt, elege deci ce dorea scriitorul
s, i în ce prives, te viitorul Principatelor: anexarea la Austria.

Aceasta este cariera lui Sulzer la noi, acestea sînt legă-
turile lui cu t, ara aceasta s, i acesta spiritul în care vorbes, te
de societatea românească.

Să vedem ce spune despre t, ara însăs, i. Întîi, natural,
o descrie. În această descriere el insistă, mi se pare, prea
put, in asupra frumuset, ilor naturale, care, cum se va ve-
dea, impresionează foarte mult pe Raicevich, dar se ocupă
mult de agricultură. Îns, iră product, ia noastră de grîu, care
era foarte put, ină pe vremea aceea, s, i de alte păioase, s, i
în acelas, i timp de porumb, cu privire la care sînt numai
cîteva linii. Un capitol mai întins cu acest subiect ni-ar
fi folosit desigur mai mult decît zecile de pagini cu pri-
vire la originile episcopatelor de Milcov s, i de Arges, , la rasa
românilor, pe care fires, te nu o admite ca fiind latină, ci
ar crede că sînt slavi cari au învăt, at latines, te s, i, mutîndu-
se din Peninsula Balcanică, au venit în locurile noastre,
unde, astfel, n-au nici un fel de drept. Se ocupă apoi de
caracterul tuturor locuitorilor, discutînd de cînd au venit
t, iganii, dacă evreii sînt mai vechi decît cutare epocă din
evul mediu la noi, dacă ungurii sînt conviet, uitori de la
cutare dată ori ba, lucruri în care grămădes, te o mult, ime
de erudit, ie, ca unul care cetise, nu numai pe Cantemir, ci
atîtea lucrări germane care aveau sau ba legătură cu t, erile
noastre ba pînă s, i manuscrise, ca al lui Hayton Armeanul
din veacul al XIV-lea, s, i s, tia frant, uzes, te, latines, te, ceva
greces, te, pînă s, i limbile engleză s, i spaniolă, citînd pe Don
Quijote în original.

S, i adaug că cele trei volume tipărite sînt numai o parte
din întreaga lucrare s, i că în manuscris mai este material
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pentru cel put, in două volume de istorie a Principatelor
propriu-zisă.

Revenind la partea descriptivă, mai importantă, Sul-
zer vorbes, te de păduri s, i apoi de animale. Partea aceasta
din urmă este mai folositoare decît cealaltă. Se pare că
el însus, i a făcut la noi mai mult crescătorie de vite decît
altceva. Dă astfel pret, uri care sînt interesante: o vacă cu
vit, el costă 6 lei, o păreche de boi 20 lei, o păreche de bivoli
36–50 de lei. S, i de la el aflăm că în Basarabia se pregătea
foarte multă pastramă în salhanale s, i că se transporta la
Constantinopol. În ce prives, te oile, numai din Ardeal vin
peste 500 000, care plătesc trei parale de cap ca oierit, s, i la
1777 oieritul aducea 250 000 de lei venit. La această dare
erau supus, i s, i boierii, cari aveau însă 400 000 de oi scutite.
Numărul total al oilor în T, ara Românească era de două
milioane s, i jumătate, pentru amîndouă principatele de
patru milioane. Cît prives, te pret, ul, oaia ordinară se vin-
dea cu un leu, t, urcanele mult mai scump. Porci sînt mult, i:
fiecare casă de t, eran are patru pînă la zece, pe lîngă vreo
douăzeci de păsări, între care mult, i curcani. În adevăr
t, eranul trebuia să meargă la boieri cu poclon, s, i, dacă ar fi
trebuit să ducă un miel, îl costa mult mai scump: atunci
prefera să aibă curcani la îndemînă.

Trecînd la pes, ti, Sulzer înseamnă că morunul se prin-
dea, nu numai în părt, ile de jos ale Dunării, ci s, i la Port, ile
de Fier: într-adevăr dintr-o danie a lui Vodă Vladislav din
secolul al XIV-lea, pentru mănăstirile din Vodit, a s, i Tis-
mana se vede că regiunea dintre Port, ile de Fier s, i Celeiu
era foarte bogată în pescărie. Ocaua de morun costa acum
numai s, ase crăit, ari.

Pasagiul din Sulzer despre albine este în adevăr in-
teresant: cutare boier Cantacuzino avea pînă la 13 000
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de stupi, s, i albinăritul în Moldova producea 200 000 de
lei. În Muntenia, e drept, albinăritul era mult mai put, in
răspîndit decît în Moldova, unde forma un izvor de căpe-
tenie. Vorbind s, i despre păsările sălbatece, spune despre
privighetori că după afirmat, ia sas, ilor privighetorile de
dincoace au cîntecul mai frumos decît cele din Ardeal.

Cu privire la vii, scriitorul are cifre în adevăr pret, ioase.
Înseamnă o mult, ime de podgorii care nu mai au astăzi
nici o important, ă: Valea Fetei, Poieni, Cernătes, ti, Filipes, ti.
În T, ara Românească se produceau pe fiecare an 50 de mi-
lioane de ocă s, i într-un an bun s, i 75 de milioane.

E întins capitolul care tratează despre minerale. S, i aici
se spune că minele nu se exploatează din cauza turcilor,
dar se pomenesc vechile lucrări. Se descriu apoi salinele,
cu oarecare indicat, ii în ce prives, te petrolul s, i aurul. Ajun-
gînd la populat, ie, Sulzer o evaluează pentru Muntenia,
pe baza impozitului pe case, s, i, cum se socotesc de obicei
cinci oameni la o casă, ar fi 300 000 locuitori în toată t, ara,
cifră inferioară realităt, ii s, i care nu se poate admite.

Trecînd la deosebitele categorii de locuitori, el dă lă-
muririle pe care le-am arătat la început în legătură cu viat, a
autorului.

O întreagă parte din carte este consacrată limbii românes, ti.
Sulzer e contra introducerii literelor latine s, i duce o în-
treagă polemică cu învăt, at, ii români din Ardeal, cari încer-
caseră aceasta.

S, tie cîte ceva despre literatura noastră, dar am ară-
tat cîtă înt, elegere putea să aibă pentru dînsa. Despre
înfăt, is, area viet, ii politice, mai ales despre ceremonii, des-
pre dregătorii are multe pagini, dar datele lui sînt copiate
în cea mai mare parte sau din Cantemir sau din acel gene-
ral rus, Baur, a cărui carte s-a tipărit în limba franceză, s, i
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care cuprinde informat, iile date de boierul Mihail Canta-
cuzino, apoi general în Rusia, acelas, i care a clădit biserica
Schitul Măgureanu din Bucures, ti, as, a de odios refăcută
azi.

Obiceiurile populare sînt expuse pe larg, plecînd de
la Cantemir, căci experient, a personală a lui Sulzer este
foarte mică. Dispret, uind poporul acesta, avînd legături
cu dînsul numai în straturile superioare sau în cele cu to-
tul inferioare, ciobanii lui, el nu se poate apropia de noi
cu dragostea cu care s-a apropiat un Del Chiaro sau cu
sentimentul de frăt, ie nat, ională cu care se apropie de mol-
doveni feciorul de domn Cantemir. S, i, la Sulzer, nu putem
întîlni lucruri care s-ar adăugi la cele ce am găsit la ceilalt, i.
Ici-colo doar cîte ceva nou cu privire la dansul călus, erilor,
la jocul „cătănesc” s, i „mocănesc”, la cel „t, igănesc”. Hora
nu-i place.

În materie de muzică se pricepe. Are deci o lungă
discut, ie cu privire la muzica turcească s, i la cea românească.
Dealtfel omul era înzestrat cu o mult, ime de calităt, i, fi-
ind s, i un desemnator bun, as, a încît la cartea lui sînt ane-
xate o serie de reproduceri grafice care nu sînt lipsite
de important, ă: un plan al Bucures, tilor, o hartă a T, erii
Românes, ti, care n-au fost cercetate, supt raportul tehnic,
pînă acum, des, i merită fără îndoială o astfel de cercetare:
mai ales planul capitalei, cu indicat, ia caselor boieres, ti s, i a
bisericilor.

Adaug că el a t, inut să dea s, i o descriere geografică a tu-
turor apelor, t, inuturilor, tîrgurilor s, i chiar satelor mai im-
portante, dar nicăiri nu vedem ceva de mare important, ă.
Chiar pentru Bucures, ti, pe care l-a cunoscut bine, are abia
cîteva pagini, scrise fără nici un fel de pătrundere.

La Raicevich, avem a face cu un om de treabă, modest,
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des, i avea foarte multe cunos, tint, e, fiind s, i medic s, i foarte
capabil în domeniul economic, ca unul care a fost apoi în
stare să ocupe bine s, i cu folos demnitatea de întîi agent
consular austriac.

Acestui simpatic slav italianizat, cu mintea deschisă,
cu simt, al proport, iilor, nu i-ar fi trecut prin cap să facă
o carte în cinci volume privitor la t, erile noastre, des, i le
cunos, tea foarte bine. A luat deci esent, a lucrurilor privi-
toare la dînsele s, i le-a înfăt, is, at în forma cea mai plăcută.
Cartea, mult întrebuint, ată, tradusă s, i în frant, uzes, te, a
apărut la 1788 la Neapole, supt titlul modest de Osservazi-
oni sulla Valachia e Moldavia.

Raicevich a stat unsprezece ani în t, ară s, i dovedes, te că
a folosit acest timp pentru a cunoas, te istoria românilor
fără să fi umblat prin izvoare s, i fără să încerce o critică is-
torică. Vorbes, te de timpurile vechi s, i a umblat prin lucrări
de erudit, ie ungurească; ba citează s, i pe Tacit. Monedele
antice îi sînt cunoscute, s, i s-a informat despre rămăs, it, ile
romane; urmăres, te Calea lui Traian pînă la Tighinea.

Ocupîndu-se de limbă, spune că este de origine la-
tină des, i conruptă. Umblă prin cronici ca să caute înce-
puturile neamului românesc s, i culege pe acolo calomnia
că s-au ales cei mai stricat, i s, i femeile care li corespun-
deau. Colonii n-au avut noroc din cauza secolelor întregi
de pradă. Dar sînt s, i intuit, ii de adevăr; de exemplu, cînd
se vorbes, te de legăturile noastre cu regii unguri, cari se in-
titulau „ai Cumaniei s, i Valahiei”, el observă că pe vremea
aceea aveam juzii nos, tri s, i tot ei au format temelia pe care
s-a clădit statul de mai tîrziu. A umblat prin toate oras, ele
mai însemnate de la noi s, i a cules ici s, i colo informat, ii isto-
rice, citînd inscript, ii de la Arges, , diplome de la mitropolie,
portretul lui Mircea cel Bătrîn de la Cozia.
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Partea istorică este în general foarte scurtă, s, i Rai-
cevich e mai important pentru secolul al XVIII-lea, dînd
informat, ii folositoare, precum e lista grecilor omorît, i pen-
tru intrigile lor în legătură cu t, ara noastră; el laudă aici pe
Nicolae S, ut, u, unul dintre dîns, ii.

A doua parte cuprinde descript, ia t, erii. Raicevich s, tie
românes, te, s, i el are s, i cuvinte în limba noastră, „T, ara
Românească” s, i „Dîmbovit, ă apă dulce”; s, tie că t, eranului
neliber i se zice la munteni „rumân”. Face s, i etimologii
naive. Aspectul natural îl încîntă: cîteva din cele mai fru-
moase descrieri ale regiunilor noastre se întîlnesc astfel la
Raicevich; serile de mai, cu cîntecul privighetorilor, sînt
înfăt, is, ate cu mult sentiment.

Product, ia t, erii e destul de bine analizată, dar fără
bogăt, ia de amănunte a lui Sulzer. Se prezintă a,poi unele
statistici. Scriitorul soeoate patru milioane de oi în ambele
principate, cifră care se potrives, te cu a lui Sulzer, des, i Rai-
cevich nu l-a putut copia pe acesta. Se dau s, i pret, urile: o
oaie se vindea cu 1–2 lei, mielul cu 12–15 crăit, ari (pielea de
miel era întrebuint, ată la islice s, i, pentru cele mai scumpe,
se cerea pielea de miel nefătat, care se plătea s, i pînă la 150
de lei, dacă era de o anume coloare). Pe caii din Moldova îi
laudă foarte mult. Arată comert, ul armenilor din Galit, ia cu
vite s, i cai din părt, ile noastre, într-un timp cînd remonta
multor t, eri vecine se făcea la noi (cea prusiană, cea saxonă,
cea polonă). Armenii aces, tia cumpărau vitele slabe pentru
a le îngrăs, a în t, ară.

Urmărind mai departe bogăt, iile t, erilor noastre, se
spune că 300 000 de iepuri se vînau pe an în T, ara Româ-
nească s, i 200 000 în Moldova: pielea se întrebuint, a pentru
a se face căciulile pe care le purtau evreii din Galit, ia, mai
ales cei din Brody. Afară de aceasta mai vorbes, te de mine-
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rale, de silitră, din care se vindeau pe an 20 000 de ocă la
Constantinopol, de chihlimbarul din regiunea Buzăului.

Partea despre comert, e bogată: după dînsul exportul
nostru cuprinde 5–600 000 capete de oi pe an. Se mai
exportă brînză, pastramă, vite. Veneau negustori din Con-
stantinopol, turci în parte, să le cumpere aici la noi. Ca
negustori, pe lîngă greci s, i turci, erau cei din Trapezunt s, i
lazii din Asia Mică, foarte pretent, ios, i s, i supărători.

În Polonia trimeteam 20 000 de cai pe an prin Mohilău,
pret, ul fiecăruia fiind de la 13–15 galbeni. Armenii scoteau
în fiecare an 5 000 de boi, 6 000 de vaci pentru Breslau.
Se vindeau apoi 50 000 de ocă de ceară anual. Dealtfel în
prefat, a volumului X din colect, ia Hurmuzaki am adunat
pe materii ce se poate s, ti despre fiecare obiect de export.

Să adăugim că vinul trecea din Muntenia în Ardeal,
sas, ii preferînd pe cel din regiunea Pites, tilor. Vinul din
Moldova, mai ales de Odobes, ti, se ducea la rus, i prin caza-
clii, cari, cum am avut prilejul să arăt s, i aiurea în această
carte, la Odobes, ti au lăsat o biserică făcută pe la 1770.
Odobes, tii avînd legături cu Rusia, am întîlnit în Putna
s, i numele a doi români cari au fost strelit, i în corpul pe
care l-a desfiint, at Petru cel Mare.

Partea privitoare la impozite e foarte bine tratată, Rai-
cevich avînd la îndemînă tot felul de informat, ii.

Iată venitul domniei pe vremea lui, afară de bir, de
ocne s, i de vămi: de la oierit 280 000 de lei, de la dijmăritul
care se lua pe albine 70 000, de la vinărit 60 000. Tutu-
năritul dădea 60 000 lei împreună cu darea pe sare cu
mărunt, is, ul s, i pe fum, fumăritul. Se obt, inea, în total, pe
an pentru domnul muntean un venit de 3 500 000 de Iei.

În comparat, ie, la 1767, capitat, ia aducea 1 310 000 de
lei, iar la sosirea fiecărui domn se luau încă 150 000 de
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lei. Ierbăritul producea 225 000 de lei, albinăritul 65 000,
vinăritul 75 000, ocnele 150 000, vămile 100 000. Se vede
de aici în ce progres era t, ara noastră dacă, imediat după
război, putea să adauge cu un milion de lei venitul domniei
fără noi impozite.

Din aces, ti bani se luau: tributul 300 000 de lei, la con-
firmare 750 000, bairamul 60 000. În total cheltuielile erau
de la 1 860 000 lei, iar restul rămînea în punga domnului.

Pentru Moldova birul era de 1 800 000 lei, albinăritul
de 120 000 de lei, vinăritul 200 000, oieritul 170 000, oc-
nele 300 000, vămile 200 000 lei. Deci mai put, in decît
Muntenia, căci Moldova nu s-a ridicat niciodată, nici supt
raportul product, iei, de pe urma acelei jumătăt, i de veac,
cît fusese teatrul războiului dintre poloni s, i turci, după
care au urmat războaiele între rus, i s, i turci.

Cheltuielile erau acolo următoarele: tributul numai
65 000, la bairam 60 000, la „obrazurile s, tiute” (fondurile
secrete) 250 000, dobînzile la împrumuturile neplătite 68
620. Dar, pe lîngă cheltuielile mărunte ale curt, ii, se preve-
dea o sumă pentru văduvele celor care au servit t, ara, un fel
de „recompense nat, ionale”; 4 200 lei se dădeau la dascălii
cari veneau de Anul nou să felicite pe domn. O sumă era
destinată pentru îngrijirea mormintelor domnes, ti, ceea ce
era foarte onorabil. Apoi pentru „trupa nat, ională” se chel-
tuiau 71 520 de lei, ceea ce este relativ foarte mult: pentru
levent, i, altfel de armată, 20 305 lei. În sfîrs, it era un fond
pentru muzica turcească. În general domnul Moldovei
cheltuia 1 123 859 lei.

Ca populat, ie, Raicevich socotes, te pentru amîndouă
t, erile un milion de locuitori, adecă mai mult decît Sul-
zer, evalut, ia lui fiind chibzuită mai cuminte. Locuitorii
cres, teau prin venirea de pribegi din Ardeal, din Bulgaria,
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din Serbia, s, i foarte mult, i rus, i din Polonia, care-s, i fixau
locuint, a în Moldova. Bulgarii, care veneau în România s, i
înainte de Ipsilanti, se as, ezau în regiunea de baltă, cum
spune Sulzer.

Chiar s, i supt raportul cultural Raicevich e bine infor-
mat. El cunoas, te cîteva cărt, i din cele mai vechi ale noastre,
s, i le apreciază mult mai bine ca Sulzer, des, i acesta avea o
bibliografie mult mai întinsă. Pomenes, te de s, colile înte-
meiate atunci, s, tie de influent, a franceză, mai nouă, care
se exercită la noi s, i zice între altele: „Limba franceză este
foarte mult en vogue, s, i sînt multe femei care o vorbesc“.
Are s, tiri despre tipar. Not, iunile lui despre limbă sînt juste,
dar, în cît prives, te obiceiurile populare, se adresează mai
mult lui Del Chiaro, care scrie în aceeas, i limbă ca dînsul.
Pe boieri nu-i maltratează, cum făcea Sulzer, des, i acesta
făcuse afaceri cu dâns, ii. Îi critică însă pentru luxul lor,
spunînd că purtau haine care costau pînă la 3 000 de lei:
s, tie însă că Grigore Vodă Ghica din Moldova a întemeiat o
fabrică de postav lîngă Ias, i s, i că a impus boierilor să umble
în postavul fabricat în t, ară.

Raicevich pret, uies, te mult masa boierilor, pe cînd s, i
Sulzer afirmă toate năzdrăvăniile, cu privire la bucătarii
t, igani s, i la mus, tele nenumărate din felurile servite.
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XIV. Călători ocazionali înaintea
războiului ruso-austriac pentru

împărt, irea Turciei

Mai avem cît, iva călători pînă la războiul cel nou dintre rus, i
s, i turci, care este de astă dată s, i un război între rus, i, turci
s, i austrieci. Căci se făcuse înainte de război o învoială,
vestita învoială de la Cherson, cînd Ecaterina a II-a a mers
să viziteze Crimeea s, i, în lipsă de sate, vestitul Potemchin
s-a îngrijit ca pe drumul împărătesei să puie fat, ade de
sate spre a da iluzia unei regiuni populate, – învoială pen-
tru împărt, irea împărăt, iei turces, ti din care, fără îndoială,
trebuia să facă parte s, i teritoriul nostru.

Între călătorii dinaintea războiului celui nou întîlnim
unul cu un caracter deosebit, care, deci, merită o atent, ie
particulară, des, i nu vorbes, te decît de o mică parte din
teritoriul nostru nat, ional. S, i, pînă acum, printre cei cari
ne-au descris t, ara, n-am avut nici un negustor: de astă
dată iată unul, un negustor german, supus austriac.

În Austria, supt Iosif al II-lea, a fost o puternică mis, care
economică imitată după sistemul francez al lui Colbert,
ministrul lui Ludovic al XIV-lea, sistem introdus s, i în Pru-
sia de Frederic al II-lea, cu monopoluri de stat sprijinite



pe ideea că fiecare t, ară trebuie să producă orice numai
să nu iasă din hotare aurul, teorie foarte simplistă, pen-
tru că este indiferent dacă aurul iese într-o anume can-
titate pentru ca alt aur să vie în mai mare cantitate de
pe urma activităt, ii comerciale a unei t, eri. Căci popoarele
sînt împărt, ite în mod firesc după product, iile solului, după
însus, irile rasei, după tradit, iile lor s, i, exportînd ce produci
în abundent, ă s, i importînd ce nu pot, i avea în mod firesc, se
face o dreaptă împărt, ire economică. În secolul al XVIII-lea
se credea însă că specializarea nu e necesară s, i că fiecare
popor trebuie să producă orice. Pe de altă parte, cum statul
austriac a fost întotdeauna un stat fiscal, care, neputînd
smulge pe vecini, se mult, ămia să-i mulgă măcar, avem o
serie întreagă de proiecte pentru întinderea comert, ului
Austriei în Răsărit. Încă din întîia jumătate a secolului al
XVIII-lea dreptul de a negut, a în apele Dunării s, i ale Mă-
rii Negre îi era asigurat prin tratat, iar prin consecint, ele
tratatului de la Chiuciuc-Cainargi, care, cum am văzut, dă-
dea rus, ilor dreptul de a avea agent, i comerciali oris, iunde,
Austria a cerut s, i dobîndit acelas, i lucru. În sfîrs, it, încă din
vremea cînd Oltenia era austriacă, se făcuse Via Carolina
de la Cîineni, ca o înnoire a vechii căi romane, as, a încît
supt toate raporturile supus, ii austrieci erau în măsură să
înceapă un comert, în regiunile acestea. Iar pentru Mol-
dova am putea adăugi s, i as, ezarea imperialilor în Bucovina,
care transforma Moldova de Sus înstrăinată într-un fel de
depozit intermediar de mărfuri apusene, care prin evreii
galit, ieni se strecurau în părt, ile noastre1.

Astfel se ivesc fel de fel de companii de negot, . Încă din
1768 una, întemeiată pentru negot, ul în Orient, trimete un
negustor, pe Nikolaus Ernst Kleemann, ca să meargă la

1V. Iorga, Istoria comert, ului, II.
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Chilia spre a vedea dacă nu se pot înnoda pe acolo legături
s, i cu raiaua turcească s, i cu t, erile noastre. Agentul a făcut
cu acest prilej o dare de samă foarte întinsă s, i a tipărit-o la
Lipsea, în 1773, supt textul Reisen von Wien über Belgrad
bis Kilianova.

Că s-a tipărit cartea acolo e foarte explicabil. Pe vre-
mea aceea bîlciul din Lipsea avea o foarte mare important, ă,
des, i concurat de bîlciul silezian din Breslau, al Prusiei, s, i
chiar de Viena: Orientul întreg primea marfă din Lipsea2.

În călătoria lui Kleemann se vorbes, te de fapt despre
Chilia. Călătorul s, tie s, i de cea veche, dar insistă asupra Chi-
liei Noi, spuind că oras, ul e foarte frumos as, ezat s, i foarte
întins, cu mai multe moschei s, i două biserici armenes, ti.
Nu e îndoială că exista s, i biserica românească, pe care
Kleemann n-a văzut-o, a Sf. Nicolae, care trebuie să fi fost
în legătură cu zidirea lui S, tefan cel Mare s, i cu străvechea
biserică munteană: ea fiint, a în secolul al XVII-lea, cînd
a fost reparată de Vasile Lupu. Cea care se vede acum
este însă o biserică rusească, făcută cu înlăturarea tuturor
caracterelor arhitectonice ale vechii s, i interesantei clădiri.

Kleemann ni vorbes, te s, i de castel, puternic, încăpă-
tor, s, i el a lăsat o schit, ă a oras, ului, care a fost reprodusă
s, i în cartea mea, tipărită acum peste un sfert de veac de
către Academia Română: Studii istorice asupra Chiliei s, i
Cetăt, ii Albe. Desemnul e foarte bine făcut, s, i cetatea se
deosebes, te, dacă nu cu cele mai mici amănunte, dar în-
destul pentru a-s, i putea da sama cineva de caracterul ei
general: samănă foarte bine cu a Hotinului, aduce însă în

2De curînd a apărut o carte germană despre bîlciul din Lipsea în
legătură specială cu t, erile noastre, de un român, d. Gheron Netta, cu
multe statistici la sfîrs, it (Die Handelsbeziehungen zwischen Leipzig,
u. Ost -u. Südosteuropa, Zürich 1920). V. Bulletin de l‘Institut pour
l‘étude de l‘Europe sud-orientale, an. 1921, p. 40 s, i urm.
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ce prives, te întinderea s, i preocuparea unei tehnice superi-
oare cu edificiul genovezilor de la Cetatea Albă.

Intrînd în oras, , agentul de comert, e întîmpinat de
vames, ul turcesc s, i luat în cercetare dacă nu aduce arme
pentru rus, i, – căci la data aceasta, la 1768, era războiul
între rus, i s, i turci. Am pus însă pe acest călător aici, des, i
apart, ine epocei anterioare, pentru că el a mai venit s, i după
aceea.

Îndată se strînge o mult, ime de lume să vadă pe străin;
între alt, ii ieniceri s, i o plebe pe care călătorul o califică de
foarte lenes, ă, trăind numai din precupet, ie. Un tălmaci
evreu oferă serviciile sale.

Prin Chilia în momentul acela treceau ieniceri mer-
gînd la Bender-Tighinea. Ici-colo se mai întîlnesc frînci:
ragusani, italieni, levantini.

Negot, ul pe care înt, elegea să-l facă trimesul consta în
aducerea de fierărie, pînză, postav, primind în schimb, nu
bani, ci produse. Fiindcă banul turcesc era cu desăvîrs, ire
depreciat s, i turcii îns, ii aveau o deosebită tragere de inimă
pentru anume monede apusene care li se păreau pe drep-
tate preferabile monedei lor necontenit falsificate: astfel
în tot Orientul se cerea galbenul venet, ian ori olandez s, i ta-
lerul cel mare austriac, popular s, i pînă acum, întrebuint, at
chiar în salbe.

Kleemann n-a mers pînă la Ismail, dar s, tie de acel
oras, ca de o schelă importantă pentru vînzarea de piei
lucrate. Între Chilia s, i Ismail se făcuse, dealtfel, în mo-
mentul acesta o deosebire: la Chilia veneau alt, ii, de la
tatari, pentru că aici, pe Dunărea [de] jos, cetăt, ile erau
ale turcilor, dar hinterlandul al tatarilor. Hanul tătăresc
avea res, edint, ă la Căus, ani, unde într-o casă de mizerabilă
aparent, ă a fost res, edint, a, luni întregi din an, a hanului

626



tatarilor, s, i este s, i o bisericut, ă din a doua jumătate a veacu-
lui al XVIII-lea, cu picturi destul de îngrijite. Deci tatarii
trimiteau aici piei lucrate după vechi procedee asiatice,
marochin adevărat.

S, i mai tîrziu, pe la 1784, Kleemann a venit în părt, ile
noastre, ca reprezintat al casei vieneze Bienenfeld, încer-
cînd s, i un negot, cu Ias, ii; el e întovărăs, it atunci de un ger-
man, Maader, s, i de un supus italian al împăratului. Mai
tîrziu a rezidat chiar la Galat, i, ca reprezintant al societăt, ii
Willeshofen din Viena, pentru comert, ul în Orient3.

S, tirile acestea nu sînt fără interes, puse alături de ce
spune Sulzer, care el însus, i căuta, cum am spus, să fie nu-
mit agent consular în părt, ile noastre. Comert, ul Apusului
se dezvoltă din ce în ce mai mult în aceste părt, i, pentru că
femeile se îmbracă aproape numai europenes, te, pe cînd
boierii păstrează multă vreme costumul vechi, iar t, eranii
îs, i îndeplinesc toate nevoile de îmbrăcăminte la ei acasă.

S, i pentru mobilierul caselor necontenit se face apel
la industria s, i comert, ul apusean, care au prosperat s, i în
acest domeniu.

Astfel chiar de la început a existat din partea noastră
dorint, a de a cumpăra lucruri din Apus de-a dreptul. S-au
pus anume piedici din partea turcilor, greutăt, ile transpor-
tului s-au opus la dezvoltare, s, i atunci s-a ajuns la forma
intermediară, s, i evident nenorocită, a unor agent, i cu to-
tul inferiori ai comert, ului apusean, as, ezat, i durabil la noi,
adecă la evreii galit, ieni. În socotelile privitoare la o nuntă
de la 1830, mai toate obiectele cumpărate se văd a fi lu-
ate prin aces, ti intermediari evrei din Ias, i, pe cînd, dacă
s-ar fi urmat pe calea pe care voia să o init, ieze un Bie-
nenfeld, un Willeshofen, un Dellazia s, i Brighenti, evident

3V. Iorga, Istoria comert, ului, II.
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că am fi avut un comert, cu Apusul prin agent, ii direct, i ai
producătorilor. Aces, ti intermediari evrei galit, ieni au omo-
rît, în Moldova, pe negustorii lipscani, cari au rămas s, i
mai departe numai în Muntenia, ei au distrus comert, ul
făcut de greci s, i români, cari mergeau să cumpere în Apus
s, i aveau în oras, ele mai mari străzile lor, unde desfăceau
marfa de Lipsca. Lipscani au existat s, i la Ias, i, dar ei au
fost cu desăvîrs, ire înlăturat, i de evreii austrieci. Aici nu
este protestarea contra unei nat, iuni, ci contra unor forme
economice care ni-au fost foarte neprielnice.

Acum ajungem la călătoria unei femei în părt, ile noa-
tre. Această femeie, o engleză, des, i sot, ia markgrafului de
Anspach, a venit la noi urmînd unui obicei pe care nu l-a
introdus ea întîia oară, căci alte engleze au călătorit prin
părt, ile vecine cu ale noastre, prin Serbia s, i împărăt, ia tur-
cească, la începutul veacului al XVIII-lea, ca vestita lady
Montague, care însă a mers pe calea Belgradului s, i n-are
cu privire la principatul muntean nimic în scrisorile ei ves-
tite, traduse în toate limbile. Aceastălaltă este lady Craven,
foarte bine cunoscută s, i prin cartea pe care a tipărit-o în
englezes, te; în traducere franceză, Voyage en Crimée et à
Constantinople en 1786, operă publicată la Paris în 1789.

Iată în ce fel se dezvoltă călătoria doamnei Craven.
Pleacă din Constantinopol cu harabale, dar nu trebuie să
ni închipuim ceva asămănător cu harabalele noastre. Erau
nis, te trăsuri largi, ca o cutie pusă pe rot, i foarte mari, cu
perdele ce puteau fi trase, pentru că aceste trăsuri serveau
s, i la transportarea haremului. Astfel se îndreaptă vizita-
toarea spre T, ara Românească, unde domnea pe vremea
aceasta Nicolae Vodă Mavrogheni.

Cutare scriitor de mai ieri a înfăt, is, at pe Mavrogheni
numai supt înfăt, is, area lui bizară, burlescă, – s, i ea exista.
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Căci era un meridional, un fel de Tartarin de Tarascon,
cu înfăt, is, area cruntă, cu glasul tare, căruia-i treceau prin
minte tot felul de năzbîtii s, i le executa, ca unul căruia nu-i
păsa de opinia publică deloc. Grec din insule, fusese dra-
goman al marinei s, i venise la noi cu întent, ii de a face bine.
Dar umbla s, i în capul lui necultivat oarecare filozofie apu-
seană în sensul tendint, elor spre reforme, s, i, dacă găsea la
noi o societate mai put, in intrigantă s, i mai sîrguitoare, ar
fi putut face s, i mai mult bine. A întemeiat o armată, cu ce
elemente a găsit, s, i s-a bătut, într-o vreme cînd turcii nu
se mai puteau bate, contra austriecilor, trecînd pasurile
munt, ilor s, i intrînd în Ardeal, unde lansează o proclamat, ie
locuitorilor din Bras, ov; s, i în t, ară a s, tiut să-s, i impuie au-
toritatea. E foarte us, or să se rîdă azi de Mavrogheni, dar
contemporanii nu rîdeau as, a de mult, s, i un entuziast al lui
a făcut în românes, te povestirea războaielor cu „nemt, ii”.
Dealtfel trebuie să mărturisim un lucru: că as, a era situat, ia
t, erilor noastre, încît orice init, iativă se părea ridiculă, cum,
în genere, pentru Orient orice om se frămîntă este put, intel
caraghios. În activitatea lui Mavrogheni era ceva care jig-
nea bunacuviint, ă făcută din indolent, ă, a mediului în care
trăia.

S, i el, Nicolae Vodă, avea dorint, ă de prestigiu s, i s-a
făcut zugrăvit de mes, teri străini as, ezat pe tron, încunjurat
de tot, i boierii lui. Era s, i o dorint, ă de a face lucruri noi
în toată activitatea sa. Ceea ce Despot Vodă, în rosturi
occidentale, a încercat să facă în secolul al XVI-lea – s, i toată
lumea a rîs de dînsul –, acelas, i lucru, în forme orientale,
a încercat să-l facă, într-o societate dispusă s, i ea să rîdă
de dînsul, Nicolae Mavrogheni. A isprăvit la turci, cari,
bătut, i, s, i nu din vina lui, au aruncat răspunderea asupră-i,
l-au chemat dincolo de Dunăre s, i i-au tăiat capul.
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Călătoarea engleză îl văzuse ies, ind din palatul sulta-
nilor cu cuca pe cap,– însăs, i pălăria ienicerilor, de pîslă,
albă, cu colan de aur, căci orice domn, cînd era numit la
Constantinopol, devenea colonel al ienicerilor de drept,
adoptat, as, a cum suveranii în timpul nostru îs, i fac amicii
colonei de regiment, de acest ordin. Împreună cu dînsul
mai erau ceaus, i, curteni, servitori, bucătari.

S, i i s-a părut englezei procesiunea foarte frumoasă: în
viat, a ei n-a văzut, declară ea, un alai mai splendid decît al
lui Mavrogheni ies, ind din Constantinopol. Domnul, un
om tînăr, a salutat-o în trecere, ceea ce pentru o femeie nu
e niciodată indiferent. Lady Craven mai văzuse dealtfel
în Constantinopol grădinile din Terapia, unde erau casele
fanariot, ilor mazili.

La Silistra o întîmpină mshmendarul, care trebuia să
se îngrijească, precum am mai spus, de caii de pos, tă, de
hrană, de tot ce era necesar unei călătorii. Alaiul trece pe
la Călăras, i, care este calificat drept un sat frumos, stră-
bate Bărăganul meridional, zugrăvit ca o cîmpie frumoasă,
unde păs, teau o mult, ime de turme; află ici s, i colo păduri s, i
lanuri de porumb.

În frunte cu arnăut, ii în serviciul domnului, călătoa-
rea ajunge la Văcăres, ti, unde, descriind curtea din mijloc,
ea spune că sînt arcade gotice, dar peste cunos, tint, ile ei
arhitectonice trecem. Aici îi apare un personagiu îmbră-
cat europenes, te, care-i spune că, deoarece ea vine dintr-o
regiune contaminată de ciumă, trebuie să stea cinci zile
izolată, s, i e introdusă într-o odaie fără geamuri, alături de
care un om gemea. Domnul află însă de sosirea străinei
s, i trimete o carătă împreună cu secretarul lui, s, i în com-
pania aceasta, cu vizitii turci, cu un s, ambelan care t, inea
toiagul alb în mînă, pătrunde ea la palatul lui Mavrogheni
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din Bucures, ti.
Aici găses, te două curt, i, ca în sistemul bizantin, pe care

le străbate. În toate părt, ile vede arnăut, i, ostas, i, boiernas, i,
cari se îngrămădeau pentru a primi bacs, is, ul legal. Ajunge
la odaia lui vodă, unde Mavrogheni e as, ezat după datina
turcească, generală pe vremea aceea s, i în mobilier s, i în îm-
brăcăminte. În îmbrăcăminte mai ales, încă de pe vremea
lui Brâncoveanu: bărbat, ii îs, i rădeau cu totul capul s, i lăsau
numai o s, uvit, ă de păr în fat, ă, pe cînd la turci s, uvit, a era la
ceafă, pentru ca, după regulă, să-i poată apuca îngerul de
chică spre a-i duce în raiul lui Mohamed; ei îs, i lăsau băr-
bile mari, se îmbrăcau în haine de brocard s, i peste aceasta
puneau altă haină, prinsă cu o copcă de multe ori foarte
scumpă; în picioare aveau papuci galbeni, pe cari-i lăsau
afară s, i în odăi intrau în ciorapi sau în papuci mai subt, iri,
ceea ce se explică foarte bine prin faptul că sofalele pe care
se as, eza cineva turces, te s, i covoarele pe care călca erau din
cele mai scumpe.

Domnul s, tia italienes, te s, i frant, uzes, te: e, dealtfel, vre-
mea cînd societatea noastră deprinde un stil francez con-
venabil. Într-o foaie care apărea la Petersburg la sfirs, itul
secolului, Le spectateur du Nord, se povestes, te, vorbind
despre Costachi Moruzi, că la curtea din Bucures, ti se vor-
bea foarte bine frant, uzes, te, „aproapa ca la Paris”, dom-
nul fiind încunjurat de o jumătate de duzină de intimi
francezi; s, i jocurile de societate din Apus erau introduse:
„La Cour de Bucarest jouait à toutes sortes de petits jeux
d’esprit”4. Fires, te că între Moruzi cel tînăr s, i Mavrogheni
era oarecare deosebire. Domnul pune fel de fel de între-
bări vizitatoarei, după care se aduc dulcet, i s, i cafea în ces, ti
foarte mici. Muzica turcească începe cu instrumentele-i

4Engel, Bibliographie, p. 72.
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foarte ciudate, pe care le-a păstrat s, i pînă acum. (Dimitrie
Cantemir a interventat s, i un fel de notat, ie pentru această
muzică orientală, as, a încît s, i pînă astăzi turcii cîntă melo-
diile lor după notele domnului moldovean.)

Călătoarea trece apoi la doamna, despre care spune
că sămăna cu ducesa de Gordon, o frumuset, ă engleză ves-
tită. Avea s, apte copii, dintre cari trei fete, de nouă, zece,
unsprezece ani, una fiind Smaranda Mavrogheni, al că-
rei portret s-a păstrat, cu o pălărie în totul asămănătoare
celor de mai ieri, s, i un surguciu mare atîrnînd deoparte5.
Pe lîngă doamnă stau douăzeci de fete de casă „doamne
de onoare”, am zice: unele dintre dînsele, grecoaice, pur-
tau turban, iar cele de t, ară aveau o coafură deosebită, pe
care o pomenes, te s, i alt călător, care a cunoscut foarte bine
t, ara noastră, un ungur, Karaczay. Se pieptăna părul către
ceafă, unde se făcea o modîlcă pentru a as, eza un văl mic,
pe care se răzima un fel de fes ca acela pe care-l poartă pînă
astăzi femeile în regiunea Romanat, ilor, de fapt o căciulit, ă
de blană foarte scumpă. Fata care purta coafura aceasta
era fiica bogatului boier Dudescu, care a făcut multe călă-
torii în străinătate cu butca plină de dulcet, i s, i de provizii
s, i cu arnăut, ii s, i t, iganii lui pînă la Paris, unde ajunse după
săptămîni întregi de cale6.

Se prezintă toate complimentele posibile călătoarei:
doamna îi spune că ar fi dorit să o ret, ină lîngă dînsa s, i un
an întreg, uitîndu-se în acest timp la rochia ei englezească,
cu fireasca dorint, ă de a o îmbrăca. Lady Craven va face
apoi o vizită lui Dudescu, care avea o grădină în stil englez.
Boierul apare îmbrăcat într-un costum de muselină cu
blănuri scumpe. Se as, ază într-un cerdac răcoros, s, i de

5V. Iorga, Femeile în viat, a neamului românesc, p. 42.
6Hurmuzaki, X, p. 549–50.
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acolo vizitatoarea vede cum i se aduce de la curte un cal
alb, dăruit de Mavrogheni.

Apoi invitat, ie la masa domnească, o masă europeană.
Oaspet, ii stau pe scaune: domnul la un capăt, ea la celait.
Asistă s, i doamna, împreună cu fetele de casă s, i, natural, ne-
lipsitul „Monsieur de V“, care întovărăs, es, te pe lady Craven.
Serviciul e făcut de nouă femei. Vasele de argint par a fi
de provenient, ă engleză. Pe masă luminează un sfes, nic de
alabastru incrustat cu flori din rubine s, i smaralde. Cîntă
s, i muzică turcească, s, i lăutarii, ale căror accente i se par
englezei a fi delicioase. Se trece în apartamentele doam-
nei, care vorbes, te despre dant, urile Apusului, s, i măriei sale
i se pare curios cum persoane oneste pot să fie luate în
brat, e de bărbat, i străini s, i să se învîrtă în dant, cu ei de-a
lungul saloanelor.

Domnul nu uită să trimeată complimente lui Kaunitz,
ministrul de căpetenie al lui Iosif al II-lea s, i împăratului
însus, i. La sfîrs, it se dau năfrămi foarte frumos cusute, de o
valoare mare, s, i vizitatoarea e condusă acasă cu alai, după
datina cunoscută nouă, din veacul al XVI-lea s, i al XVII-lea,
cu muzică turcească s, i t, iganii mergînd după dînsa.

Lady Craven mai vorbes, te ici s, i colo, cît se pricepe,
despre tribut, despre administrat, ia t, erii – s, i adauge că i-a
plăcut de noi. Am ajuns deci s, i la călători de aceia cari gă-
sesc că pot fi s, i aici lucruri care să-i satisfacă. „Ar fi foarte
greu să afli pe lume un colt, mai agreabil decît acesta.” Pre-
tutindeni în cale a găsit t, erani cari să-i ajute trăsura a trece
prin locuri grele. Case de boieri s, i mănăstiri as, ezate în
locuri foarte pitores, ti o încîntă. S, i concluzia ei despre t, ara
noastră este că ar fi „un diamant mal enchassé”, care ar
avea nevoie numai să fie pus în lumină de o mînă dibace
s, i harnică.
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În legătură cu această călătorie a lui lady Craven putem
trece la unica scrisoare despre noi a print, ului Charles-
Joseph de Ligne (1735–1814), ofit, er în serviciul t, arinei s, i
vestit fluture de saloane. E un „belgian”, dintr-o t, ară care
pe vremea aceea era o simplă provincie austriacă; luase
parte la războiul din 1788 pe lîngă print, ul de Nassau s, i a
fost unul din comandant, ii în luptă de la Movila Răbîii de
lîngă Hus, i.

Din Ias, i el datează o scrisoare foarte bine alcătuită, cu
glume care sînt s, i mai bune s, i mai rele, dar, fiind spiritu-
ale, îi sînt îngăduite, cu toate că scrisese el însus, i înainte
de aceasta un adevărat mic tratat „sur le malheureux pen-
chant des Français à tout fronder”.

În oras, , spune el, sînt o sută cinzeci de superbe palate,
exagerare doar într-aceea că nu erau palate s, i nici o sută
cinzeci, precum nici superbe. Asistă la un bal, unde erau
invitate o sută de familii boieres, ti. Se joacă hora, care se
pare atîtor altora, lui Sulzer de exemplu, mai mult un joc
de urs, i – e un dant, din antichitate, s, i cred că antichitatea
avea mai mult gust în materie de euritmie decît modernii.

A oferit s, i el un bal, la care a poftit boieri, petrecînd îm-
preună destul de bine. Despre oaspet, ii săi spune – ceea ce
am mai arătat – că nu primiseră cu desăvîrs, ire modele oc-
cidentale: femeile erau îmbrăcate însă întocmai ca acelea
de aiurea, cu deosebire că luxul lor era fără margeni. S-a
înt, eles cu boierimea noastră, nu învăt, înd greces, te, limbă
foarte grea, ci prinzînd cuvinte românes, ti, des, i, după do-
vezile pe care ni le dă s, tiint, a lui, nu era tocmai înaintat,
s, tiind să spună doar „formos coconitza” s, i pe urmă „seara
buna” s, i în sfîrs, it „draga mi”. Restul va fi fost, dacă nu se
laudă, mai mult din ochi.

634



XV. Cît, iva călători de la sfîrs, itul veacului
al XVIII-lea

Mult, i alt, i călători au străbătut în ultimul s, fert al acestui
veac t, erile noastre fără a fi lăsat vreo însemnare. Pe cără-
mizile bisericut, ii din vechiul Bucovăt, de lîngă Craiova e
scrijelat astfel numele Patriarhului Avram din Ierusalim1,
unul dintre atît, ia s, efi ai bisericilor orientale cari au căutat
s, i găsit ajutor pe malurile Dunării.

Un maior von Raan (?) cerceta la 1790 Basarabia, t, ară
moldovenească, s, i el găsea acolo case ruinate de greul răz-
boiului, chiar acele 300 mai bune, dulgheri fără mus, terii
s, i cele s, ase-s, apte biserici care s-au păstrat s, i pînă azi.

Largi sînt lămuririle pe care le dă un german din Fran-
kfurt care la 1786 s-a coborît pe Dunăre, pentru ca apoi să
descrie anume, într-o lucrare care pînă acuma n-a ies, it la
iveală, Moldova, T, ara Românească s, i Ardealul2.

1Rev. ist., VIII, p. 79.
2Herrn Jenne‘s Reisen nach St. Petersburg, einem Theile von De-

utschland, Frankreich, Kroatien, Slavonien, Italien, die Moldau, Wa-
llachey, Siebenbürgen und Ungarn, nebst einem Reise-Journal der
Donaufahrt von Essegg bis ans Schwarze Meer, Pesta, 1788; H. Jenne’s
Reisen von Petersburg bis Malta und von der Donaumündung bis în
den Guadalquivir, durch einen Theil von Asien und einige Städte în
Amerika und nach dem Archipelagus, der europäischen Türkei, Mol-



În cea dintîi, se descriu oras, ele atinse de călător, venit,
pentru negot, , în coborîrea lui spre gurile Dunării, cu vasele
de comert, ale agent, iei Dellazia din Principate. La Islaz s, i la
Zimnicea sînt depozite de sare; din ultimul loc se duc măr-
furile la Bucures, ti cu pret, ul de 16–20 parale de centenariu.
Giurgiul, cu însemnătate comercială, ii amintes, te mone-
dele bătute la Sadagura de rus, i, cu bronzul tunurilor luate
aici de la turci. Brăila e o cetate turcească umilă, cu ceva
ziduri s, i trei-patru minarete ies, ind deasupra mizerelor
bordeie. În fat, ă, pe ostroave, se fierbe carnea pentru gră-
simea cerută la Constantinopol. Cum la Galat, i se opres, te
mai mult, pentru iarnă, depunînd în magazii lucrurile cu
care venise, e găzduit la negustorul care, cu Dellazia, cel
cu s, apte corăbii, s, i cu Gollner, făcea mai multe afaceri
aici, care lucrează s, i cu Bulgaria s, i cu Galit, ia, cunoscutul
conte ungur Feste tics. El îl prezintă ceva mai în răgaz,
regretînd că transporturile care, în t, ara fără fabrici de pos-
tav, sosesc din Lipsca s, i Breslau, cu multă greutate, nu
se fac pe apă, pentru marele folos al comert, ului austriac.
De aici se duce, cu o sanie de pos, tă, plătită zece bani de
cal, la Bucures, ti. Impresia frumoasă din depărtare nu se
ment, ine, la vederea străzilor podite, care sînt murdare,
a „bordeielor de lut”, a caselor boieres, ti invizibile de la
stradă, în care i s-a spus că boierii stau, mănîncă s, i dorm
pe „divane s, i sofale”. Prezintă urîta, chiar „foarte urîta”
curte nouă a lui Alexandru Ipsilanti, începută cu mes, teri
din Bras, ov s, i isprăvită cu cei, mai put, in destoinici, din
t, ară. Îl interesează Bărăt, ia, sas, ii ceasornicari, juvaergii
– s, i un spit, er–, evreii; Festetics are un depozit de trăsuri

dau, Wallachey, Siebenbürgen, Slavonien, und von Marseille nach
Sevilla, über Alikante, Murcia, Kartagenna, Granada, Gibraltar und
Cadiz, Viena, 1790, 3 vol.
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în capitala munteană: sînt vreo patruzeci de căles, te, care
se vînd cu 1 800–2 000 de florini bucata, s, i vehicule mai
ieftene.

Descrie bogăt, ia t, erii, regretînd că nu se cultivă tutun
s, i zarzavat (afară de boieri, pentru acesta din urmă), că
boierii preferă cînepei indigene mătasea, bumbacul venit
din Saxonia s, i Silezia, că nu se îngrijes, te vinul care, totus, i,
la Galat, i are gust de s, ampanie, că tot negot, ul e lăsat în
mîna sas, ilor. Negustorul se interesează de cres, terea vite-
lor pentru grăsimea s, i pastrama cerută de turci, pentru
piei, foarte căutate, de felurile de lînă, de porci, cari se
vînd în Polonia, ca s, i în Ardeal s, i Banat, de cai, pe cari-i
vede în cete de pînă la două sute pe cîmp, de albine, adesea
pînă la 2 000 de stupi, la boieri, pe cînd t, eranii moldoveni
se mult, ămesc cu o sută. Domnul muntean culege 3 000
000 de lei, al Moldovei cu un milion mai put, in.

Locuitorii, la 500 000 în ambele t, eri, nu sînt vrednici
de nici o laudă: i se pare că au s, i defectele intrigii s, i pre-
făcătoriei. Boierilor li se îns, iră pe îndelete toate păcatele:
mai ales mănîncă prost, cu mîna ori cu linguri de lemn pe
fet, e de masă pătate, bucate pline de mus, te, sau puturoase,
pe care le aduc slugi în zdrent, e. Aceasta des, i poartă blăni
de o mie, două de pias, tri s, i des, i îs, i acopăr femeile cu pie-
tre scumpe. Cei întors, i după 1774 din Ardeal aduc cut, ite,
furculit, e, scaune, altă mobilă – dese comenzi de asemenea
obiecte sînt însemnate în corespondent, a boierimii de pe
la 1790 cu Hagi Constantin Pop, marele angrosist român
din Sibiiu3.

Întorsul negustorului se face prin Turnul Ros, u4.

3Iorga, Studii s, i doc., VIII.
4Rezumat de d. C. Karadja, în Rev. ist., X, p. 43–50 s, i în Berechet,

Spicuitor în ogor vecin, III, p. 64–70.
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Un mitropolit din Tiflis, Ionà, străbate Moldova la
1790.

Ce-l interesează înainte de toate e persoana binefă-
cătorului său, cneazul Patiomchin (Potemchin), fostul
amant al împărătesei Ecaterina, care se vede, în las, ul pom-
pelor s, i risipelor sale, acel viitor „rege al Daciei”, cum spera
să-l facă diplomat, ia rusească. Se prezintă cu admirat, ie
curtea acestui quasi-suveran ruso-român, vizita lui la Galat, i
unde se face slujbă pentru el de episcopul de Ierapole, un
grec, s, i de s, ase arhimandrit, i, asistînd s, i nu s, tiu ce cleric
catolic la a cărui biserică binevoise a veni print, ul orto-
dox. Bolnav, luminăt, ia sa e îngrijit la Miroslava de un
medic militar francez, pînă ce, de tot slab, e suit de lu-
xoasa lui nepoată, contesa Branicka, în caleas, că, pentru a
merge la Chersonul „Tauridei” lui. Murind în Basarabia,
e adus la Ias, i, s, i asistăm la bogatul serviciu de îngropare,
în prezent, a solului turc pentru pace a dragomanului Ale-
xandru Moruzi, un viitor domn; Ionà a mai văzut s, i pe
alt, i trimes, i pentru pace, Bezborodco, Serghie Lascarov:
i-au trecut înainte soldat, ii purtînd bucuros, i „ramurile de
pace» în mînă; a privit balul pe care-l onorează un print,
Potocki s, i un arhiereu armenesc, Iosif. Se interesează de
exarhul Ambrozie Serebrenicov, trimes pentru a cîrmui,
cu ajutorul cîmpulungeanului Gavriil Bănulescu, biserica
Moldovei. Îl arată pe acest cleric rus sfint, ind geamiile
cetăt, ilor basarabene, de curînd cucerite, Bender, Ismail;
el, care s, tie că armenii din cea dintîi cetate s, i din Chilia
au fost atras, i la Dubăsari, peste Nistru. Se descrie s, i con-
sacrarea lui Gavriil ca episcop la „Bender s, i Cetatea Albă“,
de un vlădică grecesc s, i de altul tocmai din Grusinia.

Clericul străin a avut de la favoarea lui Patiomchin
o mănăstire, Pîngărat, ii, unde a stat nu mai put, in de doi
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ani, lîngă apa frumoasă, în mijlocul a treisprezece sate cu
locuitori zdraveni, cari-i dau tributul anual de 150 de oi.
200 de bani de argint, 700 de păstrăvi afumat, i, tot atîtea
rot, i de cas, caval, 1 000 de scoici, pentru zile de post, în
afară de cuvenita dijmă; în jur se poartă cinzeci de cară
t, igănes, ti. Om cinstit, georgianul nu urmează sfatul de a
vinde, cînd pleacă, averea mănăstirii5.

Un englez, John Jackson, face la 1797 drumul de la Giur-
giu la Bucures, ti, unde are a face cu agentul austriac Mer-
kelius. S, i el se miră de luxul în căles, te al boierimii, dar, în
calitatea lui nat, ională, critică s, i mai tare lipsa de adevărată
religiozitate s, i de sfint, enie a căsătoriei6.

Alt, i englezi trec în T, ara Românească la cîteva luni
după încheierea păcii de la S, is, tov. Studentul de la Cam-
bridge John B.S. Morritt of Rokeby (1772– 1843), viitorul
prieten al romancierului celebru Walter Scott, vine din Un-
garia, împreună cu un Stokdale s, i un Rondle Wilbraham,
plus un pictor vienez, la 1794.

În scrisorile7 lui, neobis, nuitul călător pomenes, te de
biet, ii revolut, ionari francezi, prizonieri în Banat, cari zîm-
bind, se sting de osteneli s, i lipsuri, de drumul prin Ardeal,
pe obis, nuita cale a Dobrei s, i Devei, coborînd spre Sibiiu,
unde se face vizită la Muzeul Brukenthal s, i la generalul
Rolle, care asigură că la noi se înt, elege nemt, es, te, ba chiar
latines, te (!).

Frumoase locuri la Turnul Ros, u, dar proaste căsut, e

5După volumul publicat în ruses, te la 1862, S, t. Berechet, în Picături
mărunte, Chis, inău, 1924. Cf. s, i Rev. ist., XI, p. 338–9.

6C. Karadja, în Berechet, Spicuitor în ogor străin, III, p. 56–9, Cruci
de drum, p. 58.

7The letteres of John B.S. Morritt of Rokeby, descriptive of jour-
neys în Europe and Asia Minor în the years 1794 – 1795, edited by G.E.
Marindin, Londra, 1914.
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t, erănes, ti în care oameni s, i porci dorm laolaltă. Ceva po-
rumb împrejur; nici măcar o găină de prînzit. Drumuri
care cer să se schimbe caii trăsurii cu răbduriii boi; călut, ii
românes, ti, cu toată rezistent, a lor admirabilă, cad pe drum
s, i se caută împrejur alt, ii la casele de pos, tă cu coperis, ul gîr-
bov s, i prispa înaltă. Pe alocuri t, igani, vîndut, i „ca boii”.
Prizonieri de război la turci sînt as, a de mult, i prin t, ară,
încît Merkelius ajunge a trimite peste 5 000 la casele lor.

Boierii sînt mai bine as, ezat, i s, i foarte îndatoritori. Is-
pravnicul grec de la Cîineni dă mijloacele de transport cu
porunci inexorabile către t, eranii lui. Lîngă Arges, cocoana
Ilina Agoaia stă pe divan, între cinci, s, ase roabe, în rochia
ei de muselină „cu mîneci lungi, răscroită pînă la sîni s, i
legată à la Campbell, strînsă la picioare ca un pantalon,
o bucată de muselină supt talie, pe cap c căciulă înaltă,
turtită, cu canaf de aur, tulpan pe frunte s, i cosit, ele pe
umeri”. Are „o mantie de mătase azurie cu margenile de
blană s, i mîneci scurte, terlici de piele galbenă supt, ire în
conduri pe care-i scoate cînd se as, ază turces, te pe divan”.
Pe lîngă copilul ei de patru ani cres, te pe unul răscumpărat
de la turci. Serves, te ea însăs, i a doua zi s, erbetul de tran-
dafir. La Pites, ti, cu prăvăliile greces, ti, ispravnicul, foarte
bine crescut, vorbes, te frant, uzes, te, – Agoaia, fires, te, nu.
La Colintina, cu casa Ghicules, tilor, gazda lipses, te; soldat, ii
austrieci ai print, ului de Coburg nu lăsaseră decît un di-
van de paie. La Bucures, ti, cu negustori evrei, greci, dar s, i
nemt, i, nu se află ospitalitate în casele care nu-i par fru-
moase tînărului englez8.

Lîngă Pites, ti, în ziua de 18 iulie, Marritt a găsit alaiul
de călătorie al ambasadorului englez la Constantinopol,

8După scrisorile inedite în proprietatea sa, C. Karadja, în Rev. ist.,
VIII, p. 180–4.
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Robert Ainslie, plecînd spre t, ara lui. De pe urma acestei că-
lătorii a rămas frumoasa lucrare a pictorului italian Luigi
Mayer, după care s-au publicat plans, ele din 1801–69.

Între altele se reprezintă sala de recept, ie a curt, ii din
Bucures, ti, cu tronul pe s, ase trepte, purtînd „turaua” sulta-
nului s, i pe părete, sabia de stăpînire, tuiurile fiind t, inute
în mînă; se vede în fat, ă, cu obis, nuitul ceremonial, ambasa-
dorul s, i suita lui, cît, iva boieri, slugile cu fructe pe farfurii.
Se prezintă s, i pe dinafară aspectul acestui palat, lîngă care,
la podul Dîmbovit, ei, s, i două felinare.

Un finlandez, Orraeus, medic, se află la Ias, i supt stea-
gurile ruses, ti între 1769 s, i 1772. S, tie s, i ce se petrece la
Galat, i, unde e un nou port, s, i pomenes, te lupta generalu-
lui Fabriciani cu turcii, prinderea de rus, i a lui Constan-
tin Vodă Mavrocordat. La Ias, i, vede venind din Botos, ani
soldat, ii împărătes, ti cu prizonieri tatari. Dar ce-l preo-
cupă mai mult, e teribila ciumă. Ea atinge s, i pe rus, i, al
căror spital e la curte. Mor husari, infanteris, ti. Generalul
comandant Stoffeln, care n-a cutezat să evacueze oras, ul,
neavînd ordine s, i în fat, a protestului boierilor, cari se tem
să nu vie turcii, se retrage la via mitropoliei. unde s, i pe dîn-
sul îl culege boala. Rumient, ov, generalisimul, voia totus, i
să ieie cvartir în oras, , care e golit de trupe, mutîndu-se s, i
spitalul la t, ară. S, i farmacistul, cu familia lui, piere. Medi-
cii greci nu pricep nimic, s, i unul spune că pentru jumătate
din Moldova n-ar merge la ciumat, ii de la Sf. Spiridon. Aga
ascunde cazurile.

Oras, ul se pusties, te aproape; fug s, i surugiii cari adu-

9Views în Turkey în Europe and Asia, eomprinsing Rumelia, Bul-
garia, Wallachia, Syria and Palestine, selected from the collection of
Sir Robert Ainslie, drawn by Luigi Mayer and engraved by William
Watts, with an elucidative letter-press, Londra, 1801.
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seseră pe străini. Din 2–3 000 de locuitori, restul fiind la
munte, mor peste 800. Se dau s, tiri groaznice: „Moldoveni
mai săraci, cari aveau rude bolnave de ciumă, ca să nu fie
suspectat, i, îi duceau pe furis, în pădurile cele mai apro-
piate. După ce-i as, ezau pe paturi de iarbă s, i ves, minte, îi
depuneau în locuri umbroase. Aproape de ei li puneau un
vas cu apă s, i ceva de mîncare, s, i astfel îi lăsau pe nenorocit, i
în voia soartei. Dacă aveau ceva cunoscut, i, cărora să li fie
milă de dîns, ii, îi mai cercetau s, i li îndeplineau ce li lip-
sea, mai ales apa. Cei mai în putere îs, i culegeau singuri
vreascuri pentru foc. Cînd mureau, erau îngropat, i pe loc
de ciocli. Dar foarte adeseori erau părăsit, i s, i, în putre-
zire, erau sfîs, iat, i de cîini, mîncat, i de viermi sau rupt, i de
fiare”10.

10După textul latin din Petersburg, 1780, în teza d-lui Ioan N. Pre-
lipceanu, Ciuma de la Ias, i din 1770 după descrierea lui Orraeus, Cluj,
1927.
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XVI. Călătorii din timpul războiului de la
1789 la 1793

Înainte de a trece la călătorii din timpul noului război,
cîteva cuvinte despre rostul acestui război însus, i.

Am spus că era făcut ca să se împartă Turcia. Convent, ia
era foarte clară: la război s, i la împărt, ire trebuiau să cola-
boreze austriecii s, i rus, ii. Cei dintîi, cît au trăit, au avut
obiceiul să încheie tratate de aliant, ă în as, a fel ca războiul
să-l poarte cît mai mult alt, ii, iar la pace ei să aibă o parte
cît mai largă. Armata austriacă s-a purtat mizerabil. S-
a îngrijit să intre întîi în Moldova, considerată ca nouă
Bucovină, de conivent, ă cu domnul de atunci, Alexandru
Ipsilanti, un bătrîn care s-a lăsat prins lîngă Ias, i după un
simulacru de luptă. Chipul lui se vede săpat pe piatră s, i
acum, la Brünn, deasupra unei port, i a casei unde a stat
prizonier, cu is, licul caracteristic al domnilor fanariot, i pe
cap, cu luleaua în gură s, i tot în legătură cu exilul lui am
găsit la Viena o prăvălie cu firma „Zum Fürsten Ypsilanti“,
avînd portretul în firmă.

Folosindu-se de înt, elegerea cu domnul, cu mitropo-
litul Leon, care s, tia limba franceză, avea o bibliotecă s, i
întret, inea relat, ii de prietenie cu cineva care a jucat în t, ara



lui un foarte mare rol, anume Dosoftei Obradovici, înce-
pătorul literaturii sîrbes, ti. Austriecii au intrat deci în t, ară
s, i au ocupat Moldova pînă la Siretiu, de unde s-ar fi întins
foarte bucuros s, i mai departe, dacă partea dintre Siretiu
s, i Nistru n-ar fi fost ocupată de rus, i. Cartierul general al
imperialilor era la Roman, s, i avem o serie de acte de acolo,
redactate românes, te s, i iscălite de ofit, eri nemt, i adesea cu
litere chilirice: o întreagă literatură oficială cu această
înfăt, is, are bizară.

Cînd a fost vorba să treacă însă în Muntenia, unde erau
turcii, print, ul de Coburg a înaintat cu toată încetineala
posibilă, as, teptînd ca rus, ii să dea o luptă mare. A pătruns
apoi pînă la Bucures, ti s, i a as, teptat din nou să vadă dacă
n-are a face cu un inamic încă periculos. Pe urmă a trecut
s, i în Oltenia, s, i un scriitor francez, Salaberry, ni va spune
cum au. administrat austriecii acolo s, i în ce relat, ii au stat
cu boierii.

Ocupat, ia austro-rusă a durat pentru Muntenia pînă
la 1791, iar pentru Moldova pînă la începutul anului 1792.
Intent, ia era să nu plece, nici unii nici alt, ii. Dacă au ple-
cat totus, i s, i unii s, i alt, ii, aceasta se datores, te revolut, iei
celei mari. Cind au început turburările în Frant, a, s-au
unit Austria, Prusia s, i Rusia pentru a împiedeca spiri-
tul revolut, ionar de a se întinde în Europa centrală, s, i, de
aceea, s, i numai de aceea, austrieci s, i rus, i au fost silit, i să
iasă din t, erile noastre.

Boierii, cum se va vedea prin călătorii ce se vor aduce
înainte, s-au împăcat cu regimul ocupat, iei; însă, pentru
onoarea lor, trebuie să spunem că, pe lîngă cei cari dant, au
cu rus, ii s, i austriecii, cari jucau cărt, i cu rus, ii s, i austriecii,
cari colaborau la aceeas, i operă conjugală cu rus, ii s, i austrie-
cii, erau s, i oameni cu simt, mai înalt de viitorul poporului
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lor. S, i, precum în războiul precedent, la Congresul din
Focs, ani, în 1770, anume boieri munteni, alături de alt, ii
cari cereau alipirea de Rusia, au trimes delegat, ii lor s, i prin
aces, tia au înfăt, is, at presupusele noastre tratate cu turcii,
tratatele lui Mircea s, i Vlad, falsificate anume ca să capete
o situat, ie superioară situat, iei lor din acel moment – trata-
tele acelea sînt într-adevăr fals, e ca formă, des, i ceea ce se
spune în ele era drept, – precum au cerut să dea t, erii un
domn român, care era să fie S, tefan Pîrs, coveanu, tot as, a
s, i de astă dată boierii munteni au prezintat un program
de refacere a t, erii în sensul libertăt, ii s, i independent, ei vii-
toare.

Căci din toate cele expuse pînă aici se desface, cred, o
convingere: pe lîngă că nu eram as, a de răi cum ne judecă
unii oameni care nu văd ce e acasă la dîns, ii întîi, este ab-
solut fals, că noi, în materie de cultură s, i de politică, am
fost necontenit mînat, i înainte de alt, ii s, i că n-a venit ni-
mic din fondul nostru propriu. E absolut fals, . Avem în
spiritul poporului nostru o tendint, ă spre init, iativă pe care
Statul, croit după sistemul napoleonian, o înăbus, e, dar
care este capabilă să se ridice din nou. În artă, am unit
influent, a orientală cu cea occidentală s, i cu fondul nostru
propriu, creînd forma originale: grecii chiar recunosc, la
Muntele Athos, în picturile de acolo, genul „moldo-valah”,
absolut deosebit de genul lor propriu. Tot as, a în materie
politică a fost o colaborare de cugetare politică proprie
nouă. Nici Regulamentul Organic, nici Convent, ia de la
Paris nu ni-au fost hărăzite fără să fi vrut noi: toate acele
vechi hatis, erifuri, toate acele constitut, ii următoare au ve-
nit din agitat, ia pornită în mijlocul boierimii noastre.

Ca să se vadă care era mentalitatea acestor boieri, iată
ce cereau ei pe vremea aceea, înainte de tratatul din Sis, tov,
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cu austriecii, la 1791, înainte de tratatul din Ias, i, cu rus, ii,
la 1792. După un text păstrat în însemnările lui Hammar,
fost consul la Ias, i, mai tîrziu vestitul istoric al Imperiului
otoman, boierii T, erii Românes, ti declarau că nu voiesc ca
t, ara lor să fie mai departe asimilată cu un pas, alîc; decît
să ajungă la ce a fost înainte, mai bine să-i apuce o catas-
trofă cosmică, să se cufunde ca Lisabona s, i Lima. S, i iată
dorint, ile lor: cetăt, ile turces, ti de pe malul Dunării să fie
distruse s, i locul să se dea înapoi. Domnul să fie ales de
cele trei stări: nobilii, clerul s, i starea de jos, care cuprindea
s, i negustorimea s, i t, erănimea noastră. Dealminteri s, i de
Ligne, us, uratec cum era, cu gîndul la „formos coconitza”,
spunea că: mai bine decît să fie domni străini, să se aleagă
în Principate doi boieri cari să domnească trei ani.

Tributul să fie numai trei sute de pungi, cum zicea
tratatul din Chiuciuc-Cainargi, care mai interzicea să se
ia furnituri în natură plătite cu un pret, arbitrar. S, i să nu
vie un turc să-l ia, ci să meargă doi boieri la Constantino-
pol, cari să nu-l remită cu mîna lor, ci prin ambasadorul
Austriei sau Rusiei. Să nu se ceară apoi nici provizii, nici
vite, de turci. În sfîrs, it t, ara să aibă mijlocul de a se apăra
ca să nu mai treacă toate ostile pe aici, ci fiind supt dubla
proteguire a vecinilor cres, tini din Răsărit s, i Apus, imobili-
zînd astfel tendint, a de anexiune a unora prin alt, ii, noi să
avem, în calitate de t, ară neutră, milit, ia noastră cu care să
putem apăra teritoriul românesc.

Astfel între cererile boierilor de la 1780–90 s, i ceea ce
au realizat generat, iile de la 1821, 1834 s, i 1848, nu este o
deosebire esent, ială. Se simt, ea încă de atunci că se apropie
ceasul pentru independent, a românilor din Principate s, i
ca o consecint, ă mai depărtată unirea neamului.

Un emigrat, francez, Salaberry, ni dă pret, ioase s, tiri
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despre Oltenia supt ocupat, ia austriacă în 17911. Venind
pe la Cernet, i, e dus de un caporal de jandarmi austriac la
un boier, pe al cărui argat călăuzul îl snopes, te în bătaie;
a doua zi boierul însus, i spune că, „după felul brusc cum
sosiseră, i-au luat drept ofit, eri germani iar, de ar fi s, tiut
că erau străini, li-ar fi oferit odaia sa însăs, i”; îndată se
aduce cafea, dulceat, ă, t, uică, s, i se dau pui fript, i pe cale;
cînd oaspetele întinde sot, iei boierului, îmbrăcată după
moda orientală, cu bufuri de muselină la sîn, mîna, ea o
duce la inimă: „recunosc”, spune călătorul, „că felul ei de
a saluta era mai nobil s, i mai afectuos ca al mieu”.

Pe drumul rău, unde trăsura se cerea necontenit spri-
jinită, pretutindeni ajută bucuros „bunii români”, „biet, ii
români”, din satele mărginas, e, scutite pentru aceea de
dări. Nu primesc nici o plată, s, i pînă s, i bătrînul zdrobit
de vrîstă vrea să aducă s, i el un folos. În bordeie afumate,
lumea se culcă pe zdrent, e, adesea flămîndă. S, i Salaberry
îi compătimes, te cu atît mai mult cu cît la aces, ti oameni
năcăjit, i recunoas, te toga romană s, i sandalele de la curtea
lui August.

La Craiova, boierii vorbesc s, i frant, uzes, te, ba chiar
„destul de bine”, dar portul oriental îl păstrează s, i femeile,
care-s, i acopăr capul cu bucăt, i de stofă neagră, ros, ie, cu
podoabe de flori s, i chiar cu pietre scumpe; în mîni se în-
vîrt mătăniile. Jocul de cărt, i singur, mai ales „faraonul”, e
pretutindeni introdus. La masă se mănîncă as, ezat, i peste
picioare, bărbat, i s, i femei: a constatat-o fiind poftit la prînz
la Barbu S, tirbei, pres, edintele Divanului, cel cu călătoria la
Karlsbad, care-i pare un mare mîncău: „Bombance dans
le Roi de Cocagne”. La bal se joacă hora. Călătorul vede s, i

1Voyage à Constantinople, en Italie et aux îles de l’Archipel par
l’Allemagne et la Hongrie, Paris, an. VII.
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o nuntă după datină în biserica zidită de S, tirbei.
La Bucures, ti sînt „trei sute s, eizeci s, i cinci” de biserici.

Salaberry, cu scrisori de la contele Filip de Coburg, află o
bună întîmpinare la comandantul militar, generalul En-
zenberg. Pe Podul Mogos, oaii trec rădvane de Viena, pre-
cedate de masalale. Aici vede aceleas, i femei cu mis, cările
elastice „ca de pisică”, aceias, i boieri fumîndu-s, i ciubucul
s, i iscălind hîrtiile în palmă. Cunoas, te pe Ioan Cantacu-
zino, mare dus, man al turcilor, pe vistier, pe „originalul”
Cîmpineanu, care „fusese la Spa cu un ofit, er rus”.

Apoi, pe la Zimnicea, călătorul francez trece Dunărea2.
Între călătorii acestui timp este s, i un sas ardelean,

Frederic Murhard. Călătoria lui nu s-a publicat niciodată
în întregime: s-au desfăcut din notele tui numai anume
elemente publicate la 1802 într-o carte germană3.

Înainte de a spune ce arată el despre noi e de folos
să se noteze că sas, i din Ardeal cari să fi călătorit la noi
put, in înainte de secolul al XIX-lea nu se Întîlnesc, pentru
că marele negot, pe care-l făcuseră vecinii nos, tri prin T, ara
Românească s, i mai put, in prin Moldova, negot, ul acesta
t, ine pînă la sfîrs, itul secolului al XVI-lea s, i foarte put, in s, i
în cel al XVII-lea. După aceea, sas, ii negustori se obosesc
s, i, pe de altă parte, t, ara noastră este năvălită de comèrtul
oriental, iar apoi s, i de comert, ul venit de-a dreptul din Oc-
cident. Înainte, mărfurile din Apus treceau prin Ardeal, s, i
sas, ii erau mijlocitorii între fabricant, ii din Europa centrală
s, i din T, erile de jos, unde se făcea mai ales postavul, s, i între
regiunile noastre. În secolul al XVII-lea, însă, pe de o parte,
vin modele de T, arigrad s, i, pe de altă parte, producătorii

2Reprodus s, i de mine, în Analele Academiei Române, XXXIII, p.
239 s, i urm.

3Engel, l.c., Bibliographie, p. 82 – 3.
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din Apus încep a trimete direct mărfurile lor, sau ele se
cumpără la Breslau, iar cu deosebire la bîlciul de Lipsca, –
cum am mai spus –, bîlciu la care vin o mult, ime de negus-
tori cărora li se zicea greci, dar cari erau numai în parte
de această nat, iune, foarte mult, i fiind români din Macedo-
nia, s, i cari aveau la noi străzile lor de comert, , ca, de pildă,
strada Lipscani, unde se desfăceau mărfurile aduse din
bîlciul de la Lipsca, pe lîngă strada Gabroveni, unde erau
negustorii din Gabrovo, în Peninsula Balcanică.

Călătorul de care urmează să vorbim acuma nu este
deci negustor, ci un teolog, un intelectual. El vine prin
vama Cîineni, s, i vorbes, te, cum fac tot, i pînă s, i prin anii
1850–60, cum a făcut s, i regele Carol în notele lui, despre
cărut, a de pos, tă s, i surugiul cu haina pitorească.

Înaintînd în t, ară, el vede sate sărace, bordeie acoperite
cu stuf. Se interesează cu privire la originea locuitorilor, s, i
i se spune că sînt de două feluri: unii sînt vechi băs, tinas, i,
iar ceilalt, i venit, i din Ardeal, „ungureni”.

Sînt, de fapt, în regiunea munt, ilor foarte multe sate
care au locuitori „ungureni”; as, a, de exemplu, pe lîngă
Mîneciul-Pămînteni, s, i Mîneciul-Ungureni, în regiunea
de sus a Teleajenului. Murhard a întrebat deci pe ungureni
de ce s-au mutat din Ardeal, s, i i s-a răspuns – s, i aceasta
constituie un element nou s, i interesant – că tot mai bine
este în t, ara aceasta nouă, cu pămînt larg. Ei se plîng într-
adevăr că sînt expus, i tuturor abuzurilor ispravnicilor, dar,
cînd ispravnicii se prea întrec, fug la munte, un avantagiu
pe care nu-l aveau în Ardeal, unde era sistemul sigur de a
vina pe contribuabili.

În ce prives, te pe domn, călătorul ni spune că lumea de
jos n-are decît o singură pret, uire: domn bun este acela care
pune biruri put, ine. Domn rău este acela care pune biruri
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multe. În special pe vremea aceea era o foarte puternică
s, i generală plîngere împotriva lui Vodă Hangerli, om care
nu prea avuse legături cu t, ara noastră, ci fusese numit
într-o vreme cînd cuca se dădea oricui fusese dragoman
la Constantinopol. Cum, pentru a fi numit, făcuse multe
datorii, el pusese birul văcăritului, împotriva căruia t, ipau
mai ales boierii pentru că era singura dare care-i atingea
s, i pe dîns, ii. S-au ridicat deci tot, i împotriva lui Hangerli,
l-au pîrît la Poartă, s, i domnul abuziv a murit asasinat, la
bucures, ti de trimisul sultanului, în mijlocul slugilor sale,
aruncîndu-i-se cadavrul în curte (1799).

Văcăritul clin acel an era de zece lei de fiecare cap de
vită4.

Se mai vorbes, te pe lîngă aceasta de industria de casă,
ce juca pe vremea aceea un rol foarte mare, casa t, eranului
fiind un mic atelier, iar casa boierului un atelier foarte
mare, unde lucrau t, iganii împărt, it, i după mes, tes, ugurile
lor. În sate, bărbatul lucra casa, mobilierul, uneltele de
muncă; femeia tot ce era necesar pentru îmbrăcăminte.
S, i ceea ce merită a fi ret, inut este că, în vremea aceasta
veche, săteanca lucra mai Tiber la înfloriturile cele fru-
moase, pentru că nu era îndatorită la munca cîmpului.
Sistemul de a scoate femeia, de multe ori. bolnavă, gra-
vidă, la această muncă, barbaria aceasta apart, ine secolu-
lui al XIX-lea, s, i sistemului latifundiar inaugurat la 1829
înainte, cînd, prin tratatul din Adrianopol, s-a permis vîn-
zarea grînelor noastre în largul Europei, pe cînd înainte
ele se puteau vinde numai turcilor, cari n-aveau nevoie de

4S, tiri în ce prives, te administrat, ia epocei fanariote în oricare do-
meniu, cu multe amănunte, se pot găsi, numeroase s, i exacte, în marea
colect, ie de documente a răposatului Urechiă, intitulată „Istoria româ-
nilor”. Dacă ar avea s, i o tablă de materie, ar fi încă s, i mai pret, ioasă
lucrarea.
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cantităt, i prea mari. De atunci a venit lăcomia de pămînt
a tuturor capitalis, tilor, stoarcerea rasei pînă la copilul cel
mic s, i la bătrînul s, i bătrîna care abia se mai pot t, inea în
picioare.

Călătorul, trecînd prin regiunile arges, ene observă că
în Arges, se găses, te aur, s, i vorbes, te cu acest prilej de minele
care nu se exploatează la noi.

Pites, tii sînt străbătut, i în treacăt. Era un tîrg pe atunci.
În regiunile acelea umblau foarte mult, i hot, i. Sinaia, care
este ce s, tim, astăzi, era numai o mănăstire pierdută în
codri, pe unde hălăduiau atît, ia tîlhari, încît nu se risca
nimeni să treacă pe acolo, s, i drumul Ardealului mergea
pe valea Teleajenului, pe la Bratocea, relativa înflorire a
Vălenilor de Munte fiind datorită acestor împrejurări.

Arnăut, ii, spune Murhard, au fost trimis, i în urmărirea
hot, ilor, s, i se adauge că erau 1 200 în poteră pe vremea lui
Vodă Moruzi.

Călătorul sas ni mai dă o statistică a t, iganilor, cari ar
fi fost 50 000.

De la Ploies, ti el se îndreaptă spre Bucures, ti, trecînd
prin sate proaste s, i regiuni băltoase. Face o socoteală cît a
cheltuit în drumul pînă în capitală: cincizeci de lei vechi.

În descrierea lui scurtă, sînt ici-colo unele observat, ii
care pot fi socotite interesante: de exemplu cum se bătea la
falangă, sau, cînd se arată deosebirile de dialect ale ardele-
nilor fat, ă de cei de aici, se relevează că, pe cînd „Măria Ta”
se zice la orice domn de pămînt, ca s, i la orice reprezintant
al autorităt, ii dincolo, la noi „Măria Ta” e vorbă mare s, i nu
se cuvine decît lui Vodă.

De la acest călător ardelean trecem la doi scriitori cari
scriu nemt, es, te, des, i unul e de origine grec, iar celait ungur.
Grecul se cheamă Gugumos, s, i era ofit, er, în serviciul rege-
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lui Bavariei, unde cîte un grec s-a as, ezat deci la sfîrs, itul
veacului al XVIII-lea, dar mai ales pe la mijlocul veacu-
lui al XIX-lea (un Hangerli, fixat la Berlin, a jucat un rol
important la curte).

Gugumos5 a fost în regiunile noastre pe vremea răz-
boiului pomenit, fiind întrebuint, at în calitate de curier,
trimes marelui vizir la S, umla: des, i bavarez se pare că, în
acest timp, făcea parte, sau din armata austriacă, sau din
cea rusească. Cunoas, te ofit, eri s, i diplomat, i în serviciul
Rusiei, ei îns, ii de origine grecească, un Barozzi, levantin,
un Melissino, în legătură cu marea s, i bogata familie Can-
tacuzino din Muntenia. La S, umla, unde era marele vizir,
mergea cu propuneri de armistit, iu.

Plecat din Bucures, ti la 19 mai 1790, el trece pe la Flores, ti,
sat vechi din secolul al XV-lea, unde familia Cantacuzino
are locuint, a ei lîngă o bisericut, ă destul de veche. Aici
întîlnes, te pe generalul Splényi, de origine ungur, întrebuint, at
multă vreme în administrat, ia Bucovinei, cît a durat regi-
mul militar după anexiunea din 1775, s, i, adaug, avem unul
din cele mai interesante documente privitoare la Buco-
vina după anexare în rapoartele acestui general. După
aceea trece la Mărtines, ti, unde se dăduse, de curînd, o
mare luptă. Într-o cărut, ă pornes, te în galop spre Dunăre.
Întîlnes, te în drum arnăut, i intrat, i în serviciul Rusiei, cari
trădaseră pe domn. Cîte unul făcea s, i comert, . Mai departe
îs, i amintes, te de marele dragoman Mavrocordat care fu-
sese în Germania îmbrăcat ca negustor s, i locuise o bucată
de vreme la München: cu el călătorul avuse legături perso-
nale, primind de la dînsul în dar parfumuri orientale, pe
atunci un semn de deosebită atent, ie.

Avem apoi cîteva cuvinte despre Silistra, despre Brăila,

5Reise von Bucarest (1789), Landshut, 1812.
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Izmail s, i Călăras, i.
Ca izvor pentru acest război Gugumos este însă desi-

gur foarte important, căci se găsesc la sfîrs, itul cărt, ii lui o
mult, ime de considerat, ii strategice.

El vorbes, te s, i de ofit, erul Karaczay, care, deci, a venit
cam în acelas, i moment la noi, unde se pare că a fost as, ezat
un timp, ori a trecut ca negustor deseori, ori, în sfîrs, it, a
întret, inut legaturi de afaceri dese cu t, erile noastre, dat
fiind că informat, iile din lucrarea iui, ies, ită foarte tîrziu,
cuprind s, i o mult, ime de lucruri mai noi decît datele înche-
ierii păcilor din Sis, tov s, i Ias, i. Dar, pentru că primul lui
contact cu t, erile noastre datează de la 1790, îl numărăm
tot împreună cu aces, ti călători.

Lucrarea lui, apărută, fără an, după 1812, la Viena, supt
titlul Beyträge zur europäischen Länderkunde, Die Mol-
dau, Wallachey, Bessarabien und Bukowina, este una din
cele mai interesante cărt, i privitoare la Principate. Autorul
are cunos, tint, i foarte adinei asupra viet, ii claselor rurale, cu
o judecată dreaptă asupra valorii reale a populat, iei noas-
tre.

Apoi Karaczay se pare că era desemnator s, i bun co-
lorist, fiindcă găsim figuri interesant reproduse, porturi
bărbătes, ti s, i femeies, ti, din părt, ile Neamt, ului, o păreche
de săteni cari iese de la cununie etc.

Se dă întîi o serie de statistici, care sînt într-adevăr
folositoare. Se vorbes, te de product, ia oilor în părt, ile noas-
tre: 130 000 de oi se vindeau din Muntenia în fiecare an,
70 000 din Moldova, cu pret, ul numai de 2 lei oaia. Boi
se exportau la sfîrs, itul secolului al XVII-lea s, i începutul
secolului al XIX-lea 60–70 000 pe an; cai între 20 s, i 30
000. Erau as, a de multe vite în Moldova, încît furarea unei
părechi de boi nu prezintă o important, ă prea mare, din
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care cauză se furau cam 20 000 de boi pe an.
În alt domeniu economic, e vorba de vin, arătîndu-se

că product, ia Moldovei se suia la patru milioane de măsuri
pe an. Albinele aduceau t, erii 60 000 de lei. Din salitra
Basarabiei se vindeau 2 000 de ocă la Constantinopol, dar,
de cînd se pierduse Soroca, evident că nu mai era acelas, i
lucru.

Sînt s, tiri s, i cu privire la populat, ie, care merită să fie
ret, inute. Karaczay se ocupă în rîndul întîi de Moldova,
unde socoate 600 000 de locuitori, dintre cari 233 000
la 1812, cînd rus, ii au luat Basarabia, rămăseseră dincolo
de Prut. În Ias, i sînt 6 000 de case, din care numai 300
de piatră; locuitorii, 20 000. Se numără trei băi publice,
amănunt care merită să fie ret, inut. La Galat, i apoi se dau 5
000 de locuitori, la Botos, ani 1 000 case, ceea ce face 5 000
de oameni, la Hotin 20 000 de locuitori, la Izmail 10 000,
la Tighinea 18 000, la Cetatea Albă 15 000, la Chilia 6 000
– ceea ce arată că pe vremea turcilor oras, ele basarabene
erau relativ mult mai prospere [. . . ]

În T, ara Românească, populat, ia Bucures, tilor este de
60 000 de locuitori, a Brăilei de 30 000, a Giurgiului de 18
000.

Pe lîngă aceasta este o statistică cu privire la Bucovina
din 1811, în care se vede că populat, ia provinciei era com-
pusă din 226 486 locuitori, dintre cari numai 3 414 evrei.
S, i aici ca s, i-n alte izvoare, precum descrierea lui Splényi,
pe care n-o putem considera ca opera unui călător, fiind
un raport administrativ, dar din care vom trage folos, în
comparat, ie, aiurea, nu se face deosebire între populat, ia
ruteană s, i cea moldovenească. Fires, te că erau ruteni în
număr mult mai mic, căci ei au venit colonizat, i de aus-
trieci, gonindu-i sărăcia din Galit, ia. Aici erau catolici, în
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Bucovina se făceau ortodocs, i pentru a beneficia de averea
fondului religionar. Astăzi toată regiunea de la Prut în sus
e locuită în majoritate de ruteni, cari, des, i vorbesc ruses, te,
au păstrat vechiul costum moldovenesc mai bine ca noi,
iar numele satelor s, i familiilor sînt din cele mai vechi s, i
mai frumoase românes, ti: unii bătrîni îs, i aduc aminte că,
abia cu cîteva decenii în urmă, se vorbea încă românes, te
în casa lor.

Dar, mai ales, Karaczay, are multe pagini privitoare
la viat, a t, eranilor. Constată că sînt voinici s, i frumos, i, des, i
înseamnă că anumite boli urîte sînt cunoscute la sate, s, i
se întind.

Costumul îi place îndeosebi. Spune nu numai că e fru-
mos, dar că sătenii îl păstrează foarte curat: e o adevărată
raritate să se vadă o cămas, ă murdară, chiar la cea mai să-
racă t, erancă; pînă s, i cers, itorii poartă costume cu cusături,
iar vălul sătencei este de o finet, ă superioară.

În ce prives, te clasa de sus, nu-i aduce laude, dar pret, uies, te
pe t, eran s, i pentru onestitatea lui; chiar cînd sentimente
foarte fires, ti mis, că femeile, cuviint, a exterioară este abso-
lută, de o discret, ie pe care altă lume n-a văzut-o niciodată.

La boieri spune că a întîlnit persoane cu felul cel mai
nobil de a trăi, s, tiind frant, uzes, te, nemt, es, te, avînd biblio-
teci. Semnalează încă de pe vremea rus, ilor întemeierea
unui pension pentru cres, terea mai ales a fetelor. În ge-
neral lumea aici este foarte ospitalieră: pot, i intra în casa
celui mai mare boier s, i, chiar dacă nu s, tie cine es, ti, te
adăpostes, te fără nici măcar să întrebe care-t, i e numele.

Fat, ă de domni, Karaczay, e mai zgîrcit în laude: despre
Scarlat Callimachi s, i Ioan Gheorghe Caragea amintes, te
doar că s, i unul s, i altul au dat condice de legi.

Dar unii din stăpînitorii aces, tia nici nu s, tiau românes, te.
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E adevărat că aces, ti domni fanariot, i fac parte dintr-o altă
fază, despre care se va mai vorbi mai pe larg la începutul
volumului următor, fază în care grecii sînt însuflet, it, i de
cultura lor nat, ională, în care încep a se scrie în Principate
acte în limba lor, fiind noi astfel amenint, at, i să fim cuprins, i
în not, iunea vagă a unei Elade de care ne-am scuturat la
1821 prin pornirea revolut, ionară a lui Tudor, revenind la
cultura tradit, ională, la care orice popor cuminte s, i sănătos
se întoarce după orice fel de rătăciri impuse de vremuri.

Printre călătorii mai mărunt, i vom pomeni mai de-
parte de englezul Adam Neale, a cărui călătorie e de la
începutul veacului următor. El venea din sud s, i mergea în
Polonia, străbătînd t, ara noastră.

Vorbind de aspectul general al Moldovei, observînd
văile cu păs, uni bogate, acoperite de multe vite, drumurile
nepietruite, care, cînd nu e noroi, sînt mai convenabile,
satele plăcute s, i simple, casele risipite în livezi, gardurile
de mărăcini s, i de volbură înflorită, viat, a patriarhală a lo-
cuitorilor, el e o complinire folositoare a celor spuse de
Struve s, i von Renner6.

Un german din Rusia, Struve, a făcut trei drumuri
într-acoace: unul la 1791 pînă la februar 1792, înainte de
negocierile de pace din Ias, i, celait în legătură cu ambasada
lui Cutuzov, venită ca să facă a se confirma această pace;
un al treilea drum cu ambasada rusească ce se întorcea de
la Constantinopol7.

6Travels through some parts of Germany, Polani, Moldavia, and
Turkey, Londra, 1818 (traducere franceză, Paris, 1818).

7Despre această carte a lui Struve, care iscălia „Un tînăr rus”
(Voyage en Krimée, suivi de la relation de l’ambassade envoyée de
Pétersbourg à Constantinople en 1793, publié par un jeune Russe atta-
ché à cette ambassade, Paris, 1802; ed. germană, Gotha, 1801) am dat o
analiză în Arhiva Societăt, ii s, tiint, ifice s, i literare din Ias, i, III, p. 196 s, i
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Autorul avea o cultură absolut franceză, s, i era capabil,
pentru lucrurile orientale, numai de un interes de curiozi-
tate.

Iată ce spune el în linii generale despre t, ara noastră.
Cunoas, te, venind din Galit, ia, Cernăut, ul, oras, frumos,

modern s, i Hert, a.
La Ias, i, a cărui descriere n-are nimic nou decît ruinele

s, i invalizii războiului, a asistat la primirea de boieri că-
lări a solilor turci pentru negocierile păcii, la iluminat, iile
de ziua împărătesei Ecaterina, cu te-deum s, i boi fript, i în
piat, ă pentru hrana festivă a poporului. A văzut pe Potem-
chin, pomăzuitul „rege al Daciei”, întins mort pe patul de
paradă cu căciula de hatman al Ucrainei în cap s, i cu scep-
trul în mînă, încunjurat de toată elegant, a unei oficialităt, i
pompoase: a petrecut sicriul cu muzicele, cei 10 000 de
oameni de oaste s, i smerita boierime. Revenit în suita lui
Cutuzov la 1793, prin cîmpiile basarabene carelîncîntă, de
la Dubăsari la T, ut, ora, el a văzut pe domn, care era atunci
Mihai S, ut, u, un bătrînel pas, nic, foarte iubitor de cres, tinii
de dincolo de Nistru s, i gata să-i servească. La 24 iunie el
primi cu solemnitate tradit, ională marea ambasadă a îm-
părătesei. Struve are acum prilejul să contempleze masa
domnească, europeană, cu muzică turcească, urmată de
alte două banchete, două baluri s, i dejunul de plecare la
Galata.

Mergînd cu ambasada în jos de Ias, i, călătorul pomenes, te
de Bîrlad, care era prădat. Focs, anii sînt în aceeas, i stare,
căci în timpul războiului se dăduseră o sumedenie de lupte
în regiunea dintre Siretiu s, i Prut, dar mai ales partea din-
tre Tecuci s, i Rîmnicul-Sărat fusese teatrul ciocnirilor celor
mai îndîrjite, care se descriu s, i în memoriile lui Suvarov

urm.
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s, i într-o serie de izvoare ruses, ti8. Se face o excursie în
sus la Miera s, i Odobes, ti, locuri pe care nu le poate lăuda
îndeajuns.

În drumul spre Rîmnic, populat, ia, sărăcită, dă cu greu
cele cerute.

Ajuns la Bucures, ti în ziua de 29 iulie, Struve judecă
alaiul muntean al lui Alexandru Vodă Moruzi ca fiind mai
măret, decît cel moldovenesc, dar oras, ul, afară de primblă-
rile la Dîmbovit, a, nu-i prea place. Între mesele s, i balurile
care se repetă, el e dus să viziteze casele de t, ară ale dom-
nului, s, i unul din baluri fu dat într-o grădină din acestea
de la t, ară.

Plecat la 10 august, cu tot alaiul, călătorul revine în
octombre, cu aceias, i Însot, itori, pe la Măcin, Brăila, unde
comandă un nazir pentru a socoti vitele, caii, oile, pas-
trama s, i celelalte furnituri. La Galat, i se descarcă luntrile
cu morun, dulgherii lucrează cu material moldovenesc la
corăbiile sultanului; case de lemn; s, i patru singure de pia-
tră mărgenesc străzile înguste. Tunuri bubuie s, i clopotele
sună la sosirea lui Cutuzov; Kodrika, secretarul domnesc
bine cunoscut, salută pe generalul ambasador. Struve,
îndreptat de cetirea lui Dimitrie Cantemir, cercetează rui-
nele de la Gherghina. La Tecuci, un „sat” cu o sută de case
întregi din opt sute, cortegiul e întîmpinat cu steaguri;
hatmanul Moldovei se închină oaspetelui. La Focs, ani se
înalt, ă turnurile celor patrusprezece biserici, din care s, ase
de zid. S, esul către Bîrlad e ca un parc englez; pădurile
vasluiene farmecă pe drumet, .

Revenit prin Vaslui, unde găzduies, te în casa „cadiu-
lui”, la Ias, i, Struve asistă la ceremonia de întîmpinare în

8V. s, i Spicuitor în ogor străin, revista d-lui Berecht s, i a păr. C.
Bobulescu, I.

658



s, esul Frumoasei, nepotul lui vodă rostind complimentul
de rigoare (0 mai 1793). Mihai S, ut, u însus, i apare în carată
cu s, ase cai albi, încunjurată de ciohodari s, i urmată de bo-
ierii călări. Între petreceri, „tînărul rus” vede Trei Ierarhii,
la cari optzeci de mes, teri ar fi lucrat cincizeci de ani, arhi-
tectul fiind – ca în legenda Curt, ii de Arges, – ucis ca să nu
mai facă aiurea ceva corespunzător. Plecarea spre Bender
se întîmplă la 24 ale lunii.

În Moldova nu găses, te mai mult de 600 000 de oameni,
s, i i s-a spus că populat, ia, în loc să crească, scade, mai
ales după teribilele încercări ale războiului deosebit de
crud, purtat numai la noi. Mult, i au fugit în Ardeal sau
dincolo de Nistru, la Dubăsari de pildă. Cînd a trecut prin
Chis, inău, populat, ia i s-a plîns lui Struve de situat, ia cu
totul nenorocită în care o adusese războiul.

Dealminteri, el constată că, des, i bet, ia s, i sifilisul făceau
progrese, cu toate acestea rasa păstra însus, irile ei război-
nice. „Cu piciorul în scara unui cal bun, moldoveanul ar
declara război celui mai stras, nic împărat de pe lume.”

Ca note generale, Struve, mult, ămitor de larga ospi-
talitate a locuitorilor, observă marea lor mizerie supt o
stăpînire hrăpăreat, ă s, i crede că „lenea” oamenilor vine
din alt motiv, lăsînd nelucrate treizeci s, i nouă părt, i din
patruzeci ale acestui pămînt de biels, ug. Datele statistice
însă nu sînt noi: izvorul lor e în Raicevich s, i Carra.

Multe din lucrurile care ni se spun de Struve sînt mai
bine înfăt, is, ate în descrierea de călătorie, apărută tot ano-
nim, a lui Von Renner, Reise der russisch-kaiserlichen
au serordentlichen Gesandtschaft an die othomanische
Pforte im Jahr 1793, trei volume apărute la Petersburg în
1803.

La acest autor, care scrie în formă de epistole, se în-
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seamnă o sumă de lucruri de mare interes. Astfel cum a
trecut Nistrul la Criuleni, cum t, eranii sînt deosebit de pri-
mitori s, i trebuie să-i siles, ti ca să primească o răsplătire. Nu
spune un lucru pe care să nu-l cunoas, tem, dar ment, iunea
aceasta nu este fără interes [. . . ]

La Chis, inău, „un mic loc fără însemnătate”, cu „mol-
doveni, greci s, i evrei”, se face popas. Îndreptîndu-se către
Ias, i, von Renner arată cum au trecut Prutul, cum au fost
întîmpinat, i la Ias, i de domnul însus, i. După cum am vă-
zut din descrierile anterioare, domnii nos, tri de t, ară nu
ies, iau înaintea ambasadorilor, dar fanariot, ii obis, nuiau.
Călătorului îi face deosebită plăcere văzînd cum s, i femeile
veneau în calea lui, femeile care, ni spune el, de obicei nu
erau lăsate să se uite la străini. Aici se îns, ală: s, i alt, i călători
spun că la noi nu exista nici un fel de constrîngere de felul
acesta, ci doar în materie de căsătorie mirele nu trebuia să
vadă pe mireasă decît put, in înainte de căsătorie, dar altfel
fiecare avea voie să-s, i sature ochii cu ce-i plăcea mai bine.

După ce von Renner ajunge la cvartir în Podul-Vechi
s, i Cutuzov trage la otel, în strada Mare9, aici domnul vine
să facă vizită oaspetului. Deci încă o schimbare de datini
cu totul neas, teptată, căci vechii voevozi primeau numai
la curtea lor. Se oferă banchetul, ceea ce arată încă o pă-
trundere a influent, elor străine s, i o schimbare de datine
introdusă de domnii străini. Se descriu s, i aici balurile care
au avut loc. La cel dintîi a venit, nu numai doamna, mult
mai tînără decît domnul s, i destul de plăcută la fat, ă, ci s, i
foarte simpatica fiică. La alt bal a venit s, i lume străină s, i –
detaliul se află s, i la Struve –, cînd a fost vorba să se joace
poloneza, jupînesele au jucat-o foarte bucuros, dar, cînd
veni rîndul „englezei“, dant, mai apropiat de cele occiden-

9Se pomenes, te s, i Podul-Ros, u.
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tale, boieroaicele începură cu: „nu s, tiu”; cînd s-a insistat
totus, i, jucară10. Dealminteri scena se va repeta la cel mai
apropiat bal.

Cei as, ezat, i la gazde, cari dădeau o raită pe la mănăs-
tiri, pînă la cerdacul lui Potemchin, la patru verste de oras, ,
privind curios, i la spoitorii t, igani de căldări, trăgeau cu
ochiul să afle cum e viat, a acolo: puteau vedea cum se întin-
deau pe sofale cucoanele, – precum, ca să adoarmă, boierii
erau frecat, i la tălpi.

Restul călătoriei lui Renner îl cunoas, tem din ce spune
Struve. S, i el înseamnă cum se înfăt, is, au Vasluiul, Bîrla-
dul, unde era o biserică foarte veche, „de 900 de ani“. Te-
cuciul aproape nu mai exista, căci, precum am spus, fu-
sese aproape total distrus în cursul războiului; regiunea
Focs, anilor tot as, a. La Focs, ani, cele două excursii la mănăs-
tirea Miera, cu mănăstirea făcută de Constantin Cante-
mir, s, i la Odobes, ti. Descrierea Odobes, tilor însă este foarte
exactă s, i interesantă, vorbindu-se de mănăstirea as, ezată
în deal s, i care s, i acuma poartă vulturul Cantacuzines, tilor,
des, i o reparat, ie a stricat tot interiorul bisericii de pe la
1670. S, i la Rîmnic se descrie localitatea. Aici vine întru
întîmpinarea călătorului reprezintantul domnului mun-
tean.

La Ias, i i se spusese călătorului că Muntenia este mai
bogată decît Moldova s, i domnul mai primitor, însă von
Renner constată că lucrul nu e cu totul adevărat, s, i, dacă
a fost întîmpinată solia rusească mai în toate locurile de
către armată, recept, ia a fost pretutindeni mai meschină.
Drumul pe care l-a luat pare să fi fost cu încunjur. Trecînd
printr-o stepă acoperită cu buruieni mari, a ajuns la Buzău.

10Acelas, i lucru îl spune s, i călătorul Petty, care a cunoscut pe poetul
Ienăchit, ă Văcărescu.
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La Bucures, ti întră pe o căldură mare, care l-a făcut pe rus
să privească oras, ul foarte put, in simpatic.

Înainte de intrarea în Bucures, ti îi apare domnul încun-
jurat de 10 000 (sic) de ostas, i în alb, cu căciuli de urs în cap.
Era Alexandru Moruzi, s, i între cel din Moldova s, i dînsul
se face o deosebire: acesta este mai cult, mai fudul, „mai
supt, ire, mai s, iret“, manifestările-i sînt mai călduroase fat, ă
de Rusia, dar se pare mai rece în fond. O caracterizare care
trebuie ret, inută din acest izvor. Alaiul e mai numeros s, i
mai solemn, dar nu mai frumos decît în Moldova. I se dă
ambasadorului un prînz în corturi, dar totus, i, în general,
rus, ii sînt mai put, in mult, ămit, i. Nu se văd atîtea femei fru-
moase. În schimb, la feres, tile unor anume căsut, e femei
provocante cîntă „Mititico vino’ncoa”11. Nici masa nu e
as, a de bună s, i de bine rînduită, curtea de la Mihai Vodă
fusese arsă; domnul sta într-o casă boierească.

În Bucures, ti ni se spune că erau 50–60 000 de locuitori,
cifră care se potrives, te cu aceea dată de călătorii de cari a
fost vorba mai înainte. Sînt patru sute de germani, s, i pre-
tutindeni se vede multă t, igănime. Se petrece mult: tinerii
îs, i întrebuint, ează vremea făcînd plimbări în insula Sfîntu-
lui Elefterie, lîngă lacul format din revărsările Dîmbovit, ei.
Pentru călător plimbarea aceasta alcătuies, te o frumoasă
ocazie de pătrundere în poezia specifică a t, erii: sînt mari
alei, unde pot, i fi singur s, i unde întîlnes, ti seara o foarte
numeroasă lume pe care răcoarea locului o atrage. În oras, ,
von Renner, ca s, i Struve, observă aierul stricat s, i lipsa de
apă.

Este s, i descrierea unui prînz pe care-l dă domnul, cu
muzică s, i foc de artificii, s, i urmat de bal. Amîndoi rus, ii
găsesc că s, i la Ias, i ca s, i la Bucures, ti nu se simte cineva

11Casele de găzduit sînt mai proaste; I, p. 129.
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în vreun colt, depărtat de lume. Găsesc un circ, nu într-
o sală, ci într-o instalat, ie de lemn, special amenajată, la
margenea oras, ului: circul francez al frat, ilor Mahieux, la
care aleargă multă lume, s, i domnul s, i doamna, boierii s, i
jupînesele. Un amănunt nou la istoria relat, iilor franco-
române.

Trebuie să se mai adauge ce spune von Renner despre
gazda la care trăsese, pităreasa Argetoianca, o greacă, per-
soană de oarecare vrîstă, cam răutăcioasă s, i care nu lăsa
pe rus să vadă ce se petrecea în casa ei. Mai ales cutare
nepoată, pe care o t, inea din scurt, cu atît mai mult, cu cît
acesta învăt, ase cîteva cuvinte românes, ti. Pităreasa avea
în cap o căciulă de blană de urs, care-i dădea un aspect în
stare să bage în speriet, i s, i pe un diplomat supt, ire.

La plecare, domnul [îl] întovărăs, es, te pînă la Văcăres, ti,
pe cînd clopotele din Capitală sună, s, i muzica turcească s, i
cea rusească cîntă.

Acestălalt „tînăr rus” ia la întoarcere alt drum, as, a încît
pentru cel de la Constantinopol spre casă al lui Cutuzov,
Struve rămîne singurul izvor.

Iată s, i un călător francez. Roger de Damas. Pleacă din
Paris, la 10 mai 1790, cu scrisori ale Măriei Antoaneta către
împăratul Leopold, fratele ei. Atunci Clerfayt era lîngă
„Praiova“, gata să atace Vidinul, iar mares, alul de Coburg
în ajunul unui atac asupra Giurgiului.

Împăratul propune nobilului francez, care mergea la
armata rusească a lui Potemchin în Ias, i, să treacă întîi
pe la austrieci. Pe la 26 mai, Roger de Damas trece pe la
Mehadia, unde descrie înfrîngerea din 1787 a lui Iosif al II-
lea, pe la Ors, ova, „una din fortăret, ele cele mai interesante
prin situat, ie s, i din cele mai remarcabile prin construct, ie”, –
se dă o largă descript, ie militară; austriecii ar fi pierdut aici,
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în 1789–90, 80 000 de oameni. O flotă imperială as, teaptă
la „Praiova”.

În loc să meargă la Bucures, ti, călătorul e adus spre
Giurgiu de zvonul că s-au început operat, iile lui Coburg
contra cetăt, ii. Aici află pe generalii Thurn s, i Lauer s, i
asistă la înfrîngerea imperialilor, Thurn fiind decapitat de
dus, mani s, i artileria întreagă cucerită. Tînărul mares, al se
zăpăces, te, lăsînd conducerea adjutantului său, colonelul
Fischer. Se ordonă retragerea, arzîndu-se spitalul de lemn
s, i făcînd să explodeze bombele. „Găsesc că mergem prea
departe pentru întîiul mars, ”, spune mares, alul. Roger de
Damas se mira cum cel serbătorit la Viena prin medalii
s, i firme s-a lăsat bătut, cu 15 000 de oameni, de-abia 4
000 de turci. Una din cauze, spune Lauer, total demorali-
zat, fusese că nu se dărîmaseră casele din suburbii s, i nu
se curăt, iseră străzile. Cît despre Coburg, încurcat, el se
plînge că francezul îl părăses, te înainte de a-s, i fi putut lua
revans, a. Se temea s, i de relele informat, ii ce ar duce acesta
în tabăra rusească.

Nimic despre drumul pînă la Ias, i, unde ajunge la 13
iunie, aflînd pe Potemchin „într-o căsut, ă de t, ară, lîngă
oras, “. Călătorul ia parte activă la luarea Cetăt, ii Albe, care
se supune de la cele dintîi lovituri de ghiulele. Apoi trece la
Tatar-Bunar s, i participă s, i ia asediul, început în 15, al Chi-
liei, supt ordinele generalului de artilerie von Müller. Bine
retrans, ată, cetatea avea o garnizoană mare. În noaptea de
16 la 17 se dă atacul: căderea grosului Samoilov s, i strivirea
lui supt picioarele alor săi zădărnices, te încercarea. Tur-
cii nu se pot folosi de absoluta dezordine. Müller însus, i,
nepăzindu-se, e împus, cat în piept. Samoilov e înlocuit
apoi cu Gudovici. În noaptea de 29, turcii parlamentează.
A doua zi, Chilia e ocupată.
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Roger de Damas se duce apoi la Bender, unde Potem-
chin petrecea cu femeile. Se porunces, te de la Petersburg
asediul Ismailului. Samoilov s, i Ribas au această misiune:
francezul află îndată camarazi: în print, ul Charles de Ligne,
ale cărui scrisori le-am pomenit, în de Fronsac s, i în Lan-
geron, de care va fi vorba mai departe. După douăzeci
de zile apoi, la 21, se dă asaltul, care dă t, arinei puternica
fortăreat, ă turcească.
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De la 1800 pînă la 1877





De la 1800 pînă la epoca Războiului
Crimeii

I. Călători germani prin Ardeal

S, tirile despre Ardealul românesc sînt foarte rare s, i de obi-
cei întovărăs, ite de judecăt, i răuvoitoare venite de la străinii
dus, mani. Cele cîteva însemnări care ni s-au păstrat merita
deci să fie înfăt, is, ate aici înainte de a trece la continuarea
în Principate a regimului fanariot, de la 1800 înainte. Cu
atît mai mult, cu cît din lumea satelor ardelene vine din-
coace, prin rezultatul îndelungii munci devotate a unui
Samuil Clain, unui S, incai. unui Petru Maior, curentul de
înnoire nat, ională.

Între hîrtiile lui Engel se află astfel o „Vollständige
Handschrift über Siebenbürgen”, care înfăt, is, ează stării”
de după 1765. Se arată sub raportul comercial o sumă
de lucruri interesante: vinul, acuma oprit, se aduce, ca
s, i porcii „s, i alte vite“, prin pasul Buzăului1, pe unde ar
fi intrat, crede scriitorul sas, la 1543, Petru Rares, , des, i,

1Wird mit andern Waaren sehr selten besuchet; ms. geogr. 24
(„földr 24 szám”) din Muzeul Nat, ional de la Budapesta.



ceea ce el uită, acest voevod stăpînea Moldova. Prin Oituz
trec însă, nu numai mărfurile aduse pentru moldoveni
de negustorii sas, i din Bras, ov s, i de armenii din Giurgiu-
Sîn-Miclăus, , la cari se adaugă cele douăzeci s, i cinci de
familii armenes, ti din Szép-Viz, ci s, i ciobanii ardeleni cari
merg să-s, i păs, uneze turmele în văile t, erii vecine2. Negot, ul
se face adesea prin schimbul produselor intre ele3. În ce
prives, te rolul românilor ardeleni, el se reduce la cărăus, ia
celor din Cohalm: toamna-i află cineva „în toate părt, ile
Ardealului”.

Sinceră s, i dreaptă e judecarea situat, iei nenorocite a
ardelenilor. Cităm verbal aceste rÎnduri de aspră s, i meri-
tată critică: „În general t, eranul supus sau iobagul ardelean
e, în ce prives, te starea lui, cel mai nenorocit t, eran ce se
poate afla oriunde pe lume. . . E un adevărat sclav al dom-
nului său4. . . Tre- buie să se istovească (schmachten) ca o
vită. . . Împovărarea s, i apăsarea acestor supus, i din partea
domnilor lor sînt nesfîrs, ite s, i escesele săvîrs, ite contra lor,
de necrezut“. S, i se enumeră: datoria de a duce dijma la
locul unde se află stăpînul pămîntului, cale de s, ese, opt
s, i mai multe zile, atribuirea către acelas, i stăpîn a tot ce
lăzuies, te, ce adauge la cultură săteanul rob – pe cînd în
Principate aceasta rămînea proprietatea lui – etc. Pen-
tru cea mai mică gres, eală bietul om e aruncat în temnit, ă,
„care e o gaură rea, întunecată, aflătoare supt pămînt».

2Die Cronstädter Kaufleute und Armenier von Szent-Miklos
führen ihren meisten Handl mit der Moldau durch diesen Weg, und
viele Vieh-Hirten, welche auf dem moldauischen Gebürg Weide suchen
müssen, gebrauchen ihn (ibid).

3Nicht selten mit Tausch und Umsatz.
4Ueberhaupt ist der siebenbürgische Unterthan oder Iobbagy în

Betracht seiner Situation der unglücklichste Landmann welchen man
nur irgendwo finden kann. . . Ein wahrer Sklawe seines Grundherrn.
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În zădar s-a reglementat de guvernul împărătesc la 1769
tratamentul iobagilor români s, i unguri. „Cu toate acestea,
mai ales în ce prives, te aducerea serviciilor clăcii s, i deose-
bite alte vexat, ii, escesele sînt foarte dese.” T, erănimea fuge
cu grămada în T, ara Românească s, i în Moldova.

O descriere sumară a Marelui-Principat al Ardealu-
lui din acelas, i secol al XVIII-lea prezintă pe români ca
„rămăs, it, a s, i posteritatea vechilor colonii romane s, i for-
mează partea cea mai tare s, i cea mai însemnată din lo-
cuitorii Ardealului”5. Autorul anonim s, tie că limba lor
samănă cu latina s, i italiana; dealtfel s, i mîncarea lor, mai
ales mămăliga, îmbrăcămintea, multe obiceiuri sînt ca la
italieni.

Numărul românilor ardeleni e de 60 626 bărbat, i si 58
604 femei la unit, i, iar la neunit, i de 286 858 s, i 271 218.

Trecînd la această despărt, ire confesională, el afirmă
că neunit, ii sînt cei mai mult, i. Preot, ii lor pot abia să ce-
tească s, i să cînte s, i totus, i mult, imea li dă o supunere oarbă,
pînă la idolatrie; dealtfel ei îs, i cunosc legea numai din
nume. „Abia unul la douăzeci s, tie spune Tatăl Nostru.”
Descrierea continuă spunîndu-se că românul e desfrînat
s, i bet, iv, foarte murdar, lenes, la lucrul cîmpului, „răzbună-
tor, us, uratec s, i foarte aplecat la emigrat, ie”. Dar în schimb
se distinge prin putere s, i răbdare, prin „multă îndemînare
firească s, i o indiferent, ă fat, ă de moarte, cu totul specială,
care nu se află us, or în aceeas, i măsură la alte neamuri; cei
ce se fac soldat, i, ca s, i românii în genere, sînt tot, i viteji
s, i inimos, i”6. Dacă n-ar fi o rea cres, tere s, i ar avea buni

5Ein Überbleibsel und eine Nachkommenschaft der alten römis-
chen Colonien und den stärksten und beträchtlichsten Theil der Inwoh-
nern von Siebenbürgen ausmachen (ibid., fol. germ. 284).

6Viel natürliche Geschicklichkeit und gegen den Todt eine ganz
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preot, i, ar lipsi s, i defectele semnalate. Dar, mai ales, îi face
astfel cum sînt robia: „supus, enia s, i robia mai mult ca a
sclavilor” (mehr als sklavische Unterthänigkeit und Kne-
chtschaft). Dealtfel conlucrează la aceasta „s, i despret, ul
general pe care li-l arată toate celelalte nat, ii aflătoare în
această t, ară. Ei s, tiu că nu au nimic al lor, că put, inul pe
care-l stăpînesc în adevăr stă în primejdie să li fie răpit
în orice clipă de domnii lor. Ei văd zilnic cazuri în care li
se iau locurile lăzuite în sudori de sînge, cu grea trudă s, i
muncă, s, i anume deodată, cînd se as, teaptă mai put, in, în
schimb, cel mult, pentru o foarte mică plată a lucrului lor,
adeseori însă, – s, i ar trebui chiar să zic: de cele mai dese
ori – chiar fără nici o despăgubire“. S, i scriitorul continuă
astfel asprul lui act de acuzare: „Această serbie din cale
afară de aspră, această sarcină peste măsură, pe care le
văd ei prea bine, trebuie fires, te să producă us, urătate, ne-
statornicie s, i multe alte însus, iri rele, să distrugă cu totul
sîrguint, a s, i hărnicia“. S, i îndată acest pasagiu, de cea mai
mare însemnătate, fiindcă un străin e acel care afirmă că
regimul de dincoace de Carpat, i era nesfîrs, it superior celui
din Ardeal: „O dovadă care convinge foarte mult se află
la românii cari locuiesc dincolo, în T, ara Românească s, i
în Moldova. Vedem necontenit, an de an, un mare nu-
măr de români ardeleni cari trec în T, ara Românească s, i
în Moldova, dar vedem foarte rar un număr însemnat din
românii de dincolo cari ar veni în Ardeal. Cauza e foarte
us, oară de găsit, dacă se t, ine samă de faptul că fostul domn
muntean, print, ul Cantacuzino” (cetes, te: Constantin Ma-
vrocordat) „între anii ‚30 s, i ‚40 ai acestui veac (anul însus, i

besondere und bey anderen Nationen nicht leicht în so voller Maas
vorfindende Gleichgültigkeit, meistens sein jene welche sich în den
Soldatenstand begeben, so wie die Wallachen überhaupt, alle brav und
herzhaft.
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nu-mi este anume cunoscut) a desfiint, at iobăgia sau s, erbia
în chip solemn s, i în as, a chip încît în T, ara Românească s, i în
Moldova numai t, iganii îi sînt supus, i, pe cînd românii îns, ii
sînt îndatorat, i să dea stăpînilor lor de mos, ie numai robote
foarte mediocre s, i o taxă anuală în bani, tot as, a de medi-
ocră. Rezultatul este că ambele aceste provincii vecine,
întrucît nu sînt pustiite de război s, i de năvăliri dus, mane,
se află în deplină înflorire (în dem besten Flor stehen), că
binevoitoarea natură, prin lucrul silitor s, i neobosit al cîm-
piilor s, i ogoarelor, al livezilor, al viilor etc., dă o product, ie
bogată s, i binecuvîntată, că t, eranul e mult, ămit s, i îndes-
tulat s, i că el s, tie cum că lucrează pentru binele s, i folosul
lui însus, i, as, a încît se face sîrguincios, de unde urmează
că e foarte departe de a se gîndi la emigrat, ie”. Dealtfel
s, i în Ardeal grănicerul reprezintă cu totul altceva decît
iobagul. Cînd se vor lua măsurile cuvenite, „cu vremea
se va putea cres, te din aces, ti români un popor foarte brav,
îndemănatec s, i excelent”, ein sehr braves, geschicktes und
vortreffliches Volk.

Revenind la cler, scriitorul vorbes, te de cel unit, cu vlă-
dica din Blaj, încunjurat de s, ase canonici, unul econom,
altul preposit, un al treilea vicariu, precum s, i de teolog, de
secretariul consistorial. Sînt patruzeci de protopopi („arhi-
diaconi”), iar numărul preot, ilor, cari abia pot ceti s, i scrie, i
se pare a covîrs, i cu mult adevăratele nevoi ale păstorit, ilor.
De partea cealaltă, neunit, ii au pe vlădica lor de la Buda,
cu secretarul, „plenipotent, iarul”, vicariul general, nota-
rul general, „arhidiaconul catedralei”, optsprezece asesori
consistoriali, „tot, i arhidiaconi”, s, i douăzeci s, i s, ase de alt, i
protopopi. Sibiiul s, i Bras, ovul au clerul lor deosebit, – cum
s, tim „efimeri” greci, bine plătit, i, cu o cultură deosebită,
pentru „companis, tii” balcanici cari se zic „greci”. Este s, i
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un sobor mare s, i unul mic: cel dintîi prezidat de episcop
sau vicariu, cel de-al doilea de un protopop. Apelurile se
fac la mitropolitul sîrbesc din Belgrad, sau, mai curînd, la
cel din Carlovăt, , mai bine văzut de guvern.

Pentru comert, ul cu Principatele se dă o tabelă din 1769,
scoasă de la „Kaiserlich-Königliche Cammeral-Buchalterey”.
Ea prives, te numai importul de vite în Ardeal; pret, ul boului
era de 21 florini s, i 20 de crăit, ari s, i al vacii de 10 florini, al
vit, elului de 2, după socotelile ce se făceau pentru vamă
la Bran. Valoarea totală a întregii cantităt, i de vite aduse
în Ardeal de la noi era pentru acel an de 67 187 florini s, i
20 de crăit, ari. Măcelarii dădeau o sumă mai mică: 53 015
pentru 1 783 boi, 1661 vaci, 1 159 „törzer” s, i 475 vit, ei. Se ex-
portă din Ardeal postav prost, „wallachisches Kotzentuch“.
Comert, ul, păgubit prin război, se poate relua acum, după
pacea încheiată la 1774.

Un al treilea informator a străbătut Ardealul după Ses-
tini s, i Spallanzani, ale căror observat, ii le-am reprodus în al
doilea volum din această lucrare. Autorul unei scurte, dar
interesante Lustreise im Herbst ‚7967 trece pe la „Bokai“,
unde vede ruinele castelului, vechiului castel al print, ului
Barcsai din veacul al XVII-lea: proprietarul îi spune că
tatăl său a pierdut cu prilejul mis, cării lui Horea – „bei dem
walachischen Aufruhr” – 20 000 de florini. La Bint, int, i
(„Benthenth“), paguba pe care i-o declară baronul Orbán e
de 40 000. Unii dintre s, erbii lui au fost de fat, ă la prădarea
casei, s, i pe aces, ti oameni trebuie să-i vadă el acum zilnic
lîngă dinsul. Ofit, erii t, ineau cu t, eranii contra nobililor.
Unul din ei face să fie bătut cutare domn de pămînt din
acele părt, i, s, i anume de un caporal, care era s, erb al lui Or-
bân în strigătul: „Schlag den verfluchten nemes, ember”,

7Muzeul Nat, ional din Budapesta, fol. germ. 288
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„bate pe blăstămatul de nemes, ember”. La Ludes, ti, lîngă
hotar, românii sînt simpli – unii chiar gus, at, i –, dar buni;
„nu se vorbes, te de tâlhării”. Cu totul altfel de la Geoagiu
(Gvógy) la Zlatna, unde sînt oameni răi, hot, i, s, i din cauza
vecinătăt, ii minelor de aur. La Mintia, Mârosneméthy, pro-
prietarul, Alexandru Barcsai, e „rud cum s, i-ar închipui
cineva pe un nobil din veacul al XVIII-lea”8. La Bobîlna se
află mine de fier, s, i „românii socot că pe vremea jidovilor
(as, a numesc ei vremile vechi în general) se zidea acolo pe
fier (auf Eisen gebauet. . . )”.

În Jurnalul unei călătorii de la Sibiiu peste Bălgrad se
pret, uiesc românii din Zlatna ca fiind 6 000 neunit, i s, i 2
000 unit, i, cîs, tigat, i zilnic, de preot, care e zelos. La Abrud,
„cei mai mult, i locuitori sînt români neunit, i; după ei mai
numeros, i sînt unitarii. Sînt s, i reformat, i, românii unit, i s, i
catolici”. Călătorul s, tie că la Cărpenis, s-a născut Clos, ca.

La 1793 se tipărea, la Frankfurt, cu indicat, ia în titlu:
„Frankfurt s, i Lipsea”, un volum anonim de călătorii de la
Pressburg în Ardeal s, i înapoi, Reisen von Pressburg durch
Mähren, beyde Schlesien und Ungarn nach Siebenbürgen
und von da zurück nach Pressburg. El ni va transmite
s, tiri nouă despre rostul românilor în acele părt, i ardelene,
unde ei dădură s, irul de tulburări provocat de opunerea
îndărătnică la religia oficială, impusă, a unirii s, i, la capăt,
pornirea răzbunătoare a lui Horea.

Pe români începe a-i găsi călătorul amestecat, i cu ru-
tenii, „rusnecii”, încă de la „Wasmar”. Mos, iile contelui
Károlyi îi par deosebit de bine îngrijite s, i el vorbes, te de
locuitorii cari duc o viat, ă mult, ămită, fără a preciza cării
nat, iuni îi apart, in, cînd nu sînt germani. La Careii-Mari

8So roh als man sich vor einen Edelmann aus dem 13. Jahrhundert
vorstellen kam.
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vede gimnaziul Piaris, tilor s, i castelul aceluias, i conte. In-
trînd în Ardeal, recunoas, te că „nat, ia românilor este’ca
număr poate mai tare decît toate celelalte nat, ii în Ardeal
împreună”9. Dar sînt robii ungurilor, s, i situat, ia lor e mai
rea decît a locuitorilor dincolo de munt, i. La „Czög” călăto-
rul află români îngrozit, i să nu li se ia ceva fără bani, ca de
obicei. Îngrozit e, la „Sobor”’, germanul nostru, care tre-
buie să mănînce, din mînă românească, mămăligă, Brod
von türkischem Waizen. La „Baska”, în calea spre Cluj, află
gospodăria bună a unui preot: fiica lui se înt, elege cu străi-
nul prin vorbe scrise pe hlrtie. „Între Baska s, i Balea stătea
pe o înălt, ime un bătrin valah, care trecuse de o sută opt
ani: privea ca împietrit la soarele ce era să se ascundă în-
dată. Capu-i era descoperit, păr alb ca zăpada-i acoperise
anticul cap; o lungă barbă sură-i dădea înfăt, is, area unui
patriarh; ochii mari aruncau foc către soare, dar brat, ele
s, i picioarele erau foarte slăbite. Părea că simte primăvara
aceasta ca fiind cea din urmă a lui. Pe iarbă, cu mîinile
încrucis, ate pe piept, el mult, ămes, te încă destul de zdra-
văn.”10 La „Gariza” han românesc: în odaia de mîncare
„miere, albă, frumoasă, ouă, unt, s, uncă, făină aleasă, pîne
s, i toate cele de nevoie”. Cămara nu s-ar fi putut plăti decît
cu patru sute de florini. Se oferă vin vechi din oală. Ca
mult, ămită, „valahul” e descris, după spusa cărăus, ilor, ca
fricos s, i hot, , rob al domnului de pămînt, care-i poate da gîr-
bace s, i exploatator al t, eranilor. Dar scriitorul recunoas, te
că „românii singuri hrănesc neamul ungurilor în Ardeal. . .
Ca mult, ămită pentru hrana ce li-o dă românul, îl coboară
mai jos decît orice clasă a omenirii. Dacă românul nu e

9Die Nation der Walachen ist an Seelenzahl vielleicht stärker als
alle andre Nationen în Siebenbürgen zusammengenommen; p. 199.

10P. 209-l0.
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cum trebuie să fie, motivul e că n-a fost făcut altfel”.
La Cluj, oras, nepavat, se semnalează prăvăliile bogate

ale armenilor. E vorba de Universitate, de casa Rhedey, în
care se dau baluri; la Oradea Mare put, intel înainte, cum
se vede din amintirile unui muzicant german, print, ul epi-
scop avea orhestră s, i dădea petreceri cu procesiuni mas-
cate pe stradă. La Turda află tîrgul de săptămînă. Trece
răpede peste Aiud, cu biserici frumoase s, i un gimnaziu.
Alba Iulia nu-l opres, te mai mult. Sibiiul, pe care-l mai vă-
zuse cu cinci ani în urmă, îi place; vorbes, te îndelung de
fostul guvernator, baronul de Bruckenthal: e apărat de
învinuirea că în vremea lui a fost „răscoala valahilor“ prin
aceea că nu din pricina lui guvernul civil n-a dispus din
început de armată. Se face s, i lauda tipografului Hochmei-
ster. La Avrig se descrie palatul lui Bruckenthal.

Îl interesează, în războiul care se urma, s, i isprăvile ge-
neralului Turati, – fiu de general austriac, el însus, i odată
medic la curtea munteană –,1a Cîineni s, i Cozia; ar fi crut, at
comorile mănăstirii, pe care apoi le fură turcii11; el moare
în luptele din pasul Buzăului12, dar dus, manii nu-i pot avea
capul, pe care vodă Mavrogheni pusese un pret, de o mie
de galbeni13. Acesta e descris ca „un om care s, tia să co-
munic e curaj, dar nu pricepea cîtus, i de put, in ce trebuie
să priceapă un soldat”; n-avea ce era de nevoie ca să ia,
cum făgăduise. Ardealul. Partea militară o îngrijea un
bimbas, ă turc; oastea era compusă din „cea mai mizerabilă
adunătură ce o poate da Valahia”, „t, igani, fiint, i fără disci-
plină s, i rînduială, gloată strînsă laolaltă, adusă în ranguri

11P. 278.
12„Casa Tedesculi“ de acolo (p. 389) e a Dudescului, nu a germanu-

lui!
13P. 28l-2.
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prin bătăi s, i foame”14; s, i supt tunuri căutau capete, chiar
s, i românes, ti, pentru a le duce domnului, în schimbul răs-
plătirii de un galben. Grănicerii români nu-i atacau însă
bucuros. Turcii dau tunuri s, i trupe orînduite, dar ajung
a-s, i bănui vasalul: atunci se dau loviturile la pasul Vulca-
nului s, i al Buzăului, se încearcă o alta, a lui vodă însus, i,
prin Cîineni asupra Sibiiului, s, ase sute de asiatici pradă
în valea Hat, egului. Dar bimbas, a e prins la Rîmnic s, i dus
la Alba Iulia, print, ul de Hohenlohe urmînd generalului Fa-
bris, care atacă la baionetă pe ai lui Mavrogheni15. În iarna
1789–90 Laudon, în Banat, întreba pe boierii munteni s, i
pe sîrbi dacă-i pot hrăni trupele. Se ocupă t, ara, dar provi-
ziile nu t, in decît pînă în decembre. Zăpada cade, gerul se
lasă, s, i bolile întră în oaste. Încercarea contra Giurgiului,
cu tunuri de la Petruvaradin s, i Alba Iulia; cade; generalul
artileriei e ucis.

Călătorul riscă o excursie la Ciineni, cari erau să fie
ocupat, i de dus, man; descrierea e foarte pitorească. Între
Ciineni s, i Contumat, ă bejenari munteni, în bordeie, lucrau
pămîntul s, i-s, i cres, teau vitele. Bordeiele i se par foarte cu-
rate, oamenii cu multă grijă de sine. S, i aici se spune că
„aces, ti oameni nu recunosc pe românii din Banat s, i din
Ardeal ca români, ci li dau alt nume”. Casele din Cîineni
întrec cu mult pe cele românes, ti din Banat; se notează s, i
biserica. Boierii bogat, i, din Craiova, Rîmnic, Bucures, ti –
scriitorul crede că sînt s, i t, igani –, locuiau în Sibiiu, dar au
trebuit să plece, acuzat, i că voiau să predea oras, ul în 1788;
femeile-i par gătite fără gust s, i lipsite de educat, ie; foarte
put, ine s, tiu frant, uzes, te. Se înfăt, is, ează lucrul la Cîineni:
„truda statornică” a soldat, ilor, schimbarea sentinelelor,

14P. 285.
15P. 297.
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rînduiala arnăut, ilor supt conducătorul lor cam aspru Sto-
ian, vălmăs, agul pe care-l căs, una cavaleria s, i infanteria,
zgomotul muzicii, strigătul t, eranilor cari aduceau provi-
zii16. S, i cu acest prilej anonimul recomandă exportul de
ulei de nucă de la noi17. El laudă produsele ardelene s, i
combate importarea altora din alte părt, i ale monarhiei:
pînza de Zips ori de Ardeal, zisă „sileziană”, a invadat las, ul
s, i Bucures, tii, s, i negustorii greci de acolo vin să cumpere
în mare18. Casa Barker din Sibiiu se gîndea la navigat, ia
pe Olt19.

În Sibiiu se cetesc reviste germane; e s, i un teatru, pe
care locuitorii suburbiilor n-au voie să-l viziteze.

La întors, se notează Sas-Sebes, ul, decăzut: mes, terul
Oeschlager de acolo, originar din Königsberg, toarnă clo-
pote20. De aici la Deva, Dobra, abia pomenite. În cale un
soldat român din regimentul Oross. Lugojul a suferit de
pe urma războiului: nouă critică a „Wallachenschaft“-ei,
dornică de jaf s, i lenes, ă. La Timis, oara dădea mese print, ul
de Coburg. La Seghedin se părăsesc „locuint, ile români-
lor21“. S, i el îi apără: „Ce ar fi Banatul, de n-ar locui românii
în el?”22 Călătorul ia în ocrotirea sa s, i pe „lenes, a“ femeie
româncă, după ce a văzut-o torcînd s, i în drumul spre casă.
„Ia-o cum o vrei, dar româncele sînt desigur harnice.” Iar,
dacă sînt „iubeat, e”, cum zice Miron Costin, vina ar fi, ca
s, i la italience. . . , a mămăligii!

16P. 331.
17P. 337-8.
18P. 351.
19P. 369-70.
20P. 401.
21P. 421.
22Was wäre das Banat, wenn keine Walachen darinnen wohnten?

(p. 22).
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Avem astfel un număr de mărturii s, i de judecăt, i din
Ardeal chiar, venind din partea sas, ilor sau ba, care dau,
măcar în parte, dreptate poporului românesc.

Altele vin din t, erile germane. Căci se poate zice că s, i
în secolul al XVIII- lea, din punctul de vedere al „filozofiei”
reformatoare, filantropice, care stăpînea atunci, dacă nu
încă din acela al sentimentului pentru dreptul nat, ional,
cerînd libertate pentru orice neam, o chestie românească
există. S, i acei cari o simt, eau duc lupte contra egoismului
unguresc ca s, i contra despret, ului cu care germanismul ad-
ministrativ în serviciul Casei de Austria, stăpînă în Ardeal
s, i în Banat, trata popoarele „inferioare”. Beneficiau astfel
s, i românii de acea simpatie care se adresa către oamenii
„primitivi”, trăind în afară de civilizat, ie. Dar s, i experient, a
personală a călătorilor se adauge pentru ca ei să poată
răspinge batjocurile fără margeni de care eram acoperit, i.

N-am la dispozit, ie cartea unui Günter, care a fost prin
aceste părt, i pe la jumătatea veacului al XVIII-lea. Descrie-
rea, din 1785 a lui Johann Lehmann, în Reise von Pressburg
nach Hermannstadt în Siebenbürgen, e însă de o însem-
nătate deosebită.

Omul a fost de cinci ori în Ardeal s, i spune singur că
în 1782 era de fat, ă, în Deva, cînd, cu toată lipsa de pîne,
preot, ii români nu dădeau voie credincios, ilor lor să calce
postul pentru a mînca de frupt. Data aceasta, venind de
la Pressburg, el trece Tisa la Seghedin, se îndreaptă de
acolo, prin Sîn-Miclăus, ul-Mare, la Timis, oara, oras, liber
de la 1782, în care notează cele două Rathhause: al sîrbilor,
mai vechi, s, i cel nou, al colonis, tilor germani, unul cu tea-
tru, celait cu o „redută”, casa comitatului, „casina”, cele
două mănăstiri franciscane s, i clădirile frumoase din „Fa-
brik”. Trece la Lugoj, oras, românesc s, i oras, nemt, esc, cele
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două cartiere fiind despărt, ite prin apă: aici află o cafenea
cu biliard s, i admiră castelul contesei „Saro“, proprietara
celor mai multe terenuri. Pe pămînturile ei, bine îngrijite,
direct, Lehmann se îndreaptă spre Făget, cu două sute
de case românes, ti s, i treizeci poate germane, avînd două
lăcas, uri ale noastre s, i unul al minorit, ilor din Lugoj; de aici
spre „mizerabilul“ sat Rus, avit, a. Intrînd în Ardeal pe la ho-
tarul cu cruce, el rămîne uimit, din nou, fat, ă de frumuset, i
naturale fără păreche. La Dobra, supt administrat, ia unui
maior, sînt două sute de case românes, ti, unele frumoase;
grăniceri fac exercit, ii numai dumineca. La Deva, între vii,
în margenea căreia hangit, a se descopere o pariziană, dom-
nul de pămînt e contele Haller: sînt supt castel două sute
de case, cu o frumoasă grădină, două biserici catolice, una
reformată, una singură a noastră: în suburbii stau bulgari.
La Orăs, tie cele vreo trei sute de case sînt ale ungurilor mai
ales: i se pare scriitorului că pe lîngă biserica franciscană
s, i reformată este s, i una armenească. La Sas-Sebes, , o sută
de case sînt ale populat, iei săses, ti mai ales, românii, dar s, i
sas, i. ba chiar noi venit, i din Baden, stînd în suburbii; este
s, i o biserică franciscană. Cu un preot sas, la Apoldul-Mic
locuiesc români, ca s, i la Amlas, . Spre Sibiiu se trece prin
satul Rus, ciori, „Reisdörfel”, unde se vorbes, te românes, te
de fos, tii bulgari, cari au s, i un predicator luteran; în subu-
rbiile oras, ului sînt t, igani. Autorul trece glumind asupra
Sibiiului, pe care-l va descrie poate cu alt prilej: s, tie că sînt
acolo s, i românii „civilizat, i” s, i românce „văpsite”.

În calea lui, Lehmann a văzut ici s, i colo pe aces, ti „va-
lahi“. Locuint, ile lor sînt adesea umile, cînd nu e vorba de
satele grăniceres, ti; se văd s, i feres, ti închise cu băs, ici de
porc. Oamenii ii apar urît, i, slabi, fără vlagă, cu părul lung,
cu ves, mintele murdare. Copiii cei mult, i nu se pot dezvolta
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după putere, cu hrana compusă din mămăligă. Unii din
t, eranii români se fac cărăus, i, dar de obicei străinul e dus
de unguri, cari înjură în cale crucile românes, ti „grosolane”
de pe margenea drumului. În cutare casă, dacă bărbat, ii
erau la jude, să bea rachiu, femeile coseau, t, eseau, torceau,
ajutate s, i de fetit, e, pe cînd băiet, ii se jucau în surcele. A
întîlnit preot, i mînînd din urmă vitele pe drum de iarnă.

Are astfel s, i din ce a văzut cu ochii elementele ne-
cesare ca să răspundă criticei care se aduce românilor,
considerat, i ca „Spitzbuben”, lenes, i, hot, i, ucigas, i. „Nu e
pe lume o socotint, ă mai neomenoasă s, i mai us, uratecă”,
spune el, „ca aceasta despre un neam întreg”23. Oame-
nii sînt gata să vie în ajutor s, i fără plată, cum nu face
populat, ia germană, care „în genere e cea mai grosolană,
mai necrescută, mai fără simt, ire”, incapabilă de a servi
pe cineva, chiar dacă i se plătes, te24. Părăsit în mlăs, tinile
Banatului, de conat, ionalii săi, el însus, i a fost scăpat de
români, „la prima vedere, fără a li se spune un cuvînt”.
„Calomniatorii unei întregi nat, iuni, ucigas, ii sufletes, ti (Se-
elenmörder) ai frat, ilor lor oameni“ ar trebui să vadă cum
înfloresc satele grănicerilor, cu s, coli, la care, cu toată opu-
nerea bătrânilor, un întreg tineret învat, ă s, i nemt, es, te, dînd
tălmaci drumet, ilor. Cei ce nu sufăr incultura românească,
să t, ie s, i ei s, coli ca s, i împăratul! Românii sînt soldat, i teme-
inici. Dacă vitejia lor o întrebuint, ează în fapte sîngeroase
afară de nevoile os, tirii, ei cred numai că răzbună astfel
o jignire, că luptă cu o nedreptate: as, a se face că unul s, i
altul întră în pădure ori se ascund la turci, pe iarnă, dînd

23Es giebt keine unmenschlichere, leichtsinnigere Behauptung als
diese von einer ganzen Nation (p. 9).

242 Ueberhaupt muss man auf der ganzen Reise, weder auf Dien-
ste, noch Nothülfe der deutschen Bauern rechnen. Es ist das gröbste,
ungezogenste, gefühlloseste Volk (p, 11).
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birul pentru adăpost; răpede se strînge o ceată în jurul lor
s, i s, atele-i ascund de frică; spre toamnă, avînd nevoie de
bani pentru lunile moarte, ei sînt mai cruzi, gata de omor.
Ard s, i sate, tîrguri, ca Oravit, a. Spînzurătorile, care măr-
genesc s, oseaua, nu-i sperie: sînt bucuros, i că mor în satul
lor; munca silnică-i înjoses, te, făcută, mai ales, departe de
satul lor. Dacă ar avea preot, i mai buni, ar fi altfel, s, i dacă
ar avea stăpîni mai buni. Căci sînt oameni priceput, i, s, i
ierburile n-au taine pentru dîns, ii.

Toată considerat, ia o are pentru femeie, roabă a băr-
batului, roabă după el, a băiet, ilor. Dăm chiar cuvintele
lui: „Pe cît bărbat, ii români pierd în comparat, ie cu alt, ii,
pe atîta cîs, tigă femeile alăturate cu cele de sama lor, din
alte părt, i. Româncele sînt cu totul smerite, prietenoase,
plăcute, în purtări s, i foarte sîrguincioase”25.

II. Un naturalist german prin Bucovina, Ardeal si
Moldova la sfîrs, itul secolului al XVIII-lea

Un călător incomparabil mai important decît tot, i cei de
mai înainte e cunoscutul, celebrul contemporan al lui Spa-
llanzani, geologul austriac Hacquet, autor al unor călătorii
în Alpii nordici, în alte părt, i aie lor s, i chiar în Dalmat, ia,
la frat, ii nos, tri de sînge morlahii26. Fusese s, i secretar al

25So sehr die Männerwallachen verlieren im Vergleich mit andern
Männern, so sehr gewinnen die Weiber im Vergleich mit andern ihres-
gleichen aus andern Gegenden. Die Wallachenweiber sind durchaus
demüthig, freundlich, gefällig und sehr fleissig (p. 27).

26Reisen durch die nordischen Alpen, Nürnberg, 1790; Physikalisch-
politische Reisen durch die Alpen, Lipsea, 1783; L‘Illyrie et la Dalmatie,
Paris, 1815.
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comisiunii economice pentru Carniola27. E s, i un bun de-
semnator, de mîna căruia avem, în plans, e, colorate, t, erani,
boieri, lipoveni, tatari s, i t, igani.

Acest om învăt, at, de o mare hărnicie în cercetările sale,
ne-a cunoscut bine s, i prin relat, ii directe, locale. A fost prin
părt, ile noastre s, i înainte de anul 1789, cînd ocupat, ia austri-
acă în Moldova i-a us, urat călătoria, s, i el însus, i mărturises, te
că, viind din Muntenia, a petrecut în Ardeal, prin secuime,
ca medic, poate medic militar, incă din 1763–4, învăt, înd s, i
românes, te28.

Observat, iile lui, foarte împrăs, tiate, dar de o mare bogăt, ie,
sînt de diferite feluri, Întîi cele mai multe sînt simplele lui
impresii de drum. Unde n-a fost! La Dorna, al cării nume
i se pare că înseamnă: piatră, la Baia, care i se năzare a fi
fost de aramă, la Botos, ani, la Zvorîs, tea, unde a cunoscut
pe un S, eptilici, coborindu-se – vorbes, te un naturalist! –
dintr-o familie unde s-au născut s, epte copii într-o lună,
patru rămînînd în viat, ă; la Hîrlău29. La Hotin a fost în lagă-
rul austriac, s, i a văzut pe cel rusesc, în cursul unui asediu
în care aliat, ii fără artilerie lungeau un asediu împotriva
a 8– 9 000 de turci cu 180 de tunuri, exploatînd populat, ia
vecină românească, pe care rus, ii n-o plăteau măcar, s, i
unii s, i alt, ii bătîndu-s, i joc de femei30. Evreii din Polonia
s, i din Moldova se îngrămădiseră după cîs, tig la imperiali,
pret, urile erau foarte mici; o pălărie plină de vis, ine, o para,
o masă întreagă, zece! A întîmpinat pe toate drumurile
pe nenorocit, ii cărăus, i din Galit, ia, pierzîndu-s, i vitele s, i
cele care scapă sînt furate de moldoveni, imitînd urletul

27II, p. 74.
281, p. XI, 120; II, p. 59, 115-6.
29I, p. 20.
30Ibid., p. 23, 26.
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lupului ca să le împrăs, tie – s, i prăpădindu-se ei îns, ii de
osteneli. A înnoptat s, i el pe dealuri, după o zi de rătăcire,
de frica tîlharilor. În Moldova apuseană a dat de arnăut, ii
în serviciul austriac, „cele mai rele elemente ale nat, iei
moldovenes, ti”, „der Auswurf des moldauischen Volks”,
călăret, i sălbateci, cu capul ras supt căciulă, în ves, minte
turces, ti, brune s, i galbene, cu flintă sau pus, că, patrontas, ,
două, trei pistoale, hanger s, i ciocan cu vîrf; turbanul, alb
sau verde, era să facă pe s, eful lor, maiorul „Ganiflorj”, un
„viteaz”, să fie ucis de husarii cari-l dăduseră jos: l-a scăpat
numai un „portépée” imperial, pe care l-a ridicat în sus31.
A văzut spinii, ceretis, ul de care se sîngerau cătanele în
lupta de la Focs, ani. Cîte un român spînzurat ca spion îi
apare, ori hot, i dus, i în butuci32. Pădurile Moldovei răsă-
ritene, cumplit arse, sînt pline de fugari, cari duc cu ei
vite, oi, porci. Lîngă muntele Tătărus, stătea, la trecerea
lui pe acolo, print, ul de Coburg, care, cu ajutorul rusesc, cu
tot, avea doar 25 000 de oameni, iar turcii 90 000, pe cînd
la pierderi, fat, ă de 1 500 de imperiali, turcii înseamnă de
s, epte ori pe atît, ia.

În ce prives, te Ardealul, el trece în această provincie
prin secuime, ai cării locuitori i se par a fi nici mai mult
nici mai put, in decît pacinat, i, pe cînd sas, ii, aceia sînt daci,
sau„ adevărat, i italieni dacici”. Prezent, a trupelor îl opres, te
de a merge spre Bras, ov. Trecînd muntele în lung spre
Bistrit, a, află la Uifalău români („meistens Wallachen, Ro-
muny”), de lege răsăriteană, cari vorbesc însă ungures, te33;
din vechiul lor port păstrează numai opincile. Dialectul

31Sie sprechen aber nicht wallachisch, sondern ungrisch mit etwas
hunnischem gemischt (II, p. III).

32Ibid., p. 136.
33Ibid., p. 51, 53.
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secuiesc îl cunoas, te s, i i se pare „neplăcut” (widerwärtig)
pentru lungirea lui ö, mai ales. La Reghin află s, i unguri,
cu biserica lor, s, i e tratat cu grosolănie de vices, pan, care-i
cere hîrtiile s, i nu le află suficiente, pentru ca apoi, dîndu-s, i
sama cine e călătorul, să-l poftească la masă. S, i Hacquet
exclamă: „O popor scitic, cînd oare ît, i vei părăsi mîndra
asprime? Poate niciodată, ori vor trece secole pînă ce, în
general, te vei civiliza”34. Bistrit, a se ridică între cîmpii
roditoare s, i lanuri de porumb; satele vecine, mari, au case
în linie, destul de curate. Oras, ul însă e decăzut; prospe-
ritatea lui, pe care o hrănea mai ales negot, ul cu blăni, a
încetat odată cu a Sucevei. Clădirile cu feres, ti gotice sînt
goale în rîndurile de sus. Marea biserică n-are cine s-o
umple. Locuitorii nu-i plac: firea lor „italiană” e făcută din
s, iretenie, net, inere de cuvînt, las, itate, ca a evreilor; sînt
dulci cu străinul, pe care-l întreabă „Woher sînt ir“, pînă
ce văd dacă pot cîs, tigă de pe urma lui. Sînt harnice mai
ales femeile, dar urăsc tot ce e sas.

Despre aces, ti români ardeleni el vorbes, te cu un mare
simt, de dreptate s, i cu un sentiment de compătimire care-
l onorează. Ei au pretutindeni cel mai rău pămînt, s, i
oricine-i poate goni de pe dînsul, nu numai domnul de
pămînt, dar s, i săteanul vecin, dacă e ungur ori sas. În
schimb, tratat ca ultimul dintre oameni, Auswurf des Men-
schengeschlechtes, românul n-are voie, ca t, iganul, să se
apropie de împrejmuirea de gard a satelor străine. Cele
mai înjositoare pedepse sînt pentru dînsul: la Bistrit, a o
femeie pe care milit, ia o luase cu sine urla în piat, a publică
supt sfircul biciului. Niciodată nu i se arată prietenie, s, i
astfel valahul nu e întrebuint, at la nimic decît la lucrările
aspre, servile, s, i cele mai joase. Niciodată nu se bucură

34Ibid., p. 95.
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cu aproapele, nici de bine, nici de zile bucuroase. Numai
atunci ii e îngăduit să se amestece, cînd ungurul sau sasul
nu poate purta o povară, în care caz românul, ca o vită de
povară, are să ducă ce e mai greu, dacă nu tot, s, i atunci e
bine venit. Altfel, niciodată. Stăpînul îl stoarce, stăpînul
îl judecă. E ca negrul din America în plantat, ii. Se poate
să nu se gîndească la fugă, la răzbunare? As, a s-a ajuns la
recenta „Horiadă”. Nobilii, cari n-au nici o grijă de sufletul
oamenilor, li s, i ucid fără milă: cutare a împus, cat pe judele
care nu-i adusese oameni la muncă s, i, condamnat la 20 de
florini amendă, n-a vrut să-i plătească. Fugari dincoace
de munt, i au fost, de aceea, s, i nu, cum se zice, din motive
de religie, 13 000 de familii numai în T, ara Românească,
plătind o contribut, ie în valoare de 112 000 florini; 11 000
de familii erau din Ardeal. Alt, i trec în Moldova, în Serbia,
ba autorul crede că în Siberia chiar. Secuii moldoveni se
tot înmult, esc. Numai în Polonia, unde serbia e încă mai
grea, nu trece nimeni.

Iubirea de libertate e as, a de mare la acest neam, încît
cutare bătrîn t, eran de la S, inca-Mare, a lui S, incai, spunea
murind, s, i autorul, ca medic, era de fat, ă: „Mor bucuros că
nu las nici muirea, nici copiii în robie”35.

S, i ce buni aces, ti oameni: agricultori destoinici, cărăus, i
s, i călăuzi siguri! „Că românul e, în toate privint, ile, om,
aceasta am încercat-o mai mult decît o dată, cînd locu-
iam între ei. Cum i s-ar face inima de bună, de l-ar trata
ca pe un frate!. . . Oricît de aspră ar fi nat, ia, am văzut la
mult, i din ei, timp de doi ani, cît am fost între dîns, ii, tră-
sături care ar fi strălucit s, i la cel mai civilizat om. Cît n-a
stricat ura s, i apăsarea fat, ă de această nat, ie a monarhiei,
odată as, a de strălucită (herrlich) s, i de mare! Oricum să

35Ibid., p. 116.

687



fie, nat, ia românească are, s, i în ce prives, te mult, imea, ca
s, i dreapta stăpinire a t, erii, meritele ei proprii” (als auch
wegen des rechtmässigen Besizes des Landes die eigenen
Verdienste“36).

Pe la Bîrgău, Rodna s, i muntele Căliman, Hacquet ve-
nise în Bucovina, de unde prin Moldova sosise în Ardeal.
S, i iată cum se prezintă provincia de curind anexată, pe
care o cunoas, tem, cam la aceeas, i dată, prin raportul gene-
ralului guvernator Splénvi.

Trecînd pe la Horodenca, unde era spitalul de lemn
al generalului print, de Coburg, el văzuse Cernăut, ul, bine
garnizonat, oras, de 600–700 de case, dintre care cele nouă
de piatră din dealul T, et, inei. Pe la Vicov, cu păcura din îm-
prejurimi, ajunge la mănăstirea Putnei, unde poarta stă,
pe vreme de război, strict închisă. S, tie ca aici zac oasele lui
S, tefan, „des grossen Stephan- Voda“, ale sot, iei lui Maria,
ale fiilor Petru s, i Bogdan (dealminterea va desemna s, i o
inscript, ie a lui Constantin Vodă Duca, gres, ind numai data:
7161); mormintele sînt permanent acoperite cu perdele de
mătasă ros, ie brodată cu aur („goldgestickte rothsammete
Decken”). Biserica e zugrăvită pe dinafară, întreagă, cu
„nesfîrs, ite chipuri de sfint, i, precum s, i cu înfăt, is, area ceru-
lui s, i a iadului s, i cu îngeri s, i draci în toate colorile”37. S, i la
Sucevit, a cu douăzeci de călugări va găsi aceeas, i podoabă,
dar călătorul se sperie de lipsa de moralitate în atitudinea
sfint, ilor38. As, a e s, i la Humor, unde s-a instalat pitărie pen-
tru trupe, s, i la Solca, unde a fost un magazin de provizii.

36II, p. 89, 112, 173.
37Unendlich viele Figuren von Heiligen. . . wie auch mit Himmel

und Hölle und mit allerley gefärbten Engeln und Teufeln.
38Die Gemählden gleich und oft nichts weniger als erbaulich. Wenn

der Mahler die Schwelgerey hat ausdrücken wollen, so sind oft die
Stellungen ganz à la Sanchez (I,p.l05).
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Călugării din Putna nu s, tiu ce este o bibliotecă – s, i aici se
îns, ală: doar acolo funct, ionase o s, coală, oarecum superi-
oară, a lui Iacov Putneanul! Ei se încurcă la orice întrebare
asupra amintirilor istorice.

Hacquet mai ajunge a cunoas, te schitul lui Daniil Si-
hastrul, pe care-l preface în „Toma”. Rădăut, ii, „loc mizera-
bil“, cu o „mică, neînsemnată bisericut, ă”, neglijată, s, i cu o
locuint, ă părăsită de episcop, mutat la Cernăut, i, lăsînd aici
pe vicariu cu ceva călugări. Apoi Frătăut, ii, cu s, aisprezece
case germane, Arburea, unde iarăs, i li se gătise un cuib,
un „Sat-Mare” de germani, Siretiul, veche res, edint, ă epi-
scopală, cum a cetit în Sulzer; aici află pe viitorul împărat
Francisc, cu care vorbes, te frant, uzes, te. Apoi Cîmpulun-
gul t, erănesc, schitul de la Plosca, Putila. S, tie schitul lui
Mihai Racovit, ă la vamă s, i dă o traducere foarte exactă
a inscript, iilor; apoi s, i biserica Sînt’Onufrie. Suceava, în
care întră pe vechiul pod de lemn, are cîteva sute de case
de lemn, locuite de armeni s, i evrei în centru. Se văd, din
mărirea trecută, turnuri, ruinele cetăt, ii: odată fuseseră, i
s-a spus, 70–80 de biserici; acum abia biete, patru. Marele
negot, de curelărie spre Rusia a dispărut. La 1788 a mai fost
o pribegie. În apropiere înseamnă mănăstirile „Rinke”,
Sîntilie, Ilis, es, ti, de unde a fugit egumenul, Meletie arhi-
mandritul, satul Zahares, tilor. La Iacobeni îl interesează
minele. Apoi pe la „T, it, u” s, i Dealul Rogozului va trece în
Pocut, ia.

A cunoscut put, ină lume boierească, trăind după moda
veche. Femeile sînt lenes, e (el o crede), trecîndu-s, i vremea
cu cafelele. Dar li descrie costumul, cu anteriu, rochie,
blană ros, ie cusută cu aur, iar în picioare papuci. Viat, a e
simplă: zac pe sofale s, i mănîncă un singur fel la masă (!).
De negustori nici un cuvînt. Dar s, tie că armenii s, i grecii,
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mai ales cei dintîi, s, iret, i de s, ase ori cît evreii s, i deprins, i a
lua pe nimic, împrumutînd bani cu dobînzi mari, mînă pe
munt, i boi de îngrăs, at s, i cai de aceia tătăres, ti pe cari-i că-
uta înainte de război în Moldova maiorul austriac pentru
remontă, Cavallar39. Pădurile mari, care se taie fără regulă
s, i în care e vînat mult (se arată cu cîte parale se cumpără
un cerb s, i o căprioară), sînt, în apus, pline de hot, i. T, eranii
sînt oameni frumos, i, dar rău îngrijit, i. La Putna, la Frătăut, i
a văzut bătîndu-se la tălpi, s, i aiurea oamenii, chiar copii
îndurînd un număr necrezut de lovituri. Războaiele au
răspîndit pînă în munte sifilisul.

Pe lîngă român locuies, te t, iganul, care face linguri,
cos, uri, dar culege s, i aurul din Bistrit, a Aurie. T, iganii de
la Marea Neagră, „pontici”, ar fi altă spet, ă, mai sălbateci,
trăind numai din furt s, i din gîcit40; Peste român a venit,
cu pribegii, colonistul. S, i Hacquet descrie pe germanii
adus, i în parte – opt colonii – din Imperiu, din Reich: la
Frătăut, i (16 case), lîngă Suceava, în „Satu- Mare“, ei se
întind fără margeni, s, i se ridică plîngeri contra lor. Sînt
trei sate ungures, ti s, i altele secuies, ti, fără livezi: secuii se
împrăs, tie lesne41. Rus, ii au fost as, ezat, i numai în Laudon-
falva (dispărut) s, i în Curtes, ti (90 de familii). Apoi lipoveni,
lucrînd la frînghii, la t, esut inul, vin de la tatari s, i din Mol-
dova, cu toată oprelis, tea, încă din 1784: ei se află la Varnit, a,
la Fîntîna-Albă42. Bănăt, eni, foarte săraci, sînt fixat, i la „Lu-
itak”, apoi la Molodia, Dragomirna s, i „Rosez”43.

S, i, în sfîrs, it, de-a lungul drumurilor se strecoară, îndreptat, i
spre Cernăut, i, spre Polonia, cu voie, fără voie. pribegii bo-

39I, p. 167.
40II, p. 223 s, i urm.
41Ibid., p. 116 s, i urm.
42Ibid., p. 127-33.
43Ibid., p. 132.
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ieri ai Moldovei tulburate de război; pădurile sînt pline de
băjenari mai săraci44.

Odată ocupat, ia austriacă se întinsese pînă dincolo de
Baia. Acuma toată partea dintre Siretiu s, i munte e în mîi-
nile imperialilor, cari speră s-o păstreze la pace, formînd
astfel o nouă Bucovină. Hacquet, în tovărăs, ia unui medi-
cinist rus s, i unui teolog „valah”, profită de ocazie ca s-o
vadă, dar el va începe cu Moldova dinspre Siretiu s, i Prut
pe care o t, in rusii, supt comanda lui Solticov la Hotin, a
lui Rumient, ov odată la Ias, i, iar acum a lui Potemchin –,
vechiul generalisim locuind lîngă Ias, i, la o casă de boier.

A văzut el însus, i bîlciul de la Mohilău. Oricum, îl des-
crie cu admirat, ie. Aici vin turci, tatari, armeni, greci,
evrei, poloni, ba chiar, crede el, francezi (?), italieni (?)
s, i germani, fiecare aducîndu-s, i marfa: turcul bumbac, ca-
fea, capete de lulea, tatarul vite. pe care, cum e obiceiul
comert, ului în natură, le schimbă cu postav s, i pinză. Un
alt bilei basarabean ar fi la „Podlipciani”, de fapt Lipcani,
lîngă Hotin, unde vin turci, români, t, igani, din împreju-
rimi, cari trăiesc în bune relat, ii, cutare sat primind înapoi
pe fostul lui spahiu, ca păstor al vitelor t, erănes, ti45.

Alt bîlciu important, mai frecventat, spune Hacquet,
decît oricare din Austria, e la Botos, ani, oras, foarte populat,
cu o mie de case s, i mai multe biserici de lemn, care a scăpat
de prada turcilor. Se aduce aici, pentru cumpărători foarte
luxos, i, s, i marfă engleză, franceză, stofe turces, ti scumpe
pentru femei, năfrămi frumoase sau tulpane. Greci, ar-
meni, evrei trăiesc în oras, lîngă localnici, cari nu fac negot, .
Tîrgul Frumos nu samănă cu mîndrul lui nume: sînt vreo

44I, p. 22-3, 114.
45II, p. 32 s, i urm.

691



două sute de case în paiantă, cu cît, iva negustori greci46.
Ias, ul47, pentru el „Augusta” antică, face mare impresie

de departe. I se pare lui Hacquet că acoperemintele ros, ii
ar domina. Sînt cîteva case boieres, ti nouă cu două rînduri
s, i cerdac, cărora li se zice, ambit, ios, „palate”, dar altfel
e un „sat mare” în mijlocul vastelor curt, i s, i al grădinilor.
Înăuntru, locuint, a cea mai bogată nu oferă decît, după
moda turcească, divanul de jur împrejur, un dulap, cîteva
scaune „occidentale”. Bisericile sînt întunecoase, preot, ii
lor ignorant, i. Nu sînt biblioteci, nici lucruri vechi. O sin-
gură stradă lungă e acoperită cu lemn, cu „pod”. Bîlciul e
însă mai mare s, i decît la Botos, ani, fără a mai aminti un s, i
mai bogat trecut. Grecii aduc stofe de Stambul, de India,
de Alep, de Chios, muselină, brocart de aur, tulpane de
două sute de lei s, i mai mult, s, i cu pietre scumpe48. Alte
mărfuri vin apoi din Austria, Germania, Frant, a, Anglia, ca:
mătasă, postavuri, pînză, dantele, galoane, obiecte de me-
tal. Italia trimete coloniale, pietre scumpe, mărgăritare.
Blănile vin din Rusia.

Călătorul se coboară pe la Bîrlad spre Fălciiu, total dis-
trus, dar nu merge mai jos, căci aici se află trupele lui Suvo-
rov, în retragere de la Galat, i spre Tecuci, tîrînd după sine
bejenari cu vitele, români, dar s, i tatari, bulgari, lipoveni,
t, igani, evrei carait, i49. Sîrbi, rău privit, i, „tatari”, foarte dar-
nici, vorbind românes, te, ar fi fost as, ezat, i în colonii lîngă
Bîrlad.

Dincolo de Siretiu, Hacquet vede s, i înseamnă mai
put, ine lucruri. La Piatra, localitate „mizerabilă” s, i aceasta,

46P. 36 s, i urm.; 57–8.
47E aici în iunie 1789 (p. 62).
48Ibid., p. 58 s, i urm.
49P. 78-80.
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se văd multe biserici ruinate; în apropiere, tot în acest
judet, al Neamt, ului, la Bîznos, eni (?), constată petrol. A tre-
cut prin Farauanii Romanului s, i prin Roman chiar, lîngă
care oras, , cu bisericile albe între cîteva sute de case de
lemn, vede cărut, a acoperită cu postav albastru, purtînd
crucea albă s, i precedată de doi călăret, i, în care se află un
„arhimandrit“ care e probabil chiar episcopul de Roman50.
Greci, armeni fac aici negot, ul s, i imperialii au principa-
lul lor magazin. La Ocna, vorbes, te îndelung de lucrul în
saline, unde osîndit, ii au fost înlocuit, i de comanda aus-
triacă prin mes, teri germani; sarea se vinde în băs, ici cu
doi trei lei „centenariul” (Zentner), dar pentru vite ia fi-
ecare cît îi trebuie. Orăs, elul e ars de turci, fără a scăpa
măcar bisericile s, i tot ce era de lemn în gropile de sare
chiar; locuitorii, cu vitele lor, au fost luat, i de armată tur-
cească în retragere51. Foarte amănunt, it e descrisă Măgura
Odobes, tilor52. Hacquet află Agiudul distrus, Focs, anii în
flăcări, cu Mavrogheni aproape53.

Ici s, i colo, fără sistem, dar s, i fără vreo pretent, ie, se dau
s, tiri generale despre Moldova. O t, ară sistematic stoarsă,
s, i de vodă Moruzi, afirmă călătorul, în timp de patru ani –
s, i Hacquet cunoas, te pe fratele acestuia, care face speculă
cu lînă lîngă Pesta –, s, i de Alexandru Ipsilanti, prins de
imperiali pentru ca Poarta să trimeată în loc pe bunul vodă
Manoli. Pentru tot, i fanariot, ii are cuvinte grele. Costachi
Moruzi vindea lămîi lîngă Constantinopol – ceea ce e fals,
–, Ipsilantes, tii se coboară dintr-un blănar, Mavrogheni e
un cut, ovlah (Kuzufalk), – interesantă părere, care n-ar fi

50II, p. 55.
51II, p. 43 s, i urm.
52P. 57.
53P. 95-6.
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contrazisă de faptul că venea din insule, unde elementul
albanez, legat as, a de mult cu al românilor, era foarte bine
reprezintat54.

Odată t, ara dădea un venit de 2 800 000 de lei pe an,
acum nici o treime, lucru care nu e de mirare cînd populat, ia
a scăzut la abia o jumătate de milion. Dintre dări, capitat, ia
ar face 200 de lei la un sat de o sută de case; dar se ia suma
s, i cînd numărul caselor scade, as, a încît, după o plîngere
zădarnică înaintea pîrcălabului local, oamenii împung
fuga55.

S, i ce t, ară bogată! E ca „o grădină roditoare s, i bine
sădită”. Merele domnes, ti ar fi mari „cît un cap de copil”56.
Numai de la albine, un stup roind alte zece, cinsprezece,
se fac 72 000 de lei pe an, pe cînd în T, ara Românească
product, ia e cu o treime mai mică; dar Hacquet prevede
timpul cînd exploatat, ii lacome vor distruge poienele s, i cu
ele prisăcile. S, i e păcat, căci mierea din sudul Basarabiei,
pe care cîndva o întrebuint, a s, i el, e tot as, a de aleasă ca
aceea din Frant, a, de lîngă Narbonne57. Nu mai put, in de
40 000 de vite se fierb pe an pentru cervis, ul care se vinde
la Constantinopol, carnea aruncîndu-se. Pieile de miel
nefătat, extrem de fine, se trec în Polonia s, i, se afirmă, pînă
departe în Asia Centrală. Alături ront, ăie prin dumbrăvi
patru milioane de capre58. Cas, cavalul de munte, brînza se
fabrică de localnici, cari cresc s, i porci.

Toate aceste bogăt, ii le exploatează, cum a mai spus s, i
aiurea, străinii. Armenii întrec în lăcomie pe evrei, s, i, cu

54P. 102: „Ein elender Schuhputzer des Hassan-Pascha, oder ein
sogenannter Kuzufalk”.

55P. 65 s, i urm.
56P. 69.
57P. 73 s, i urm.
58P. 82.

694



privire la aces, tia, călătorul observă că sînt de o spet, ă mai
aleasă, avînd put, intel, cu barba s, i caftanul lor, înfăt, is, area
boierilor. [. . . ] Scăpat de un rău guvern, acest „popor vred-
nic de milă (bedauernswürdig) (al românilor) ar putea să
aibă ce i se cuvine”.

Aproape în acelas, i timp, la 1782, un polon, Mikoscha,
a cărui călătorie, tradusă în limba germană, s-a tipărit la
Lipsea în 179559, străbătea Moldova pe calea urmată de
Hacquet însus, i.

La Hotin, cetate cu s, ant, uri s, i tunuri, unde se află, ca ne-
gustori, turci, armeni, evrei, călătorul, pe care-l călăuzes, te
Giuliani, tălmaciul la hotar, dintr-o familie levantină pe
care o cunoas, tem, căpătă foarte răpede, fără nici o cer-
cetare serioasă a persoanei s, i scopurilor sale, carte de
trecere mai departe, prin capuchehaiaua moldovenească.
În tovărăs, ia unui armean, trece apoi la satul Mămăliga,
unde Osman-Bairactar, turc supus voii lui Dumnezeu,
amintes, te cuvintele părintelui său despre vitejia polonilor,
cari văd astăzi prăbus, indu-se gloriosul lor regat. „Cine ar
fi crezut”, spunea el, „că, folosindu-se de faptul inferiorităt, ii
fiilor fat, ă de părint, i, muscalul din ghet, urile lui va ajunge
să poruncească în aceste locuri s, i că Polonia va putea fi
împărt, ită în folosul lui. Dar vremea căderii noastre a so-
sit.”

Dincolo de Prut, vames, ul moldovenesc – al cărui rost
nu-l înt, elege polonul, odată ce e o singură împărăt, ie –,
pîndes, te, în plin cîmp, pe călătorii cari trec. La 6 iunie
se pornes, te spre Botos, ani pe un drum pustiu, fără sate,
fără lanuri, vinul fiind dat în gropi acoperite cu scînduri.
În oras, ul destul de mare sînt case frumoase, mai ales ale
armenilor, cari t, in negot, ul împreună Cu greci s, i cu evrei.

59P. 11.
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În fiecare săptămînă e tîrg de vite s, i de cai, la care ar putea
veni s, i negustori din Polonia.

De aici drumul e periculos. Un evreu din Polonia care
mergea spre Galat, i fusese de curînd ucis s, i se prădaseră
trei turci s, i doi armeni cari mergeau spre Hotin. Plata
vămii oras, ului, a venitului podului (2 lei de car), a pomenii
pentru bisericile în lucru face pe Mikoscha să nu intre în
las, i. Cînd soses, te la Vaslui, află de depunerea domnului,
Constantin Moruzi, s, i pentru că pusese piedeci negot, ului
cu Polonia, s, i de pecetluirea averii lui; pas, a cel nou de la
Hotin trecea în sus. Bîrladul e numai ceva mai bun decît
Vasluiul.

Pînă la Galat, i regiunea, frumoasă, fusese părăsită de
locuitori. Galat, ii sînt un port bun, dar n-au decît trei sute
de case, în care locuiesc greci, armeni, evrei, turci, alături
de români. Corăbii vin din Constantinopol pentru grîu,
s, i din nou patriotul polon se gîndes, te la comert, ul pe care
l-ar putea face t, ara sa. Pe una clin aceste corăbii pleacă
el la 22 ale lunii s, i, în cale, va vedea Isaccea, cu castelul,
Tulcea, pur turcească, cu un alt castel; mai rămăsese ceva
din podul care odată de pe malul acesta dobrogean ducea
la Ismail.

Pentru comparat, ie cred bine să adaug aici ce povestes, te
despre T, ara Românească în 1791 un călător german, avînd
legături cu von Diez, ministrul Prusiei pe lîngă Poartă,
cu Knobelsdorf, succesorul lui, cu unul din curierii cari
de la Constantinopol se trimeteau la Berlin. Lucrarea lui,
manuscriptă pînă astăzi, se chiamă „Tagebuch einer Reise
von Potsdam aus, durch Sachsen, Bayern, Steyermark, Ve-
nedig nach Constantinopel und zurück, über Bukarest, Si-
ebenbürgen und Ungarn (mit einigen Zeichnungen) vom
8 april 1788 – May 1799” s, i se păstrează la Muzeul Nat, ional
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din Pesta60.
Plecînd din Constantinopol, se pare, unde văzuse în

lagăr pe „noul vlah-beiu, Mihai-Vodă” (Sut, u), în april 1791,
anonimul ajunge la Giurgiu, în ziua de 6 decembre al
aceluias, i an. Cu un mehmendar românesc, el trece Du-
nărea s, i se opres, te la Copăceni. Peste Arges, , unde-i cade
ceasornicul în apă, se îndreaptă spre Bucures, ti.

Sosind el aici pe negură, domnul trimete înaintea aces-
tui diplomat prusian pe secretarul său. Întîia vizită o face
trimesul turcesc pentru pace, Ratib-Efendi. La ceasurile
unsprezece, a doua zi, 9 decembre, în trăsura trimeasă de
vodă, oaspetele merge la audient, ă, pe care scurtele însem-
nări n-o descriu. În aceeas, i zi Merkelius, agentul austriac,
vine de-l vizitează pentru a-l pofti la masă, cu însot, itorii,
curierul prusian Schmidt s, i un anume Bock. În aceste zile
de petrecere în capitala munteană, călătorul are legături,
neplăcute, cu secretarul domnesc Panaioti Kodrikas, de la
care capătă o „saubere Antwort”.

Plecarea se face cu greutate, trebuind intervent, ia unui
„Monsieur Ebert“; „cu grecii s, i cu valahii merge s, i mai rău
decît cu turcii”. Popasul se face la Văleni, apoi, în ziua
următoare, la Brătăs, eanca. La 14 e la Cîmpina, „cu cea mai
frumoasă vreme“: ar fi vrut să vadă izvoarele de petrol, dar
era prea departe61.

Peste cîteva ceasuri vin scrisori de la Knobelsdorf, prin
tatarii domnului. Prin „Seide” (Zeiden, Codlea), în sfîrs, it
se face sosirea la Bras, ov.

Deosebit, în al doilea volum al notit, elor sale, călătorul

60Fol. german 1072, 2 volume. Es ist auch ein Haus über die Erde
darinnen.

61Ich ging nur wenig aus und wolte auch die Stein-Ohl-Quellen
sehen; es war aber zu weit..
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descrie s, i judecă împrejurările din t, ara pe care cu atîta
răpeziciune o străbătuse. Cînd a venit în Muntenia pe la
Severin, în toamna anului 1790, a observat antichităt, ile
de acolo, despre care scrie as, a: „Turnul lui Severin (der
Thurm Severin) e as, ezat pe un muncel rotund (einer run-
den Krupe). E rotund de jur împrejur, încunjurat cu un
s, ant, (ein gemachts Precipice, als ein Graben), greu de suit.
Este un zid (eine Wand) gros de douăsprezece picioare,
lung de 25 si lat de 20».

Regiunea are „deosebit de frumos, i fagi s, i brazi». Crai-
ova se înfăt, is, ează mai frumos de departe. Coborîndu-se
la Dunăre, i se urmează cursul, pe la Zimnicea, s, chelă de
negustori turci, cu un han „pasabil”, pe la Petros, ani („Pie-
trosban»), „sat mare», cu „o casă deasupra pămîntului”1.
„În satele de-a lungul Dunării, de la Zimnicea pînă la Giur-
giu, sînt tot oameni înstărit, i”, cu boi, bivoli, oi, găini, gîs, te,
rat, e.

Altă serie de note, după observat, ii asupra grecilor de
la noi, dintre cari mult, i ar fi originari din Trapezunt, iar
scanavi din Chios, privesc călătoria de întors, din 1791, a
prusianului. La Călugăreni „pe Ialomit, a (sic), este o ve-
che capelă s, i în mijloc o cruce de zid (gemauert Creuz)”;
crede că numele localităt, ii ar veni de la vreo mănăstire
de călugări. Drumul, mlăs, tinos, e greu s, i pe vreme bună;
podurile sînt „tot as, a de rele ca s, i în Polonia“. Copăcenii,
cari urmează, sînt un loc „mizerabil“.

La Bucures, ti e de mirat distant, a mare între case, scîn-
durile de pe poduri „în tot oras, ul”. Se descrie personalita-
tea lui Ratib-Efendi, s, i, vorbindu-se de vizita secretarului
domnesc, se adaugă că a venit numai „cu complimente
greces, ti, adecă a oferi totul s, i a nu face nimic”.

Trăsura domnească de paradă avea s, ase cai s, i era întovărăs, ită
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de patru ciohodari, dar era din acelea „cum se află o mie
la Berlin”. „Un om cuminte nu-s, i poate închipui cît e de
săracă s, i pretent, ioasă această curte, care t, ine pentru fast
pînă la 3–400 de oameni.“

Ceva mai tîrziu e un călător german care a străbătut
în 1802 Moldova, ajungînd în Bucovina, pentru a trece de
acolo prin Galit, ia spre Viena. Joseph Rohrer a pus în scris,
supt forma a douăzeci s, i una de scrisori, călătoriile sale.

Acest vienez cult, capabil de a îndrepta pe Sulzer în ce
prives, te hotarele Bucovinei, a fost bine primit pretutin-
deni, în oras, e ca s, i la t, ară, unde a văzut vătafii bătîndu-s, i
cu cruzime subordonat, ii. A fost în casa unui Mavrocordat,
cu frumos palat la mos, ie, la un Bals, din Botos, ani, desi-
gur Vasile, cel cu proprietăt, i în Bucovina, care traduce
„un roman” al lui Voltaire s, i are o bibliotecă numai din
asemenea cărt, i. A admirat frumuset, a femeilor, făcînd s, i
unele rezerve. A călcat pragul caselor consulare: a lui Ti-
moni austriacul, a maiorului rus Malinotti, cu femeia cea
învăt, ată s, i as, a de interesantă.

Dar e un om cu gusturi grele de satisfăcut. Decît patul
moale, gătit de arnăut, preferă lavit, a de la han. Se plînge că
e prea pompoasă caleas, ca trasă de patru cai. Vede biserici
proaste cu popi incult, i, afară de unul din Dorohoi, um-
blat pe la Viena s, i Trieste, dar care a uitat mai tot. Muzica
t, iganilor nu-l incintă, s, i-i e silă de robia acestei rase, că-
reia i-ar permite să scuipe pe capră, cu toate consecint, ele,
cum nu îngăduie boierii neumani. Îl oboses, te ceremonia
dulcet, ilor s, i cafelei, pe care o descrie cu de-amănuntul s, i i
se pare că e obiceiul ca după masă boierul să-s, i spele barba
în ligheanul unde cocoana s, i-a clătit gura, oaspet, ii îns, ii
avînd dreptul de a-s, i întinde mînile în acelas, i licvid. Rîde
de basmalele colorate, indiene, care se întrebuint, ează. I se
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pare că în casele unde se scrie pe genunchi uzagiul hîrtiei
e rar. Se sperie de podurile rudimentare, as, a de deosebite
de cele din Bucovina. Doar dacă-i place la Ias, i, mai urît
decît orice oras, german, casa cu trei caturi a lui Mavrocor-
dat, unde va locui noul domn Alexandru Moruzi cel blind,
„prieten al s, tint, ilor“, ca s, i Constantin Ipsilanti, care va face
să se uite zilele „crudului s, i răpăret, ului“ Mihai S, ut, u.

Nu lipses, te însă, alături de reproducerea unui firman
din 16 octombre 1783 pentru sudit, i, oarecare statistică,
însemnîndu-se exact de eît, i florini se exportă cînepa, lina
si alte mărfuri. În Bucovina, cu 259 de sate, se socot 11 – 12
000 de familii.62

III. Ofit, eri ruso-francezi s, i rus, i despre războaiele din
1789–92 s, i 1802–1806

În războiul pe care-l încheie pacea de la Ias, i, în 1793, jucă
un rol militar important generalul de Langeron, emigrat
francez în serviciul Rusiei – ca s, i Roger de Damas63 –, care
ni-a lăsat întinse s, i bogate memorii.

Partea de povestire tehnică – evident cu mult mai în-
tinsă – nu ne prives, te64; vom culege din ea însă ce se ra-
portă la condit, iile, supt toate raporturile, ale t, erilor noas-
tre în cursul acestor douăzeci de ani.

Memoriile încep chiar cu o descriere a Principatelor.
Se dă o privire istorică asupra lor, începînd de la daci s, i

62Bemerkungen auf einer Reise von der türkischen Gränze über
die Bukovina durch Ost-und West-Galizien, Schlesien und Mähren
nach Wien, 1801. Rezumat de d. Scarlat Callimachi, în ziarul Adevărul,
din 10 novembre 1928.

63Pe care-i cunoas, te; Hurmuzaki, Supl. I3, p. 100.
64Însă despre asediul Hotinului în 1788, p. 85 s, i urm.
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de la romani, al căror nume e luat „cu complezent, ă” (!) de
„valahi“: „e sigur că ei par să aibă oarecare similitudine
cu acest popor, as, a de lăudat, dar această similitudine
a scăzut foarte, prin vreme s, i prin regimul la care sînt
supus, i“. Autorul recunoas, te rolul nostru de a fi oprit îna-
intarea turcilor, dar i se pare că socoteala lui S, tefan cel
Mare de a-i primi ca suzerani era poate gres, ită. Regimul
fanariot la care s-a ajuns e judecat aspru, s, i în lipsa de drep-
tate a divanurilor judecătores, ti. Nu se face nici un fel de
escept, ie – vezi însă mai sus cazul lui Moruzi: „voi afirma
că nu există pe pămînt o ceată de ticălos, i mai imundă decît
fanariot, ii“; ambit, ia de a fi domn o plătesc cu milioane, pe
care le iau apoi dintr-o t, ară sărăcită s, i dusă la desperare.
S, i se îns, iră mijloacele de a stoarce bani: confiscat, ii pentru
trădare, scoaterea la mezat a tuturor demnităt, ilor. S, i pen-
tru a sprijini judecata sa Langeron citează cazuri văzute:
la 1808, un Sturdza, ispravnic de Tecuci, mehmendar pe
lîngă generalul rus, se pierde în fat, a unui ienicer, curier
turc, s, i, ridicindu-se în picioare la ivirea lui, îi prezintă „în
genunchi“ pipa cerută. Grecul Apostolachi Stamo, trecut
apoi în serviciul Rusiei, se punea în brînci la Bucures, ti, în
1811, ca să ajute pe Galib, Reis-Efendi, a se sui pe cal65.

Descrierea boierilor, cu îmbrăcămintea lor, cu casele
lor de t, ară, cu călăria lor solemnă, avînd după sine o gloată
în zdrent, e, n-aduce nimic nou. „Tot, i au spiritul fin s, i
tot as, a de plăcut ca s, i vechii greci. . . Sînt, cum se spune
că erau atenienii, vioi, us, urateci, inconsecvent, i, caustici,
neastîmpărat, i, sedit, ios, i66s, i entuzias, ti. Mult, i s, tiu limba
franceză s, i tot, i foarte bine pe cea italiană.” Cunosc bine

65Ibid. p. 73 s, i 353.
66Un Cantacuzino s, i un Catargiu sînt chiar executat, i ca hot, i, s, i

Bujor spune că avea complici boieri; p. 218.
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Constantinopolul, dar pe la 1790 i s-a întîmplat lui Lange-
ron să vadă pe un boier „cu barba deasă s, i lungă“ vorbind
despre Paris, unde nu fusese, cu mai multă pricepere decît
print, ul Gagarin, care locuise acolo67. Pe munteni îi des-
crie ca lacomi s, i risipitori (un loc de ispravnic aduce 7–8
000 de galbeni pe an, cel de agă 15–20 000, cel de spătar 15
000, arnăut, ii lui fiind adevărat, i hot, i, cel de vistier 30–40
000). Dar sînt des, tept, i, buni, s, i în alt regim ar fi s, i ei alt-
fel68. „Femeile sînt frumoase, sentimentale, galante, dar
apatice, rău crescute69 s, i cu put, ină instruct, ie”: că n-ar s, ti
frant, uzes, te e o închipuire a scriitorului s, i că s-ar pricepe
să joace numai hora, care i se pare ridiculă, o alta (el pre-
feră jocul „grecesc”, cu conducătorul în urma căruia merg
femeile unite prin năframele ce t, in). Dealtfel recunoas, te
că, dacă la 1806 mai erau femei în costum oriental s, i jucînd
danturi vechi, o răpede revolut, ie supt ocupat, ie a schimbat
s, i una s, i alta. Se aduc trăsuri din Apus s, i bucătari francezi;
tinerii pun fracul.70

Ca petreceri, nu se îngăduie teatrul, concertul de diletant, i.
Ofit, erii rus, i cari o făceau păreau ciudat, i. Lăutarii repre-
zintă muzica s, i „zece pisici într-un pod sînt mai plăcute
de ascultat decît cei dintîi cîntăret, i din Ias, i”. De literatură
n-au habar, des, i se spune că limba e „dulce s, i monotonă”,
destul de bogată.

Populat, ia de la t, ară, 1 500 000, după ce 200 000 au
pierit din cauza războiului, e solidă s, i, mai ales în Mun-
tenia, îndrăzneat, ă. Femeile, brune, de statură frumoasă,
sprintene, se trec răpede. Casa t, erănească e descrisă după

67P. 75, nota 3.
68P. 182-4.
69Fata lui Manolachi Bals, Catinca, măritată cu Filipescu, fusese

însă crescută la Petersburg; p. 186. Cf. p. 187 nota 2; p. 189 nota 2.
70P. 79.
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realitate; la feres, ti nu sînt geamuri, ci băs, ici. Călătorul
îs, i dă sama bine că „descript, ia acestor case se potrives, te
s, i cu cele din Ungaria, din Banat, dintr-o mare parte a
Poloniei s, i a Ucrainei”. Nu înt, elege însă bisericile, care-i
par „murdare s, i mai put, in împodobite decît grajdurile din
Anglia”.

Oras, ele, urîte, au în Moldova o mare proport, ie de evrei,
pe lîngă cari mai mult, i t, erani. Podurile sînt infecte. Boierii
s, i-au făcut case de piatră, s, i curtea „e foarte mare, dar cu
put, ine podoabe”.

T, erile produc totus, i mult stăpînilor lor: 300 000 de
pias, tri Moldova, T, ara Românească, dublul. Se trimet pe
an 100 000 de oi la Poartă. Aceasta atrage cres, tini doritori
de a le libera. [. . . ]

Ca evenimente, Langeron a văzut balurile de la Ias, i
ale lui Potemchin, cu participarea „damelor ruse care ur-
mau curtea”71 între altele o doamnă de Witt, fata unui grec
sărac, adusă de sot, ul ei, – „cea mai frumoasă femeie din
Europa“. La 10 ianuar 1791 el era pentru întîias, i dată în
Ias, i72, unde văzu pe Potemchin tronînd ca „un sultan pe
atît de vesel, pe cit de afectuos, întrecîndu-se în amabili-
tate, cu curtenii săi”73. „Am petrecut”, adaugă scriitorul,
„ put, ine seri mai plăcute decît acelea cînd hazardul m-a
apropiat de dînsul la las, i”. Moldovenii, poftit, i la baluri
pentru a-l vedea stropit de diamante, erau considerat, i ca
„ultima clasă a supus, ilor lui”. În 1791, „sultanul“ moscovit
dă baluri la Petersburg, s, i Repnin comandă în Moldova.
Langeron revine în iulie la Ias, i pentru a relua serviciu supt
acesta. La Galat, i, Potemchin stă într-o „preafrumoasă”

71P. 92.
72P. 98.
73Ibid.
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casă mobilată de dînsul: bolnav, trece la Hus, i, „sat plă-
cut”, s, i de aici, furios pe tot, i că nu se îndreaptă, trimet, înd
ofit, eri superiori după mîncările lui favorite, se as, ază la
„cerdac”, casă de t, ară departe de Ias, i, cinci verste, pentru
a se însănătos, a s, i a pleca ia Moscova.74

Pornind din Ias, i în septembre, scriitorul nu e de fat, ă
la ceremoniile pentru îngroparea lui Potemchin, mort în
calea spre Nicolaev, la patruzeci de verste de capitala Mol-
dovei75. Aproape de Ias, i, cu un adiutant s, i două slugi,
Rumient, ov duce viat, ă „stoică”76.

În noul război din 1806–12, apoi, Langeron explică tem-
peramentul domnilor: „Moruzi, bun administrator“, sin-
gurul bun; Ipsilanti, de patruzeci s, i cinci de ani atunci, om
de spirit, dar fără judecată s, i consecvent, ă, avînd ambit, ia
de a fi rege al Daciei77 îi sfătuia, „ministrul“ său, marchizul
de St. Aulaire, diplomat ales, „om de treabă, dezinteresat”,
dar de un temperament focos s, i gata de hotărîri brusce.78

Fără să-s, i arate partea, el descrie amănunt, it ocuparea
Bucures, tilor de Miloradovici, după rezistent, a celor trei
sute de „arvat, i” sau „arnăut, i”, la Radu-Vodă79: capetele
turcilor tăiat, i, cu lumînări pe ele, sînt înfipte de alt, i „arvat, i”
la scara curt, ii, pentru intrarea generalului.

S, i el era la Bucures, ti, asistînd la balurile care serbă-
toreau biruint, a. Numai la 18 decembre 1806 părăses, te
oras, ul80. În ianuar 1807 era la Bender, unde generalul
Hitrovo fură „grîne, lemne de construct, ie s, i tot ce putea

74P. 184.
75P. 105.
76P. 106.
77P. 109.
78Ibid. Cf. s, i p. 135, 189. Despre consulul francez Reinhard, p. 113.
79P. 116.
80P. 118.
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servi la utilitatea s, i împodobirea caselor s, i mos, iilor sale la
Odesa”81. Tot as, a face s, i cneazul Cantacuzino, care con-
duce amestecul de greci, moldoveni s, i rus, i din care, la
Odesa, Richelieu făcuse un corp de voluntari.82

Luptele din Basarabia sînt descrise deci de un martor
ocular. Langeron se bate la Ismail. El vede cum locui-
torii turci din cetăt, i, des, i se supun, sînt dus, i ca robi în
Rusia83. De aici excelente descrieri, ca aceea a Chiliei. În
acelas, i timp însă destăinuies, te s, i intrigile de la Bucures, ti,
rolul lui Constantin Varlam, fost ofit, er rus în 1769 s, i s, ef
al partidului favorabil ocupat, iei, compus din Ghicules, ti,
Grădis, teni, Brâncoveni s, i Nenciulescu84, al lui Constan-
tin Filipescu, a cărui fată n-a fost amanta părăsită a lui
Miloradovici85, ci sot, ia lui86. El cunoas, te aici s, i pe „mi-
cul” Ledoulx, fiul unui cofetar din Moscova87. Zugrăves, te
spaima bucures, tenilor cînd s-a aflat de mars, ul turcilor
contra ora s, ului lor s, i recunoas, te meritul lui Miloradovici
de a fi oprit panica88. I se dă pentru aceasta o sabie de aur.

În septembre 1807, Langeron se retrage din ordin de la
Ismail, în salutul cavaleresc al turcilor. Dar rămîne, după

81P. 120.
82P. 121. S, i un Ghica în armata rusească; p.131 –2, 175. Un maior

Corbea comandă regimentul nobililor din Cherson (p. 147). Erau acolo
„bandit, i sirbi sau valahi s, i moldoveni“ (ibid). Pentru pandurii lui Curt,
p. 164; ei iau Lom, Cimbru si Rahova; p. 299 s, i nota 1, p. 360.

83P. 126.
84P. 184, 320, 323.
85P. 134, 138, 158 nota 2, p. 159, 161, 184, 187, 189, 190, 193, 197, nota

1, 199 – 200, 207, 215, 216. E vorba s, i de jaful lui Manuc beiu, p. 185,198
nota 1. Pentru Băltăret, u, p. 187, nota 1.

86În partidul lui, Hagi-Moscu, Facà, Romanit, i, Belu, „Stezzio”,
Manu; p. 186. Pentru Văcărescu, „nul” s, i bet, ivul Mitropolit Dosoftei, p.
188.

87P. 146, 156, 186, 323.
88P, 139 – 40, 142.
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alt ordin, în Basarabia. Se stabiles, te apoi la Fălciu, unde
vine s, i Prozorovschi. Ajunge a cunoas, te astfel pe „prezi-
dentul divanului”, Cus, nicov, s, i pe boiernas, ul Crupenschi,
„tînăr fin. dibaci, dezghet, at, moral, interesat”89, pe Ro-
seti Roznovanu, „cel mai bun cap din toată Moldova”, s, i
alt, i boieri90. A văzut la Ias, i pe fos, tii voluntari cerînd de
pomană91.

Află t, ara complet ruinată: Focs, anii, Rîmnicul, Buzăul
pustii, locuitorii fiind la munte, s, i numai trei case în tîr-
gul Troian92. El însus, i are lagărul la Tabac în apropiere93.
Descrie s, i pe negociatorii cei dintîi ai păcii cu turcii94; era
atunci la Ias, i, în casa lui Cutuzov95. Totus, i prezintă pe
larg Brăila96. În april se afla din nou la Tabac s, i încerca
Ismailul. Căpătă apoi „corpul de rezervă”, menit a ocroti
Principatele s, i a preveni un eventual atac al austriacilor97.
E sigur că „a salvat Muntenia”, căpătînd recunos, tint, a îm-
păratului98.

Îl găsim la Bucures, ti în ziua de 5 august 1809, venind
din Galat, i99. Expune însus, i opera lui de refacere. În Olte-
nia generalul Isaiev, care trăia cu o greacă, considera t, ara
ca o „mină de aur”100: vama putea să deie 25 000 de gal-

89P. 151.
90Ibid. Un Hrisoverghi, p. 168.
91P. 152. La Fălciu, bolnav, p. 153, 155.
92P. 153.
93P. 154.
94P. 155. s, i urm.
95P. 159. Pare a cunoas, te s, i Severinul; p. 163, nota 1.
96P. 165.
97P. 172-5.
98P. 175, nota 1.
99P. 188-9, 190.

100P. 193.
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beni pe lună, 5–6 000 numai de la Zimnicea101. Langeron
merge s, i acolo, s, i Cernet, ii ars, i îi par a fi fost un oras, fru-
mos. Cunoas, te pe panduri, cari trebuiau să formeze s, i un
corp de bulgari102. La întors, trece pe la Turnu Măgurele.
Cu put, inele trupe ce are încearcă posibilul, s, i aceasta des, i
bolnav greu, pe mîna medicilor greci. Totus, i are curajul
de a da o luptă biruitoare la Frasina.

Din Muntenia apoi el se cere la Bagration în Bulga-
ria, la Silistra, unde act, iunea rusească nu reus, es, te, s, i apoi
în Dobrogea. Mai tîrziu colaborează cu Camenschi, în
aceeas, i provincie la Hîrs, ova103. I se încredint, ează s, i lua-
rea Silistrei. Continuînd campania, el e acel care prinde
la Razgrad pe Scarlat Callimachi, „om foarte blînd, foarte
politicos s, i destul de instruit”, pe care-l trimete la Har-
cov104. La asediul S, umlei are o parte put, in însemnată, dar
capătă apoi misiunea de a lua Rusciucul s, i Giurgiul. Cin-
stea se dădu lui Camenschi, primit triumfal în Bucures, ti;
cît despre Langeron, el trecu, în novembre 1811, prin Ias, i,
la Petersburg.

Întors, primes, te conducerea interimară a întregii ar-
mate. Aici află, după exilarea familiei Filipescu, ca stăpîn
pe Varlam, care exilează pe un Văcărescu s, i pe un Ghica105.
Peste put, in era să-l înlocuiască bătrînul Cutuzov, care ex-
puse îndată scandalul legăturilor sale cu d-na Gulianò,
apoi d-na Levent, i, fiică a unei Bărcănes, te, în vîrstă de pa-
trusprezece ani, nepoată a lui Varlam106. În acest timp

101Ibid., nota 1.
102P. 194-5.
103Descrierea ei, cu moscheile, căsut, ele de lemn văruite, grădinile

s, i micile prăvălii, p. 239.
104P. 251, nota 1. Cf. p. 259.
105P. 321.
106P. 327, 38l-2.
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Zass pradă la Craiova, unde strînge în două but, i 60 000 de
galbeni în aur107. Noul comandament dădu însă ordin de a
se crut, a nenorocita t, ară. Dar o bandă de jăfuitori îl încun-
jură, s, i caimacamul cel nou la Craiova, „contele” Dudescu.
avea cea mai urită reputat, ie, ca fost corespondent al lui
Pazvantoglu; după Langeron, vistierul Samurcas, merita
executat: agent, ii lui biciuiau copiii s, i puneau femeile pe
cărbuni. Bezak, viitorul consul, Coronelli, „regele bulgari-
lor”, fură. Crupenschi nu era mai bun ca dîns, ii. Ciceagov,
venit în ajunul păcii, puse pe Nenciulescu în locul lui Var-
lam108.

În 1828, alt război era să mai aducă pe la noi pe bătrînul
general: el va mărturisi că a găsit o altă generat, ie, de care
s-a despărt, it numai cu lacrimi de recunos, tint, ă109.

Sarcina de a încheia pacea cu turcii a fost încredint, ată
de t, arul Alexandru, nerăbdător, amiralului Ciceagov, bine
cunoscut s, i prin legăturile lui cu Pavel I s, i prin partea pe
care a avut-n pe urmă în apărarea Rusiei contra lui Napo-
leon. Memoriile lui, redactate în limba franceză, cuprind
s, i ele deci lămuriri, care se pot adăugi ia acelea pe care le
prezintă Langeron110.

Din ele aflăm că t, arul însus, i cunos, tea „excesele trupe-
lor ruses, ti în Moldova s, i în T, ara Românească”, excese care
„au exasperat pe locuitori”, „indulgent, a s, i intriga” care stă-

107P. 327, 365, nota 1. Lingă el secretarul grec Mavros, viitorul general
Nicolae Mavros (p. 357) s, i tatăl lui Cezar Bolliac, medicul Bogliaco,
proprietar de club (p. 382), căsătorit cu o bucures, teancă.

108P. 389.
109P. 184, nota 1; cf. p. 343, nota 1.
110Trei edit, ii mai vechi incomplete: Berlin, 1855 s, i 1858. Leipzig,

1862; apoi în Bibliothèque russe, VII, 1862; edit, ie integrală de Charles
Gr. Lahovary, Mémoires de l’amiral Paul Tchitehagof, Paris-Bucures, ti,
1909.
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pîneau totul, incapacitatea lui Cutuzov, lipsit „de energie,
de bunăvoint, ă, de răpeziciune în execut, ie”, fiind prea bă-
trîn s, i avînd un caracter rău. Plîngerile locuitorilor fură
încredint, ate lui Ciceagov, cu observat, ia: „nu pot să mai
sufăr asemenea grozăvii”, ceea ce face să i se atribuie de
noul guvernator vestita propozit, ie, pusă în sama multora:
„Li voi lăsa ochii să plîngă”.

Ca ajutător amiralul îs, i ia pe pribeagul moldovean
Sturdza, fost vistier, rudă cu Moruzes, tii, om crescut, cum
s, tim de aiurea, în Germania, la Lipsea. Fiul lui, Alexandru,
s, i el alipit la misiune, vorbea s, i scria cinci limbi: viitorul
secretar imperial e cunoscutul cugetător s, i scriitor politic
Alexandre de Stourdza.

Informat, ii despre t, erile noastre le-a mai luat de la un
Barozzi, dintr-o familie levantină, care încă din secolul al
XVIII-lea avea misiuni pe aici111. A cunoscut s, i pe Chirico,
consulul rus din Bucures, ti, pe Nedoba, agentul din Serbia,
pe Fazardi, pe Minciaki s, i pe Pini. S, ef al cancelariei era
Capo d’Istria, viitorul pres, edinte al Greciei înviate care avu
astfel s, i dînsul prilejul de a cunoas, te t, erile noastre, unde
mai tîrziu, într-o situat, ie mai înaltă, ava legături cu Vodă
Caragea, căruia-i dădu cea dintîi s, tire despre „Eteria filo-
musilor” ca despre o societate culturală pentru cres, terea
europeană, în Apus, a tinerilor greci talentat, i112.

„Comandantul în s, ef al armatei Dunării, flotei Mării
Negre s, i guvernator general al principatelor Moldova s, i
Muntenia”113 pleacă din Petersburg la 20 april stil vechi
1812. În memoriile sale el consacră un capitol întreg răz-

111Iorga, Acte s, i fragmente, II, p. 346.
112V. Karadja, în Revista istorică, pe 1921, p. 181 s, i urm.
113Cf. Revue contemporaine din 15 mart. 1855 (la Lahovary, ed. ci-

tată).
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boiului pe care venea să-l încheie. Constată întîi că el a
plecat de la nepriceperea s, i graba germanului Budberg,
ministru al afacerilor străine, după ce ambasadorul la
Constantinopol, Italinschi, căpătase toate satisfact, iile po-
sibile. În tot cursul ocupat, iei, generalii rus, i se mîncară
unii pe alt, ii. Prestigiul armatelor imperiale dispare altfel,
s, i, după nesuceesul de supt Ismail, boierii ziceau Merge-
indărăt lui Meyendorf, făcîndu-i s, i cîntece, o îmbogăt, ire
a cunos, tiint, ilor despre literatura politică a timpului. Mi-
chelson poartă război cu Vodă Ipsilanti mai mult decît cu
turcii. Prozorovschi, dus, man al „grecilor”, la optzeci de
ani nu putea fi ridicat din as, ternut decît prin păhare de
maderă s, i frict, iuni. Ar fi vrut să treacă Dunărea la Galat, i
s, i „să meargă spre Constantinopol”! Se vorbes, te s, i de ri-
sipirea corpului românesc format de Ipsilanti; neplătit, i,
soldat, ii se întorc la vetre ori dezertează la turci. Trece-
rea Dunării supt noul comandant Bagration aduce urgia
asupra malului bulgăresc, oras, e s, i sate fiind nimicite fără
nevoie s, i mii de locuitori adus, i de cealaltă parte a fluviului
ca să moară de lipsă. „As, a se ajunse a se îns, ela sperant, a
popoarelor care pînă atunci as, teptau armatele noastre ce
trebuiau să le libereze de relele de care erau coples, it, i de
douăzeci de ani prin războaiele lăuntrice intre cîrjalii s, i
aianii Rumeliei.”114 În principatul muntean, chiar în cur-
sul unui an, mai 1809 – mai 1810, trec în spitale peste o sută
de mii de bolnavi ai foametei s, i suferint, ilor ce-o urmează.

Furios pe români, ca s, i cum ei ar purta vina, soses, te
Camenschi fiul. S, i el, în noile operat, ii peste Dunăre, stră-
mută peste 40 000 de locuitori ai malului drept, cu aceleas, i
triste rezultate. Boierii trimet tot ce au la Sibiiu; sătenii
se gătesc a fugi s, i ei în Ardeal. Mitropolitul Ignatie, un

114et les ayans [sic!] de Roumélie; p. 370.
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grec, care, afiliat la Eterie, se retrage apoi la Pisa, cercetă
pe generalisim ca să-i spuie desperarea credincios, ilor săi.
Aceasta aduse o îndreptare, s, i Camenschi ar fi ajuns astfel
„idolul” românilor, cînd moartea-i ia pe pămîntul lor.

Cutuzov ar fi fost mult, ămit că are „s, ănt, ulet, ul” (petit
fossé) al Dunării ca garant, ie. Soarta-l serves, te însă cînd
trupele marelui vizir sînt închise în insula Slobozia, lîngă
Giurgiu, de generalul Marcov. Era vorba de granit, a Sireti-
ului pe care sultanul o refuză hotărît.

Sosit la Ias, i, în ziua de 31 april, Ciceagov nu bagă de
samă că pres, edintele divanului moldovenesc, senatorul
Milas, evici, dă de s, tire lui Cutuzov, cu îndemnul de a iscăli
cît mai răpede pacea, – ceea ce se s, i face.

În calea spre Bucures, ti, află case părăsite, păduri pline
de bejenari; [. . . ] Os, tile în cartiere prăpădesc t, ara; disci-
plina lor e cu totul scăzută; bolile se încuibaseră s, i în trupe;
la Divanuri viermuiesc consilieri, revizori, interpret, i, se-
cretari; proviziile sînt furate de contabili, as, a încît t, ara, cu
un venit de „peste 1 500 000 de galbeni“, nu poate hrăni o
armată scăzută. O rechizit, ie de cinzeci de care înseamnă
în realitate două sute, ba chiar cinci sute115. S, i totus, i t, ara
e o „mină de aur”, capabilă de a da anual vreo douăzeci de
milioane de ruble în argint, o cincime din ce dă Rusia. În
capitala munteană e o Capuă; [. . . ].

Ciceagov încearcă îndreptări: cantonamente sănătoase
lîngă magaziile de provizii, restabilirea autorităt, ii divanu-
lui, înfrînarea hot, ilor, supravegherea vămilor, îngrijirea
product, iei, care constă mai mult în porumb, fiindcă el
cere lucru de douăsprezece zile, căci pine mănîncă doar
boierii, negustorii bogat, i, iar restul griului se exportă. Se
gîndea s, i la o armată românească, supt un s, ef bun, s, i re-

115Locuitorii răscumpără carul cu doi-trei galbeni de fiecare bou.
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dactă un „proiect de organizare”, la răscoala în Bulgaria s, i
Bosnia, la un mers spre Adriatică. Voia să facă s, i o hartă a
Principatelor. Mitropolitul, pe care-l prezintă ca om „fără
prejudecăt, i”, avînd legături în Grecia s, i pînă la Ali-Pas, a de
Ianina, pe lînga care trăise fără a se putea împăca, departe
de a fi trecut în Rusia pentru că fusese arătat cu mîncă-
tor de carne în post, e întrebuint, at ca să cîs, tige de la Aii
încredint, area că nu va lupta contra rus, ilor s, i va opri s, i
pe fiii săi, din armata otomană, de a lupta, atacînd chiar
pe alt, i pas, i, credincios, i. În schimb, l-ar fi făcut „rege al
Epirului”. Se capătă s, i asigurările pas, ei de Vidin. Peste
Prut Ciceagov a trimis pe bătrînul Sturdza ca „guverna-
tor civil al Basarabiei s, i al părt, ii din Moldova cedate de
Poartă”, cu un regulament special: va trebui, spunea ei,
că de acolo să se lucreze s, i asupra spiritului populat, iei ve-
cine (23 iulie). În iulie însă greutăt, ile din Rusia aduceau
chemarea în sprijin a armatei Dunării, – abia 35 000 de
oameni după stabilirea micelor garnizoane în cetăt, ile de
apărat. La 13 august, Ciceagov ies, ea din Bucures, ti, tre-
cea la Giurgiu, Brăila s, i Ismail, dar el alergă la Ias, i cînd
primi vestea că austro-francezii ar sta să între în Moldova.
Neadeverindu-se s, tirea, părăsi definitiv Principatele.

IV. Războiul ruso-turc din 1806–1812 în descrierea
călătorilor străini

Veacul al XIX-lea s-ar putea începe s, i la noi de pe la 1791,
cînd în cererea boierilor munteni de a nu mai fi considerat, i
ca locuitorii unui „sangeacat sau pas, alîc”, căci mai cu-
rînd i-ar înghit, i pămîntul ca pe cei din Lima sau Lisa-
bona, ci ca „nat, ie valahă”, se vede înrîurirea imediată a
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ideilor revolut, iei franceze. S, i îndată, la 1802, vedem pe
boierii Moldovei plîngîndu-se de aceleas, i abuzuri turces, ti,
provocîndu-se la aceleas, i drepturi tradit, ionale s, i dorind
acelas, i regim orînduit, „de stat” constituit, avînd deci s, i el
o constitut, ie, care va fi t, inta tuturor revendicărilor, în timp
de două generat, ii, deopotrivă însuflet, ite de gîndul refor-
melor, pînă la triumful acestor idei de refacere s, i restituire
în dreptul cel vechi, îmbrăcat însă în formele nouă ale vea-
cului, prin „Regulamentul Organic”, deci constitut, ional,
de la 1834. Pe urmă o literatură modernă avîntată va duce
mai departe idealul unei nat, iuni care acum se va simt, i
una singură, peste hotarele Principatelor întîi, peste cor-
pul chiar al Imperiului otoman, în care ne t, inea sila, pe
urmă.

Asemenea fenomene sufletes, ti, adesea greu de obser-
vat s, i care, mai ales, dat fiind scopul s, i riscul urmăririi
lui, trebuiau ascunse de străin, afară de cazul cînd acesta
însus, i era un init, iat, un îndemnător s, i un sprijinitor posi-
bil se întîlnesc, fires, te, put, in s, i tîrziu în paginile călători-
lor, preocupat, i de colorate sau bizare lucruri interesante,
fără a cheltui multă vreme pentru a-s, i da samă de unde vin
aparent, ele s, i spre ce t, intă se îndreaptă realitatea acoperită
de dînsele. Dar, în ce prives, te prefacerea după Apus în
clădirea casei, în port – mai ales s, i mai curînd al femeilor
–, în felul de petrecere, în ceremonii s, i pompe, acestea sînt
lucruri care se observă imediat s, i a căror pomenire, plină
de recunoas, tere, de mirare sau, mai adesea, de ironie, se
întîlnes, te de la unul din vizitatorii străini la celalt.

Am văzut s, i cu atîtea alte prilejuri că aces, ti vizitatori
vin la noi, nu pentru noi, pentru încetul proces de trans-
formare al viet, ii noastre nat, ionale, s, i nici, deocamdată,
pentru a cunoas, te bogăt, ii la a căror exploatare ar voi să

713



participe, ci pentru evenimentele de politică generală, pen-
tru conflicte mondiale, care se petrec pe teritoriul celor
două t, eri românes, ti. Veacul al XIX- lea nu prezintă însă
nici unul din aceste evenimente pînă la acel război ce se
deschide la 1806 între rus, i s, i turci, supt pretextul că sul-
tanul a călcat garant, iile acordate prin tratate Principa-
telor, înlăturînd domnii bănuit, i de trădare fat, ă de rus, i,
dar, în realitate, din dorint, a lui Alexandru I de a participa
la împărt, irea de pămînturi pe care o deschide glorioasa
aventură napoleoniană.

Altfel, un rus, consilierul de colegiu Pavel Sumaro-
cov, va putea vorbi în 1799 numai de Basarabia, s, i, anume,
de ambele maluri, mărgenite cu înalte ierburi, pe care le
pasc cirezi, ale Nistrului: Tiraspolul, plin s, i de români,
Benderul, cuib turcesc, Mălăies, tii, cu femeile care merg
torcînd, cu alte localităt, i de moldoveni pînă la Dubăsari,
unde, iarăs, i, ei nu lipsesc116.

De la diplomat, ia franceză întrebuint, ată în Orient de
Napoleon I pentru scopurile, foarte mari, dar lipsite de
baza necesară s, i chiar de o definire suficientă, pe care el le
avea fat, ă de Imperiul otoman, ni vin singurele s, tiri – afară
de ale generalului francez în serviciul Rusiei, Langeron,
de care ne-am ocupat mai sus – pe care le avem asupra
înfăt, is, ării Principatelor în cursul acestui război de s, ase
ani, menit să se termine cu pierderea Basarabiei.1

Cine scrie e sot, ia germană a diplomatului francez Re-
inhard, fost ministru la Florent, a s, i în Elvet, ia, căruia i se
încredint, ase tocmai în anul hotăritor 1806, la 18 mart117, o

116Original german din 1802, traducere suedeză din 1805. Notit, ă de
d. C. Karadja, în Revista istorică pe 1928, nl. octombre-decembre.

117Hurmuzaki, Supl. I3, p. 344, no. CDLXXVII.
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misiune specială la Ias, i118.
Reinhard, cu sot, ia s, i cu un copil, întră în t, inutul lo-

cuit de români pe la Seghedin s, i urmează calea pe care
o cunoas, tem. S, i scriitoarea vede hot, i în furci s, i aude
de isprăvile bandelor, a căror alcătuire era determinată,
cum s, tim, de abuzurile administrative s, i de o grea tiranie,
nat, ională s, i socială. „Valahii”, în care presupune slavi, îi
apar servili fat, ă de autorităt, ile care-i apasă; s, i ea vorbes, te
de preot, ii lor ignorant, i. În Banat îi place, în treacăt, doar
parcul contelui S., din familia contesei de care vorbesc că-
lătorii germani. Pe la Lugoj, ea se îndreaptă spre „poarta”
Ardealului s, i întră în această provincie pe la Dobra, care i
se pare un „sat mizerabil», mai ales că diplomatica familie
e redusă a dormi pe două maldăre de fîn. Este totus, i s, i o
bătrînă contesă maghiară, a cării aristocratică ocupat, ie e
să crească porci. Orăs, tia-i apare însă ca un orăs, el civilizat.
În legătură cu bunul otel pe care-l află aici. Sas-Sebes, ul e
numai pitoresc. Sibiiul, părăsit de guvern, care s-a mutat
la Cluj, îs, i păstrează primblările.

La Turnu-Ros, u, unde din partea Austriei are paza hota-
rului un maior cu sot, ia germană, se înfăt, is, ează, cu compli-
mente orientale pentru ministrul francez, mehmendarul
numit de domnul muntean. T, ara sperie pe călătoare. La
cel dintîi popas, stăpîna casei se mută în „grajd” pentru a
face loc oaspet, ilor, dar patul lor nu e numai lavit, a acoperită
cu o scoart, ă. De aici alaiul, cu doi tatari, doi arnăut, i, paz-
nici, mehmendarul s, i s, aizeci de cai, ajunge la „S, irt, ”, care
ar putea să fie S, uici, în Arges, . Aici se prezintă ispravnicul
călare, cu o întreagă suită, care, la capătul discursurilor de
întîmpinare, după obiceiul locului, ia mina lui Reinhard

118Une femme de diplomate. Lettres de Madame Reinhard à sa mère
(1798–1815), Paris,
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s, i o sărută. În casa boierească unde i s-a păstrat locuint, ă,
nu s-ar fi aflat, pe lîngă măreat, a sobă, decît o canapea.

La Arges, i se vorbes, te călătoarei de Neagoe Basarab, de
legenda ves, nicită prin cîntec. La biserica, foarte stricată,
lucrează doi zugravi, – amănunt interesant; călugării, cu
toată prezent, a acolo a unui episcop de valoarea culturală
a lui Iosif, nu s, tiu nici o limbă.

Mai rău e la Pites, ti, tîrgus, or cu străzile înguste. Casa
boierească e plină de plos, nit, e s, i ministrul francez, despe-
rat, cere imperios să se treacă peste tot planul călătoriei
pentru a pleca imediat spre Bucures, ti. În cale se semna-
lează „aspectul-féodal” pe care-l are castelul brâncovenesc
de la Mogos, oaia.

La Bucures, ti, gazda e iarăs, i într-o locuint, ă de boieri cu
sobă în mijloc. D-na Reinhard se plinge că în casa cu multe
divanuri, pe care se tologesc s, i slugile, nu află oglindă, nici
masă de scris. Se primes, te vizita consulului francez de
Saint-Luce, a senatorului Ledoulx, a boierilor. „La izvoare”,
adecă la Herăstrău, din caleas, că, ea poate să vadă pe ele-
gantele capitalei fanariote în rochii care i s-au părut de
modă grecească, călduros blănite s, i vara, s, i avînd pe piept
un supt, ire fichu.

La audient, ă, în trăsură de gală, cu s, ese cai, ministrul
se află alături de Ledoulx, pe cînd consulul conduce pe
sot, ia lui. Ea trece printr-o curte cu găini s, i grajduri. Salele
străbătute pînă la gineceul doamnei, pînă la „harem”, sînt
întunecoase, rău podite, îngrămădite cu slugi. Ici s, i colo,
prin odăile date cu var s, i avînd la feres, ti perdele proaste
ros, ii, cîte-o oglindă.

Dar sot, ia lui Constantin Vodă Ipsilanti, restabilit prin
voint, a împăratului rusesc, în posesiunile căruia, după ce
fusese ca un rege dacic, va avea să-s, i isprăvească viat, a
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de pribeag, arată „a fi fost foarte frumoasă”: o s, tim deal-
minterea din portretul care înfăt, is, ează pe această odraslă,
cu fat, a rotundă, grasă, cu ochii mari, cu sprîncenele îm-
binate, a neamului Văcăres, tilor. E îmbrăcată european,
într-o rochie de crep ros, u. Fetele de casă poartă vechiul
ves, mînt de curte; ca ele sînt s, i domnit, ele. Pentru Sainte-
Luce s, i tălmaciu s-au pus scaune; fetele stau pe margenea
divanului; doamna s, i vizitatoarea se as, ază greces, te dea-
supra, iar, cînd apare Reinhard, cu postelnicul, se ridică
în picioare pentru a saluta. Persoanele princiare nu s, tiu
destul frant, uzes, te pentru a putea purta o conversat, ie. În
schimb, cu s, ervetul la gît, d-na Reinhard ia dulceat, ă s, i
cafea, e stropită s, i afumată cu parfumuri.

A doua zi, pe căldura amiezii de 16 iulie, masă la curte.
Vizitatoarea e as, ezată intre doamnă s, i mătus, a ei, care s, tie
italienes, te. O interesează mai mult vodă. . .Print, ul Ipsi-
lanti are o fizionomie interesantă; trăsăturile. . . sînt fine
s, i tipul grecesc; expresia e din cele mai atrăgătoare, s, i i-
ar cîs, tigă desigur simpatia stăpînului lumii; privirea lui
spune mult, des, i mai mult ascunde. Mi-a vorbit în limba
noastră, pe care o vorbes, te curent. S-a interesat de călă-
toria noastră s, i a făcut să reiasă deosebirea moravurilor
noastre”. . . „– O să vă placă mai mult la Ias, i, unde totul
amintes, te Europa civilizată.” S, i, mai departe, după ce
spune că, în două audient, e, domnul a întrebat pe Reinhard
dacă Napoleon are, cum crede el, ceva împotriva lui, pe
care, dealtfel, l-ar putea strivi: „Hospodarul face impresia
unui om foarte des, tept, cunoscînd în cele mai mici amănu-
nte politica Europei; e ambit, ios, viitorul îl nelinis, tes, te, s, i
purtarea i se îndreaptă numai după socoteala interesului
personal”. Pare a se teme, cum o arată postelnicul, de un
război, care în adevăr era să izbucnească în toamnă.
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La plecare, prin aceias, i postelnic s, i prin secretarul
doamnei, Reinhard capătă o tabachere cu diamante, sot, ia
lui două cas, mire, pe care binevoies, te a le găsi frumoase.
Cum tabacherea valora 2 000 de lei, ministrul francez o
lasă lui Parant, agentul francez119, cu expresia părerii de
rău că instruct, iile ce are nu-i îngăduie a o primi. „Îmi făce
plăcere să recunosc”, as, a se încheie scrisoarea, „că valahii
ne-au arătat totdeauna cea mai mare prevenient, ă s, i că
erau recunoscători de cea mai mică atent, ie ce li se arăta.”

Drumul spre Ias, i trece peste cîmpul de bătălie de la
Rîmnic, unde mehmendarul arată vechile trans, ee năpă-
dite de bălării. Ici s, i colo turme; în locuri mlăs, tinoase
ciobani stau în cus, ti de răchită, la care se suie pe scară.

La jumătate de ceas de Focs, ani se înfăt, is, ează ispravni-
cul cu un alt mehmendar, tînăr de bune maniere. Aceeas, i
primire solemnă, aceleas, i complimente. Moldovencele
vin în rochii apusene să roage pe oaspet, i a-s, i amina pleca-
rea mai departe. Ea se face numai a doua zi: doamna-s, i
trimisese caleas, ca pentru sot, ia ministrului, căruia, de la
Paris, Talleyrand nu-i recunos, tea decît calitatea de consul-
general120; secretarul o întrebuint, ează. La fiecare popas,
se află din biels, ug păsări s, i plăcinte.

La Galata as, teaptă trăsurile de ceremonie, cu perne
de brocart, de aur, s, i alaiul. Cu toată ploaia s, i noroiul, tre-
buie să se urmeze ceremonialul. Intre ostas, ii de curte, cu
uniforme albe, iar în cap căciuli, Reinhard se înfăt, is, ează
cu consulul, avînd lîngă el pe secretariul Fornetti, viitorul
consul: lîngă sot, ia lui e cancelariul Martin.

Doamnei Reinhard nu-i plac nici podurile sparte ale
străzilor: nici „lugubrul“ otel al consulatului. Aici are să

119El moare la treizeci de ani, în novembre.
120Hurmuzaki, Supl. I3, p. 347, no. CDLXXXI.
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instaleze frumoasa mobilă de Viena, s, i va avea răgaz să se
certe cu slugi dintre care numai unul s, tie frant, uzes, te, dar
nu e de ispravă.

În palatul provizoriu al domnului – celait e aproape
gata – are loc audient, a; casa e aproape goală, fără covoare
măcar. Alexandru Moruzi cîs, tigă s, i el, de la început, sim-
patia sot, iei diplomatului francez: e un om bine văzut la
Poartă, care t, ine cu sultanul reformator el însus, i o corespondent, ă
secretă. După ce a cetit scrisoarea lui Talleyrand, el vorbes, te
în taină despre marile pregătiri ale rus, ilor, cari vor să
treacă prin t, erile noastre în Serbia revoltată; se plînge
de bănuielile că ar t, inea cu dîns, ii121. Reinhard crede că
poate da asigurarea unei eventuale intervent, ii militare
franceze. Se observă în lumea boierească lipsa cadourilor
domnes, ti.

Mai mult îi place însă călătoarei de doamnă, care, des, i
bunică, „e încă foarte frumoasă; are grat, ie s, i maniere plă-
cute”, e plină de „bunătate înnăscută”; vorbes, te cu farmec
în limba franceză, „s, i literatura noastră nu-i e necunos-
cută“. Ea as, ază pe vizitatoare lîngă dînsa, pe divan, s, i
acesteia i se pare că ar fi „la o curte din Europa”. Doar
fetele din casă dacă, mirîndu-se de rochiile străinei, le s, i
pipăie.

Lumea-i pare obosită, strivită de robie. Lenes, i ca oa-
menii de sud, tris, ti ca acei din nord. Nici o fat, ă veselă,
nici un rîs pe stradă. Se hrănesc insuficient, din usturoi
(sic), pepeni, fructe crude, pîne grea. Negot, ul îl au în mîini
greci s, i nemt, i ambulant, i, evrei, „cari strîng mult, i bani, dar
cari sînt as, a de răspingători, de nu-t, i vine să cumperi de la

121Pasagiul (p. 209) e neclar în traducere. Nu înt, eleg ce raport poate
avea ambasadorul francez Sébastiani cu cabinetul din Berlin s, i ce legă-
turi puteau exista între fanariot, ii nos, tri s, i „politica Prusiei”.
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dîns, ii”. Împărt, it, i în trei clase, cu bărbi după rang, boierii,
în sujbă pe un an, se închină unii altora, cu sărutări de
mini s, i de poale, iar tot, i, lui vodă.

Femeile sînt „foarte plăcute; de înfăt, is, are drăgut, ă (ave-
nantes) ca italiencele, dar nu poate fi vorba la ele de o ade-
vărată cres, tere”. „Obiceiuri italiene”: somn după amiazi,
plimbare „la o vălcea unde e chios, cul doamnei”, ori la Co-
pou, între stejari, „unde Domnul a pregătit un plăcut loc
de întîlnire în margenea unui izvor”. Se opresc cales, tele
ca la Apele Dulci lîngă Constantinopol, se scot pernele s, i
doamnele se as, ază pe iarbă.

„Nu e teatru, nici alt loc de adunare.” Seara, se joacă
cărt, ile. Prilejuri de petrecere sînt nunt, ile. Astfel aceea pe
care a văzut-o la curte, mireasa plecînd genunchiul înain-
tea doamnei, care o ridică s, i o sărută pe frunte. Domnul
aduce pe mire. Sala tronului slujes, te de biserică; mitro-
politul oficiază. „Isaia dănt, uies, te” îi pare un joc de urs, i.
Joacă s, i cutare femeie care stă să nască, s, i peste cîteva zile
d-na Reinhard o află în pat cu perdele s, i perne de mătase,
avînd galoane s, i franjuri de aur, despletită, dar în rochie
de satin alb cusută cu aur s, i împodobită cu pietre scumpe;
leagănul e o minune. Nunt, ile t, in trei zile.

Dintre consuli, familia Reinhard are legături cu Ham-
mer, orientalistul, viitorul istoric al Imperiului otoman,
care s, i-a adus mobile de la Constantinopol s, i face să-i vie
publicat, ii. Consulul rusesc, Bolcunov, e un „fanfaron“, cu
care relat, iile nu sînt bune. Peste put, in, cînd se petrece
schimbarea domnilor, apare s, i agentul extraordinar al
Rusiei, grecul Rodofinichin, întrebuint, at ca agent s, i în
Serbia; la balul dat de Hammer în ziua de 4 octombre, el e
„eroul zilei”, s, i uniforma lui plină de decorat, ii atrage toate
privirile: mic, negru, vorbes, te us, or s, i mult s, i se zbuciumă
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necontenit; nu se încurcă să critice pe boierii „trîndavi”.
Cînd Poarta izgones, te, pentru bănuieli de trădare,

după îndemnul lui Sebastiani, pe Ipsilanti s, i pe Moruzi,
acesta protestă de sentimentele lui franceze. Doamna,
care se gătea să între în palatul cel nou s, i căreia-i murise
unul din copiii mai mărunt, ei, e foarte necăjită, des, i ase-
menea schimbări nu sînt noi pentru dînsa. Familia pleacă
la 1 septembre, cu favoritul lui vodă, boierul Manu. Boierii
regretă pe Moruzi, s, i poporul „l-a întovărăs, it cu binecu-
vîntările lui, aruncînd pîne s, i flori în cale-i ca să-i arăte
cîte nenorociri a ajutat el în t, ară”. Doamna se pornes, te pe
urmă spre a-l găsi la Varna. Cît despre Ipsilanti, el „se pre-
gătise de mult» s, i, supt pretext că merge la Afumat, i, trece
prin Ardeal spre Rusia, lăsînd în urmă „garda” neplătită s, i
gata de răscoală.

După un interegn, în care zilnic boierii t, in divan, prezidat, i
de mitropolit, Veniamin Costachi, noul domn, Scarlat Cal-
limachi, soses, te. I se atribuie un caracter exclusiv grecesc;
ar veni cu greci, a căror atitudine politică fat, ă de rus, i in-
spiră mai multă încredere. Caimacamul lui nemult, ămise
prin totala lipsă de interes, pe cînd în largul t, erii pradă cine
vrea. Domnul cel nou grăbes, te sosirea lui, luînd o suită
mică s, i refuzînd ceremonia îndătinată la Galata; as, teaptă
pe doamnă, fata lui Mavrogheni, pentru a îndeplini cere-
moniile tra dit, ionale. Cînd Reinhard e primit în audient, ă,
soarta lui Scarlat Vodă era însă hotărîtă; Rusia biruise, s, i
domnii mazili erau să fie oprit, i în cale s, i retrimis, i la scau-
nele lor. Depunerea lui Callimachi soses, te după abia două
zile petrecute la curte: trăsurile boierilor se îngrămădesc
la consulatul Rusiei, dar, sosind s, tirea biruint, ii lui Napo-
leon la Iena, gavanoasele de dulceat, ă se îngrămădesc în
dulapurile consulatului francez.
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Moruzi nu revine, s, i nu trimite măcar un caimacam.
Peste cîteva zile Rodofinichin dă ordine în calitate de comi-
sar militar, s, i în dimineat, a zilei de 29 novembre avangarda
de 600 de rus, i întră, odată cu întîia ninsoare, în Ias, ii fără
domn. Cînd Moruzi sosi în capitala sa, unde se pomenea
t, arul în biserici, Reinhard s, i familia fură trimes, i, ca prins, i
de război, contra oricării obis, nuint, i internat, ionale, spre
Rusia, pe la Crîuleni la Dubăsari; li se spusese că vor fi
îndreptat, i spre Suceava. . .

Să adăugim că, în cele cîteva luni ale petrecerii în Mol-
dova, autoarea acestei interesante corespondent, e ies, ise
din Ias, i ca să vadă la cutare iarmaroc de lucruri „folosi-
toare”, t, erani cari nu i se par a se ridica mai sus decît „ani-
malitatea», t, igani des, tept, i, vioi s, i cinici, ca aceia pe cari-i
văzuse s, i în tabără la Copou – s, i ea spune cum boierul
Sturza (Scarlat), crescut, cum s, tim, în Germania, căuta a
deprinde cu lucrul în fabrica sa de postav, întrebuint, înd
mes, teri germani, un număr de t, igănus, i: aces, tia mor de
lipsa libertăt, ii, iar unul din părint, i oferă s, aizeci de lei ca
să-s, i scape odrasla. A fost s, i la Neamt, , la Agapia, s, i a văzut
acolo frumoasele lucrări cu acul pe care le conducea însăs, i
doamna lui Moruzi122.

Rapoartele consulare ale lui Reinhard însus, i lămuresc
asupra afacerilor politice a căror grijă i se dăduse. Sebas-
tiani era nemult, ămit s, i de Reinhard s, i de Parant pentru
că „ofensaseră Poarta». Acesta e cuprinsul rapoartelor tri-
mesului, care sosi, în drumul spre Poartă, la Bucures, ti în
ziua de 28 iulie123 s, i plecă în ziua următoare. Cunoas, tem
interesanta lui conversat, ie cu Ipsilanti, căruia-i cerea să
nu sprijine revolut, ia sîrbilor, pe care de fapt domnul din

122Hurmuzaki, Supl. I3, p. 346, no. CDLXXX.
123Ibid., p. 358, no. XDIV.
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Bucures, ti o ajutase din toate puterile124. Între documen-
tele care se păstrau înainte de război în Biblioteca Acade-
miei Române era s, i o scurtă descriere franceză a trecerii
ambasadorului extraordinar francez, s, i aveam copia ei
între hîrtiile mele: în momentul de fat, ă n-o regăsesc, dar
originalul se află probabil printre piesele care, în 1916, au
fost transportate în Rusia.

Englezul Thomas Thornton, negustor, fost consul la
Odesa (1804), înseamnă în titlul chiar al lucrării sale din
1807 (a 2-a edit, ie, 1809; multe traduceri), Starea de fat, ă a
Turciei – tradusă, part, ial, s, i în românes, te de Dinicu Go-
lescu (Buda, 1826), după unele semne, după altele de un
scriitor necunoscut – calitatea sa de a fi petrecut „cinspre-
zece ani în Constantinopol s, i în provinciile turces, ti”. Avem
dovadă că el a fost s, i la noi în nota prin care spune că a
aflat la Ias, i cum că un „casap-bas, a, boier de prima clasă”
(!), a fost bătut de vodă cu buzduganul chiar atunci, pentru
că îns, elase la furnituri.

În lucrarea lui el rezervă un capitol Principatelor, trăgîndu-
s, i informat, ia s, i din lecturi, de la Raicevich la Carra. Cea
istorică e de împrumut: observat, iile lui filologice n-au
vreo valoare. Descrierea însă a dealurilor ce se apleacă
spre s, esul muntean, acoperite de vii, arată o experient, ă
personală, dar s, i aici se întrebuint, ează izvoare din secolul
al XVIII-lea, notele generalului rus Bauer. Tot as, a s, i în
ce se spune despre product, ia solului; însă că vinul nostru
samănă cu as, a-numitul cassis din Provent, a aceasta arată
omul care a băut dintr-însul. Dar iată cum rostes, te el im-
presia puternică pe care i-a produs-o natura t, erilor noas-
tre: „Am străbătut ambele principate în toate direct, iile

124Cf. Revista istorică, VII, p. 142–3; Bulletin de l‘Institut pour l‘étude
de l‘Europe Sud-Orientale, VIII, p. 67 s, i urm.
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s, i-mi amintesc cu o vie plăcere întipăririle ce mi le-a lă-
sat măret, ul s, i romanticul lor peisagiu: s, ivoaiele care se
aruncă în prăpăstii s, i s, erpuiesc prin văi, mireazma încîn-
tătoare a florilor s, i a ierburilor călcate în picioare de turma
ce pas, te, coliba singuratecă a ciobanului pe vîrful mun-
telui, muntele însus, i ridicîndu-se departe, mai presus de
nouri, acoperit peste tot, afară de regiunile cu zăpadă, de
un strat adînc de pămînt vegetal s, i pretutindeni împodo-
bit cu înalt, i s, i maiestos, i copaci de pădure ori cu o verdeat, ă
bogată s, i vioaie, – tot acest amestec de frumuset, ă, care
odată-mi mult, ămia vederea, încă mă interesează în icoana
pe care mintea o păstrează”125.

Locuitorii pe cari i-a văzut s, i în satele de gus, at, i din
munte, îi fac impresia unor făpturi îndărătnice, care se
cer bătute ca să dea ceva. Ves, mîntul lor îi apare sălbatec,
s, i totus, i sînt atît de bicisnici. Tot, i îi maltratează: turci,
greci, nemt, i s, i rus, i în vreme de război. Cel din urmă ca-
poral austriac loves, te înainte de a vorbi. De aceea vederea
unui dregător, unui străin face ca toată lumea să fugă.
S, i totus, i ce oameni buni! Mergînd cu un francez de la
Constantinopol la Viena, prin Bucures, ti, cei trei arnăut, i
ce-i păzesc provoacă spaima obis, nuită, dar „cîteva parale
date copiilor sau, dacă nu se aflau pe acolo, cîteva parale
date unui t, eran ca să cumpere, fără a limita, ceva vin bun
din sat s, i o mică răsplată la întors, dovedind sătenilor că
n-aveam de gînd a li stoarce nimic, ni dădeau toate din
biels, ug. N-am întîlnit o îndatorire mai grăbită, s, i, cu toate
că neobis, nuita cheltuială era prea neînsemnată ca să me-
rite pomenită, nu ies, iam dintr-o casă fără a fi încunjurat, i
de toată familia s, i uneori de tot, i bărbat, ii din sat, cari de

125Să fi văzut s, i în Basarabia „lacul Ovidiului”, pe care-l scrie as, a (p.
354 nota).
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bună voie sprijiniseră trăsura noastră prin locurile grele
ori noroioase, la intrare”.

Venind în Bucures, ti cu treisprezece cai la cărut, ă, el
a auzit zvonul multor clopote; i se părea că sînt atîtea bi-
serici s, i mănăstiri de-ar ajunge pentru toate satele amîn-
duror t, erilor. A văzut dant, ul molatec s, i voluptos126. A
asistat la zgomotoasa întoarcere a arnăut, ilor domnes, ti,
din corpul format în T, ara Românească la 1802, după ce-
s, i răzbunaseră contra unui boier pe care l-ar fi bătut la
tălpi pentru că-i dăduse afară din casa lui, – ceea ce ni
se pare foarte îndoielnic127. Nu-i place nici capitala mun-
teană, nici a Moldovei, cu podurile murdare, Înnoite la
cinci-s, ase ani, cu case boieres, ti mari strivind bietele co-
libe, cu bisericile fără gust, greoaie, purtînd icoane „gro-
tesci”128, cu pivnit, ile-cîrciume care otrăvesc poporul. De
boieri vorbes, te fără simpatie, dar recunoas, te că a fost pri-
mit bine în casele lor de t, ară129.

Pomenind s, i de legăturile cu străinătatea – amint, es, te130

s, i de Stamaty, doritorul de consulat francez la noi, care
s-a prezintat la Convent, ie cu Anacharsis Cloots, reprezin-
tantul nat, iilor apăsate –, Thornton dores, te unirea noastră.
Supt Austria, ea ar opri pe rus, i; supt rus, i ar aduce sfîrs, itul
Imperiului otoman. Oricum, „aceste provincii nu mai pot
rămînea mult timp supt o stăpînire împărt, ită“, dar „nici
nu se pot ridica la independent, ă cînd puternice imperii le
încunjoară din orice parte”131.

126S, i la p. 345, nota 1, din vol. II, edit, ia a 2-a, scriitorul spune că a
fost pe la noi „only a traveller through the country”.

127P. 347-8.
128P. 363.
129P. 370.
130P. 373, nota.
131P. 378.
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D.C. Karadja a descoperit de curînd s, i ciudata călătorie
făcută în t, erile românes, ti la 1817 de un german cu mintea
plină de mistice considerat, ii religioase, J.F.J. Borsum132.

Calfă de croitori, de loc de lîngă Hildesheim, el vine în
căutare de lucru prin Liov spre Ias, i, în tovărăs, ia conat, ionalului
său Meyer, în vara anului 1817. Din Cernăut, i, el se în-
dreaptă spre granit, ă, unde un vames, voia să împartă cu
dinsul cămăs, ile care-i erau pe plac, primind în schimb
taxă sau ceea ce i se părea cuvenit. Pînă la Hert, a drumet, ii
dau de boieri cu arnăut, i, de negustori poloni, iar în acest
sat moldovenesc, cu circiumă evreiască – 6 parale prînzul
– de t, igani s, i alt, i indigeni fioros, i. Dincolo de Hert, a, în co-
drul vestit, unde se rătăcise un evreu cu lulele, altă spaimă
în fat, a unor t, erani cari se dovediră cei mai politicos, i oa-
meni din lume. Ca să ajungă la Dorohoi, încunjurat cu
lanuri de porumb, încă un popas la cîrciumă: mămăligă
la masă s, i pat de lemn cu rogojini. Iar codru, iar frică
s, i iar ajutorul dumnezeiesc prin trecerea unor boieri cu
arnăut, i. La Botos, ani află ocupat, ie, – o sută de lei pe an – la
un conat, ional din Posnania, însurat cu o unguroaică. Aici
mănîncă harbuji, ascultă muzică de t, igani la cafeneaua
cu băncile îmbrăcate în rogojini s, i văd un vinovat bătut la
falangă, apoi frecat la tălpi cu sare.

La Ias, i, dincolo de o regiune splendidă, 20 000 de lo-
cuitori în 2 0 00 de case, între care cîteva palate boieres, ti,
case de consuli, ateliere de fierari s, i rotari, cafenele cu lău-
tari, plus un birt german, lăudat foarte mult. Vodă Scarlat
Callimachi trece între luxos, ii lui arnăut, i.

132Reise til Constantinipel, Palaestina og Aegypten eller aebenbart
bevis paa, hvor naadigen Gud tager sig af Den, der slader sin hid til
Ham. Efterarbeidet af David Traugott Kopf. Paa Dansk, after den
anden Originalutgave af T. Ph. Hansen, Copenhaga, 1828. Rezumat în
Rev. istorică pe octombre-decembre 1928.
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În drum spre Bîrlad, turmele îndreptate spre Con-
stantinopol. Scăpînd de carantină, croitorul ajunge, pen-
tru a o regăsi, la Galat, i, cu case de lemn, dar mult negot, ,
tocmindu-se la un evreu, între alt, i mult, i, care-l hrănes, te
cu carne putredă, răcituri s, i pătlăgele vinete. Zilnic pleacă
din comercialul port optzeci pînă la o sută de cai de olac
la casa de pos, tă, cu un căpitan, un logofăt, un ceaus, s, i un
tatar. Necontenit vin corăbii care aduc orez, smochine,
lămîi, pentru cereale, ceară s, i miere, pastramă, brînză,
unt s, i său.

Plecînd, el observă că Moldova ar număra, în oras, ele cu
populat, ie amestecată, în satele acoperite cu stuf s, i feres, tile
de hîrtie unsă, pînă la 550 000 de locuitori români.

În Muntenia, Brăila, văzută în treacăt, de pe un vas cu
grîne, are 10 000 de locuitori. La Sulina patruzeci s, i două
de vase as, teaptă încetarea furtunii. Cum se va întoarce
după Eterie, va găsi, în 1821, toamna, la Galat, i, numai
resturile caselor mistuite de foc.

V. Călători între 1812–1821

Ca un învăt, at, „membru al Academiilor din Vars, ovia, Cra-
covia s, i Neapole” s, i cetăt, ean polon onorar al republicei
trecătoare din Cracovia, vine la Bucures, ti, supt Vodă Cara-
gea, contele Auguste de Lagarde, care s, i-a publicat în 1828
călătoria de la Moscova la Viena prin părt, ile noastre133.

În Chiev (iunie 1811) el găses, te ca guvernator pe ge-
neralul Miloradovici, care comandase la noi. Dar tot aici

133Voyage de Moscou à Vienne, par Kiew, Odessa, Constantinople,
Bucarest et Hermanstadt ou lettres adressées à Jules Griffith, Paris,
1824. D C. Karadja cunoas, te o formă mai întinsă.
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întîlnes, te pe Constantin Vodă Ipsilanti, căruia-i fusese
recomandat de fiul lui, Alexandru, un prieten de la Pe-
tersburg134. Bogatul pribeag stă de doi ani în oras, ul asu-
pra căruia plutea amintirea lui Petru Movilă, din neamul
Înaintas, ilor lui pe scaunul Moldovei. Costumul oriental
al doamnei, al domnit, elor îi amintes, te familia lui Tippoo-
Saib, print, ul indian. Ipsilanti tatăl avea legături în aristocrat, ie
s, i tocmai stătea să facă o vizită la Uman, „frumoasei con-
tese Sofia Potocka”, cum se s, tie o greacă din Mudania,
fostă s, i d-nă Witt. Alexandru e crescut de t, arul s, i înscris la
început ca iuncăr în cavaleria gardei imperiale, pentru a fi
apoi generalul schilodit de o ghiulea în lupta de la Lützen
s, i eroul unei revolut, ii zgomotoase, dar neizbutite.

La Ovidiopol se constată o populat, ie românească, de-
oarece se dă numele de „Lacul Ovidioli” (sic) limanului
Nistrului. Lagarde se îmbarcă întîi la Odesa pentru Con-
stantinopol, unde se află în toamnă. Aici vede instalarea
lui Caragea al cărui nume i se pare a fi Constantin. Trei
tuiuri stau înfipte la poarta celui numit de sultan, aga ie-
nicerilor îi pune cuca pe cap, caftanul i se aruncă pe umeri
de însus, i marele vizir. Patriarhul îl unge cu mir s, i-l bine-
cuvintează. Familia e la Terapia, dar corturile sînt fixate
la Buiucderè, unde se duce în cercetare prealabilă dom-
nul cel nou cu ginerii (Arghiropulo s, i Vlahut, i), călări pe
cai scumpi, cu valtrapuri, s, i avînd în urmă paznici bogat
înves, mîntat, i; într-o caleas, că sărăcut, ă e doamna, cu fetele
ei, s, i la coborîre paicii t, in cozile rochiilor; robi s, i roabe în-
cunjură pe măriile lor. Tot la Terapia, Lagarde e oaspetele
unui Arghiropulo s, i ia parte la o adunare de fanariot, i, cari
s, i ei fuseseră „înăuntru”, între altele un tînăr print, grec,

134În altă serie de amintiri, Lagarde vorbes, te de rolul jucat la Viena
de beizadeauageneral.
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care, ca dragoman, întovărăs, ise pe ambasadorul turc la
Vars, ovia. Tot acolo face o vizită „print, ului S, ut, u”, la care
„cele mai frumoase mîni din lume” îi dau magiun. Cîteva
zile mai tîrziu el vede la poarta palatului capul tînărului
Moruzi, tăiat, în curtea seraiului, ca „nerecunoscător s, i
hain”, spre marea groază a conat, ionalilor săi.

Plecarea lui Caragea, cu o muzică oribilă pentru ure-
chile apuseanului, i se pare acestuia o scenă de carnaval
parizian. Supt cuca împodobită cu pene de strut, , lungi
de „două picioare”, în bătaia vîntului, domnul singur e
frumos. Pe cai s, i în harabale, suita, femeile, caraghiosul.
O mare mult, ime stă de prives, te.

Pe mare, cu dragomanul lui Caragea, Iosif, Lagarde
pleacă, în decembre, spre Bucures, ti. La Sizeboli (Sizo-
poli) află un print, „Comnen”, foarte cult – vorbes, te de
Génie du christianisme – cu o fată, Tarsit, a, deosebit de
frumoasă. Cu dînsa s, i ai săi merge la Varna, iar de aici,
în harabale, spre Dunăre. „Comnenii” se duc la Ias, i cu
vreo zece harabale păzite de arnăut, i. Se ajunge la Silistra,
unde comandă Salih-Pas, a, care-i dă călătorului un Coran
tipărit de Ibrahim-Efendi la Constantinopol în 1727, nis, te
mătănii de trandafir s, i o recomandat, ie către ispravnicul
de Călăras, i.

Aici e „un biet sătucean valah”, dar tinărul ispravnic,
Bogdan, se arată amabil. Cărut, a de pos, tă, cu un pos, talion
care văzuse înecarea în apa Rîmnicului a fiului lui Suvo-
rov, îl duce la Bucures, ti, oras, cu 80 000 de suflete, 366
de biserici s, i 20 de mănăstiri. E găzduit de vice-consulul
francez, Barbier, negustor. Trece apoi la un boier, unde
masa e servită „frant, uzes, te”. Vine s, i „Catinca de S.”, pro-
babil Slătineanu, sora agăi s, i văduvă de mare boier, despre
care auzise la Odesa, unde ea mersese cu tatăl, exilat. Ea
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cîntă la piano arii greces, ti s, i prinde inima contelui nostru.
La dînsa e s, i o vară, călugărită de jale pentru pierderea
logodnicului rus, Lobanov.

Cea dintîi privelis, te e a unui foc cumplit, cu care prilej
Lagarde vede lucrînd pompierii cu coif s, i cu haină romană.
Curtea însăs, i arsese (de unde: Curtea Arsă).

Aducînd scrisorile fratelui pentru caimacamul Arghi-
ropulo, e pretutindeni bine primit. După obicei boierii îi
fac prima vizită. Oameni cult, i, vorbesc greces, te, frant, uzes, te,
ba chiar s, i nemt, es, te s, i ruses, te. Îl face să zîmbească is, licul,
dar rochiile orientale ale femeilor mai în vrîstă s, i ale boie-
roaicelor de clasa a treia nu-i displac. Restul se îmbracă
tocmai ca în Apus. Sînt trîndave, dar femeile din popor se
văd cu greutăt, i pe cap s, i cu furca între degete.

Între vizitatori este s, i Iosif, devenit S, ătrar.
Străinul merge s, i la Divan (aici anecdota că Alexandru

Ipsilanti cerea armas, ului să-l întrebe de trei ori la execut, ii
capitale). La intrare împricinat, ii fac cruce. Boierii sărută
poala domnului. Vodă judecă, numes, te boierii de a treia
clasă s, i, părîndu-i-se că un curtean n-a fost respectuos
cu domnit, a Ralu, îl atinge cu buzduganul. Ginerii îl t, in
de supt, iori la plecare. Păharnicul s, i spătarul, arnăut, ii îl
urmează.

O altă ceremonie e a primirii la curte a consulului Le-
doulx. Vine în trăsură precedată de arnăut, i, cu s, ase cai,
avînd pe cancelariu lîngă el s, i pe supus, ii francezi în urmă:
tabulhanaua sună la intrarea oaspet, ilor: cinzeci de tobe
mari, tot atîtea t, imbale, plus trei „musettes” s, i s, ase „oboe».
– singura descript, ie ce avem despre „infernala simfonie“.
Ciohodarii[-l] duc în sala tronului. Caragea apare supt
baldachin de catifea cusut cu fir s, i mărgăritare. În fat, ă-i
consulul stă pe scaun, tovarăs, ul lui de audient, ă pe sofale.
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Răspunsul lui vodă la discursul consului e..mormăit” nu-
mai. Se vorbes, te, pe cînd umblă dulcet, ile s, i cafeaua, de po-
litică, de iarnă, de ciumă. Contele e prezintat s, i primes, te
zîmbetul politet, ei fanariote. Doamna s, i fetele din casă,
„foarte frumus, ele”, primesc pe urmă, s, i se oferă oaspet, ilor
s, i sunetele unei minavete. La plecare, năvală de slugi după
bacs, is, s, i răpezirea consulului în trăsură, ca odinioară Re-
inhard.

O masă la banul Brâncoveanu, bogat de patru milioane
de lei, urmează, în mart. Se spală, ca pe vremea domnu-
lui al cărui nume îl purta, mînile cu felurite săpunuri. Se
servesc mîncări după toate gusturile. La desert, boierul
ar fi oferit musafirului sîmburii merelor ce mîncase. Vi-
nurile sînt variate s, i bune. Nouă spălături, apoi fumigat, ii
de parfumuri. În saloane se dau, cu cafeaua, dulciuri s, i
înghet, ată. Fetele Brâncoveanului cîntă din piano s, i din
harpă, din gură, greces, te s, i ruses, te, ba chiar dant, ează.

De acolo primblare la Herăstrău s, i la Băneasa, întret, inută
de Văcărescu, s, i, ca ultim act al unei zile bine întrebuint, ate,
joc de cărt, i, pharaon, pînă-n ziuă.

Nuntă la iubita contelui francez. Primblare două zile
a miresei cu zestrea în car. Ceremonie la biserică, ospăt, s, i
bal. Se joacă „dant, ul grecesc”, cu învîrtirea în loc s, i ridica-
rea mînilor peste cap. La cină două făclii verzi, mirositoare,
se sting într-un vas plin de vinul Arhipelagului.

Primirea fostului Capudan-Pas, a, întors din Rusia, ur-
mează. Arnăut, ii îl întîmpină la două leghi, cu muzica.
Domnul, venit înaintea oaspetelui, descalecă în fat, a lui.
Dar atunci un capugibas, ă trage asupra hainului s, i o luptă
se încinge; capul, răpede rătezat, al lui Ramih-Pas, a e dus
într-un s, al la Bucures, ti de unde va merge la Constantino-
pol. Straja Agăi Grigore Filipescu străbate ulit, ile, linis, tind
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lumea.
S, i iată a doua zi icioglanii jucînd geridul la Herăstrău

înaintea lui vodă, a 500 de boieri călări s, i a o mie de căles, ti.
O sută de tineri se întreceau cu dibăcie în recea zi de pri-
măvară.

În april, cu „contele” bogat Dudescu, mergînd la Ba-
den, pleacă amorezatul, silit a rupe legătura lui. Doispre-
zece arnăut, i încunjură pe micul boier cucos, at, vestit pen-
tru risipa lui, care-s, i duce slugile s, i dulcet, ile. La Pites, ti
un boier local primes, te oaspet, ii de cinste, s, i cea mai fru-
moasă mămăligă fiartă în lapte abures, te pe masă. Altă
nobilime se prezintă cu daruri: vutci s, i dulcet, uri, s, i în
schimb Dudescu împarte „pastile de s, eraiu” din adîncile-i
buzunare. Peste podurile de lemn de la hotar se trece cu
greu la Cîineni s, i la Turnu-Ros, u.

S, i, în plictiseala carantinei, călătorul îs, i aduce aminte,
s, i din Wilkinson, de t, ara ce părăses, te, cu un milion de
locuitori cu un venit de douăzeci de milioane pe an, cu
exportul la Constantinopol: 300 000 de oi, 3 000 de cai, cu
cirezile de boi ce trec la vecinii ceilalt, i, cu birul de 10 800
000 de pias, tri s, i tributul de 2 000 000, la care se adaugă
enormele presenturi. Moravurile nu-i plac, s, i vorbes, te de
fetit, ele de cinsprezece s, i s, aisprezece ani despărt, indu-se
pentru nimica toată, abia măritate.

La Sibiiu Dudescu îl face pe Lagarde frate de cruce, „pe
cruce, pe pită, pe sare”. Cei doi „frat, i” merg la operă, unde
se dă opereta Orbii. A doua zi văd bîlciul, cu cai mărunt, i,
manufacturi, metale. Vînds, i greci din Constantinopol,
în costume speciale, s, i t, igani cu unelte, mai ales cuie. Se
cercetează s, i muzeul Bruckenthal, supt conducerea pro-
prietarului. Dudescu e vizitat de armeanul, fost secretar
al vizirului Mustafa, Manuc-beiu, cel cu hanul, pe care tur-
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cii veniseră să-l taie, dar putuse fugi cu averea aceluias, i
Mustafa, motiv al urmăririi lui. Boierul s, i contele iau ca-
feaua la un han de afară, alături de lucrătorii cari beau
vin, s, i, viind vorba de mizeria t, eranilor nos, tri, Dudescu
observă că măcar nu-s robi s, i că t, ara n-are cers, itori. Pe la
„Neumarkt”, cu biblioteca Teleky s, i colegiul calvin, pe la
Sas-Sebes, , pe la Jibot, cu crescători de vite s, i de oi, pe la
Orăs, tie, „unde se vorbes, te aceeas, i limbă ca în Muntenia”
s, i t, eranii au acelas, i port ca al „urmas, ilor Cezarilor s, i Cice-
ronilor”, pe la Deva, cu femei frumoase, s, i pe la „Lesnek”
(urmează „Esoenesd”, „Rosova”, „Boschur”); pe la Făget;
se trece în Banat. La Lugoj, unde abia s-au stîrpit hot, ii, se
fabrică pălării t, erănes, ti, s, i t, igani, venit, i de la Bras, ov s, i în
cale spre Carlsbad, cîntă. Două stat, ii duc la Timis, oara, –
cu frumoase grădini s, i femei urîte, nu ca la Sibiiu –, unde
se joacă Hot, ii lui Schiller. La Arad nu se observă nimic
interesant, localitatea fiind atunci neînsemnată. La Rem-
scho, dimpotrivă se semnalează macedoneni negustori.
La Pesta, Dudescu, poftit la masa guvernatorului, print, ul
de Coburg-Koháry, dăruies, te doamnelor care-i admirau
cingătoarea pret, iosul s, al s, i turbanul, rămînînd cu capul
ras s, i cu iminiii în vine.

De la Ludovic, fiul internunt, iului von Stürmer, care
venea clin Austria sa la Constantinopol, avem, în colect, ia
de călătorii publicată în limba germană la Graz, în 1830, o
descriere a T, erii Românes, ti la sfîrs, itul anului 1816, care e,
fără îndoială, de tot interesul135.

Intrarea se face pe la Turnu Ros, u, care e descris cu
de-amănuntul, ca s, i Via Carolina, construită supt Carol al

135Taschenbibliothek der wichtigsten Reisen, hggb, von J. Jäck, fasc.
LXXII. Traducere franceză în Iorga, Scènes et histoires du passé rou-
main, Bucures, ti, 1902, p. 30 s, i urm.
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VI-lea, s, i cursul Oltului. Căiătorul trebuie să petreacă un
număr de zile la carantină, unde se doarme de obicei pe
paie s, i se mănîncă foarte prost. Scrisorile sînt înt, epate s, i
afumate, de unde aspectul curios al corespondent, ei din
acel timp.

Cărut, a de pos, tă, care trebuia să-l trîntească de două
ori, as, tepta afară, cu cei patru cai s, i maldărul de fîn; su-
rugiii chiuie, s, i mas, ina se pornes, te. La hotarul Lovis, tii, al
cării nume ar însemna „s, ant, cu pes, ti”, se găses, te plăies, ul
muntean. De la Cîineni, unde se vede alcătuirea casei de
pos, tă, cu căpitanul, logofătul, ceaus, ul s, i rotarul, se trece,
prin păduri, la Dealul Turcilor, la Poarta Romanilor – nu-
mele sînt date în românes, te –, la Pripoare, la Sălătruc, pe
un drum căptus, it cu scînduri de fag. Popasurile sînt căsut, e
de lut, acoperite cu paie s, i avînd la feres, ti hîrtie unsă în
loc de geamuri; fumul iese prin coperis, ; în jurul focului
stau copiii aproape golas, i, lîngă părint, ii lor. Mămăliga e
întinsă înaintea tuturor. Tînărul Stürmer observă îmbră-
cămintea de vară a oamenilor, care „samănă absolut cu
a strămos, ilor lor, as, a cum sînt înfăt, is, at, i pe Columna lui
Traian”. Dar „toată înfăt, is, area de afară vădes, te o mare
neîngrijire s, i o adîncă decădere către animal”. Chiar acei
dintre locuitori cari nu sînt gus, at, i au „sufletul însemnat cu
marca robiei”: „între locuitorii Turciei europene românul
e acela căruia-i pasă mai put, in că s, i-a pierdut libertatea“.
Pe un pămînt as, a de bogat trăiesc abia 650 000 de suflete.

La Curtea de Arges, , „tîrg mare cu o biserică mănăs-
tirească, ce se zice a fi cea mai frumoasă din T, ara Româ-
nească”; s, ase altele se mai află în localitate. „Se văd încă
ruinele vechiului castel al domnului s, i multe case de pia-
tră.”

Prin Mănices, tii lui Radu cel cu evanghelia din vremea
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lui Petru Vodă Cercel, pe o cale bună, se ajunge la Pites, ti,
în mijlocul unei cîmpii bogate în porumb s, i orz: mănăs-
tirea pe care o vede e desigur Trivalea, clădită de vlădica
Varlaam în veacul al XVII-lea; se mai văd „opt biserici s, i
multe case impunătoare”. Podurile de pe străzi sînt ca
pretutindeni.

Prin Cîrcinov s, i Găies, ti, prin Bolintin, Flores, ti, se ajunge,
luîndu-se s, i calul de ajutor al unui biet om de pe drum,
la Bucures, ti, unde Stürmer va trage la agentul austriac
Fleischhackel de Hakenau.

Cu caleas, ca agent, iei el străbate podurile as, ternute
peste murdăriile acumulate s, i vede, în lipsă de alte mo-
numente, bisericile, care i se par să aibă „cinci s, i nouă
turnuri”. Nu-i plac zugrăvelile, care sînt as, ternute s, i pe
dinafară, cu „înfăt, is, ările grotesce de sfint, i s, i scene mira-
culoase”. Zidurile le încunjoară. Mitropolia s, i locuint, a
vlădicăi sînt cele mai frumoase. La Colt, ea, pe turn se văd
„două statui reprezintînd doi ostas, i înarmat, i după obice-
iul german de la începutul veacului trecut s, i avînd pus, ca
pe umăr”. De biserici sînt legate s, i hanuri, ca al lui S, erban
Vodă, plin de mărfuri. Călătorul s, tie că este o biserică a
catolicilor, în legătură cu mănăstirea franciscanilor s, i află-
toare supt ocrotirea episcopului, ce stă la Nicopol; Austria
are dreptul de protect, ie. Asupra bisericii luterane se în-
tinde protect, ia ambasadorului Suediei la Constantinopol.
Evreii n-au decît o singură sinagogă.

Ca stabilimente de cultură este liceul grecesc – cu das-
căli vestit, i, s, i chiar cu bibliotecă publică.

Circiumele sînt în parte prin pivnit, i; cafenelele n-au
bună reputat, ie.

În audient, ă la vodă Caragea, el vede, într-o odaie vă-
ruită, foarte simplă, pe un divan, scriind pe genunchi, un
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print, care „unes, te cu un exterior nobil multă educat, ie s, i
perspicacitate”. După obicei, domnul se ridică s, i-s, i dă
cuca put, in pe spate. Se aduc ciubuce, s, i Caragea chiamă
slujitori bătînd din palme. Convorbirea, în limba franceză,
vădes, te la voevod „o judecată pe atît de pătrunzătoare, pe
cît îi erau cunos, tint, ile de întinse”. Pe păret, i se văd portre-
tele familiei domnitoare în Bavaria, s, i al print, ului Eugeniu
de Beauharnais, fost vice-rege al Italiei, care era ginerele
suveranului bavarez; împărăteasa Austriei, al cării chip
se află alături, apart, inea aceleias, i familii. Vodă nu s, tie
nemt, es, te s, i cere traducerea inscript, iilor. La plecare, îm-
bulzeala personalului după bacs, is, , ca la Constantinopol,
dealtfel. Arnăut, ii, s, aizeci la număr, în uniformă ros, ie, fac
strajă. Oastea n-are, în total, decît două sute de oameni136.

Boierii încunjură pe domn la divan, făcînd cruce la in-
trarea în sală. Au barbă lungă s, i, adăugim, toiege. Vinovat, ii
sînt pedepsit, i cu bătaie, s, i pe burtă, cu tăierea urechilor s, i
mîinilor (?), cu trimiterea la ocne. Cînd se rostes, te osînda
la moarte s, tim că se întrebuint, ează s, treangul: deci pu-
nerea capetelor în par douăzeci s, i patru de ceasuri e un
obicei turcesc, care nu se obis, nuia la noi decît în vremi
mai depărtate, pentru trădare.

Întîlniriie dintre boieri sînt ceremonioase: se ridica
put, in is, licul s, i se simulează peste umăr o sărutare. De fapt,
se sărută mina superiorului, care sărută pe frunte. La vi-
zită, se lasă papucii afară ori se depun pe scările divanului,
scaunele fiind pentru străini mai mărunt, i. Cei ce se află
pe divan cu picioarele supt dîns, ii salută, s, i ridicîndu-se,
pînă ce noul venit se as, ază.

136Dar o corespondent, ă munteană la capătul cărt, ii lui Wilkinson (v.
mai departe) arată că patru sute de arnăut, i au petrecut pînă la hotare
pe Vodă Caragea în fuga lui.
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Distract, ia cea mare e jocul de cărt, i, plăcerea cea mare
extremul lux în ves, minte s, i în căles, te, căci „toată lumea
umblă pe sus, numai poporul se întîlnes, te pe jos”. Prim-
blările la Herăstrău, cu chios, cul, la Colintina s, i Cis, meaua
lui Mavrogheni, în alt fois, or – este s, i fois, orul ele lemn pen-
tru foc, frumoasa insulă a Sfîntului Elefterie, intre vii s, i
grădini, cu bisericut, a singuratecă –, atrag femeile.

Din partea lui, omul de rind se distrează cu cîntecul
t, iganilor, cari sînt în stare să învet, e „s, i ariile cele mai
grele”.

Turci nu se văd decît doar ca negustori în treacăt; lîngă
domn, divan-Efendi traduce, judecă, face rapoartele sale.
Corespondent, a o poartă în t, ară lipcanii, iar călăras, i duc
cea cu Constantinopolul.

Plecînd de la Bucures, ti, Stürmer trece Arges, ul pe trun-
chiuri de salcie. Prin Copăceni, Fălăstoace, Pietre s, i Daia,
el ajunge la Giurgiu, ale cărui mahalale se îndreaptă către
marele lac Greaca, cu biels, ug de crapi. Pe o s, eică se trece
apa, nu fără greutate, la Rusciuc.

VI. Călători străini în ajunul domnilor pămînteni

N-avem o bucată de vreme, de la 1812 pînă la 1817, nici un
călător care să străbată Principatele. S, i cu toate acestea e
o epocă interesantă: aceea în care sistemul de guvernare
prin fanariot, i s, i intimii, servitorii, credincios, ii lor, care va
fi amenint, at un moment, cînd, la plecarea, în 1818, a lui
Ioan Gheorshe Vodă Caragea din Bucures, ti, boierii pro-
puseră o domnie indigenă137, ia ultima-i înfăt, is, are, care

137V. Revista istorică, III, p. 3 s, i urm.
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în ambele t, eri e în legătură cu noua cultură nat, ională gre-
cească, mai puternic reprezintată în Bucures, ti prin Acade-
mia cu profesori de frunte din toate părt, ile elenismului138,
s, i mai put, in în Moldova, s, i cu noul ideal ies, it din această
cultură, care aduce pînă s, i introducerea, totus, i timidă s, i
sporadică, a limbii greces, ti în administrat, ia t, erii.

Dar pentru anul 1817 avem doi străini cari străbat amîn-
doi tot numai Moldova: un englez medic s, i un francez,
ofit, er pribeag, urmărit de polit, ia restaurat, iei bourbonice.

Cel dintîi, William Mac-Michael, academician în t, ara
sa s, i misionar s, tiint, ific al Universităt, ii din Oxford, ple-
case din Moscova, împreună cu un explorator în India,
Legh, în decembre, 1817. Încă de la Ovidiopol, în calea spre
capitala turcească, el gustă „vinul moldovenesc“, care se
exporta deci s, i în această direct, ie, ca s, i în Galit, ia, în Ar-
deal. La Dubăsarii-Noi, tîrgus, or strîns în jurul circiumelor
împărătes, ti s, i ai carantinei, se ajunge Nistrul, care nu mai
e hotar al Moldovei [. . . ]

Pe malul moldovenesc, pustiu. Se caută o cărut, ă, s, i se
capătă obis, nuitul vehicul al pos, tei, cu cinci cai mărunt, i
s, i iut, i, a cării groază o prinsese englezul înainte de a-l
vedea cu ochii. Vizitiul are capul strîns într-o năframă ca
o cealma, după datina turcilor vecini.

T, ara nu s, i-a schimbat caracterul în nimic; umblă s, i
banii turces, ti de mai înainte, s, i plata pos, tei – ale cării so-
coteli le avem chiar pentru această domnie a lui Scarlat
Vodă Callimachi139 – e de douăsprezece parale de cal pe
ceas. La Chis, inău, noua capitală, strada tîrgului are tot
dughene de modă veche turcească, „clădiri joase acoperite
cu s, indilă», cu feres, ti goale asupra cărora se lasă pentru

138V. Analele Academiei Române, XXXVIII, p. 379 s, i urm.
139Iorga, Studii s, i documente, XIX, p. 97 s, i urm.

738



noapte obloanele de lemn; negustorii, – pe cari-i s, tim ro-
mâni, greci, armeni, cu un episcop s, i, ocupînd o stradă în-
treagă, cît, iva evrei, mai ales zarafi –, vînd „miere, smirnă,
piper, sămint, uri de tot felul, stafide, portocale, pucioasă,
sodă”, precum s, i sare, în bolovani, care se desface cu 10
parale oca. Vechiul negot, cu pes, te de Dunăre, dar s, i de
Nistru, de la Bender, se ment, ine. În alte părt, i ale oras, ului
sînt case boieres, ti de piatră. Aceia dintre fruntas, ii mol-
doveni cari au rămas supt stăpînirea străină se primblă
de Crăciun în butce luxoase. Sînt mult, i t, igani, s, i un taraf
de lăutari cîntă la fereastra călătorului. Mac-Michael dă
o bună descript, ie a lor, arătînd meseriile multe s, i foarte
deosebite pe care le practică: lăiet, ii călătoresc în grupe de
cinzeci, s, aizeci de corturi, plătind un „oboroc” de 18 lei pe
an pentru fiecare cap de familie; ei sînt îngăduit, i să cîs, tige
s, i pe sama lor. În ce prives, te pe rus, i, nu se văd decît ofit, eri
cari se primblă pe străzile Chis, inăului.

De la Chis, inău la granit, a cea nouă din apus drumul
era foarte rău s, i, pe lîngă aceasta, tulburat de hot, i, „sîrbi
s, i arnăut, i”, ascuns, i prin păduri. O noapte se petrece la
căpitanul de pos, tă, într-o căsut, ă avînd băs, ici în loc de
geamuri s, i ca mobilă obis, nuitul divan. T, ara e foarte bogată
în grîne s, i în vite, care se exportă pe la Mohilău, ca s, i pe la
Camenit, a.

Pe la Sculenii-Rus, i, unde colonelul împărătesc s-a îm-
bătat de sfintele serbători s, i strînge de gît, „cordial», pe en-
glezi, speriat, i, se trece Prutul pe gheat, ă, plătindu-se totus, i
vadul s, ase lei, plus trei lei bacs, is, vames, ilor s, i alt, i patru, în
schimbul „cinstei” obis, nuite, secretarului pas, apoartelor.
Sculenii-Moldoveni, cu străzile pline de cară s, i butoaie,
cuprinde contrabandis, ti greci s, i evrei în cafenele, pe lîngă
t, erani cari, pe pămînt, joacă cărt, ile.
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Pe un drum mărgenit de frumoase case boieres, ti se
ajunge la Ias, i, unde gazda e la vice-consulul englez, repre-
zintat, în lipsă, de dragoman, un grec ionian din Corfu,
care povestes, te călătorului prin ce vicisitudini a trecut
mai de curînd t, ara s, i dă s, tiri asupra boierilor, unii foarte
bogat, i, cu un venit anual pînă la 30 000 de galbeni, cari-l
cheltuiesc s, i în joc de cărt, i, singura lor distract, ie.

Oras, ul i se pare vizitatorului un amestec de biete căsut, e
s, i de clădiri de cărămidă, mai ales din vremea rus, ilor.
Observă biserica Trei Ierarhilor, cu sculpturile care, i se
spune, erau odată aurite.

Cel dintîi gînd al drumet, ilor, trezit, i de clopotele s, i
toaca multelor biserici, e să vadă pe domn. Audient, a fu
zăbovită de moartea unei nepoate de fiică: mama era chiar
domnit, a favorită a tatălui ei. Mac-Michael descrie alaiul de
înmormîntare: preot, ii, sicriul îmbrăcat cu mătasă verde,
cu trupul cel mic descoperit, mult, imea arnăut, ilor în haine
de paradă, cales, tile, care sînt socotite sărăcăcioase, cu
femeile din casă.

La 13 ianuar 1818, ziua audient, ei, călătorii merg la
curte, as, ezată atunci în eleganta casă de piatră care a
adăpostit Universitatea ca să fie apoi Facultatea de me-
dicină. O trăsură deschisă duce acolo în tovărăs, ia drago-
manului, un corfiot. Englezii întră prin poarta, păstrată
încă, deasupra căreia se văd fin sculptate armele Moldovei,
init, ialele lui Alexandru Vodă Callimachi, tatăl lui Scarlat,
s, i inscript, ia că aici e us, a dreptăt, ii. Multe căles, ti as, teaptă
în ogradă, fiindcă e ziua cînd pentru un nou an se împart
caftanele boierilor. Cel ce ia în primire blănile s, i conduce e
un măscăriciu săltăret, , dacă nu un simplu arnăut prea vioi
s, i iubitor de bacs, is, . Sala tronului cu semnele judet, elor pe
păret, i, cele rămase s, i cele pierdute, apoi aulă universitară,
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avea în fund tronul, s, i deasupra arcul s, i tolba. Dregătorii
curt, ii as, teaptă împreună cu slujitorii ostas, i s, i cu consu-
lii, al Austriei s, i al Rusiei, von Raab s, i Andrei Pisani, care
acesta din urmă avea să-s, i lase oasele la noi140.

Solemn, vodă întră. Postelnicul s, i alt mare boier îl t, in
de subt, iori. E slab, bolnav, îngrijorat. La „patruzeci” de
ani pare zdrobit de greutăt, ile situat, iei sale. Căci e foarte
harnic s, i face, ca s, i Ipsilanti în povestirea d-nei Reinhard,
rapoarte directe la Poartă. Foarte mult stăpînit de cultura
constantinopolitană în care trăise, el t, ine un discurs în
greces, te despre datoriile unui bun funct, ionar. Cu postel-
nicul la stînga, grecul Negri, el împarte toiegele boierilor,
s, epte la număr, cari, cu caftanul pe umeri, suie cele cîteva
scări pînă la estrada care-i sprijine jet, ul. Sărutînd mîna s, i
poala, cel numit trece, prin asistent, ă, dus de acelas, i pos-
telnic, s, i afară caimacamul îl prezintă în calitatea lui ofi-
cială mult, imii adunate. Foarte interesant amănunt, care
dovedes, te s, i el participarea poporului la toate actele de
guvern. Postelnicul ar fi primit în daruri s, i pînă la 100 000
de lei. Dragomanul, care nu uită să spuie oaspetelui că
domnul se trage dintr-un „t, eran moldovean“, dă s, i însem-
narea dregătorilor moldovenes, ti, însemnînd s, i numărul
de scutelnici ce revine fiecăruia, de la 40 la 80.

După ce Scarlat Vodă dispare, cu acelas, i ceremonial ca
la intrare, vine momentul audient, ei. Afară de economiile
pe care le-am întîlnit de atîtea ori se înfăt, is, ează convorbi-
rea, cu condoleant, e pentru moartea principesei Carlota
de Anglia s, i cu întrebări despre Moscova s, i despre îngră-
mădirea de trupe ruses, ti spre hotarul apusean.

Mac-Michael a văzut s, i straja Ias, ului, trecută în revistă

140Iorga, Studii s, i documente, I –II, p. XLVIII. Născut în 1785, el
moare în 1856 abia s, i e înmormîntat la biserica catolică din Hus, i.
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acasă la hatman, Constantinică Paladi, ginerele domnului.
O mas, ala e înfiptă în mijlocul curt, ii; este s, i muzică, „o tobă
s, i un fluier”. Păzitorii sînt îmbrăcat, i turces, te, fără nici o
uniformitate; unii n-au încălt, ăminte; multora le lipses, te
orice altă armă decît iataganul sau pistolul de la brîu.

Boierii, pe cari i-a s, i zugrăvit, trec în căles, ti sau s, i
călări, cu pompă mare; vizitiul are uniformă de husar, ar-
năutul din coadă, cu ciubucul stăpînului în mînă, e scăldat
în aur. Spre seară, între patru s, i cinci, trăsurile cu doi cai
acoperit, i cu valtrapuri mari albastre duc la Copou bărbat, i
s, i femei, peste podurile scuturătoare. Pe urmă vine jocul
de cărt, i: joacă tot, i, cu aga, „prefect de polit, ie”, în frunte;
pierd s, i pînă la 500 de galbeni pe seară. Un aventurier
polon a făcut avere cu norocul lui, începînd de la inelul de
pe deget.

Cultura e reprezintată prin setea de noutăt, i, – de fapt
se aduceau multe ziare s, i, ceea ce nu s, tie Mac-Michael,
s, i o sumedenie de cărt, i bune – prin convorbirile în limba
franceză, prin lect, iile cîtorva emigrat, i, la cărturăria cărora
se adăugia – pe lîngă o literatură de care călătorul n-are
habar – a celor doi medici hanoverani s, i a doi, trei greci
din Creta, între alt, ii proprietarul tipografiei unde s-a tipă-
rit s, i condica de legi a lui Callimachi, din care un exemplar
e trimes la Bucures, ti consulului Wilkinson, pentru a fi
transmis Universităt, ii din Oxford. Acest tipograf, care a
dat lucrări excelente – s, i cu ilustrat, ii, portretul domnului
fiind făcut de unul din aces, ti dascăli de frant, uzes, te, baro-
nul de Kreuchely-Schwerdtberg, un silezian, care ajunse
apoi consul prusian la Ias, i – se oferă englezilor dacă vreau
să-l ducă înapoi în insula lui de nas, tere, unde ar putea
călăuzi descoperiri arheologice interesante.

Cu aceeas, i hurducătoare cărut, ă, trecînd pe drumuri
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unde numai ici s, i colo se văd popasurile cărăus, ilor cu vin,
între lanuri bogate s, i suhaturi unde pasc cirezi de boi s, i
herghelii de cai, rareori pe lîngă sate sărace în jurul curt, ii
boieres, ti, se ajunge la Bîrlad, la Pereschiv, la Tecuci, unde
casa pos, tei e ocupată de călăras, ii domnes, ti. Siretiul se
trece pe gheat, ă, cu sfatul t, eranilor, cari arată locurile slabe.
La Focs, ani, găzduirea e la staroste, s, i acesta un ionian, din
Zante, arendas, de vie la munte, care ia de la sudit, ii săi
zece lei pe an. E nemult, ămit de „lenea” celor patru sute de
t, erani ai săi. Se vorbes, te s, i de vinul de la Odobes, ti, care s, i
acum – ca s, i pe vremea cazacliilor – se exportă în Rusia,
cu zece parale oca.

Focs, anii, în care două cete de turci fac strajă, are 5 000
de locuitori s, i douăzeci s, i patru de biserici în cele două
părt, i ale sale: moldovenească s, i munteană.

Cu cai de la ispravnicul muntean călătorul merge spre
Bucures, ti. Păduri de stejari tineri, lanuri de porumb pe
întinsul s, es de supt munt, i. Pe la Buzău trebui să petreacă
noaptea într-un bordei supt pămînt, unde mai erau două
biete femei cu trei copii. Nici în Nubia s, i în Egipt nu
văzuse tovarăs, ul lui Mac-Michael o mizerie umană mai
desăvîrs, ită. Satele din s, es cu acoperis, uri de stuf. Pe sănii
se ajunge la Bucures, ti.

Aici consulul Wilkinson, un om foarte distins, care
avea s, i el drept la tainul de patru ocă de carne s, i opt pîni,
plus lemne s, i hrana cailor, ii va spune ceva din cele ce se vor
cuprinde în lucrarea lui însus, i: despre tronurile cumpă-
rate, pe lîngă bacs, is, uri, cu 3 000 000 de lei la Constantino-
pol, îndatorit fiind domnul a trimete pe an acolo douăzeci
de milioane. Totul se cumpără, în dauna t, eranului singur,
care e adus a da pe an, fără rînduială, s, i pînă la două, trei
sute de lei, cînd nu scapă prin fugă de împlinire sau de
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chinuri. Munca i se plătes, te celui ce se poartă din loc în loc
după mai bine cu cinzeci de parale pe zi, ceea ce, fat, ă de
pret, ul obiectelor necesare, e foarte mult. Ar fi s, i t, erani cari,
întorcîndu-se de peste hotare, se fac sudit, i ai consulatelor.

Bucures, tii samănă cu Ias, ii, afară de pozit, ie, care e ne-
sănătoasă. Aceleas, i poduri de lemn, aceleas, i case boieres, ti,
aceleas, i mănăstiri între ziduri. Ca s, i la Ias, i, călătorul e pri-
mit la curte într-o zi de mare solemnitate, de Bobotează.
Domnul, Caragea, locuia, după arderea palatului, în două
„case mai curînd sărăcăcioase”, legate printr-un cerdac
de lemn; în cele cîteva încăperi se îngrămădesc slugi la-
come de bacs, is, ; oastea se reduce la douăzeci de arnăut, i, –
ceea ce n-am crede. S, i aici se sărută mîna stăpînitorului
de către boierii adunat, i. De fat, ă e s, i doamna, cu fetele ei,
stînd turces, te pe divan. Vodă e un om cult, care plătes, te
o mie de galbeni pe lună vestitului Frederic de Gentz, la
Viena, ca să aibă din Apus s, tirile proaspete s, i bune pe care
le trimite Port, ii.

La mitropolie, pe zidul căreia pajurea bicefală a Rusiei
t, ine pe piept vulturul muntean, mitropolitul Nectarie, al
cărui venit, cîte cinsprezece lei de preot, se ridică la 100
000 de lei pe an, face impresia unui bon vivant ros, covan;
vorbes, te numai greces, te, despre vizitele lui s, i alte nimicuri.
Biblioteca în care se aflau s, i cărt, ile călătorului francez Son-
nini, lăsate de un boier, zac amestecate cu manuscripte
slavone s, i greces, ti. S, i aici primblări s, i joc de cărt, i, afară
de balurile de la club, unde nis, te actori germani călători
reprezintă o farsă proastă înaintea boierilor, cari-s, i tra-
duc în greces, te. Doamna însăs, i s, i cu fetele ei asistă – între
care s, i domnit, a Ralu –, foarte gătite s, i vesele; fiul dom-
nului poartă haine turces, ti s, i turban; el ar fi intrat în sală
ducîndu-s, i la brat, amanta, care lăsase la sot, ul părăsit s, ese

744



copii. Costumul e turcesc la bărbat, i; femeile poartă ro-
chii europene, de fabricat, ie vieneză, dar cingătorile sînt
orientale s, i pantofii de modă constantinopolitană.

Drumul spre Giurgiu se face apoi pe s, leauri noroioase
s, i printre sate cu locuint, ile cufundate în pămînt.

Călătorul francez – sau mai bine călătorii, fiindcă sînt
doi frat, i, urmărit, i pentru acelas, i trecut napoleonian de
aceeas, i ură a regalităt, ii restaurate – vine în Moldova prin
Galit, ia. De aici se îndreaptă spre sud, în tovărăs, ia unei
doamne franceze, as, ezată în Polonia încă de la 1793. În
vara lui 1817 trăsura soses, te la Liov s, i de acolo tovarăs, ii de
cale, nu fără greutăt, i din partea polit, iei, trec spre Buco-
vina. Sosesc deci la Cernăut, i în calitate de expulzat, i, s, i li
se dă ordinul de a ies, i imediat din t, ară. Lîngă hotarul Mol-
dovei li piere calul s, i, cînd se pregăteau să întîmpine cu
armele pe acei ale căror glasuri necunoscute se auzeau în
apropiere, au în fat, a lor un boier din împrejurimi, cel din-
tîi român întîmpinat în toată viat, a lor, care-i duce acasă,
îi hrănes, te, îi mîngîie s, i-i duce pînă la Ias, i, unde se află în
ziua de 22 iunie141.

Pe aici cei doi francezi visau să afle greci, turci, pe cari
să-i învet, e tactica glorioasei armate în care serviseră. Dar,
dus, i la spătar, află că t, ara nu are o armată. Se gîndeau să
treacă la Constantinopol ca să se îmbarce pentru America.
Consulul francez i-ar fi scos fără zăbavă din Moldova, dar
domnul făcu să se ceară părerea Port, ii, s, i ea fu favorabilă
expulzat, ilor. Ei primiseră încă de mai înainte s, i cinzeci
de galbeni pe lună pentru fiecare.

Observat, iile pe care le face autorul asupra t, erii sînt
put, ine s, i vagi. Să culegem doar luxul femeilor, cărora li

141Un exemplar din cartea lor s, i la Institutul sud-est european (s, i o
stampă).
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trebuie cas, miruri din India s, i mătăsuri din Lyon; opt sute
de trăsuri pe an sosesc din Viena. În Ias, i, cu 40 000 de
locuitori, sînt destule case de piatră, construite după obi-
ceiul „italian“ s, i biserici multe, care i se par „remarcabile“.
Armata o reprezintă 200 de arnăut, i din strajă, s, i fiecare
boier t, ine pînă la douăzeci de apărători s, i întovărăs, itori
de aceeas, i nat, ie, cu toiag lung s, i pistoale.

Fratele scriitorului se face profesor de matematică; el
însus, i încheie cu un boier care învăt, ase la Berlin142 con-
tractul următor: „Între d. Ioan Cananău, spătar al Mol-
dovei s, i căpitanul Bascheville. D. Bascheville va intra la
d. Cananău ca să predea limba franceză fiului lui, va fi
tratat cu toată considerat, ia ce se datores, te unui adevărat
prieten. D. Cananău va da d-lui Bascheville locuint, a, masa,
spălatul, o slugă numai în serviciul lui, s, i 1 200 de lei pe an
plătit, i de înainte, pe trimestru. Părt, ile se vor îns, tiint, a cu
trei luni înainte etc. Trecut în dublu la Ias, i, 26 octombrie
1817”.

Cu gîndul la vreo nuntă cu o „boyarde”, la o apropiată
revoltă a grecilor, el stătu, împreună cu fratele, mult timp
în acele locuri primitoare. Casa de t, ară a lui Cananău era
la cinsprezece leghi de Ias, i: doamna vorbea frant, uzes, te;
copilului căruia nu-i lipsia inteligent, a, se cerea să i se deie
ca educat, ie ceea ce-ar trebui pentru un ofit, er din garda
imperială, căci în t, ară alt, ii din boierime nu s, tiu nici atîta.
Dar băiatul nu învat, ă; umiliri foarte explicabile se adaugă:
o dată se ia la ceartă cu arnăut, ii, altă dată, cum servitorii
treceau pe lîngă el, „dascălul”, cu mîncările, de la un boier
oaspete la altul, el îi loves, te, cu minerul cut, itului, fără ca
stăpînul să-l dezaprobe. Fratele trece de la boierul Mavro-
gheni, pe care-l îngrijes, te în ultima boală pînă la moarte,

142Iorga, Acte s, i fragmente, II, p. 374–5.
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la hatmanul Paladi, ginerele lui Scarlat Vodă Callimachi.
În primăvară, după sfatul acestuia, Barthélémy Bas-

cheville pleacă spre Constantinopol, s, i nu-l împiedică nici
un accident de trăsură, care fusese luat ca fiind de rău
augur. Ajunge bolnav greu la Bucures, ti, unde iarăs, i află
bună primire s, i îngrijiri. T, ara i se pare întocmai ca Mol-
dova în bine s, i în rău. Un milion de oameni au aceeas, i
soartă ca frat, ii lor. Se înduios, ează de viat, a degradată a
celor 80 000 de t, igani, ale căror rătăciri le zugrăves, te po-
trivit cu adevărul. La 18 mai părăses, te Bucures, tii ca să-s, i
caute norocul mai departe.

Pe vremea ciumei din 1819 Moldova a fost vizitată s, i
de un grec cu numele de Kosmeli, care a tipărit apoi là
Berlin, în 1822, o cărticică: Harmlose Bemerkungen auf
einer Reise über Petersburg, Moskau, Kiew nach Jassy.

E un bel esprit, care glumes, te cu subiectul său, cu
sau fără chemare pentru acest gen, s, i care-i adaugă fel
de fel de lămuriri subsidiare, a căror îngrămădire îneacă
informat, ia imediată, reală, folositoare. Vine din Moscova
cu cei doi englezi cari-l întovărăs, eau de mult. Ba chiar a
văzut mormîntul lui Constantin Vodă Ipsilanti, încetat
din viat, ă la 1816. „Era“, spune Kosmeli, „un om de spirit
s, i de cunos, tint, i“. Grecul germanizat s, tie că bătrînul tată
al celui înmormîntat la Chiev avea la uciderea lui, în 1808,
optzeci de ani. Dealtfel el legitimază aceste crude măsuri
– s, i aceea care atinse la 1812 pe frat, ii Moruzi – prin spiritul
trădător al fanariot, ilor. Dovadă s, i fuga recentă a lui Cara-
gea, care de la început s, i-a depus banii în bănci străine143.
A auzit vorbindu-se s, i de Horea s, i Clos, ca144.

La Odesa i se pare acestui perfect cunoscător al viet, ii

143P. 185-6.
144P. 197.
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greces, ti, care citează foia din Viena, Λόγιος ΄Ερμης, că
grecii locali se dau prea mult ca „philomusi” s, i „helleni”: el
nu pare a prevesti apropiata revolut, ie a acestor entuzias, ti.

În Basarabia, călătorul are întîi supt ochi melanco-
lia cetăt, ii părăsite din Bender, cu amintirea lui Carol al
XII-lea. La cinci mile de Ias, i află între flori columna care
pomenes, te moartea în cîmp a lui Potemchin, la 5 octom-
bre 1791; mormîntul de la Cherson al „print, ului Tauridei”
fusese deschis s, i oasele amestecate în cimitir.

Trecerea Prutului se face pe la carantina din Sculeni.
La Ias, i, grecul soses, te după mis, carea revolut, ionară din
iunie contra măsurilor de pază sanitară. S, i aici se spune
că germanii din oras, fuseseră în fruntea tulburătorilor.
În curt, i, care-s, i deschideau port, ile numai pentru căles, ti,
ardeau grămezile de gunoi; prăvăliile stăteau închise; vîn-
zarea se făcea după gratii, s, i banii se puneau în ot, et. Oa-
menii cu basmaua la nas se feresc pe străzi de a se atinge
s, i-s, i vorbesc numai de departe. Cărut, e cu bolnavi sau nu-
mai suspect, i s, i bagaje merg cu steaguri ros, ii pe strada
mare, precedate de un arnăut călare s, i urmate de cînii
credincios, i. Cei ce întîmpină grozavul alai blastămă în
urmă. Un profesor francez octogenar, Gaillard, crezu că
află o alifie mîntuitoare, dar muri în lazaret, alături de
pacient, ii săi.

Nu moas, tele „Sfintei Paraschive de la Suceava”, ci sau
ale Sfintei Paraschive din Ias, i, sau ale Sfîntului Ioan cel
Nou de la Suceava fură purtate pe străzi în nădejdea unei
minuni. Poporul pune spini pe garduri ca să împiedece
ciuma de a veni: boierul cutare o văzuse doar pe gardul
lui s, i perise cu tot neamul; alt, ii cred că au recunoscut-o în
chip de cîne de vînat ori de copil. Unii ciumat, i ar ies, i din
morminte ca „vîrcolaci”, probabil ca strigoi. Era însă un
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călugăr de la Hlincea care îngrijea pe aces, ti nenorocit, i. Se
pomenes, te s, i de ciuma care la Bucures, ti a luat o cincime
din locuitori.

Oras, ul îi pare lui Kosmeli urît, des, i sînt s, i cîteva case
mai bune; noroiul, descris s, i de Filipide, pe care învăt, atul
călător îl s, tie că e traducătorul în greces, te al lui Iustin s, i
Florus, e îngrozitor; tineri obraznici poruncesc vizitiului
t, igan să-i distreze stropind pe trecători.

Lumea femeiască-s, i face în noroi s, i praf primblarea
la Copou ori răsfoies, te romane franceze; pe margenile
„Corinei” d-nei de Staël o cetitoare notase, greces, te, pe
Oswald de „dobitoc“, de „măgar“ s, i chiar de „măgar cu
coarne“. Se stă pe divane, învîrtind mătănii. Iubirea în
căsnicie ar lipsi, judecă grecul, din fugă, pentru că zestrea
joacă la căsătorii rolul de căpetenie.

S, i bărbat, ii, des, i cu „ighemeniconul” clasei lor, sînt
primitori s, i amabili: numai să nu ia străinul fat, ă de dîns, ii
atitudini ca fat, ă de slugile lui de acasă! „Se vorbes, te mult
frant, uzes, te: pronunt, ia moldovenilor e mult mai bună ca a
grecilor.” Dealtfel studiile elenice sînt în floare, s, i Kosmeli
găses, te cuvinte de laudă pentru Gobdelas, adversarul lui
Asachi; se pomenes, te traducerea lui Télèmaque de dînsul.

În februar al anului următor, 1820, sosise la Dunăre un
învăt, at englez de reputat, ie, care făcuse cercetări s, tiint, ifice
în vechea Haldee, sir Robert Ker Porter145. Trece rîul plă-
tind douăzeci de lei luntras, ului. În harabaua cu patru cai
se îndreaptă spre Bucures, ti prin oras, ul sămănat cu case
put, ine, rele, murdare, pe lîngă case de pos, tă murdare,
trecînd pe la Baia, pe la Călugăreni („Kerekeer”) s, i pe la
Copăceni, unde află zăpadă mare. Pretutindeni „po- po-

145Travels în Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia, etc., etc.,
during the years 1817, 1818, 1819, and 1820, II, Londra, 1817.
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rul de jos era foarte amabil” (extremely civil), în contrast
bătător la ochi cu oaspet, ii din Rumelia.

La 7 ale lunii englezul e în Bucures, ti, găzduit la agen-
tul austriac Fleischhackel von Hakenau, care e s, i pentru
Anglia (citează însă pe Wilkinson); îi duce scrisori de la
ambasadorii respectivi din Constantinopol. Oras, ul îi pare
murdar în poduri s, i murdar în chiar casele boieres, ti. Cu
Wilkinson merge la vodă, Alexandru Sut, u, care abia înlo-
cuise pe Caragea, fugar în Apus. E, supt calpacul lui bogat,
un om de cinzeci de ani abia, dar foarte zgîrcit, cu barba
albă ca zăpada, plin s, i el de grijă s, i de frică, locuind în palat
întunecos, rău mobilat, plin de slugi s, i de arnăut, i. După o
audient, ă de un ceas Ker Porter e dus la trăsură de supt, iori,
pe cînd consulul împarte bani, s, i masalagii în zdrent, e se
as, ază înaintea cales, tii pe care vor întovărăs, i-o.

Seara, e bal s, i concert la un boier, fiind de fat, ă doamna,
sora lui Sut, u s, i patru fii ai lui vodă; sînt mult, i boieri, cu
is, lice verzi în fund, s, i consuli. Patruzeci, cinzeci de arnăut, i
păzesc în fund. Muzica o fac violonis, ti de profesie s, i ama-
tori. Se bea punch, se fumează s, i se joacă cărt, ile. Bărbat, ii
chiar îi par acestui desemnator „remarcabil de frumos, i,
cu linii fine s, i expresie deosebit de blindă”, des, tept, i, ca-
pabili de a învăt, a us, or limbile. Cît despre femei, ele sînt
„extrem de frumus, ele (pretty), afabile s, i vioaie”; era acolo
ca „o adunare de belles din Paris». Îs, i aduseseră s, i copiii,
„cari t, ipau în brat, ele slugilor». Cînd începe balul, boie-
rii îs, i lasă is, licele s, i giubelele s, i apar în scurteice ros, ii,
verzi cu s, nururi, cu brîu de s, al, iar pe capul ras cu un fes
ros, u. Dant, urile sînt greces, ti s, i românes, ti s, i se pomenes, te
unul în care se bate din palme s, i se fac piruete. Tot, i joacă
din toată inima. La bufet, spre miezul nopt, ii se servesc
înghet, ate, bomboane, limonadă, prăjituri, fructe. Afară
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de asemenea petreceri boierii obis, nuiesc a se primbla vara
la Herăstrău, unde, în trăsurile făcute de caretas, i nemt, i,
sînt s, i pînă la s, ase-s, apte sute de persoane.

La 10 februar călătorul se desparte de Wilkinson s, i
de colegul său rus, Pini. În bris, că agentului austriac el
pornes, te pe largul s, es dezghet, at spre Focs, ani. Aici i se
dau, de ispravnicul moldovenesc, cai pentru Ias, i, unde se
ajunge în trei zile pe drumuri înalt înzăpezite.

Des, i întră la Ias, i pe vremea ciumei, care abia se poto-
lise, Ker Porter are o bună impresie despre acest oras, de
25 000 de locuitori, bine as, ezat între vii s, i grădini, bine
clădit chiar, împodobit cu s, aizeci-s, aptezeci de biserici. Îi
impune chiar mitropolia, frumos zugrăvită – e vorba de
bisericut, a Sf. Gheorghe –, în care se păstrează moas, tele
Sfintei Paraschiva. A văzut s, i, la Golia, piatra neagră pe
care se pomenes, te moartea lui Potemchin, a cărui inimă a
fost lăsată aici la Ias, i.

Nefiind otele, englezul trage la consulul austriac, von
Raab. Vede în tovărăs, ia acestuia pe noul domn Mihai Sut, u,
om de treizeci s, i doi de ani, „foarte frumos s, i elegant în
maniere“ – acestor calităt, i, apreciate de turci, se spune
că li datoria s, i tronul –, iar, pe lîngă aceasta, s, i des, tept,
posedînd perfect limba franceză. Palatul lui e mare, plă-
cut, bine mobilat, plin de slugi: în el toate ceremoniile
îndătinate se fac cu o mai mare rînduială.

Boierimea e elegantă, cu o oarecare „nonchalance”146.
„Ei trăiesc într-un lux s, i cu o splendoare care abia pot fi
întrecute în vreo capitală din Europa. Balurile s, i partidele
lor, cu rochiile cu pietre scumpe ale doamnelor lor, sînt
peste orice închipuire.”

Dovadă petrecerea la logofătul Constantin Bals, . E
146Graceful carelesness of the manners.
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vorba de bătrînul, zis Ciuntu, unul dintre cei mai în vază
boieri ai t, erii. Asistă s, i domnul, cu familia, lîngă care ia loc
străinul. Femeile-l încîntă: ele sînt „tot as, a de frumoase ca
surorile lor din T, ara Românească; îmbrăcămintea lor e tot
după moda pariziană” dar mai luxoasă decît în Bucures, ti.
Se găses, te la bufet cafea, înghet, ată, oranjadă, pe cînd bo-
ierii, deoparte, joacă boston, whist, ombre, faro. La supeu,
care se serves, te la miezul nopt, ii, pe masă se văd temple
cu ape care curg, corespunzînd acelui „aufsat, i de zahăr,
cu tot felul de figuri” pe care Hagi Stan Jianu-l cerea de
la Sibiiu în 1787 pentru o masă de gală147. Pes, ti vii se zbat
în vase; lumina se revarsă din policandre; flori sînt răs-
pîndite pe mese. Bals, însus, i cu sot, ia lui sînt pretutindeni.
Dant, ul t, ine pînă în ziuă.

După ce a gustat din această „splendidă ospitalitate”,
Ker Porter se îndreaptă spre nord, la 17 februar, în sa-
nie, peste us, oara zăpadă ce se cernuse. Botos, anii îi plac,
cu cele vreo mie de case, în mijlocul cărora se înalt, ă opt
pînă la zece biserici. Boala fusese aici cumplită. Călătorul
se opres, te un moment la agentul austriac Gorgias. Apoi,
prin Mamornit, a s, i pe la carantina austriacă, el trece spre
Cernăut, i, care i se pare „un oras, important”.

Ca observat, ii de ordin general, englezul notează, după
Wilkinson, însemnatul export de grîne la Constantinopol
(două milioane de măsuri), apoi acela de oi (300 000), de
boi, de cai, cu un pret, impus, prea mic. Se trimit s, i lemne.
Galat, ii joacă un rol mare în acest comert, , pe care boierii
l-ar dori liber. Se importă cafea, rom, vin grecesc, zahăr s, i
băcănii, – fires, te în afară de multele s, i multiplele articole
de lux pentru îmbrăcăminte s, i podoabă.

Călătoria lui Stürmer poate fi pusă alături de a trimesu-

147Iorga, Studii t, i documente, VIII, p. 14.
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lui prusian von Schladen, care străbătu T, ara Românească
la 1820. Cu acest prilej consulul la Bucures, ti, baronul de
Kreuchely-Schwerdtberg, fost profesor de limbi s, i autorul
portretului din codul lui Scarlat Callimachi148, face descri-
erea.

Schladen e la Rusciuc în ziua de 10 novembre s, i e pri-
mit pe Dunăre de un funct, ionar al consulatului. La Giur-
giu se prezintă capuchehaiaua munteană. Voevodul turc
al oras, ului dă trăsura cu patru cai; în oras, se pregătes, te
o locuint, ă pentru noul oaspete. Consulul întîmpină pe
ministru la Gos, tinari s, i-l conduce la Bucures, ti, unde-l s, i
găzduies, te.

Nicolae Mavros, „secretar al Afacerilor Străine”, face, a
doua zi, vizita de rigoare, cu salutările părechii domnes, ti.
În trăsura consulului, care refuză pe a lui vodă, se merge
la audient, ă, după întoarcerea vizitei agentului austriac.
Arnăut, ii păzesc în ploaie. Secretarul Mavros apare în josul
scării, mărgenite de slujitori. Vodă el însus, i e în us, a an-
ticamerei s, i înaintează în antret, descoperindu-s, i capul.
În sala lungă stau cele trei beizadele mai mari; ministrul
ia loc pe sofà la dreapta lui S, ut, u. S, i consulul are loc pe di-
van; boierii stau în picioare, deoparte. Se fac politet, ele de
rigoare. Schladen refuzînd ciubucul, nu-l ia nici domnul.
Două semne din mîna lui vodă fac să plece toată lumea, s, i
Kreu- chely se retrage s, i el. Convorbirea secretă durează
o jumătate de ceas. Ministrul iese condus în sală de S, ut, u,
fără cucă. Din partea ei, doamna păs, es, te pînă-n mijlocul
salonului ei; fete de casă, frumus, ele, o încunjură.

A doua zi, vizita ginerelui domnesc Arghiropulo, a
marelui logofăt Filipescu, a marelui postelnic Iacovachi
Rizo-Nerulos, scriitorul, a consulului rus Pini, – sot, ia lui

148Hurmuzaki, X, p. 85 s, i urm.
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Schladen primind pe domnit, a beizadelei Nicolachi, Ca-
tinca lui Cantacuzino-Pas, canu, pe vara domnului s, i pe
d-na Rizo-Nerulos, nepoata lui. Doamna von Schladen e
primită apoi de doamnă. Alte vizite se succedă.

Oaspet, ii asistă la balul curt, ii, care e foarte luxos, dar
Kreuchely crede că nu era s, i gustul corespunzător. Con-
tesa e încîntată de Catinca Sut, u s, i de fetele lui vodă. Ea
dant, ează cu beizadeaua. Se joacă apoi hora, romaica, „al-
baneza”. Se trece la masă, Kreuchely conducind pe d-na
Moruzi, cuscra lui Sut, u.

Skupho, viitor revolut, ionar al Eteriei, e mehmenda-
rul care va conduce pe von Schladen la hotare: a călăto-
rit în Europa s, i s-a init, iat în cultura Apusului. În suită,
bineînt, eles, s, i oficiosul consul. Prin Bolintin s, i Găiseni,
unde e o mănăstire pustie – cu frumoase inscript, ii, adaug,
din veacul al XVI-lea –, se petrece noaptea la preot. La
Găies, ti primes, te un boier, – s, i primes, te mult, ămitor. La
Pites, ti, a cărui situat, ie între vii e rău dată, primirea e în
sama ispravnicului Răsti, din familia traducătorului lui
Molière sau acesta însus, i; fost agent al lui Caragea la Viena,
el vorbes, te bine nemt, es, te s, i „mai multe limbi europene”.
La Curtea de Arges, se notează străzi strîmte, „castelul din
care nu mai rămîn decît ziduri (masures) căzute în ru-
ină“, biserica episcopiei s, i „destul de plăcuta“ rezident, ă a
vlădicăi. Un negustor e aici gazda.

În munte cales, tile sînt trase cu boii pînă la Sălătruc.
Locurile sînt bine împoporate. Căpitanul de pos, tă oferă
locuint, a sa, cu feres, ti de hîrtie sparte. Mămăliga place
călătorilor, între cari un baron von Pritzelwitz, care nici
n-o fi auzit de as, a ceva. Pe la Pripoare s, i „Dit, es, ti” se ating
Cîinenii fără a face carantina.

Cartea lui Wilkinson, An account of the principalities
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of Walachia and Moldavia, „O dare de samă despre Princi-
patele T, ara Românească s, i Moldova”, apărută la Londra în
1820, e o lucrare din acelea care, ca întindere, informat, ie s, i
judecată – cel put, in în majoritatea cazurilor –, pot fi puse
alături numai de Raicevich s, i, în mult mai mici proport, ii,
dar s, i cu mai mult bun simt, , de Sulzer. Trei traduceri fran-
ceze (1821, 1824, 1831) s, i un rezumat italian (Milano, 1821)
arată important, a ce i-au acordat contemporanii.

Autorul era la Constantinopol în 1806 –8, cînd întere-
sele engleze în Principate: îngrijirea curierilor la s, i de la
Constantinopol s, i ocrotirea cîtorva ionieni supus, i ai Re-
gatului Unit, erau încredint, ate, încă de la 6 ianuar 1802,
lui Summerer, consul pentru o t, ară ca s, i pentru cealaltă.
De aceea Wilkinson va vorbi ca un cunoscător despre mo-
tivele intrării rus, ilor în Moldova la 1806 (între altele s, i
măsuri de împiedecare a protect, iei acordate de ambasa-
dorul rusesc supus, ilor cres, tini ai Port, ii), despre rolul ju-
cat de Anglia în conflict, despre legăturile dragomanului
Franchini cu Pehlivan, aga ienicerilor, despre caracterul
s, i intent, iile vizirului Hafiz-Ismail, ale lui Chehaia-beiu,
ale muftiului, de o parte – contra Rusiei, – în sfîrs, it ale lui
Galib, Reis-Efendi, s, i ale chehaielei sultanei-mame, de altă
parte. Tot as, a s, i despre negocierile de pace rusoturce, de
la Bucures, ti, cu întreruperea s, i reluarea lor, s, i despre rolul
lui Dimitrie Moruzi, care ar fi apărat stăpînirea sultanu-
lui dincoace de Dunăre; sperînd să domnească, ar fi cedat
însă Basarabia ca să nu supere prea mult pe protectorul ru-
sesc al t, erilor noastre, – ceea ce-i aduce peirea. Petrecerea
la Constantinopol, pe lîngă ambasada Angliei, ii permite
agentului să cunoască motivul numirii lui Scarlat Calli-
machi în Moldova, s, i a lui Caragea în T, ara Românească:
sprijinul lui Halet-Efendi, favoritul lui Mahmud I, care
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acolo fusese divan-efendi pe lîngă Alexandru Vodă, tatăl
lui Scarlat, s, i cunoscuse în Moldova, cu acest prilej, pe
boierul ce era atunci Caragea. Circumstant, ele ispitirii la
S, umla a lui Dimitrie Moruzi, pe care unii îl sfătuiau să
treacă în Rusia s, i care, îndată după plecarea din Bucures, ti,
în septembre 1812, fu arestat s, i apoi, la intrarea în casa
marelui-vizir, străpuns de ceaus, i, îi sînt cunoscute scri-
itorului englez prin aceeas, i mai veche prezent, ă a lui în
răsăritul turcesc149.

La 24 mai 1814, după retragerea lui Summerer încă din
1806, Wilkinson, pe care l-am întîlnit s, i în Rusia, fu numit
consul englez în Principate150. El îs, i făcea intrarea la Ias, i
în ziua de 24 novembre. Îndeplini funct, iunile lui pînă în
1818151. Avu astfel destul prilej să-s, i adune informat, ia.

Partea cea mai slabă, fires, te, e cea istorică, pentru
care scriitorul întrebuint, ează pe Bonfiniu, vechea Istorie
a Turciei de Knolles, aceea a lui Dimitrie Cantemir, tipă-
rit în greces, te la Viena, pe socoteala frat, ilor Tunuslii, ca
s, i, neapărat, pe Thornton152. Din toate acestea a izbutit
să alcătuiască un capitol oarecare, cu păreri ca aceea că
„slavii” fugari ai lui Crum (sic) s, i valahii sînt tot una, că
viat, a politică a t, erilor românes, ti începe, după tradit, ie, în
Oltenia, că la 1241 s-au pus s, i temeliile Moldovei s, i ale T, erii
Românes, ti. Crede în tratatul încheiat cu turcii de Vlad
„Dracul”. Dar, cînd e vorba de legăturile cu Ungaria, el

149P. 101 s, i urm. Pentru numirile domnes, ti din 1812, p. 119. Pentru
omorîrea lui Dimitrie s, i a lui Panaiotachi Moruzi, rămas la Constanti-
nopol ca vechil de dragoman, p. 120 s, i urm.

150V. s, i Iorga, Acte s, i fragmente, II, p. 200; Hurmuzaki, X, p 199 s, i
urm, 411, nota 2; Documente Callimachi, I, p. 214, no. 164. Cf. Iorga,
Histoire des relations anglo-roumaines, Ias, i, 1917, p. 80 s, i urm.

151Wilkinson, p. 81.
152S, i Mac-Michael e citat (p. 49, nota).
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înt, elege că n-a putut fi vorba de o adevărată vasalitate, ac-
ceptată cu deplina înt, elegere a situat, iei de domnii nos, tri,
s, i, astfel, spune: „Nu se pare că formalităt, ile recunoas, terii
au fost de as, a natură, încît să-i lege succesorii”153.

În cărut, a de pos, tă, de care s, i el are motive – s, i probabil
atît de dese! – să se plîngă, a străbătut toată t, ara. Astfel
amintes, te de Calea lui Traian, de Hat, egul dacilor, unde se
mai văd ruine s, i limba vorbită e numai cea românească,
de Severin s, i de Caracăl, cu urmele lor romane, de biserica
din Arges, , care-i place foarte mult: „Totalul operei exteri-
oare e întreg de marmură săpată, cam în genul turnului
(steeple) de la biserica S, f. S, tefan din Viena, dar mai ele-
gant. Întregul produce un efect foarte izbitor (striking)
s, i, deoarece a păstrat perfect frumuset, a ei originală, e de-
sigur un monument de care muntenii se pot făli în orice
parte a Europei”154.

A văzut la Cîmpulung „vechile ziduri în ruină” s, i pomenes, te
de inscript, iile în „biserica de căpetenie”155. La Dealu a
înt, eles din piatra pusă peste tidva lui Mihai Viteazul că se
înseamnă pe dînsa biruint, ile lui de căpetenie156. Pare a fi
frunzărit s, i prin „manuscriptele din mănăstirile muntene
s, i moldovene”157.

T, ara, pe care de atîtea ori a străbătut-o, îl încîntă s, i
prin acele că ea „cuprinde în hotarele ei toate resursele
productive care cad numai separat în partea altor t, eri”,
dar s, i „prin marea s, i simpatica ei frumuset, ă. Din toate
senzat, iile de desfătare produse de frumuset, ile naturii nici
una nu poate întrece pe cea trezită de aspectul părt, ilor

153P. 15.
154P. nota, p. 10.
155P. 13.
156P. 27-8.
157P. 168.
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mai dinlăuntru ale t, erii. Dealuri s, i văi romantice, rîulet, e s, i
rîuri, cîmpii împodobite cu verdeat, ă s, i flori se înfăt, is, ează
pe rînd într-o varietate de frumuset, ă în anotimpul cel bun,
mai ales la douăzeci-treizeci de mile de la Carpat, i, de la
Prut pînă la Dunăre, la Ors, ova”158. Asămănînd munt, ii
nos, tri cu Alpii îns, ii, el adaugă că în adevăr „impresiile sînt
as, a de nu s, tii care din ele este mai mîndră”.

Totus, i clima e nestatornică: foarte aspră iarna, foarte
umedă pe urmă, fără primăvară, s, i turburată de ploi, s, i în
lunile cele mai calde, iar în primele zile de toamnă stricată
prin răceala nopt, ilor. Rasa nu rezistă la aceste zvîcniri
s, i la aceste rigori ale naturii. Omul ajunge astfel de „o
dispozit, ie tîmpită s, i greoaie” (of a dull and heavy disposi-
tion), s, i anume „cu pasiuni slabe, fără putere a mint, ii s, i
vădind o firească răspingere fat, ă de o viat, ă de străduint, ă
sau de încordare a mint, ii”159.

Judecata lui Wilkinson asupra t, eranului e crudă s, i
nedreaptă, des, i plină de mustrare pentru storcătorii lui.
„Poate că nu este un popor care să sufere supt o mai mare
apăsare din partea puterii despotice s, i să fie mai greu îm-
povărat cu impozite s, i taxe decît t, erănimea din Muntenia
s, i Moldova, s, i nimeni n-ar purta pe jumătate sarcina lor
cu aceeas, i răbdare s, i aparentă resemnare”160. Locuind în
case proaste, de lut cu coperis, ul de s, ovar, adesea în bor-
deie, îmbrăcîndu-se ca vechii daci, cu femeile descult, e,
hrănindu-se cu mămăligă, această „rasă aleasă” (a fine
race of people) e supusă unui regim fiscal grozav161, care,
revăzut la cîte s, ese luni, îi ia tot ce ar putea să-i ridice

158P. 165.
159With weak passions, no straight of mind and betraying a natural

aversion to a life of industry or of mental exertion; p. 128–9.
160P. 155.
161Boierii n-au voie să li plătească birul; p. 162.
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situat, ia s, i unui regim agrar, în care, dacă, după măsura
lui Constantin Vodă Mavrocordat sătenii au libera strămu-
tare, ei nu capătă pămînt decît pentru a-l munci în parte la
boier; uneori partea mai slabă a mos, iei nu e arendată străi-
nului, ca de obicei, ci obs, tii162. Religia lor e o superstit, ie pe
care n-o pot corecta preot, ii t, erani, abia cărturari, precum
s, i observarea strictă a posturilor; petrecerea li-e cîrciuma
cu lăutari, t, iganul care joacă ursul.

În munte, gus, at, ii se t, in cu căratul lemnelor.
Despre viat, a lor sufletească, atît de simplă, dar atît de

adîncă s, i dureroasă, englezul n-are nici o idee.
Mai jos decît aces, ti harnici locuitori ar fi numai t, iganii.

În ambele t, er aces, tia sînt în număr de 150 000 dintre cari
80 000 ai statului, plătind dei la vrîsta de cinsprezece ani
în sus taxe anuale de patruzeci de parale.

Aces, tia s, i cei boieres, ti îs, i cîs, tigă pînea, – întrucît nu
sînt slugi în casă, bucătari mai ales, bătut, i împodobit, i cu
coarne legate pe supt fălci, rareori s, i ucis, i, iar femeile ca
doici s, i dădace –, ca lăutari, zidari, plătit, i un leu pe zi163.

Clerul e alcătuit din acei biet, i preot, i smerit, i care dau
mitropolitului cîte cinsprezece pias, tri pe an, din arhimandrit, i,
din călugări, pe care Wilkinson nu i-a cercetat în mănăs-
tirile lor, adesea închinate, dar supuse sarcinilor t, erii, s, i
din arhierei. La munteni, ei stau mai mult în Bucures, ti.
Mitropolitul Ungro-Vlahiei, un grec, numit, are, s, i de la
mos, ii, un venit de două milioane de pias, tri pe an. În Mol-
dova însă s, eful bisericii e ales de boieri s, i trebuie să fie om
de t, ară.

Despre negustorimea indigenă nu se spune nimic.
Totus, i comert, ul Principatelor e foarte important, în legă-

162P. 155 s, i urm.
163P. 168 s, i urm.
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tură cu o bogată product, ie. În rîndul întîi, rodul cîmpului,
din care se lucrează însă abia o s, esime; grîul, mai bun în
Moldova, înseamnă, cu de s, eisprezece pînă la douăzeci
de ori sămînt, a, zece milioane de chile pe an, din care se
vînd însă turcilor, cari trimet corăbii anume, 1 500 000, cu
pret, ul impus, care e un s, fert din cel obis, nuit în t, ară (2–2 ½
pias, tri chila), o s, esime din acela care se oferă la Constan-
tinopol164. Griul nu se poate exporta decît cu firman, s, i
el se capătă foarte greu; negustorii fac însă o riscată con-
trabandă. Se mai trimet în capitala Imperiului otoman
250 000 de oi, 3 000 de cai. Lemnul e cuprins s, i el în fur-
nituri: din codrii Moldovei el vine pe plute la Galat, i, unde
se construiesc corăbii pentru stăpîni, întrebuint, îndu-se
s, i funiile de cînepă ale t, erii165. Boi pot trece în străinăta-
tea cres, tină, – ca în vechile vremi. Libere sînt numai trei
articole, s, i anume: lîna, 40 000 de chintale de cîte 44 ocă,
plătită fiecare cu 35–40, lîna nespălată, 60 cea spălată, apoi
pieile de iepure, 500 000, a treizeci s, i cinci de parale, s, i
în sfirs, it iarba galbenă, 600 000 de ocă la export, a 40–45
de parale oca. Se cumpără marfa de la t, erani, cari sînt
foarte cinstit, i, cu bani dat, i înainte. În acest „Perii al gre-
cilor”, afară de aurul cules din rîurile muntene de către
t, igani, minele, pentru cercetarea cărora veniseră la 1811
mineralogi rus, i din Petersburg, nu se caută de domni cu
stăpînirea prea scurtă s, i prins, i de frica unor sarcini încă
mai grele166.

Prin Galat, i, – cu depozite de lemne de grîne, cu prăvă-
lii, oras, care numără doar 7 000 de locuitori statornici, ro-
mâni s, i greci, mult, i din ei supus, i austrieci s, i ruses, ti, cît, iva

164Pentru plată v isteria pune s, i un impozit special (p. 79).
165P. 77.
166P. 72 s, i urm.
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ionieni, supt cei doi pîrcălabi, dar produce o impresie mult
mai mare din cauza populat, iei flotante a străinilor –, se
face mai ales un import care duce la Ias, i ca s, i la Bucures, ti
s, i atinge chiar Bucovina, Galit, ia, Ardealul, Banatul s, i Ser-
bia. Se aduc coloniale: cafea, din care se consumă pe an
800 000 de ocă, zahăr (900 000), piper (35 000), rom, lă-
mîi, portocale, vinuri, care se importă din Constantinopol
s, i Smirna, plătindu-se s, i vama moldovenească de 3%, pe
lîngă sarcini adause, de care poate scuti numai intervent, ia
consulară; drumul din Asia Mică prin Enos s, i Adrianopol
aduce cheltuieli mai mari. Germania trimete stofe de bu-
mbac s, i de lînă (cele scumpe singure, de 200 000 de lire
sterlinge pe an), calicot, fierării, sticlării, vase de pămînt,
ce se zic engleze pentru a putea fi scumpite; muselina en-
gleză s, i chembrica franceză se plătesc bine, dar se caută
mult. Din Rusia sosesc blănuri, în schimbul cărora, pe
lîngă galbeni de aur, se dă rachiu s, i vin.

Sînt 30 000 de boieri numai în T, ara Românească. Din
familiile mari se citează Brâncoveanu: dintre greci s, i un
dubios Paleolog167. Domnul îi numes, te pe cei din funct, ii,
după ceremonialul pe care l-a descris Mac-Michael, s, i
ciohodarii duc pe noul cătănit acasă la dînsul. Dregăto-
rii au veniturile funct, iilor s, i pe lîngă aceasta scutelnici s, i
poslus, nici. Cei dintîi, de cari aici se vorbes, te întîia oară,
des, i datează de la 1736, sînt în număr de 15 000; boierul
de prima clasă are optzeci, cari dau cîte optzeci de pias, tri,
sau fac lucru vrednic de această sumă. S-a încercat la 1814
trecerea lor la stat, dar craiovenii s-au opus s, i au aflat spri-
jin la pas, a Hafiz-Ali de Vidin, dus, man al domnului; totus, i
în 1815 la fiecare scutelnic s-a cerut acolo taxa de douăzeci
de pias, tri. T, erani refugiat, i din Ardeal ca s, i de peste Du-

167P. 40, nota 1, p. 58.
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năre se tocmesc poslus, nici la greci s, i la alt, i străini, de vreo
cinzeci de ani încoace, făgăduind daruri în natură168.

Pe boieri nu-i iubes, te Wilkinson deloc. Ei nu-s, i ca-
ută de mos, ii, arendate sau lăsate în sama vechililor (s, i,
zicînd as, a, el se gîndes, te mai ales la munteni, pe cari îi
cunoas, te mai bine). „Cele mai încîntătoare locuri din fru-
moasa lor t, ară n-au puterea de a-i atrage.169“ În materie de
cultură – s, i aici e nedrept – ei s, tiu doar greces, te, vorbind
limba cu o puritate clasică, mai ales în T, ara Românească,
frant, uzes, te s, i alte limbi occidentale, cunoscute mai ales în
Moldova, mai put, in însă; poet, ii nos, tri i se par englezului
că nu s, tiu nici gramatica franceză, nici autorii. Cres, terea e
încredint, ată în familiile mari vreunui cleric grec; la s, coală,
grecească sau românească, avînd fiecare vreo două sute
de elevi, vin numai copiii boierimii mai mărunte s, i ai ne-
gustorilor. De la gramatica pe care a cerut-o Constantin
Vodă Mavrocordat nu s-a făcut alta pentru „amestecata”
limba românească170. Femeile, care totus, i iubesc muzica
germană, care cîntă din piano s, i, fără a fi frumoase, au
grat, ie, s, i mlădiere, primesc s, i mai put, ină învăt, ătură siste-
matică171.

Sporturile nu sînt obis, nuite. Caii de t, ară sînt rezistent, i,
dar mărunt, i s, i nu pot servi la călărie, pentru care se aduc
cei din Rusia s, i Ungaria. Dar nici vodă nu merge călare,
ci-s, i t, ine caii pentru arnăut, i172.

Teatrul lipses, te, des, i se ment, ionează actori germani
cari „au dat opere germane s, i comedii traduse în românes, te
(comedies translated into Wallachian), cu participarea,

168P. 63 s, i urm.
169P. 137-8.
170P. 133.
171P. 135-7.
172P. 93-4.
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vreo două, trei luni, a unui public de toate clasele, pînă
ce, la urmă, rămîn doar boierii de clasa întîia s, i consu-
lii173. Încolo sînt „cluburile“, unde se joacă pharaon (unii
boieri de aici au un venit de 2–3 000 de pias, tri), clubul
nobil în frunte, balurile mascate, de trei, patru ori pe săp-
tămînă, seratele particulare174, jucîndu-se valt, ul, mazurka,
de bărbat, ii în haine orientale cu oarecare greutate. Vizi-
tele, cu s, i fără rost, ocupă zilnic pe acei cari n-au mult de
lucru la funct, ia lor, cu cele „două sute zece” serbători legale
s, i cu vacant, ele de serbători s, i în lunile calde ale anului.

Ga distract, ie principală, primblarea în cales, tile fabri-
cate în t, ară, ca s, i în cele aduse din Viena, aurite, dar rău
întret, inute, cu cai pros, ti s, i vizitii t, igani. Bucures, tii, „în-
tins oras, murdar”, de 80 000 de locuitori, cu „361” biserici,
„20” de mănăstiri s, i „30” de hanuri, las, ul, cu 40 000 de
locuitori, „70” de biserici, „mai bine zidite“, cu multe case
elegante, clădite în cel mai modern stil al arhitecturii „eu-
ropene”, oferă, cu podurile de lemn nivelate sau din sim-
ple loadbe175, spat, iu pentru asemenea defilări solemne. La
Bucures, ti se merge pînă la Herăstrău, unde e s, i o cafenea
– în oras, chiar s, i un otel german176 – cu înghet, ată s, i alte
consumat, ii. Dumineca se văd s, i 6–700 de trăsuri care se
întorc prin praf. Ori la Băneasa, cu parcul lui Văcărescu177.
În acest timp poporul se coboară în pivnit, ile-cîrciumi, cu
lăutari s, i multe femei.

Acest fel de viat, ă predispune la us, urătate mai mult de-
cît la acea conrupt, ie pe care o critică Wilkinson. Divort, ul,

173P. 141.
174P. 138 – 9.
175Se zicea că piatra nu prinde; e lut, dar englezul amintes, te căile

lui Traian (p. 90). Erau s, i canale, dar astupate.
176P. 92.
177P. 139-40.
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ajutat de dicasteriile biserices, ti miternice, e foarte obis, nuit.
Fete pe care părint, ii le mărită la treisprezecepatruspre-
zece ani se despart; una pentru că sot, ul nu i-a luat o casă
pe Podul Mogos, oaii, alta pentru că al ei, bolnav, a mers să
se caute la Viena, o a treia ca să nu mai aibă copil178. E o
nebună alergare după zestre.

Aceias, i boieri, „zgîrcit, i”, „lacomi”, lenes, i, au cutezat
să ceară Port, ii să li se încredint, eze lor Divanul, cîrmuirea
t, erii, care nu vrea încă un fanariot, des, i acesta îi veni, în
bătrîneasca înfăt, is, are a lui Alexandru Vodă Sut, u.

Domnii nu se caracterizează individual, des, i fanari-
otismul e aspru tratat în bloc. Ei apar în ocazii solemne,
ca la Crăciun, la Anul nou, la Pas, ti, de ziua numelui lor.
Atunci e primire la curte: cea din Ias, i, încăpătoare de să
poată cuprinde, în odăile ei, de stil „semi-oriental s, i semi-
european”, peste o mie de oameni, cea din Bucures, ti două
modeste case legate intre ele, după arderea, în 1813, a pa-
latului de pe deal179. De la nouă dimineat, a, la unu’, păre-
chea stăpînitoare as, teaptă în colt, ul divanului sărutarea de
mînă, de care sînt scutit, i numai consulii s, i funct, ionarii lor.
La Anul nou se fac s, i daruri. Încolo domnul e ocupat cu
sarcina ce i s-a dat din Constantinopol: strîngerea banilor
pentru turci.

Tributul, „iertat” pe doi ani la 1812, dar reclamat supt
alte forme, e de două milioane pentru T, ara Românească
s, i în jumătate pentru Moldova. Se ia birul de la orice ro-
mân în vrîstă de s, aisprezece ani, s, i Wilkinson socotes, te
suma de 600 de lei pe an de la fiecare liude, compusă din
cinci pînă la zece contribuabili, asupra unei populat, ii de
un milion în T, ara Românească (18 000 de liude în 1828) s, i

178P. 144 s, i urm.
179P. 87.
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cinci sute de mii în Moldova; se culege un bir de 10 000
000 de pias, tri numai pentru întîiul principat. La 100 000
se numără străinii din acelas, i cari au o învoială cu viste-
ria; sînt, cum s, tim, „ruptele” ei: carătas, i, tîmplari, zidari,
arhitect, i, medici, spit, eri, dascăli, croitori, arendas, i (oprit, i
un moment de cîs, tig în 1815180).

Salinele muntene dau 600 000 de pias, tri, vămile 38
000, pos, tele 420 000, vinăriciul, oieritul, dijmăritul, ierbă-
ritul 1 330 000; fat, ă de suma ce rezultă: 2 730 000, Moldova
dă 1 400 000 numai, după luarea Basarabiei. Arendato-
rii, negustori mari, au contracte pe s, ase ani. Din funct, ii
s, i daruri la numiri domnul mai face pentru dînsul două
milioane.

Care poate fi soarta bogatelor s, i frumoaselor t, eri? Wi-
lkinson nu crede în putint, a unei viet, i independente. Ar fi
dorit ca la congresul din Viena turcii, cari refuzaseră a veni,
să propuie singuri trecerea Moldovei la Rusia, a Munteniei
la Austria, pe care lumea n-o iubes, te, dar cu vremea s-ar
deprinde a o pret, ui181. Atunci, cu o bună administrat, ie,
aceste t, eri, care pot hrăni înzecit mai mult, i locuitori, „ar
deveni cele mai populate s, i mai înfloritoare din Europa.
Portul Galat, i”, adaugă el, „ar intra iute în concurent, ă cu
toate porturile Mării Negre, fără a excepta Odesa”182.

În fat, a cărt, ii lui Wilkinson trebuie pusă alta, mult mai
sigură s, i mai completă, dînd s, i informat, ie istorică pe lîngă
s, tiri din toate domeniile naturii s, i viet, ii românes, ti, pe
care, în 1805, o publică medicul sas, as, ezat atunci la Sibiiu,
după o lungă petrecere în Moldova, Andreas Wolf. Cartea,

180Pentru bisericile catolice s, i protestante, p. 183–184.
181Se arată cum la 1806 bucures, tenii chemară pe Michelson contra

garnizonei de 10 000 turci, cum Miloradovici veni cu 7 000 de rus, i, dar
ei îns, is, i uciseră 150 de turci s, i goniră pe ceilalt, i (p. 192, nota).

182P. 84-5.
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în două volume, intitulată Beiträge zu einer statistisch-
historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau, e
împodobită cu portretul ocrotitorului acestui străin, mi-
tropolitul Iacov Stamati, ardelean de origine, portret lu-
crat de un alt german, Topler. Dedicat, ia e către însus, i
arhiducele Iosif.

Autorul, care a fost pe la Nucet s, i Tîrgovis, te, a stat în
Moldova de la 1780, cînd e la Bacău, pînă la sfîrs, itul lui
1782, pentru a fi în Bucures, ti la 1784 s, i a luat parte apoi, de
la 1788 la 1790, la campania imperialilor săi în Moldova, pe
lîngă print, ul de Coburg în Roman, pe la Hus, i, ca să revie
la 1794 pentru alte zece luni s, i, în sfîrs, it, pentru doi ani
întregi, pînă la februar 1797183. A fost medicul mitropolitu-
lui Leon184, al lui Iacov s, i al domnit, ei Sultana Sturza, fiica
lui Costachi Moruzi185. A cutreierat t, ara s, i chiar regiunile
vecine. Vorbes, te de extraordinara frumuset, ă a Nistrului
de la Hotin la Soroca186, cu cetatea, de pretinsul chip al
Dochiei pe Ceahlău187. A mirosit petrolul la Grozes, ti188

s, i a văzut sarea la Ocnă. A cetit la Baia inscript, ii în „bi-
serica nemt, ească”189. A văzut la mănăstirea Neamt, ului,
cu 500 de călugări, icoana făcătoare de minuni190. Spune
Tîrgul-Spurcat Tîrgului-Frumos191 unde a văzut ruinele

183I, p. VII-VIII, 83, 149, 151, nota 1, 161.
184P. 156, 183.
185Medicul domnesc avea 700–1 000 de pias, tri pe lună, de la Ocnă

(p. 126).
186Ibid., p. 12. Pentru silitra de la Soroca, p. 29. Pentru oile pîrnaie,

p. 51. V. s, i p. 80-l.
187P. 21.
188P. 30.
189P. 71.
190P. 72.
191P. 74.
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curt, ii domnes, ti ca s, i la Vaslui192. Nu-i e necunoscută nici
republica din Chigeciu, nici Hotărnicenii, cu căpitanul lor
193.

Cunoas, te limbi s, i a cercetat datinile poporului pe care-
l zugrăves, te ca „incult” (roh) s, i „necunoscîndu-s, i chema-
rea“. Ceea ce spune nu e după Cantemir, Carra, Sulzer,
nici chiar, în a doua parte istorică, din Istoria lui Engel,
apărută atunci chiar, ci din propria experient, ă194. A cunos-
cut pe Bauer, hărt, i ruses, ti, „Geografia“ vlădicăi Amfilohie
de Hotin. Pomenes, te s, i „un manuscript a domnului secre-
tar de legat, ie von Hammer din Constantinopol, pe care
d. Engel a binevoit să mi-l ofere prin vestitul rector local
d. Binder”195. A cercetat cu logofătul Grigoras, în 1781 ar-
hivele mitropoliei196. A cunoscut, în 1784, pe Raicevich,
atunci agent în Principate, iar mai nainte în Moldova197.
S, i a comunicat lui Engel, în 1780, inscript, iile de la Baia198.

Expunerea e metodică, dîndu-se lămuririle despre
nume, hotare, înfăt, is, area naturală, fără literatură, foarte
precis. După un plan împrumutat de la Dimitrie Cante-
mir, se prezintă judet, ele, cu put, ine lămuriri personale, s, i
apoi se trece la sistemul de cîrmuire, ins, irîndu-se dregăto-
riile199, la sistemul de legi s, i de organizat, ie judecătorească,

192P. 77-8.
193P. 79.
194P. 7-8.
195Ibid., p. XII. Scrisori de boieri, p. 122, nota. Citează s, i un articol

din Siebenbürger Bothe pe 1804 (p. 123, nota).
196P. 141.
197P. 27, nota.
198P. 71.
199La vistier se adauge că are 70 de pungi pe an (p. 101); postelnicul

primes, te 1 400 de pias, tri (p. 104): e găzduit de un boier s, i ospătat la
curte; un cămăras, a strîns în trei ani 400 de pungi (ibid.); divan-efendi
are 1 000 de pias, tri lunar (p. 105); se dă s, i formula de piră din partea
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la venituri s, i cheltuieli: tributul de 325 de pungi sau 162–
500 de pias, tri, poclonul steagului ajutorint, ă, lipsă; 600–
800 de lei pe lună lefile; venitul de la vinăriciu – 4 parale de
ocă –: 190 000, de la văcărit 200 000, numai de la cai 40 000,
de la albine 60 000, de la vămi, nearendate, în ultimii patru-
cinci ani, 200 000, de la ocne 200–400 000, plus birul, 1
500 000200 pentru anii 1780–96. Vorbes, te s, i de monede
(pendar, rupciu, tult, leit, ă, zlot, leu, rublă, caragros, , iuzluc,
zingirlic, zarmacop, funducliu), s, i pret, uri de comert, , pen-
tru a trece la biserică, la confesiunile străine s, i la cres, terea
copiilor. Limba e tratată deosebi, s, i autorul cunoas, te de-
osebirea de termini între moldoveni s, i munteni. Un ca-
pitol întreg se ocupă de boli, în care doctorul e deosebit
de competent. Capitolul despre obiceiuri e particular de
amănunt, it. Nunta, cu „scoaterea la dant, ” s, i voinicul pur-
tînd buzduganul cu năframă, e foarte vioi descrisă.

Ce e mai pret, ios în carte sînt însă amintirile perso-
nale: ridicarea de Moruzi în dosul cetăt, uii a unui chios, c
(Lusthaus) cu heles, teu201, care au fost părăsite de urmas, ,
inundat, iile Bahluiului202, pe care-l arată, la 1780, ca putînd
fi regularizat, iarna grea din 1781, cînd Wolf călători din
Ias, i la hotarul bucovinean, cea din 1788 203, cînd a văzut
pe Rumient, ov, comandantul rus, mergînd la biserică de
Sf. Ecaterina, cu o simplă blană pe umeri.

În 1780–2 era raportul pentru ciumă al comandei din

unui turc; uneori cadiii din cetăt, i se chiamă la judecată. Ispravnicii, cu
leafa de 200 de pias, tri pe lună, fac pe an 20–30 de pungi (p. 110).

200P. 120.
201P. 2-8.
202P. 19.
203P. 23–5. Rumient, ov îi scria la Sibiiu, din Ias, i, în ziua de 7 martie

1779 (p. 24 nota).
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Ardeal204. A cunoscut pe învăt, atul s, i des, teptul beizadea
Gheorghe, fiul al doilea al lui Moruzi, care a fost ucis, în
insula exilului său, de rivali205. A văzut cinci cutremure,
dintre care cel din septembre 1781 s, i cel din 1785206. A cerce-
tat himic apele din judet, ul Neamt, , trimise spre analiză de
bunul său prieten Nicolae Ruset Roznovanu207. A călătorit
la t, ară cu „milionarul” Cantacuzino Deleanu, care avea 12
000 de stupi208. A băut berea engleză, adusă de Potemchin,
s, i cea nemt, ească, fabricată la 1793 în Ias, i 209, cum a mîn-
cat s, i mămăligă neagră de „Heidekorn”210. Pe la 1780 el
arăta boierilor cum să-s, i păstreze mai bine vinul211. Spune
cum, amenint, înd cu despret, ul pe agà s, i tot, i ai lui, a scăpat
de încă cinci sute de lovituri pe un biet carătas, austriac
care primise o sută la falangă212. A cunoscut foametea din
1795, supt „Păpus, oiu-Vodă”, cînd oamenii mîncau coajă de
ulm213 s, i mitropolitul Iacov aduse din Rusia hrană pentru
suma de treizeci de pungi.

Dintre faptele istorice mai recente, el s, tie mis, carea
condusă de mitropolitul Gavriil contra unui favorit al lui
Grigore Ghica în 1775214.

Ca unul care a stat mult în Ias, i, îl descrie cu străzile
murdare, între frumoasele dealuri, cu primblarea Copo-

204P. 75–6. Pentru carantina de lîngă Bîrlad, unde mor oamenii de
foame, p. 77.

205P. 91 – 2.
206P. 27.
207P. 31.
208P. 58 nota.
209P. 35.
210P. 36.
21111 P. 45.
212P. 108-9.
213P. 129.
214P. 144.

769



ului, unde cele două cerdace sînt numai pentru domn s, i
familia lui; dintre 5 000 de case alese, 200 sînt de piatră
s, i numai 40 cu două rînduri, vreo două în „gust german“.
Prăvăliile sînt mai mult de lemn, un singur han mai pre-
zentabil. Curtea, arsă supt Alexandru Vodă Mavrocordat,
n-a fost refăcută, s, i domnul stă, cu cancelaria vistieriei, în
casa lui Costachi Ghica, avînd abia 25 de odăi mai curăt, ele.
Se descriu cele mai însemnate dintre cele s, aizeci s, i nouă de
biserici: mitropolia cu umila casă a vlădicăi, Sfîntul Ghe-
orghe, cedată de mitropolitul Leon lui Rumient, ov, Trei
Ierarhii, cu hanul de păstrare al mărfurilor, Sfîntul Nico-
lae domnesc, cu „foarte vechi clădiri” abia observabile,
Barnovschi, Bărboiul, Sf. Ioan, Sf.

Vinere, Sf. Ilie, Dancu, zguduită de cutremur la 1795,
Golia, cu casa de nebuni, Sf. Spiridon, Sf. Nicolae, clădită
de Potemchin, Nicorit, a, biserica Calicilor (a mitropolitului
Iacov, azi Banu), Frumoasa, cu s, epte bîlciuri pe an, dar
săracă, Socola, cu cinzeci de călugărit, e, Cetăt, uia, Galata,
biserica catolică. Lîngă mitropolie e singura s, coală, cu
biete patru odăi. Nu se uită cele trei băi turces, ti, la curte,
la Beilic, la Bahlui, s, i fîntînile, Spitalul Sf. Spiridon la
Roman: Veniamin face încă unul, rău îngrijit.

La capăt se îns, iră familiile cunoscute: Sturzes, tii, cu
Scarlat, care învăt, ase la Lipsea s, i e sot, ul Sultanei Moruzi,
apoi fratele, Grigore, care a luat pe o Callimachi. Un Dimitrie-
s, i mărită fetele după Brâncoveanu s, i după un Mavrocor-
dat; fratele S, tefan are un fiu Săndulachi, însurat cu sora
Sultanei. Apoi Rosetes, tii: Nicolae s, i fiul Iordachi, primi-
tori de germani cultivat, i: Rumient, ov stătea în 1788 la ei.
În al treilea rînd, Cantacuzinii de la Pas, cani, oameni in-
tegri s, i plăcut, i, cum a văzut print, ul de Ligne, oaspetele
lor; mama, greacă, are doisprezece copii, dintre cari doi
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mai mari învat, ă fizică, matematică, filozofie, drept s, i s, tiu
greces, te, latines, te, limbile franceză, italiană, germană;
tatăl i-ar trimete în străinătate, dar nu e voie. Fiul lui Can-
tacuzino Deleanu a trecut la 1792 în Rusia; logofătul Paladi
(† 1800) are o fată după fiul lui Bogdan decapitatul; Ionit, ă,
fiul lui Constantin Paladi, un nepot, e crescut de un sa-
xon: am o carte latină din biblioteca lui, Suetoniu. Sora
lui Răducanu Roset, altă familie distinsă, e doamna lui
Alexandru Moruzi. Manolachi Bals, a trecut în Rusia, s, i se
pomenes, te alt Bals, , probabil Vasile, cu călătorii în Apus.
Familiile Cazimir, Beldiman, Carp vin în al doilea rînd:
Beldimanii sînt pasionat, i de vînat s, i sociabili. Costachi
Ghica, dintre greci, primes, te mai bine în frumoasa casă a
Deleanului.

Despre mitropolitul protector s, tie să spuie multe; de
pildă cum a adus mei ros, u din Rusia în vreme de foa-
mete215. S, tie s, i cum a căpătat scaunul, s, i cu ocrotire tur-
cească, s, i cum a scăpat de acel care, în 1776, vroia să-i ieie
locul216. Intim al lui Iacov, crede că a auzit de la el – după
Simion Dascălul – că ne coborîm din hot, ii s, i robii Romei217.
La sfîrs, it se dă o biografie mai întinsă a lui.

Ce prezintă mai bine Wolf e clasa de sus a Moldovei,
pe lîngă care a adus servicii de medic, pe care le credem că
au fost bine răsplătite. Începînd cu domnii, el a cunoscut
pe mai mult, i, s, i pentru unii află cuvenita laudă. Astfel
pentru Alexandru Mavrocordat fugarul, care-s, i propusese
a rectifica Bahluiul s, i se îngrijise de primblarea Copoului;

215P. 35. Convorbiri economice cu el s, i p. 53. Încercările lui cu
albinele în 1796, p. 61.

216P. 144–5. Se dau s, i s, tiri despre ierarhul Gavriil, devenit episcop
de Gotia, cu 12 000 de ruble pe an, s, i cavaler al Sf. Andrei în 1801 (p. 145
nota).

217P. 178. nota.
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pentru Alexandru Callimachi, căruia la sosirea în Ias, i ii
face singur Wolf formula latină de întîmpinare: „Alexan-
der Callimachus, patriae nostrae filius, pater futurus“218.
Despre ambii Moruzi, Costachi s, i Alexandru, n-are de-
cît lucruri bune. Dar nu stă pe gînduri să spuie că Mihai
S, ut, u a meritat să i se zică „Păpus, oiu-Vodă”, pentru că a
stors s, i sămînt, a porumbului provocînd în anul următor
foamete219.

În genere însă nu e blînd cu aces, ti fanariot, i, venit, i s, i
căzut, i prin intrigi s, i dare de bani, incapabili de a guverna
între emot, iile zilnice ale unei situat, ii ves, nic periclitate.
Des, i adună pe an 380 de pungi, ei nu pot simt, i altă plăcere
decît a trufiei momentan satisfăcute: distract, ia li e deci
primblarea la Cetăt, uie, la Copou, unde cele două cerdace
de lemn sînt interzise altora. La un singur negustor evreu
cutare domn are o datorie de 2 000 de pungi. Nu merg
la vînat – totus, i s, tim că bătrînul Ioan Callimachi avea un
alai de vînătoare –, s, i „armata“ lor se mărgenes, te la 700 de
slujitori, supt ordinele agăi s, i hatmanului220.

Cu except, iile pe care le-am arătat, boierimea nu-l în-
cîntă. Sînt în adevăr oameni bogat, i între cei 800 de mem-
bri ai clasei221. Au pînă la 4–5 000 de oi, la 4–500 de iepe
în herghelii; cîte unul t, ine s, i 5–6 000 de stupi222. Dar nu e
init, iativă: „as, a am pomenit, as, a om lăsa”. „Boierii localnici
sînt deprins, i a-s, i t, inea curt, ile curat; numai străinii sînt
murdari.”223 Averea s, i-o dau însă pe un lux inutil: trăsuri,

218P. 203, 212.
219P. 211.
220P. 88, 91, 206. Pentru căpitanul de dărăbani, p. 107, aga s, i falanga,

p. 108.
221P. 49.
222P. 49 nota (unii t, erani ajung s, i pînă la 200).
223P. 20 nota.
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haine. O blană costă pentru singură căptus, ală 1 200 de
pias, tri, pentru femei rochia e s, i de 20–30 000 de pias, tri;
juvaierele, de pe degete s, i din pieptănătură, fabricate de
evrei imigrat, i sînt o întreagă avere224. Îs, i pierd vremea
primind în „casa de musafiri“, în salon, jucînd, pe lîngă
vechile jocuri: mariage, pant, arola, cu „cărt, i nemt, es, ti»,
cele nouă, cu „cărt, i frant, uzes, ti”: ombre, quadrille, pichet,
pharo, cum s, i turcescul ghiordum; pierd s, i pînă la 4 000 de
galbeni pe seară225. Mesele de 20–50 de locuri, cu maiolică
de Danzig ca farfurii, costă scump.

Copiii, băiet, ii s, i-i cresc cu t, igance, care-i alăptează
s, i-i dădăcesc, apoi cu dascălii greci, cu „maîtres de lan-
gue”, adesea aventurieri din Apus s, i din Polonia – except, ie
făcîndu-se cu Johann König, silezianul, apoi consul pru-
sian226. Dacă merg la s, coală publică, fires, te călări din ca-
uza noroaielor, află acolo, din budgetul anual de 30 de
pungi, dascălul grec plătit cu trei s, i ajutoarele lui cu două
s, i cu 600 de lei, plus cel de latines, te, avînd aceeas, i plată
ca acesta din urmă227. Prietenul lui Iacov Mitropolitul
nu pare a fi observat schimbările de program introduse
de acesta s, i Scarlatachi Sturza. „Coconas, ii“ tineri joacă
biliard s, i beau punciu după moda rusească.

Aceasta pentru Ias, i. În oras, ele de provincie, cu case
de lemn, garduri vii, grădini put, in îngrijite, străzi pline
de băltoace, iar, ca prăvălii, plăcintăriile, cuptoarele de
pîne, hanurile cu plos, nit, e, unde nu.se va fi găsit numai
vin s, i mămăligă, ci s, i pui de găină s, i ouă – carne de vită
s, i mai ales de vit, el nu se vinde –, boierul ispravnic este

224P. 108.
225P. 137, 262-5.
226P. 219, 233-4.
227P. 175-6.
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adesea într-o casă neîmprejmuită, cu coperis, ul nesigur,
cu ferestrele de hîrtie, cu interiorul dărăpănat228.

Din cler a cunoscut, afară de mitropolitul Iacov, pe bă-
trînul Inochentie de Hus, i, otrăvit din gres, eală de bucătar,
pe Meletie, urmas, ul lui, ales la douăzeci s, i cinci, douăzeci
s, i s, ese de ani, pe Antonie s, i poate pe Amfilohie de Hotin.

A vorbit s, i cu patriarhul de Ierusalim, Avramie, care
călătorea la noi ca să-s, i acopere datoria fat, ă de turci229,
cu mitropolitul Palestinei, Procopie, care face cartea de
blăstăm, de patrusprezece foi, contra jupăneselor care
întrebuint, ează scumpe trese de fir pe rochiile lor230. Mi-
tropolitul Moldovei, care s, i el îs, i cumpără scaunul cu 30–40
de pungi, are un venit de 70–80 de pungi pe an s, i el ia de
la fiecare preot – dar Iacov scutes, te pe mult, i – patru lei231.
Sînt 20 000 de călugări, s, i se vorbes, te de marea mănăstire
a Neamt, ului232.

Negustorii de t, ară se amestecă în acest timp cu străi-
nii, greci, lipscani, cari aduc de toate, pînă s, i cele mai nouă
mas, ini. Evrei din Liov s, i Brody, turci cu cordovane s, i odo-
gaciu de parfumat, cari plătesc put, in, după pret, ul impus,
rus, i, cari aduc blănuri s, i tutun. Se exportă cai pentru ar-
mată, în Austria s, i Rusia, boi în Boemia, Silezia, Moravia,
oi, din care Moldova are trei milioane, Muntenia patru (cu
caprele), piei de dihor (10 000), vinuri, luate de greci din
Nijna Rusiei, miere, care trece la Constantinopol, ceară,
dusă încă de greci la Venet, ia. Pret, urile sînt foarte mici: ie-

228P. 8l-2.
229Aducea cu el s, i un pret, ios „Proschinetariu” grecesc al Ierusalimu-

lui, litografiat la Viena în 1781 (un exemplar în biblioteca mea).
230P. 198, nota 3, 49.
231P. 143-4.
232P. 157, nota, 163.
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purele 5–6 parale, cerbul 60 de parale, apoi s, i doi-trei lei233,
oca de ceară 9[0] de parale. Muntenii exportă s, i porci. Vin
se produce pînă la 3 800 de măsuri (Eimer). Albinăritul
produce s, i el 60 000 de pias, tri pe an234.

T, eranii, – în toată Moldova erau, în 1794, de toate, 77
000 de familii de locuitori235 – îi par „aspri“, lenes, i, „fără
independent, ă, sîrguint, ă s, i spirit de întreprindere“, tră-
ind „în frică, înjosire s, i mută vegetare” (stumpfes Hinbrü-
ten)236. Nici nu pot fi romani237 după socoteala acestui om
care avea, desigur, ret, etele mai bune decît caracterizările.

Toată simpatia lui e, neapărat, pentru străini. Vorbes, te
de catolici, supus, i sufletes, te prefectului misiunilor franciscane,
italianul Mauro; sînt numai treisprezece parohii în toată
t, ara. Apoi de protestant, ii germani, pînă la patruzeci s, i trei
de familii, aduse de Vodă Grigore Ghica la Chiperes, ti lîngă
Ias, i, pentru fabrica lui de postav, s, i cari, după cererea lui
König s, i a saxonului Herlitz238, capătă un pastor, pe sasul
din Medias, , Andreas Scharsius; Costachi Moruzi luase, în
capitală, loc. pentru biserică239.

Îl interesează însă mai mult medicii: vorbes, te de rău
pe greci –, Testabuza, Kosta, Andrei, care botează în sare
copiii contra vărsatului240 –, cu nepregătirea lor, cu carica-
tura de latines, te din conversat, ie s, i alte păcate, pomenes, te
nemt, i – cutare „grenadir prusian“ –, italieni, ca Angelo
Meucci, francezi, ca Chenot241.

233P. 41, 47, 55, 63, 112-3, 13l-3.
234P. 63.
235P. 88.
236P. 3, 13.
237P. 54-5.
238Medic. V. Hurmuzaki, X, p. 39, 588 nota 1.
239P. 262-72.
240Alexandru Vodă Moruzi introduce vaccina (p. 192).
241P. 192, 209 nota, 211, 213–4, 268, 283; II, 301 nota. Casa săracilor, p.
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Tot as, a farmaciile: cele din Ias, i: a curt, ii, filiala condusă
de un sas, s, i a unui chiot, care t, inea s, i velnit, ă, precum s, i
cea din Botos, ani242.

VII. Călători după 1821

Mis, carea românească de la 1821 a avut mai multe direct, ii s, i
a produs mai multe urmări. Pe de o parte această manifestat, ie
a t, erănimii, reclamîndu-s, i cele mai vechi drepturi, a că-
ror amintire nu perise din mint, ile lor, manifestat, ie care
nu-s, i atinse scopul s, i din cauza suprimării, prin crima
eteris, tilor, a s, efului ei, fără care toată istoria noastră con-
temporană, incapabilă de a pleca de la o act, iune orăs, enească,
de la un mic număr de tineri format, i în Apus s, i imitînd
singur Apusul, ar fi luat un alt drum. Apoi tulburările care
izbucniseră în Moldova de sus pentru a răspinge silnicia
eteristă. S, i, în sfîrs, it, pe cînd boierii cei mari, bătrîni, se
arătau indignat, i, ca Alecu Beldiman în „Jalnica tragodie”
a lui, că-i tulbură revolut, ionarii în huzurul lor s, i-i pun pe
drumurile de străinătate ale pribegiei prin Bucovina s, i Ba-
sarabia, pentru moldoveni, pe la Sibiiu s, i Bras, ov, pentru
munteni cu tot, ii sărăcit, i s, i supus, i, fără nici o considerat, ie
pentru persoana lor, la un alt regim decît al obis, nuint, ei lor,
altă boierime, mai nouă, mai tînără, mai îndrăzneat, ă, se
gîndea să întrebuint, eze evenimentele neas, teptate pentru
a crea o nouă situat, ie patriei lor. Astfel, pe cînd cei dintîi vi-
sau de o republică aristocratică, avînd doar un „bas, -boier”
în frunte, ceilalt, i doreau ordine constitut, ională ca în Apus:
domn din t, ară s, i voit de t, ară prin boierii ei, un „senat“ care

268. Despre Chenot s-a vorbit deseori în timpul din urmă.
242P. 213-4.

776



să-l sfătuiască, o administrat, ie cu ierarhie s, i împărt, ire de
roluri s, i despărt, irea după ideile engleze, adoptate de fran-
cezii de la 1789, a celor trei puteri. S, i un partid s, i altul se
adresau către Poartă, s, i întîmplarea făcu să răzbată nu-
mai cererea acestor din urmă, „cărvunari” sau carbonari,
care a s, i fost primită. Arzului lor i se datores, te domnia
pămînteană în Moldova s, i, ca o consecint, ă neapărată, s, i
în principatul muntean.

Odată ce se atinse acest rezultat, învingătorii îs, i dă-
dură toate silint, ele ca să ajungă la îndeplinirea integrală a
programului lor. În 1822 ca s, i pe urmă, cu ocazia plecării
trupelor turces, ti, după cererea rus, ilor, din Principate, s, i
a garant, iilor ce se cereau pentru aceasta de la Constanti-
nopol, ei elaborară puncte de constitut, ie care nu putură fi
admise s, i din cauza statornicei împotriviri a puterii protec-
toare. Dar, cînd se ajunse la o înt, elegere vremelnică între
Rusia s, i Poartă, prin convent, ia de la Acherman, constitut, ia
mult dorită fu promisă t, erilor noastre. Cu clauze grele pen-
tru t, eran, împovărat cu zile de lucru s, i nerecunoscut ca
vechi proprietar, această lege dădea, prin adunări oricît
de strîmt alese, un control domnilor, s, i anume în aceeas, i
formă pentru Moldova ca s, i pentru T, ara Românească. Un
comitet de boieri din Ias, i s, i Bucures, ti, cu înt, eleptul poet
Conachi, cu priceputul grec muntean dr. Asachi, iar, ca se-
cretari, cu Asachi, de o parte, iar, de alta, cu tînărul Barbu
S, tirbei, format la Paris, se ocupă de alcătuirea acestei legi
fundamentale, pe care rus, ii, din anume considerat, ii, o nu-
miră „Regulament Organic». Pe baza acestui act, care în-
cununa străduint, ile reformis, tilor, începură, la 1834, după
încetarea ocupat, iei cîrmuite de generalul Chiselev, să gu-
verneze în Principatul muntean Alexandru Ghica, fratele,
de aspect occidental, al domnului de la 1822, iar în Mol-
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dova istet, ul s, i energicul Mihai Sturza, care, fără egoismul
s, i lăcomia lui, ar fi lăsat o mai frumoasă urmă în istoria
regenerării noastre.

Supt cel de-al doilea Ghica, supt urmas, ul său de la 1842
pînă la 1848, Gheorghe Bibescu, fratele, mai romantic s, i
mai put, in capabil de a domina împrejurări grele, al lui
S, tirbei, supt Mihai Sturza, t, erile noastre îs, i schimbară
aspectul, în sensul pe care-l lasă a se vedea s, i ultimii din
călătorii pe cari i-am analizat. Un tineret format în s, colile
create s, i condus de ardeleni (August Treboniu Laurian,
Florian Aaron etc.), în ale Regulamentului Organic sau s, i
în universităt, ile Apusului, se pregătea să ieie conducerea
t, erii, s, i călătorii străini vor găsi astfel, la curte, în adunări,
în boerime, între negustori, oameni cu alte idei s, i aplecări,
dacă nu s, i cu hotărîrea trebuitoare pentru a face binele pe
care-l aveau în gînd, biruind prejudecăt, i care de fapt erau
s, i în esent, a mai ascunsă a propriei lor fiint, i.

Anul acesta 1821, cînd mis, carea lui Tudor Vladimirescu
dădu astfel, alături de zbuciumul violent, dar burlesc în
mare parte al Eteriei elenice în părt, ile noastre, o notă popu-
lară românească, nu ni e cunoscut îndeajuns prin călători
străini.

Cea dintîi dintre lucrările franceze care dau, cu simt, de
dreptate, cu înt, elegerea relativităt, ii împrejurărilor, o idee
exactă despre lucrările s, i oamenii de la noi e excelenta
mică scriere, apărută la Paris, a lui François Recordon,
Lettres sur la Valachie ou observations sur cette province
et ses habitants, écrites de 1815 à 1821, avec la relation des
dernièrs événements qui y ont lieu.

Autorul e un tînăr elvet, ian, din cantonul Vaud, care,
după ce făcuse studii de literatură s, i filozofie, înainte de
a se consacra arhitecturii, fu luat ca secretar în serviciul
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lui Ioan Vodă Caragea243, căruia îi dedică opusculul său.
Zugrăves, te în cartea lui privelis, tea pe care, în mai 1815,
i-a oferit-o capitala munteană, cu livezile înflorite, cu sal-
cîmii albi de-a lungul podurilor, cu ins, irarea trăsurilor
bogate la primblare. A stat la noi, în Bucures, ti, cum spune
în titlu, cinci ani, asistînd la procesiunile pentru ploaie în
1817, cu moas, tele Sfîntului Dumitru Basarabov, la intrarea
solemnă a lui Alexandru Vodă Sut, u în sunetele muzicei
turces, ti s, i românes, ti, cu ospăt, s, i bal pe urmă. A fost chiar
marturul nemult, ămirii cu această nouă domnie, în care
banul era scump, dările nu se puteau plăti s, i mult, i fugeau
în Ardeal ori măcar la munte. Cînd vorbes, te despre înce-
putul mis, cării lui Tudor Vladimirescu, supărat s, i pentru
nedreptăt, ile ce i s-ar fi făcut s, i lui personal, cînd arată ce
spaimă a produs plecarea, în noaptea de la 10 la 11 martie
1821, a familiei banului Brâncoveanu, cu ce nelinis, te se
as, tepta ciocnirea turcilor cu grecii, despre cari se credea
că în dosul avangardei, de la Galat, i, 400 de oameni, au o
armată de 30 000, cînd prezintă tabloul risipirii înspăi-
mîntate a populat, iei244, el pare a fi fost de fat, ă.

Natural că Bucures, tii (80 000 de locuitori) îi sînt foarte
bine cunoscut, i. Îi place oras, ul, care oferă un „as, a de mare
contrast cu celelalte ale Turciei, pe care le aflase as, a de
pustii s, i de triste“. Refăcută după marele cutremur din
1802, capitala munteană oferă frumoase case boieres, ti, cu
port, i puternice, cu largi curt, i, cu cerdacul deschizîndu-se
înaintea salei comune care desparte odăile sot, ului de ale
sot, iei, cu acoperis, urile de s, indilă, dar s, i de olane s, i chiar
cu tablă, cu sere de plante rare. Curtea lui Caragea, abia

243Unele s, tiri sînt luate din însemnările cu creionul pe exemplarul
Academiei Române.

244P. 119 s, i urm., 138 s, i urm.
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refăcută, arsese. Casele Brâncoveanului, ale lui Golescu –
palatul de azi –, ale lui Romanit, i, lui Filip Lens, , lui Cantacu-
zino (Râfoveanu), lui Vilarà, „merită să atragă s, i privirile
persoanelor mai îndepărtate, atît prin bogăt, ia s, i măret, ia
ce se descopere, cît s, i prin construct, ia lor, care e deosebită
în fiecare din aceste clădiri”245.

Podurile, des refăcute s, i cu cheltuială mare, sînt „de
obicei bine întret, inute”. Nu-i place micimea, închipuita
lipsă de proport, ii, întunecimea, pictura bisericilor, în nu-
măr de peste o sută.

Sînt trei băi turces, ti s, i cafenele europene. În cele de
modă orientală se serves, te cafeaua unui public sărac, îns, iruit
pe divane, ori jucînd, pe cînd t, iganii cîntă s, i se zbuciumă.
Primblare nu e decît la Herăstrău, cu copaci din nou sădit, i,
cu lacul s, i bisericut, a. Poporul petrece prin grădini. Supt
mitropolie s, i pe locul ei, înaintea viilor, este un chios, c,
un bazin, o fîntînă turcească între sălcii: acolo se joacă
geridul înaintea mahalagiilor.

S, i împrejmuirile Bucures, tilor îi sînt cunoscute, cu ca-
rele trecînd încet, pe cînd ciobănit, e pasc turmele s, i pescari
vînează bălt, ile. Vorbes, te astfel „de micul lac, coasta s, i pă-
durea de la Mărcut, a”246, ceea ce înseamnă Pantelimonul
din fat, ă. A fost s, i la Cotroceni, unde pe atunci erau că-
lugări. Din restul t, erii pomenes, te Tîrgovis, tea, cu vechea
curte arsă de imperiali în 1736, Craiova, cu caimacam de
la 1761, în locul tradit, ionalului ban, Buzăul, Giurgiul, cu
cetatea dărîmată în insulă, Brăila, unde de două ori pe an
nazirul primes, te daruri pentru Poartă. Toată t, ara-i place,
cu Dunărea ca lacul Genevei, cu livezile, pomii, viile247.

245P. 23.
246P. 28 s, i urm.
247P. 107 s, i urm.
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Din populat, ie, socotită la 600 000, cu 80 000 de stră-
ini, mai familiari îi sînt boierii. Fat, ă de dîns, ii el vrea să fie
drept, urmînd principiul pe care de la început s, i l-a pus
înainte, criticînd pe calomniatorii t, erilor noastre, cari „au
exagerat abuzuri s, i au aruncat ridiculul asupra multor obi-
ceiuri fără îndoială ca să merite aprobarea persoanelor ce
caută mai curînd să se distreze (divertir) în poves, ti decît
să se ocupe de lucruri cu adevărat utile, as, a cum ni le pre-
zintă cu grămada studiul caracterului diferitelor nat, iuni”.
Prezintă pe dregătorii munteni ea luxos, i – ves, mîntul, fără
giuvaiere costă 3–4 000 de franci, trăsurile se pot com-
para cu acelea din orice capitală. Li plac ceremonii (cele de
nuntă sînt date amănunt, it s, i oamenii îs, i trec vremea cu
vizite). Mesele cuprind cinsprezece la douăzeci de feluri,
cheltuiala pe an se urcă la 2–3 000 de galbeni. De două ori
pe săptămînă în lunile de iarnă este bal mascat la „clubul
nobil”; oamenii în vrîstă joacă faro, biliard, lotto. De la
1818 actori germani apar o dată pe săptămînă acolo; pen-
tru ei s-a făcut „un frumus, el (joli) teatru, destul de vast
ca să poată cuprinde o mie de persoane”248. Se trece la
piese franceze traduse de ucenicii s, colii domnes, ti; dintr-o
subscript, ie de vreo mie de galbeni era să se aducă în 1821
o trupă italiană.

Copiii sînt respectuos, i înaintea părint, ilor; stau în pi-
cioare, sărută mîna. Educat, ia lor de la doică la dascăl, între
slugi s, i părint, i, e proastă – s, i pentru fete. Ele s, tiu greces, te,
piano s, i limba franceză; frat, ii, sot, ii lor, în plus ceva geo-
grafie s, i aritmetică. Nu se învat, ă ca o materie limba lor,
lipsită încă de norme gramaticale249. Există o s, coală nouă
de alilodidactică s, i gimnaziul cu trei sute de elevi s, i pro-

248P. 92.
249P. 107 s, i urm.
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fesori buni, prea deseori schimbat, i prin intrigi: cutare
dintre ei a ies, it de la s, coală destul de nemult, ămit250.

Un capitol se ocupă de funct, ii, criticîndu-se purtarea
ostas, ilor străini, în număr de 12 000, mai răi decît hot, ii:
ispravnicii, unul grec, unul român, nu crut, ă populat, ia.
Domnul îi numes, te pe un an, dar îi confirmă adesea. Folo-
sul lui de la t, ară se duce la turci: el cheltuies, te trei-patru
milioane pe an251.

Poporul la oras, e e compus mai mult din lume care
atîrnă de boieri. Se bucură cînd în piet, e li se aruncă marfa
confiscată de la un negustor abuziv. T, eranii, les bons pa-
ysans valaques, sînt vrednici de toată lauda, fiind poate
cam încet, i la lucru, dar blînzi, de bună credint, ă, sinceri,
respectuos, i, credincios, i, evlavios, i, – ca s, i preot, ii lor cei
put, in învăt, at, i. Cu furca în mînă s, i pe drumuri, femeile
lor, „bune gospodine, întret, in toate persoanele casei într-
o as, a de mare curăt, enie, încît i-ai crede mai totdeauna în
hainele lor de sărbătoare”252. „Cu viat, a în căsut, e s, i adesea
în bordeie, cu petrecerea de serbători, dulap s, i lăutari, cu
moravuri simple se vede că ei t, in t, ara.”

În ce prives, te străinii, capitolul despre t, igani e com-
plect s, i plin de lucruri nouă: la metodele aurarilor, la pret,
(500 de pias, tri sau 400 de franci capul de t, igan), la forma-
rea unei orchestre de t, igani în Bucures, ti253. Catolicii sînt
4–5 000; biserica lor din Cîmpulung e pusă în legătură cu
doamna Ana a lui Negru Vodă (autorul vorbes, te s, i de „cro-
nici muntene”); numărul evreilor, în Bucures, ti, Ploies, ti s, i

250P. 114. Cf. Analele Academiei Romane, XXXVIII, p. 379 s, i urm.
251P. 128.
252Ces bonnes ménagères entretiennent toutes les personnes de

leur maison dans une si grande propreté qu‘on les croirait presque
toujours dans leurs habits de fête.

253P. 48 s, i urm.
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Craiova, e de 5–6 000.
Becordon făgăduise s, i o scurtă istorie a t, erii: „un pré-

cis historique sur les princes de Valachie”; probabil că el
s-a pierdut.

Un alt francez, îndemnat de faima pe care o dăduseră
t, erilor noastre revolut, iile petrecute pe teritoriul lor, J.M.
Lejeune, care se intitulează „profesor de literatură s, i pro-
fesor particular al Altet, ei Sale print, ul Moldovei” – ceea ce
înseamnă Mihai Vodă S, ut, u –, dădea, cu adnotat, ii perso-
nale, la Paris, în 1822, o traducere a lui Raicevich254, după
o recentă edit, ie, ies, ită la Milan.

Lejeune are o informat, ie foarte mărgenită; el crede
sau se face a crede că „de mai mult ca douăzeci de ani
nu s-a scris nimic despre aceste două principate”255, s, i
făgăduies, te o istorie osebită (particulière) a Moldovei pînă
la tulburările din 1821. Dar a fost de fat, ă în Constantino-
pol la crearea noilor domni Alexandru s, i Mihai Sut, u, în
1818 s, i 1819256, a văzut în alai s, i steagurile t, erii cu Sfîntul
Gheorghe, Sfîntul Mihai s, i Maica Domnului. Ca amănu-
nte mai nouă: fiul mai mare al lui vodă duce beretul; caii
domnes, ti, doisprezece, au pe ei scuturi de aur cu pietre
scumpe, turcii din alai, mantii ros, ii. După ceremonie, la
poarta Constantinopolului, domnul revine incognito pen-
tru cîteva zile. Se pare că scriitorul a fost în Ias, i, la 1819,
cînd cu ciuma, s, i încă în 1821, judecînd după s, tirile asupra
cutremurului din noaptea de 3 la 4 februar care a zguduit s, i
„palatul domnesc, clădit numai în piatră s, i de o construct, ie
solidă”257, las, ul îi e foarte bine cunoscut, s, i la el se află în-

254Voyage en Valachie et Moldavie.
255P. VI.
256P. 89 nota 2.
257P. 10 nota 1; p. 59 nota 1.
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semnarea exactă a podurilor: cel de la curte la Copou, s, i
„o altă stradă transversală, care trece prin tîrguri” (mar-
chés)258; regretă lipsa de luminat. Vorbind de consulatul
Prusiei, el arată că a cunoscut, dacă nu pe întîiul titular,
măcar pe al doilea, de Kreuchely-Schwerdtberg, prieten al
lui s, i „om cu adevărat stimabil în toate privint, ile”259. Din
Moldova plecase la Odesa, unde află moartea lui Scarlat
Vodă Callimachi260.

Avînd să corecteze s, i să întregească pe Raicevich, Le-
jeune dă, din bogata lui experient, ă, o sumă de fapte s, i de
observat, ii nouă. În ce prives, te descrierea Moldovei, el ex-
plică de ce nu se cultivă tutunul: fiindcă boierii întrebuint, ează
pe cel turcesc, lumea săracă pe cel nemt, esc. Arată cum
gătesc cărăus, ii moldoveni în adăpostul lor mămăligă, pe
care o taie cu at, a¤¤P. 20 nota 2.. Înseamnă deosebirea în-
tre oile mestrugane, pîrnaie s, i t, urcane261. Nu uită lemnul
moldovenesc, trimes la Constantinopol pentru clădiri. Un
profesor francez introduce cultura cartofilor.

Lejeune dă s, i statistice, după registrele oficiale, din
care-s, i luase note. La veniturile t, erii, suma de 1 600 000 de
pias, tri, în 1804, a birului t, erănesc a fost scăzută după pier-
derea Basarabiei cu o treime262, scutelnicii fac ca visteria
să piardă 360 000 pe an263. La 1820 veniturile moldovenes, ti
erau de 2 864 000 de pias, tri, din cari 1 441 638 birul s, i
pos, tele, iar rusumaturile, lista civilă, 1 423 000. S, i se spe-
cifică: birul trimestrial 311 690, pos, tele si alte venituri 441
638. Cheltuielile sînt însă de 2 121 901, as, a că rezulta un

258P. 127 nota 1.
259P. 76 nota 1.
260P. 140 nota 1.
261P. 22 nota 1.
262P. 103 nota 1.
263P. 89 nota 1.
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deficit de 680 000 de pias, tri264. Venitul listei civile fiind
acel de mai sus, iar cheltuiala de 1 323 134, ies, ia un cîs, tig
domnesc de 100 836, dar el trece în sama deficitului terii,
de 680 000. Tributul e de la 1812 de 47 769 pias, tri, la bairam
se dau 60 984, la o schimbare de minis, tri încă 120 000265.

Rolul lui S, ut, u în progresele Moldovei, pe care le no-
tează la fiecare pas, e fixat cu îngrijire, în ce prives, te măsu-
rile financiare266 – între altele verificarea titlurilor boieres, ti267

– ca s, i ocrotirea acordată culturii. „Ultimul domn, care în-
curaja artele s, i progresele educat, iei publice”, plătea pe pro-
fesorii s, colii alilo-didactice; el ocrotea gimnaziul ies, ean,
în care se preda s, i limba latină, franceză s, i germană, ca
s, i tipografia, în care se tipărise, greces, te, Condica de legi
a înaintas, ului său, Scarlat Callimachi. Pe lîngă aceasta,
„el trimesese tineri ca să studieze pictura la Paris”268. Pe
vremea lui apare, la Petersburg, Biblia românească într-o
nouă edit, ie, pe care Lejeune o socotes, te „foarte exactă s, i
foarte îngrijită”269. Palatul domnesc din Ias, i, isprăvit de
Alexandru Moruzi la 1804, avea o frumoasă înfăt, is, are în
proport, ii largi: înlăuntru însă, cele mai mari din s, aptezeci
de odăi erau sale de aparat sau cancelarii, s, i aspectul era
oriental270.

264P. 112 nota, 113 nota.
265P. 173 notele 2, 4; p. 164 nota 1.
266P. 57 nota 1. Pentru capanlîii turci, cumpărători ai produselor

moldovenes, ti, p. 58 nota 1. Pentru crearea unui hatman al Prutului, p.
69, nota 2. Pentru grămăticul lui, p. 82 nota 2. Regulamentul pentru
familiile îndrituite la domnie (1818), p. 84 nota 4.

267P. 87 nota 1.
268Il avait encore envoyé des jeunes gens étudier la peinture à Paris;

p. 136, nota 2.
269P. 136 nota 1.
270P. 123 nota 3. Ias, ul i se pare „à beaucoup d’égards préférable”

capitalei muntene; v. s, i p. 123 nota 2. Despre stemă, p. 72 nota 1.
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Traducătorul nu poate să afirme îndeajuns cît de mult
s-a schimbat, mai ales după războiul din 1806–12, în sens
cultural occidental societatea boierească. Din trecut s-a
păstrat costumul de ceremonie, ifosul rangurilor, cu ma-
salaua reservată boierilor de clasa întîia271, muzica tur-
cească, pe care femeile o tolerează272, oarecare simpatie
pentru turci a acelora cari se tem de o mai strictă suprave-
ghere cres, tină273. S-au dus vechile farse ale „caraghios, ilor”
de modă constantinopolitană; t, iganii apar numai la anu-
mite ocazii, cu acele „cîntece s, i arii nat, ionale”274, de care,
la nunt, i, vorbes, te s, i Recordon. Cind boierii munteni, în
1820, trec în Rusia, schimbat, i de haine, ei pot fi luat, i drept
occidentali. Tinerii sînt crescut, i de profesori francezi s, i
germani, pentru fete se aduc institutoare din Viena s, i
Frankfurt; dascălul grec e mărgenit la limba lui numai
s, i la lect, ia de religie. „Tot, i boierii vorbesc azi frant, uzes, te,
s, i nu e nimeni care, dacă a primit ceva educat, ie, să nu fie
în stare a t, inea o conversat, ie în această limbă.”275 Femeile
se deosebesc însă mai mult pe acest teren: ele dant, ează
elegant dant, urile noi. „Grat, ia s, i amabilitatea cu care ele
îndeplinesc ospitalitatea fat, ă de străini”, „o îndemânare
(aisance), care n-ar fi repudiată (désavouée) nici la fran-
ceze chiar», le deosebesc, „s, i îndrăznesc a spune că nu
lipses, te acestor nat, ii decît o altă formă de guvern s, i bune
înstitut, ii pentru a se as, eza cindva la nivelul nat, iilor exis-

271P. 70 nota.
272P. 79 nota 2; p. 122 nota 1.
273P. 60 nota 1. Alt, ii trec la cel dintîi pericol Prutul; p. 85 nota 1.
27411 P. 123 nota 1.
275Tous les boyards entendent et parlent aujourd‘hui le français, et,

il n‘y a pas de personne qui, pour peu qu‘elle ait reçu de l‘éducation, ne
soit en état de tenir conversation dans cette langue; p. 137 nota 1. Cf. p.
144 nota 1.
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tente”.276

Altceva nu cunoas, te fostul secretar. S, tie numai că mi-
tropolia din Ias, i ca s, i cea din Bucures, ti are un venit anual
de 400 000 de pias, tri. T, eranul i se pare aspru, înapoiat,
des, i vrednic de compătimire277. Îl interesează mai mult
episcopia de Bacău a catolicilor săi, în număr de 50 000,
cu două biserici s, i chiar două „palate“ episcopale, fiecare
în ruină.

Contra lui Recordon, tratat de lingus, itor fat, ă de Cara-
gea, precum s, i contra reeditării anacronice a notelor lui
Salaberry278 s, i a unei lucrări anonime, pe care n-o avem, La
Valachie, la Moldavie et de Vinfluence des grecs du Fanal,
după date mai vechi, scrie F.G. Laurençon, ca unul care a
stat doisprezece ani în T, ara Româneasca, o nouă lucrare,
intitulată Nouvelles observations sur la Valachie, sur ses
productions, son commerce, les moeurs et les coutumes
des habitants et sur son gouvernement, cu pretent, ia de a
lămuri ca „martor ocular» s, i revolut, ia grecească s, i aceea a
lui Tudor.

Începînd cu product, ia, Laurençon dă o slabă idee des-
pre calitatea-i de „martur ocular” cînd spune că în Oltenia
este s, i un rîu de mercur care „se pierdea fără folos în li-
vadă” s, i a trebuit „să i se puie un zid destul de tare”279,
s, i că minele de cărbune „se află la suprafat, ă, aproape la
fiecare pas”, de s-ar putea trece produsul în Basarabia s, i
la Odesa. S, tirile nouă sînt foarte put, ine; doar ment, iunea

276J‘oserai avancer qu‘il ne manque à ces nations qu‘une autre forme
de gouvernement et de bonnes institutions pour se mettre un jour au
niveau des nations existantes; p. 144 nota 1.

277P. 8 nota 1, p. 141 nota 1.
278Essai sur la Valachie et la Moldavie, théâtre de l‘insurrection dite

Ypsilanti, Paris, 1821.
279P. 3.
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celor două-trei case din Bucures, ti care cumpără marfă
franceză, mătăsuri de Lyon, postavuri fine, batiste, pan-
glici, ceasornice, parfumuri s, i ceva romane; din Rusia se
aduce acum s, i ceai, în schimbul vinului, care merge s, i pînă
la Moscova. Se dau s, i s, tiri despre monede.

Capitolul despre administrat, ie cuprinde cîte ceva des-
pre veniturile biserices, ti (400 000 de pias, tri Mitropolia,
Rîmnicul 150 000, Buzăul s, i Arges, ul 80–100 000)280; clerul
i se pare abject s, i el pomenes, te cu părere de rău despre
seminariul întemeiat de mitropolitul Ignatie s, i desfiint, at
după plecarea lui281; numărul preot, ilor, supus, i la birul
s, colilor, de 8 lei pe an, e de 8 000. Armata se compune din
cei 6–8 000 de panduri. Populat, ia e socotită la 1 100 000
– 1 200 000, din cauza multelor emigrări; autorul crede
că din ele derivă „cut, ovlahii“ ca s, i românii din Bulgaria,
despre care vorbes, te282. Nouă e s, i s, tirea despre albanezii
arendas, i, băcani, cîrciumari, „harnici s, i priceput, i în afa-
ceri”, cari, după ce se îmbogăt, esc, se întorc la ai lor acasă.
Germanii, „croitori, cizmari, timplari”, sînt la 11 000. Rus, ii
fac comert, de marchitănie, armenii sînt giuvaergii s, i za-
rafi, evreii „pecetari, sticlari, tinichigii”, schimbători de
bani, pe lîngă cîteva „prăvălii evreies, ti asortate ca ale Lip-
scanilor”. În ce prives, te pe t, igani, Brâncoveanu ar avea
14–15 000283. Rudarii dau doamnei de Anul nou 2 000 de
galbeni în praf de aur.

Pe boieri îi prezintă ca foarte primitori s, i darnici, dar
lenes, i s, i gîlcevitori, într-un mediu viciat, foarte luxos, i (5–6
000 de lei o haină), jucători de cărt, i, doritori de procese (la

280P. 18.
281Ibid.
282P. 2l-2.
283P. 23-5.
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moartea lui S, ut, u erau peste 6 000 în curs)284. Un guvern
„nat, ional” e dorit de ei285.

T, eranii sînt tratat, i cu simpatie: suflete bune, istet, e,
aplecate spre glumă, bucuroase de plăcere; buni ostas, i.
Visteria li stoarce pînă la 150–200 de lei pe an, în total 8
000 000 pe an286.

Bucures, tiul, cu 14–15 000 de case s, i „100 000 de lo-
cuitori“ nu-i place călătorului, afară de unele case nouă.
S, i aici e vorba de trupa germană, care a dat reprezintat, ii
doi ani, de planul unei trupe de operă italiană, de „clubul
nobil“, de primblări la Herăstrău s, i la Filaret, dar numai
pentru popor; la Bros, teni sînt circiumele pentru popor. La
Tîrgovis, te i se pare a fi văzut put, ul lui Negru Vodă, unde
arunca boierii s, i unde a fost aruncat însus, i287.

0 O a doua parte e consacrată mis, cărilor revolut, ionare,
cu bănuieli asupra mort, ii lui Vodă S, ut, u, prieten al Fran-
ciei, dar coples, it de datorii s, i „adevărat prototip al falsităt, ii
s, i perfidiei”, neîntrecut în intrigă, care, pe lîngă aceasta,
e obosit s, i supus ordinelor consulului rusesc. Lasă vreo
20 de milioane familiei, s, i fiul, însurat cu o moldoveancă,
e bogat însus, i; fiica e logodită cu un fiu al lui Alexandru
Moruzi288. Tudor ar fi cerut de la Divan 100–120 000 de
lei pentru echiparea, odinioară, a pandurilor săi; de aici
mis, carea lui289. Boierii ar fi reclamat din nou dreptul de
a-s, i alege domnul290, înlăturînd s, i clerul grecesc.

Se vorbes, te s, i de promisiunea lui Tudor de a scădea

284P. 30, 121.
285P. 45.
286P. 28, 121.
287P. 38.
288P. 6l-2.
289P. 63-4.
290P. 65.
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birul la cinci lei s, i de a desfiint, a văcăritul, vinăriciul etc.,
ca odinioară. T, eranii nu-i ziceau decît Tudor Vodă291. El
era des, tept s, i tenace, respectat de ai săi; francezul îl crede
capabil de a domni292.

În ce prives, te mis, carea lui Ipsilanti, acesta fusese ele-
vul lui Demangeot, dascăl francez, s, i era foarte instruit;
cei trei print, i sînt frumos, i ca mama lor, care „trecea în
vremea ei drept întăia frumuset, ă din Bucures, ti”293. Se dau
portretele lui Christari medicul, traducător cunoscut; al lui
Caravia, ucigătorul turcilor de la Galat, i, sălbatec, cu ochii
ros, ii, bet, iv, prevaricator, fost soldat rusesc apoi buluc-bas, ă
la Caragea; al lui Duca, agent al lui Ali-Pas, a; al lui Iordachi,
mic, slab, fără înfăt, is, are, fat, ă distinsă; al lui Farmachi,
înalt haiduc impunător, luptător de la 1806 la 1812, plin de
răni as, a încît nu putea să se suie pe cal, „drac împelit, at”294.
Se credea în cucerirea foarte apropiată a Constantinopo-
lului cu strînsura de greci, între cari s, i din Odesa, Nijna, s, i
fii de boieri. Pare că a văzut pe Tudor intrînd în Bucures, ti,
între un preot cu crucea s, i „Teodor Macedoneanul” (Ma-
cedonschi), urmat de Farmachi. „Vremea era splendidă
s, i dealul mitropoliei plin de curios, i, mai ales străinii.”295

Preot, i s, i căpitani cetesc după amiazi proclamat, ia lui Tu-
dor la răspintii s, i fac rugăciuni, întovărăs, ite de descărca-
rea pistoalelor. Seara, se interzic luminile. Disciplina e
strictă, dar panduri vînd cu 40–50 de lei s, aluri de 1 200–1
500, blănuri, ceasornice, giuvaiere296. Tot as, a a văzut s, i
pe mavroforii cu căciulă neagră s, i capul de mort, avînd

291P. 66.
292P. 113-4.
293P. 72, 115-8.
294P. 115
295P. 74.
296P.76,78.
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cocarde tricolore: ros, u, alb, negru. Se ridică s, i steaguri
cu aceste colori s, i inscript, ia greacă: „în acest semn vom
învinge”. Ipsilanti nu vine în casa Brâncoveanu, care i se
gătise; boierii îl caută la Colintina. Tudor i-ar fi jurat, dar
invitîndu-l să plece297. Boierii se îmbracă în costume de
arnăut, i ca să scape.

La Ipsilanti vin fugarii din ocne, arzind palatul de la
Mogos, oaia298. Se lucrează la Tîrgovis, te, dar artileria erau
cele patru tunuri luate de la pus, cărie. Se anunt, au 24 altele,
cu beizadeaua Dimitrie s, i 16 000 de oameni. Se dau baluri,
concerte, mese. Arnăut, ii aduc provizii de la t, erani; la masa
s, efului se trimite pe zi: 50 de ocă carne de vacă; 30 de
oaie, 20 de porc, 24 de păsări, 50–60 de pîni299; tot as, a
la beizadeaua Gheorghe. Turcii n-au făcut a suta parte
din asemenea jafuri: „nu erau soldat, i; tot, i erau frat, i s, i
prieteni, tot, i căpitani”. Consiliul suprem, cu beizadelele,
Cantacuzino, Christari, Lassani, comandantul piet, ei, s, i
Orfano, „generalul”, primul fost proxenet, celait comis de
magazie în Odesa, nu lucrează. Cînd un ispravnic aduce
vestea că turcii sînt în Bucures, ti, Caravia vrea să-l ucidă.
Se află că turcii au venit de fapt s, i ucid ei, apoi că Tudor e
prins, cînd se zicea că voise să-l atace pe Nicolae Ipsilanti la
Cîmpulung s, i să taie retragerea grecilor, 1 500 de panduri
trec la eteris, ti. Tudor, închis, s-ar fi oferit să lovească pe
turci. După două zile, Caravia-l omoară, aflînd în haina
lui 5 000 de galbeni, în aur s, i pietre300. Cantacuzino se
retrage în Moldova, spunînd că merge contra Brăilei, s, i
păstrează 600 de luptători cu căpitanul Anastase, apoi

297P. 79-80.
298P. 85.
299P. 87.
300P. 94.
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trece Prutul301.
Urmează lupta de la Drăgăs, ani, în care cade s, i priete-

nul autorului, elvet, ianul G.F. Bordier302. Ipsilanti scapă
făcînd să se celebreze biserices, te venirea austriecilor.

Putem considera între aces, ti călători s, i pe un rus, Igna-
tie Iacovenco303, funct, ionar la consulatul rus din Bucures, ti,
care, pe lîngă însărcinările oficiale ce va fi avut, a însemnat
în scrisori evenimentele revolut, iei s, i faptele celor cît, iva ani
următori, strîngînd apoi tot acest pret, ios material despre
ambele Principate într-o lucrare apărută la 18341.

De fapt, Iacovenco începe cu luna lui octombre 1820,
cînd o deputăt, ie din Tîrgovis, te veni în Bucures, ti, la Alexan-
dru Vodă S, ut, u, ca să protesteze contra intent, iei domnes, ti
de a se lua mos, ia oras, ului. Aceasta ar fi adus boala lui vodă,
care se prăpădi în luna lui ianuar a anului următor. S, tirile
despre începutul mis, cării lui Tudor, pornită pe baza Adu-
nării poporului, ca în Serbia lui Caragheorghe, care s, i ea
pleca de la vechi tradit, ii t, erănes, ti din Balcani s, i Carpat, i,
– mis, care cu caracter revolut, ionar mai mult în aparent, ă,
căci fondul era o restaurare a vechii stări de lucruri, în-
călcate de un regim de uzurpat, ie, contra dreptăt, ii –, sînt
scurte, clar exacte. Se ment, ionează, ceea ce nu aflăm în
alte izvoare contemporane, o a doua pornire, s, i mai ener-
gică, a tîrgovis, tenilor, la sfîrs, itul lui februar: caimacamii
ard în fat, a lor anumite acte amenint, ătoare pentru pro-
prietatea oras, ului304. Tudor apare, după adevărul însus, i

301P. 96.
302P. 104-5.
303Moldova s, i Muntenia de la 1820 la 1829, în 53 de scrisori, Peter-

sburg, 1834. Traducerea românească de preotul Ludovic Cosma, în
Neamul românesc literar pe 1910, p. 499 s, i urm., 515 s, i urm. Traducăto-
rul vorbes, te s, i de altă lucrare a acestui rus, Afacerile Valahiei.

304Scrisoarea a V-a.
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al intent, iilor sale, numai ca „dus, man al abuzurilor din
T, ara Românească”. Se arată înt, elegere pentru cauza lui
s, i compătimire pentru omul care, ca să fie de folos obs, tii
lui, a pus în primejdie viat, a-i însăs, i. În mai funct, ionarul
diplomatic rusesc credea chiar că, în cazul unei act, iuni
comune a lui Tudor cu turcii, contra lui Ipsilanti, el ar pu-
tea fi făcut domn în toate formele305. Peirea căpeteniei
t, erănes, ti e pomenită numai în treacăt, scriitorul fiind încă
din april la Bras, ov, cu emigrat, ia diplomatică s, i boierească.

Despre cruzimile s, i distrugerile săvîrs, ite de armata
ocupat, iei turces, ti se dau s, tiri interesante: în Ialomit, a se
face războiul religios bisericilor. E curios că se prezintă
ca viind de la un „dascăl al lui Tudor Vladimirescu” s, tiri
despre planul pe care l-ar fi făcut acesta de a ucide într-o
duminecă pe domn s, i pe tot, i grecii; planul s-ar fi zădăr-
nicit numai prin boala lui S, ut, u. S, i mai departe, despre
gîndurile lui asupra boierilor: „În Bucures, ti se gătise să-i
ucidă pe-un cap, cu familii cu tot, socotind aceasta ca sin-
gurul mijloc de liberare a poporului”, dar „doi din cei mai
buni prieteni ai lui” l-ar fi oprit de la o asemenea faptă306

–, care nu se potrives, te cu întreaga lui psihologie s, i nici nu
reiese din declarat, iile lui scrise.

S, i mai departe Iacovenco rămîne la Bras, ov. La sfîrs, itul
lui iunie el deplînge de acolo trista stare înfăt, is, ată în amă-
nunte inedite, în care turcii aduseseră t, ara: „Dumnezeu
s, tie cînd se va curma această stare nenorocită a t, erii, dată
focului s, i săbiei, lipsită de toate produsele pămîntului s, i de
vite, pe care le cară turcii spre Dunăre, s, i prin cetăt, i, pre-
cum fac s, i revolut, ionarii”. Oras, ele, ca Bîrladul, se răscum-
pără cu bani; locuitorii, s, i prin acele oras, e, sînt despoiat, i;

305Scrisoarea a XIII-a.
306Scrisoarea a XVI-a.
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la t, ară sătenii sînt tras, i în t, eapă, boierii chiar, ca la Gă-
vanele din Buzău, îs, i pierd viat, a. În februar al anului ur-
mător, se prezintă astfel situat, ia Principatelor: „Poporul
e foarte asuprit s, i sărăcit, comert, ul e întrerupt, criza de
bani la culme, vitele s, i produsele se vînd pe nimica”307.
Vorbindu-se în mart, de omorul, în Bucures, ti, al slugerului
Drăgănescu, se adaugă că „bes, liii din judet, e, al căror nu-
măr a fost crescut, săvîrs, esc toate neomeniile. Arendas, ii
satelor s, i dregătorii umblă îmbrăcat, i t, erănes, te s, i dorm
noaptea prin poloboace, prin s, ant, uri s, i prin alte locuri, ca
să scape de primejdiile de a fi ucis, i. Călătorii neprevenit, i s, i
neprecaut, i au aceeas, i soartă”. Se credea că las, ul s, i Bucures, tiul
au fost trecut, i prin foc s, i sabie încă din februar pentru
odihna sufletelor turces, ti strămutate din această lume
prin măcelurile greces, ti din anul precedent. „Starea Mol-
dovei e, după cît se vede, încă mai grozavă decît a T, erii
Românes, ti. Pretutindeni au rămas ogoarele nelucrate s, i
locuitorii au fost pus, i de turci să care felurite greutăt, i, iar
multe femei s, i copii au fost luat, i în sabie s, i trimes, i în Tur-
cia.” Iar în april: „În Bucures, ti uciderile tot nu încetează
s, i locuitorii nici nu îndrăznesc să iasă de prin casele lor”.

Cînd, în sfîrs, it, se numesc noii domni pămînteni, Gri-
gore Ghica pentru T, ara Românească s, i simplul, dar bunul
Ioan Sandu Sturza pentru Moldova, Iacovenco observă că,
gonindu-se grecii, bulgarii, sîrbii, au fost scos, i s, i t, eranii
bulgari emigrat, i pe malul stîng al Dunării. Samurcas, , din
Craiova, se turces, te la Poartă. Focul din Ias, i e pus tot în
sama turcilor, furios, i că li se ia rostul de pînă atuncea. No-
ile domnii încep greu, Ghica datorind patru milioane de
pias, tri pentru t, ară s, i avînd el însus, i, pentru căpătarea tro-
nului, o datorie de 1 500 000 alt, ii la Halet-Efendi, favoritul

307Scrisoarea a XXI-a.
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sultanului. Se mai vorbea de un rest de trei milioane de la
ultimii doi domni.

În acest timp în Vlas, ca se mînca pine din scoart, ă de co-
pac s, i vitele, lăsate fără fîn, rechizit, ionat pentru ocupant, i,
pieriau. „Pădurile particularilor, de o valoare incalculabilă,
au fost tăiate pentru flotila turcească s, i cărate la Dunăre,
fără nici o despăgubire.” S, i prigonirile urmează: „Iertarea
dată de Poartă tuturor muntenilor nu se respectă, s, i turcii
continuă a aresta, expulza ori ucide pe tot, i cei bănuit, i a fi
fost citus, i de put, in părtas, i la revolut, ie”.

În octombre 1822, în sfîrs, it, Iacovenco e din nou în
Bucures, ti, unde află schimbări: Pe străz; mult, ime de turci,
precum s, i o sumă de echipagii, se primblau pe Podul Mogos, oaii,
acum pavat cu piatră, pe cînd mai înainte ulit, ele erau po-
dite cu lemn s, i trunchiuri de copaci care erau s, i costisi-
toare s, i netrainice s, i împovărătoare pentru locuitori. Boie-
rii stau destul de bine, s, i parcă n-ar fi suferit nimic. Eterna
nesimt, ire în stratele de sus ale societăt, ii noastre fat, ă de
cele mai grozave tragedii care-i zguduie adîncurile308. La
teatru, proprietatea lui Vodă Caragea, actorii germani îs, i
dau s, i mai departe reprezintat, iile pînă ce, la 7 februar, un
foc distruge casa.

Ici s, i colo apare domnul cel nou. În vara anului 1826
turcii l-ar fi păzit să nu fugă în Austria. Peste cîteva luni,
cînd se încheie convent, ia de la Acherman între rus, i s, i turci,
el face ca hatis, eriful despre drepturile t, erii să fie purtat în
alai pe străzile Bucures, tilor, s, i el e cetit în Divan cu toată
solemnitatea. Dar în april 1828 Ghicii, în fat, a unui nou
război între suzerani s, i protectori, se retrage la Cîmpina,
rămînînd „a se întoarce la Bucures, ti ca simplu cetăt, ean”.

La această nouă curte soses, te în primăvara anului 1824,
308Scrisoarea a XLVII-a.
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trecînd (april) pe la Sibiiu, unde mai dăinuia pribegia boe-
rilor munteni, hrănindu-se din giuvaierele vîndute pînă
într-atîta încît la monetărie se fac două milioane de florini
din argintăria lor, consilierul de legat, ie danez Clausewitz,
care s, i-a lăsat însemnări309.

Prin carantina de la Cîineni, plină de călători ce trec
„înăuntru”, cu cai de pos, tă, plătit, i zece galbeni unul, peste
scîndurile s, ubrede ale bietului pod peste Olt, prin satul
de bordeie Pripoarele, silit uneori a-s, i scoate carăta cu
boii s, i a recurge la ajutorul mes, terilor t, igani, el ajunge la
Arges, , la Mănices, ti, la Pites, ti, apoi. Aici îl găzduies, te în
casă „modernă”, cu fotoliu englez, căpitanul postii, grecul
Steriopol, s, tiutor de nemt, es, te s, i italienes, te, des, i poartă
scufie s, i papuci de coloare ros, ie.

Peste Cîrcinov atinge capitala munteană, oprindu-se
la un han curat. Socoate la 80–90 000 numărul locuitorilor,
cu 6 000 de evrei s, i 4 000 de nemt, i (în toată t, ara 200 000–
100 000 t, igani). Podurile, prea des schimbate, par bune.
Le străbat bogatele trăsuri ale boierilor luxos, i pe cari i-
a prins iubirea modelor Apusului: pe capră însă t, igani
descult, i s, i în zdrent, e. Dumineca sînt s, i pînă la s, ase sute
de echipagii pe străzi, mergînd mai ales la Herăstrău.

Dar în primul rînd îl interesează pe diplomatul nordic
recept, ia dată de vodă pentru ziua de nume a beizadelei
Iorgu, recept, ie prezidată – în lipsa doamnei, Mărioara
Hangerli, pe care sot, ul nu vrea s-o primească – de sora
lui Grigore Ghica, Pulheria. Casă mică, după arderea pa-
latului lui Vodă Caragea, dar multe saloane; curte plină
de arnăut, i. Domnul, as, ezat turces, te, între mai marii t, erii
s, i doamne bogat îmbrăcate. Se face ceremonia sărutării

309După Nordisk Tidskrift for Historie, Literatur og Konst a lui Mol-
beck, 1828, în Revista istorică, octombre-decembre 1928.
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de mînă, iar străinilor, salutat, i de Ghica italienes, te, li se
servesc dulcet, i s, i cafea, plus ciubucele obligatorii, care
jenează pe politicosul străin. Foarte bună impresie face
conversat, ia franceză a Pulheriei s, i înfăt, is, area apuseană
a frat, ilor domnului (Alexandru, care-i va urma la tron, s, i
arheologul Mihai, tatăl Dorei d’Istria).

Seara, bal, dar nu la curte, unde erau numai calemu-
rile, birourile, ci „într-o casă boierească” (a Cret, escului.
cum s, tim din notele acestuia310). Mare sală de dant, , cam
joasă, patru saloane cu mobilă europeană. Boieri jucăus, i
cu fesuri s, i caftane pe care le vor lăsa apoi să cadă. Fe-
mei frumoase s, i deasă conversat, ie franceză; dant, uri din
Occident: poloneza, valt, ul, danturi engleze, lîngă hora
îndătinată, care nu lipses, te. Supeu pentru două sute de
invitat, i, pe care elegant, a boierească abia-l atinge. Jocul de
cărt, i, obis, nuit aiurea, nu e admis. Muzica e slabă, dar gus-
tul de muzică e răspîndit la femeile sprintene s, i us, uratece.
Cît despre domn, i s-a spus, că fără o mare inteligent, ă, se
deosebes, te prin bunătate s, i judecată dreaptă.

În această epocă se întîlnesc dealminterea s, i călători
cari ating mai us, or t, erile noastre.

D. Sever Zotta a dat în revista ies, eană Ioan Neculce
(I, 2; 1912) un extras din memoriile unui nepot al ducelui
de Richelieu, contele de Rochechouart, emigrat francez
s, i fost curtezan, la Odesa, al Anicăi Filipescu, prietena lui
Miloradovici, care, în 1807, pe vremea unui război ruso-
turc, a călcat prin părt, ile noastre311.

Boieri moldoveni, trei la număr, Bals, , Iancu Ganănău,
acela de care vorbesc ofit, erii francezi din armata lui Napo-

310V. manuscrisul mieu despre Cret, eanu în An. Ac. Rom. pe 1928.
311Souvenirs sur la Révolution, l‘Empire et la Restauration, ed. a 2-a,

Paris, 1892.
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leon312, s, i încă unul, veniseră, în numele Divanului întreg,
ca să poftească la Ias, i pe duce, creatorul Odesei. Cu docto-
rul francez Scudéry s, i cu cît, iva ofit, eri, acesta se îndreaptă
spre Chis, inău, unde se aflau trimes, ii.

T, ara-i place lui Rochechouart, s, i în lumea săracă s, i
umilită, vorbind o latină stricată, el nu s, ovăie să recu-
noască „originea romană, după frumuset, a, regularitatea
de trăsături s, i puternica alcătuire a populat, iei, mai ales
a t, eranilor. Peste calea lui Traian se merge la Ias, i, plin
de rus, i în cartiere de iarnă, unde găzduirea e la boierul
Costachi Bals, .

Aici se urmează „concerte, reprezintat, ii de teatru, prîn-
zurile cele mai alese”, la care iau parte mai bătrînii bo-
ieri, în haine orientale, posaci, s, i vioaie femei în rochii
de Paris s, i de Viena, „imitînd apucăturile vechii curt, i din
Frant, a”. Văzută în budoarul ei mobilat după datina fran-
ceză, sot, ia lui Bals, (o domnit, ă HangerliP), culcată din ca-
uza „migrenei”, uimes, te prin bogăt, ia mătăsurilor s, i dan-
telelor, cas, mirului scump, care o acopăr; „splendide vase
de port, elan” se văd în toate unghiurile. O doamnă născută
Sturdza, văduvă la nouăsprezece ani, furase o clipă inima
unuia din francezii suitei lui Richelieu, de Crussol, s, i fu-
sese vorba chiar de o căsătorie; ea se mărită cu un general
H., care pare a fi Harting, apoi guvernator al Basarabiei.

Încă din 1903 Nerva Hodos, tipărea călătoria în Mol-
dova, la 1809, a contelui de Moriolles, după manuscriptul
însus, i313.

Acest emigrat, ocrotit al cunoscutei contese Branicka
s, i apoi preceptor al unui fiu natural de mare-duce, – cunos-
cuse s, i la Chiev pe Constantin Ipsilanti, retras s, i întret, inut

312Bascheville. V. mai sus.
313Le voyage en Moldavie du comte de Moriolles, Bucures, ti, 1903.
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acolo –, plecă în tovărăs, ia contelui Branicki pentru a vedea
la armata lui Prozorovschi, operînd în Muntenia, pe fiul
acestuia, ofit, er împărătesc. Pe la Mohilău, tîrg de evrei, se
trece Nistrul, s, i în Moldova călătorul ajunge a cunoas, te pe
s, efii armatei ruses, ti, pe cari-i descrie vioi. Basarabia i se
înfăt, is, ează deodată, acoperită de zăpada care începea să
se topească la sfîrs, itul iernii. Sate sărace lîngă iazuri, s, i
grupe rare de copaci. Boierii nu stau în mijlocul t, eranilor
lor.

Înaintea Ias, ilor apar boierii cari întîmpină pe marele
senior polon s, i-l conduc la curtea domnească314. Era „o
adevărată locuint, ă de suveran. De o construct, ie elegantă
s, i modernă, clădită de put, ini ani s, i cu o împodobire gran-
dioasă, era, pe lîngă aceasta, as, ezată într-o pozit, ie încîn-
tătoare. . . Împărt, irea înlăuntru era vastă, impunătoare,
put, intel în stil oriental, s, i mobilarea măreat, ă”. Aici se
t, inuseră – s, i de aceea cheltuielile cu mobila nouă – nego-
cierile de pace din iarnă cu turcii. Oras, ul, foarte populat,
plin de boieri, n-are monumente. E o „villasse” plină de
murdării mîncate de cîni. Baia turcească singură place
călătorului.

I se lăsase lui Branicki, de Prozorovschi, care plecase
contra Brăilei, o escortă de o sută de infanteris, ti s, i două
sute de cazaci, cu patru tunuri. Dincolo de Ias, i grîul de
toamnă iese de supt acoperis, ul lui iernatec. Satele sînt mai
bune de aici înainte. La Focs, ani lumea se dă în scrînciobul
care se învîrtes, te, une grande roue qu’il fallait saisir dans
sa rotation et suivre en s’y accrochant femeile rîd de cei
cari cad jos, pe paie.

Lagărul feldmares, alului nu se află nici la Rîmnicul Să-
rat, unde drumet, ii sînt primit, i de gazda acestuia, un bo-

314Se vorbes, te de Prutul din fat, ă (sic) s, i de livezile de spate (p. 26).
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ier care, crescut la Viena de un emigrat francez, vorbes, te
perfect limba franceză, are „o frumoasă locuint, ă”, s, i prîn-
zul cuprinde pilafuri s, i altă mîncare de modă turcească.
Place numai cafeaua, a cării preparat, ie se descrie. În
cele s, ase zile petrecute aici se căpătă s, tiri asupra casei
s, i îmbrăcămint, ii românes, ti. Boierul arată viile sale, a că-
ror cultură e judecată ca primitivă de Moriolles, originar
din Champagne. Hrana cu mămăligă a t, eranului i se pare
a fi neîndestulătoare. Grîul, ovăzul sînt ascunse în gropi
pe care, după lipsa de rouă deasupra, le recunosc îndată,
ca s, i turcii la război, cazacii.

La Brăila chios, cul unui pas, ă serves, te ca adăpost pro-
vizoriu al vizitatorilor, pînă ce se mobilează o casă pe o
înălt, ime vecină cu cetatea. Aici se primes, te vizita lui Pro-
zorovschi care e descris cu cruzime, în totala lui decădere
fizică, s, i a lui Cutuzov. Scena sălbatecă a asaltului, răspins
de turci, contra cetăt, ii e înfăt, is, ată ca în cele mai frumoase
s, i mai umane cărt, i de istorie militară.

Cu prizonierii Moriolles trece la Galat, i, al cărui mare
comert, îl notează, fără a mai găsi alte lucruri vrednice
de atent, ie. Aici hatmanul căzăcesc Platov aduce pe turcii
prins, i de dînsul într-o lovitură fericită contra urmăritori-
lor. O mănăstire adăpostes, te pe mîndrii păgîni goi, cari
se mîngîie de soarta lor fumînd.

De aici contele polon ia drumul către casă, fără a se
mai opri în Ias, i. La sfîrs, it se dau informat, ii asupra acelora
cari, în Principate, luară mos, tenirea învins, ilor de la Brăila.
Încheierea păcii de la Bucures, ti prin dibăcia lui Cutuzov
fat, ă de amiralul Ciceagov, venit cu misiune specială de la
t, ar, e înfăt, is, ată ca în izvoarele cunoscute.

O lucrare de cea mai mare însemnătate pentru cunoas, terea
în amănunte a condit, iilor economice s, i fiscale în care au
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trăit t, erile noastre în momentul revolut, iei greces, ti, izbu-
cnite pe teritoriul Principatelor, este La Valachie, la Mol-
davie et de l‘influence politique des Grecs du Fanal, carte
apărută la Paris, în 1822 – s, i al cării autor se socoate a fi
Pertusier.

Scopul publicat, iei a fost, desigur, s, i acela de a se arăta,
în legătură cu mis, carea revolut, ionară, partea pe care au
avut-o fanariot, ii în nenorocirile s, i suferint, ele care au atins
pe români, s, i Imperiul otoman însus, i. O parte finală are,
dealminterea, numai acest rost. Dar s, i, pe lîngă aceasta,
scriitorul a voit să apere, întrucîtva măcar, pe una din
marile familii greces, ti care în acest timp s-au frămîntat
pentru dragomanat s, i pentru domniile noastre, care-i erau
încununarea.

E vorba de familia Moruzi. Asupra ei criticul mora-
vurilor cres, tine din Constantinopol e bine informat. Se
laudă astfel, pe lîngă reformele, expuse cu pricepere, ale
lui Constantin Mavrocordat, s, i act, iunea lui Vodă Alexan-
dru Moruzi s, i a sfetnicului său, postelnicul Manu, despre
care adauge că are un fiu ce trăies, te la Paris. Moruzes, tii
sînt iubitori ai literilor315. S, tie despre Alexandru, care a
introdus pe judecători lîngă ispravnici316, că a început ca
tălmaciu la congresele de pace din S, is, tov s, i din Ias, i, des-
pre Dimitrie că s-a bucurat de o mare trecere s, i că, dacă
a fost de folos rus, ilor la încheierea păcii din Bucures, ti,
aceasta e din cauza ambit, iei lui de-a ajunge prin ei „rege
al Daciei”. Dacă nu cunoas, te pe frat, ii lui, menit, i s, i ei unei
sort, i tragice, Costachi s, i Nicolachi, pe Panaiotachi, tăiat
s, i el în 1812, l-a putut vedea la ambasada turcească din

315P. 48 s, i nota 1.
316P. 63.
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Paris317. Vorbes, te s, i despre codul civil făcut de Alexandru
Moruzi, după legislat, ia veche a lui Iustinian s, i cea nouă
a lui Frederic cel Mare, în as, teptarea celui criminal, s, i ex-
pune sistemul, cu o curte criminală de s, ase judecători, doi
inamovibili, patru numit, i pe un an, curte care, în caz de
îndoială, face apel la vodă pentru a judeca din nou, în Di-
van, alături cu el; apelul se face s, i în chestii civile, de la
judecătorii de districte. Domnul poate trimete chestia s, i la
un alt tribunal, de cinci membri ales, i de el. Cu acest prilej
se arată s, i rolul tribunalelor mixte pentru străini, din cinci
membri plus dragomanul consulatului, iar la apel consulul
însus, i, – nu fără a se admite s, i un suprem apel al acelor
străini la vizir318.

În capitolul final citat se arată cum s-a ridicat familia
Caragea, Ioan Gheorghe Vodă fiind întîi omul lui Con-
stantin Ipsilanti, pentru a birui apoi, în unire cu favoritul
sultanului, Halet-Efendi, pe Alexandru S, ut, u, care s, i după
un exil de doi ani la Rodos, în urma încheierii păcii franco-
turces, ti, rămăsese ocrotitul Franciei, ceea ce nu-l feri de
a fi executat pentru încheierea tratatului Dardanelelor.
Dealtfel pe Ungă Halet s-a oplos, it s, i Dimitrie Moruzi319.

Scriitorul, care s, tie că palatul francez de la Terapia a
fost al lui Alexandru Ipsilanti cel bătrîn, jertfit de turci
pentru trădarea fiului Constantin320, nu e, dealtfel, un
dus, man al grecilor în sine. Revelează deci că limba fran-
ceză, pe care boierii, luxos, i, servili, trufas, i, o vorbesc mai
mult de vanitate decît din înclinat, ie, a fost încetăt, enită la
noi de greci321. Femeile fanariot, ilor întrec pe cele de t, ară,

317Ibid.
318P. 65 s, i urm.
319P. 94 s, i urm.
320P. 102.
321P. 30.
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des, i acestea sînt totus, i „nu fără agrement” s, i educabile322.
Chiar lucrul arendas, ilor greci din Rumelia li se pare mai
bun, la mos, ii, decît al unei boierimi fără init, iativă323.

Pentru sultanul Mahmud s, i planurile lui de reforme
arată înt, elegere s, i stimă. Dar crede că Poarta face rău
păstrînd o suzeranitate mai mult de formă, care o împie-
decă de a găsi în Dunăre o granit, ă ca a Rinului s, i Vosgi-
lor. Prutul nu se poate apăra după pierderea Nistrului.
Soarta Principatelor, odată liberate, se sfies, te el însă a o
însemna324. Turcii ar face bine să emancipeze ei t, erile,
care ar deveni, prin voint, a Europei, neutre.

Cunos, tint, ele autorului despre trecutul românesc sînt
fires, te încurcate dar nu atît de slabe cum s-ar socoti. Crede
în Flaccus, întemeietorul, dar numele lui Radu cu „descă-
lecarea” munteană, al lui Mihai Viteazul, al lui S, tefan cel
Mare se par a nu-i fi cunoscute pentru întîia oară. Des-
pre limbă are părerea că, păstrînd un însemnat fond latin,
e totus, i „o adunătură (composé) ciudată de expresii cu
origini asa de deosebite”325.

În ce prives, te prezentul, stima lui pentru deosebitele
clase ale populat, iei e foarte slabă. Pompa domnească,
ifosul Divanului de doisprezece, lungul s, ir al boierilor
amănunt, it îns, irat, i, rostul lui divan-efendi nu-i impun.
Am văzut ce spune despre boieri: li par imorali, căsătoria
fiind scăzută ca seriozitate, cu însus, i concursul unui cler
ignorant. Nu vorbes, te de vreo clasă mijlocie. T, eranii îns, ii,
mai vioi în Moldova, îi apar ca lenes, i, bet, ivi, înomolit, i în
superstit, ii326. În toate acestea nu e nici un impuls spre

322P. 30-l.
323P. 35.
324P. 32–3, 37–9. T, arul e lăudat ca persoană (p. 33 nota 1).
325P. 18.
326P. 31 s, i urm.
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faptă, nici o dorint, ă de luptă. [. . . ]
Organizarea fiscală interesează îndeosebi pe scriitor,

care dă în această privint, ă cifrele cele mai numeroase s, i
mai precise. S, tie că o parte din dări e în credint, ă (s, i dă
terminul românesc). Cunoas, te cauza tăierii lui Vodă Han-
gerli: impunerea văcăritului de doi lei pe cap de vită327. E
informat asupra rolului zapciilor pe plăs, i. Socoate, după
statisticile ment, ionate, ludea – pînă la 1806 de 1–7 fami-
lii328 – la cinci sămi de 4½ lei, la care se adauge haraciul, alt, i
6 ½ s, i răsura, pentru strîngători, 16 parale. Vinăriciul cere
locuitorilor 5 aspri la zece ocă. De capul de porc, de oaie
(mieii sînt scutit, i), de stupul de albine se iau 8 aspri329.

Veniturile, după acele hîrtii de un s, fert de veac, sînt
acestea. T, ara Românească: impozitul funciar s, i personal
4 000 de pungi, vinăriciul 350, ocnele 800, vămile 500,
vitele mici 550, albinele 200, condeie felurite 2 000, la
care Moldova pune în fat, ă: impozitul funciar s, i personal
3 600, ocnele 500, vămile 500, vitele mici 400, albinăritul,
deosebi, 300, condeiele amestecate 1 600 (pînă la luarea
Basarabiei, care reduce numai cu un s, fert).

Cheltuielile, la turci, sînt orînduite astfel: rechiabè,
în T, ara Românească 500 de pungi, în Moldova 300, din
impozitul funciar s, i personal (?) 600 s, i 350, plus cadourile
sultanului la bairam, cîte 150 de pungi. Pe lîngă aceasta ma-
rele vizir are, de la fiecare principat, 60 de pungi, chehaia-
beiu, 30, Reis-Efendi 20. Capuchehaielele cheltuiesc pe an
pînă la 1 200 de pungi. Pentru administrat, ia internă se
păstrează 1 300 la munteni, la moldoveni 1 200 de pungi.
Astfel domnului tot îi rămine o sumă importantă, soco-

327P. 30-l.
328Vechiul leu nu e de 40, ci de 56 de parale (p. 32).
329P. 73.
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tită pentru principatul mai mare la 4 650 de pungi, pentru
cel mai mic la 3 700. De aici se scot neapărat scutelnicii
breslas, i, postelniceii, logofet, eii330, cari în Moldova se plă-
tesc de vistierie, doi lei pe lună, iar dincolo se scot, pur s, i
simplu, din roluri331.

Product, ia Principatelor e îns, irată cu de-amănuntul.
Nu se uită nici cea de metale. În judet, ul Buzăului i se pare
că s-ar culege aur s, i argint, s, i el dă cifra de 3–4 grame din
unul, dublul din celait, pe lîngă plumb, pentru scoaterea
aurului din Olt. T, iganii – pentru el o „companie“ – dau
doamnei, pe an, trei ocă s, i jumătate de metal curăt, it. În
Moldova se semnalează viitorul petrolului332. Stejarul mol-
dovenesc e însemnat deosebit.

Trei sferturi din mos, ii sînt ale boierilor ori ale cleru-
lui333. De acolo se iau furniturile de grîne pentru turci: 1
500 000 de chile de grîu s, i orz. Exportul de ceară al Mol-
dovei plină de păduri e de 50 000 de ocă pe an, al T, erii
Românes, ti îndoit. Un articol important e al vitelor. La
munteni, se taie anual 70 000 de boi s, i se vînd 2 500 000
de ocă de său. Înainte de 1812 Moldova trimetea peste
granit, ă, mai ales în statele germane, nu mai put, in ca 60
000 de vite, pe urmă însă numai 32 000. Ambele t, eri ex-
portă împreună 300 000 de oi s, i 50 000 de porci, dintre
care unii au s, i 200 de ocă. Pieile de iepure exportate sînt
800 000 pe an, Muntenia figurînd cu trei cincimi. Expor-
tul lînii e de 3 milioane de ocă pentru T, ara Românească,
din care o s, esime numai la turci, restul în Austria, iar pen-
tru Moldova de o treime. Din ambele t, eri se exportă 1 500

330P. 28.
331P. 70 s, i urm.
332P. 24-5.
333P. 28.
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000 de ocă de brînza, un milion de unt, de cinci ori atî-
tea fasole etc. În total Muntenia exportă 10 milioane de
ocă de produse în Turcia, 2 milioane aiurea, consumînd
dublul în t, ară; Moldova trei milioane la Constantinopol s, i
în Rumelia, 5 milioane în Polonia, 3 milioane consumat, ie
acasă.

Importul, în schimb, e mai mic. Se aduc opt sute de
trăsuri din Austria pe an. Colonialele din Orient, blănile
din Rusia sînt iarăs, i articole importante.

Import s, i export împreună dau aceste totaluri. La
munteni 16 000 pungi ies, 10 000 întră, pe lîngă 2 000
de contrabandă; în Moldova întreagă 13 000 s, i 9 000334.

Acestea sînt s, tirile autorului, astfel nenumit. El a cu-
noscut, desigur, direct t, erile noastre. Credem că mai ales
Moldova, căci descrie las, ul, superior capitalei muntene,
judecînd că palatul domnesc e frumos, că sînt interesante
unele case boieres, ti s, i biserici, dar ceea ce strică sînt urî-
tele colibe ce li stau în preajmă. Galat, ii, „mare întrepozit”
de grîne s, i lemne s, i punct de intrare al importului, pare a
fi fost s, i el în special cunoscut călătorului335.

Între călătorii de după 1821, însă, unii nu înt, eleg nimic
din această prefacere. Oameni ai lumii vechi, ei caută
la noi, de obicei, pe aceia cari apart, in aceleias, i lumi s, i
nu se preocupă de tot ceea ce momentul scosese acum la
iveală. Între aces, tia găsim s, i cît, iva rus, i clerici pe cari griji
în legătură cu viat, a s, i misiunea lor sau excursii cu scopuri
literare îi aduc prin locurile noastre.

Iată întîi unul care a fost deseori pe aici, călugărul Par-
tenie, care înfăt, is, ează viat, a din mănăstirile moldovenes, ti,

334P. 79-85.
335P. 44-5.
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s, i put, in mai mult decît aceasta, de pe la 1837 pînă la 1847336.
A fost la schitul Mănăiles, ti de lîngă Piatra Neamt, ului,

între călugări cari, ca s, i aiurea, se ceartă. A văzut astfel
Carpat, ii goi, cu vîrfuri ce fumegă, s, i, deasupra lor, Cea-
hlăul „ca un tată printre feciorii săi”. Prin Bosancea a
trecut la Suceava, – s, i vorbes, te de biserica Sf. Ioan –,
la mănăstirea Dragomirnei, la Fîntîna-albă a lipovenilor,
cu cari a avut s, i mai departe legături, la Cernăut, i, oras,
„nu mare, dar frumos”, la Sucevit, a, cu crucea t, arului Teo-
dor Ivanovici. Va vorbi apoi de mănăstirea Neamt, ului,
atunci reformată de malorusul Paisie, ucenic al mitropoli-
tului moldovean pribeag Antonie, acel Paisie căruia aici,
la Secu, la Poiana Mărului din Rîmnicul Sărat, la Cernica
lîngă Bucures, ti i se datores, te noua viat, ă mănăstirească
a „obs, tejitiilor”, a chinoviilor, ai căror membri se dedau
s, i la îndeletniciri literare. În această mănăstire, care e
„ca un oras, mare s, i frumos”, el va vedea, întors din Ru-
sia, de la Chiev, o cercetare solemnă a sfîntului mitropolit
Veniamim Costachi337. Erau în această obs, te, care, supt
un staret, Neonil ori supt ardeleanul Dionisie Romanò, va
avea relat, ii culturale cu biserica ortodoxă de peste munt, i,
opt sute de monahi.

În a doua petrecere prin Moldova, Partenie vede, pe
lîngă micul schit al întîii sale adăpostiri, marea mănăstire
botus, ăneană a Voronei, cu trei biserici s, i călugări bogat, i.
Secul, stropit încă de sîngele jertfei, în 1821, a căpitanului
Iordachi, „vlahul“ din Olimp, care, în fruntea arnăut, ilor
săi, dădu un oarecare prestigiu militar unei revolut, ii spri-

336Din călătoriile ieromonahului rus Partenie prin Moldova în jumă-
tatea întîia a veacului al XIX-lea, traducere de Visarion Puiu, Vălenii
de Munte, 1910.

337Pentru Neamt, pe vremea lui Paisie, vezi s, i descript, ia boierului
grec Caragea în Hurmuzaki, XIII. V. tabla.
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jinite pe cea mai netrebnică adunătură orăs, enească. O
sută de călugări numai locuiau aici.

Partenie merge la Sfîntul Munte, unde pe lîngă ctito-
ria lui Scarlat Vodă Callimachi la Pantelimon (o evanghe-
lie, un ceasornic, clopote, o casă cu cinci rînduri) află la
Esfigmen darurile trimise de mitropolitul Veniamin. De
la Poiana Mărului, întîiul popas muntean, trece la Brăila
s, i de aici la Măcin.

S-au mai relevat importantele s, tiri pe care călătorul
rus le dă despre populat, ia Dobrogii s, i care înlătură anu-
mite pretent, ii ce se opuneau dreptului nostru de a sta în
această provincie pe care întregul ei trecut o leagă supt
atîtea raporturi de noi. După ce vorbes, te de săraca bise-
rică a Măcinului, de cea din Babadag, care fusese arsă338,
de episcopul grec, care stătea în Tulcea, unde era s, i o bi-
serică rusească, Partenie se rostes, te astfel asupra locuito-
rilor: „Aces, ti t, erani numit, i români au portul bulgăresc s, i
vorbesc limba românească”. De la Măcin în jos duc două
drumuri, cel prin mijlocul t, erii, printre „sate turces, ti”, iar
„al doilea drum pe malul Dunării în sus pînă la Rusciuc, cu
locuitori de-ai nos, tri români” îi spun cei din Măcin: „pe
aici vă va fi mai îndemînă s, i hrană vet, i avea îndestul. Iar
de la Rusciuc umblat, i prin bulgari”. În acestă sate, cu cior-
bagii în frunte, cu cîte un preot-doi, cu biserici rare – trei
în noue zile de drum –, cu icoane de hîrtie, cu ves, minte
proaste s, i fără catapitesme, „t, eranii sînt as, a de buni s, i
primitori de străini cum în toate pribegirile mele nu mi
s-a întîmplat să văd. . . Am găzduit ca la rude. . . Preot, ii
lor, cucernici s, i blagocestivi, adeseori ne luau la ei de pe
la oameni s, i ne ospătau cum nu se poate spune de bine,

338V. publicat, ia colectivă La Dobrogea Roumaine, apărută în
Bucures, ti în 1919.
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mînile s, i picioarele ni le spălau; as, a de iubitori de străini
sînt oamenii aceia”. În timp de război, dealtfel, locuitorii
malului drept au obiceiul să-s, i caute adăpost la noi.

În 1841 pelerinul se întoarce în Moldova pe un vas aus-
triac. Sulina i se înfăt, is, ează ca un port însemnat; s, tie s, i
de pescăriile de la Sf. Gheorghe; la Tulcea află lipoveni,
„cres, tini din Rusia”. Pomenes, te de Ismail, de Isaccea, de
Reni. Galat, ii, cu patru piet, i s, i cinsprezece biserici, e „un
oras, mare s, i întins“. În Ias, i, unde cunoscuse de înainte
secta scopit, ilor s, i ocrotirea ei, pînă la un moment, de Ve-
niamin, trage la metocul Trei Ierarhilor.

Un al doilea drum la Athos urmează; abia la 1847 re-
vine drumet, ul la Ias, i, în care laudă străzile drepte, Golia:
mitropolia nu e gata. Se miră de luxul înmormîntărilor
cu muzica militară, nouă, înmormîntări care costă mai
scump ca o nuntă.

Incomparabil mai învăt, at decît acest biet călugăr cu
patima cutreieratului, Porfirie Uspenschi (1804–85) fusese
s, i el la Athos, dar pentru căutarea informat, iilor s, tiint, ifice
în manuscriptele rare. Întors prin t, erile noastre la 1846,
ceea ce-l interesează e iarăs, i arheologia religioasă.

Abia se coboară la otelul german al lui Brenner, s, i el
se ocupă de mănăstirile închinate, la Sinai, la Alexandria,
la Ierusalim (venit de două milioane de pias, tri) s, i aiurea,
de zlătari, cu prăvăliile amenint, ate cu dărîmare, de Radu
Vodă, unde se află un diacon basarabean, de mitropolie, cu
moas, tele s, tiute s, i cu zugrăveala, care-i pare a fi „fără gust”
(în pridvor chipurile, dispărute, ale lui Radu Vodă Leon, cu
sot, ia Luchiana s, i fiul lor S, tefan, ale lui Constantin S, erban
s, i S, erban Cantacuzino, ale mitropolit, ilor Teodosie s, i Mi-
trofan), de episcopie (pe locul Ateneului de azi), cu stilul ei
„gotic”, de Sf. Arhangheli, de Sărindar s, i boierii Cocores, ti,
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de Colt, ea, cu s, coala, de Sf. Sava a lui Constantin Basarab,
înnoită la 1709, de Sf. Ecaterina, cu primblarea la modă,
de Curtea Veche, unde cîntă, supt conducerea unui semi-
narist din Chis, inău, corul domnesc în mantii albastre cu
armele t, erii, de Mihai Vodă, cu spital în curt, ile domnes, ti,
ba chiar de Plumbuita, în afară. Constată veniturile mari:
mitropolia are de la mos, ii 1 250 000 de lei pe an, hanul Sf.
Gheorghe produce 3 000 de galbeni.

Din alte rosturi, cunoas, te casa lui Vodă Bibescu – s, i
descrie portretul, cunoscut, al doamnei Maria în port nat, ional–
, localul Adunării, la mitropolie, cu minis, tri la mese s, i
cu discut, ii curtenitoare, grădina publică neisprăvită, cu
chios, cul domnesc. A aflat despre seminariul cu optzeci
de elevi, în vrîstă de la s, eisprezece ani în sus, pentru doi
profesori, dintre cari unul e Dionisie Romano, un bun
cărturar.

A căutat pe clericii de la Bucures, ti, cari i-au produs o
rea impresie: vicariul Nifon, un cernican, s, tie greces, te, dar
slab frant, uzes, te s, i n-are cunos, tint, e de istorie. Domnichie
de Stratonichia t, ine „surori sau nepoate”, s, i femei se văd
s, i lîngă egumenul de la Sărindar. La consulatul rusesc a
găsit numai pe secretariul Cotov, care i-a spus că ar putea
fi luat drept spion. Cea mai folositoare vizită i-a fost însă
la Ioan Eliad, care-i recomandă pentru trecutul t, erii pe
Florian Aaron, pe Dionisie Fotino s, i pe Petru Maior, s, i-
i arată tipografia, unde literele latine supără pe clericul
rus. Marele scriitor muntean e nemult, ămit de societatea
în care trăies, te s, i el spune oaspetelui, cu emot, ie, aceste
cuvinte de dureroasă constatare: „n-avem preot, i, n-avem
mame, n-avem iubire adevărată către patrie”.

La Ias, i, unde cercetează Golia, cu casa de nebuni, Băr-
boiul, Dancu, Frumoasa (10 000 de galbeni venit), el află
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aceias, i egumeni greci trîndavi s, i stricat, i, cărora nu se
sfies, te a li arunca în obraz lipsa de orice tragere de inimă
fat, ă de t, ara care-i găzduies, te. Negăsind pe Filaret Scriban,
cleric înalt care-s, i făcuse studiile în Rusia, nu poate afla
ceea ce la Bucures, ti îi spunea Eliad insus, i339.

Cu s, ese ani înainte un sîrb, Vuici, care-s, i publica amin-
tirile scrise în mănăstirea Hîrjauca, la 1845, străbate T, ara
Românească, Moldova s, i Basarabia, necunoscute lui mai
înainte, culegînd tot felul de informat, ii s, i mai ales – între
altele după revista rusească Albina nordului din 1841 – cele
statistice, foarte bogate, pe care le vom da pe rînd.

Plecînd în iunie 1839, el trece pe la Panciova s, i Timis, oara
spre Ors, ova. Pretutindeni caută conat, ionali s, i află mai
adeseori români. Astfel la Timis, oara în cartierul Fabrik
sînt „sîrbi s, i români“, negustori bogat, i, cu biserica Sf. Ghe-
orghe; în Maierii aceluias, i oras, , cu biserica Adormirii, „lo-
cuitorii sînt mare parte români, – numai în Josephstadt se
află germani colonis, ti. Dincolo de mănăstirea Bezdiului,
la Monora, „odinioară erau sîrbi (?), dar acum s, i-au uitat
limba străină s, i vorbesc românes, te“. La Ors, ova, cu s, ase
sute de case s, i 4 000 de locuitori, sînt români, „printre
cari se găsesc s, i sîrbi (?), cari s, i-au uitat limba familiară“,
s, i put, ini germani. Ba chiar la Neoplanta (NoviSad), la
Semlin, aromânii negustori stau lîngă sîrbi.

Pe Dunăre Vuici merge la Giurgiu, apoi la Brăila, la
Galat, i cu 3 000 de case s, i 18 000 de locuitori, avînd treispre-
zece biserici, o sinagogă s, i cu însemnatu-i comert, , ocrotit
de s, ase consulate. S, tie că t, ara cuprinde 22 de oras, e, 3
560 de sate, 339 422 case, opt tipografii (cinci la Bucures, ti,
apoi la Craiova, Buzău, Brăila), s, i o bibliotecă la Sf. Sava;

339Călătoriile au fost traduse pentru această parte de d. S, tefan Be-
rechet, în Neamul românesc literar, s, i reeditate în Bucures, ti la 1921.
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hrănes, te 1 751 182 locuitori. Despre boierii cari s, tiu frant, uzes, te
ai T, erii Românes, ti s, i despre nat, ie, fără încredere în sine,
n-are o idee mare.

În Moldova, mai departe, află la Bîrlad, unde întîlnes, te
s, i un sîrb în serviciu la o casă boierească, cu doi fii la studii
în Ias, i, 300 de case s, i cinci biserici. las, ul, cu 50 000 de locu-
itori, mult, i evrei, în 8 000 de case (una singură de sîrbi), cu
cinzeci de biserici ortodoxe, una catolică (cu patru domi-
nicani), una luterană, una armenească s, i două sinagoge,
s-a înnoit bine după 1821, avînd clădiri în stil „italian” ca
la Budapesta s, i la Viena. Curtea, odată frumoasă, a fost
însă distrusă prin foc s, i, după un lucru de cinci ani, care a
consumat 120 000 de florini de argint, nu s-a isprăvit încă
mitropolia.

Prin Galat, i, Vuici trece la Reni (250 de case, 2 500 de
locuitori, 6 biserici), cu majoritate de moldoveni, pe lîngă
rus, i, bulgari, greci s, i evrei, la Bolgradul bulgarilor (500
de case) unde sînt însă s, i moldoveni s, i alte nat, ii, la Tatar
Bunar (300 de case), unde ai nos, tri vin intre bulgari s, i
rus, i, la cari se adaugă mult, i evrei. Cetatea Albă e vizitată
s, i ea (600 de case, 8 000 de locuitori), s, i aici rus, ii sînt
înaintea românilor, bulgarii, după ei, urmînd grecii s, i
armenii, nemt, ii.

Se spune cîte ceva s, i despre Bender, unde se mai vede
vechea geamie, dar mai ales despre Chis, inău (4 000 de
case, 18 000 de locuitori), avînd biserici de tot felul: s, i
catolică, evanghelică, armenească, trei sinagoge, iar, ca
as, ezăminte de cultură, seminariul, gimnaziile, teatrul, ti-
pografia. Se văd rus, i s, i români, sîrbi s, i greci, bulgari s, i
armeni, evrei carait, i s, i de ceilalt, i, germani.

Din Basarabia cea cu 2 000 de biserici s, i patruspre-
zece mănăstiri de bărbat, i, pe lîngă s, ase de femei, călătorul
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cunoas, te, afară de s, coala lui slavonă de la Hîrjauca, lîngă
o colonie germană, Călăras, ii (300 de case, 4 000 de lo-
cuitori, mai ales români, dar destui evrei s, i ceva rus, i) s, i
Sculenii (200 de case, 1 500 de locuitori). Constată că la
Călăras, i, la Hirjauca se slujes, te sau numai românes, te sau
s, i românes, te.

Drumul de întors atinge Focs, anii (2 000 de case, 9 000
de locuitori, de mai multe nat, ii), apoi Rîmnicul-Sărat (200
de case, 2 500 de locuitori). Oprindu-se la Bucures, ti, în
domnia lui Bibescu, el vorbes, te numai de strimtele străzi
murdare, s, i încolo face interesante statistici: sînt 10 889
case, 80 000 de locuitori fără clerici (3 173 supus, i străini,
2 500 evrei, 4 609 t, igani); numărul bisericilor e de 130, s, i
se înseamnă cele străine: catolică, luterană, calvină, ar-
menească, două sinagoge; se notează cele cinci spitaluri
mari, cele zece hanuri s, i o sută de „fabrici”340.

Iată acum un german, care, după o mai lungă s, edere
în t, erile noastre, adecă aproape numai în Moldova, în cali-
tate de consul prusian, acopere cu despret, s, i stropes, te cu
calomnii tot ce a cunoscut aici.

Lucrarea întinsă a lui Kuch, Moldauisch-walachische
Zustände în den Jahren 1828 bis 1843, apărută la Lipsea,
în 1844 s, i care a fost tradusă s, i în românes, te341, e, pe de o
parte, o descript, ie a regimului administrativ s, i social sta-
bilit de Regulamentul Organic, iar, pe de alta – s, i mai ales
–, o culegere de anecdote „picante“, prezintate grosolan.
Ca lucruri văzute la acest funct, ionar consular: venirea ca
domn a lui Mihai Sturza, slujba la Frumoasa pentru tatăl
lui, ungerea la Sf. Nicolae, scenele de rezistent, ă ale ungu-

340În toată t, ara 7 000 de preot, i. Descrierea, în Omagiu lui N. Iorga
s, i în revista Spicuitorul în ogor străin.

341În Convorbiri literare pe 1890, de d. A.C. Cuza.
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rilor din Săbăuani, la întiia recrutare. Statisticile precise
lipsesc aproape cu totul.

Partea de caricatură personală atinge pe Mihai Sturza,
înfăt, is, at s, i ca otrăvitor, citîndu-se victimele, ca jefuitor al
evreilor, apărat, i de bogăt, ia lui Michel Daniel, pe doamna
lui, greacă, fiica lui Vogoridi, luată din interes politic fără
zestre s, i fără cultură, incapabilă de a vorbi cu alt, ii decît
consulul grecesc, pe boierii favorizat, i i exilat, i de domn, în
special Alecu s, i Elena Sturza, S, tefanachi Catargiu, Beldi-
man, pe bunul mitropolit Veniamin, care ar fi demisionat
– nu pentru că nu voia să admită subordonarea sa unui
ministru al cultelor, ceea ce e o insultă, ci pentru că vodă-
i refuzase păstrarea în funct, ie a vărului, Nicolae Canta;
apoi pe medicii din Ias, i, străini totus, i: unul fost băiat din
prăvălie, altul un evreu, din Brody; pe profesorii de la Aca-
demie, Tolhausen, care se ocupă, după înlăturarea pentru
incapacitate, cu plasarea „hapurilor lui Morison», s, i Mai-
sonnabe, contesa de Grandpré, pînă la bietele călugărit, e
ale noastre, care ar umplea iazurile cu trupuri de copii
nou-născut, i, cu polit, ia care fură etc.

Doi germani însă ni vor da, cu înt, elegere s, i simpatie,
înfăt, is, area viet, ii românes, ti în Basarabia, s, i reproducem
din publicat, ia noastră mai veche Neamul românesc în
Basarabia paginile de amănunt, ită analiză care-i privesc:

Între cărt, ile de la Pas, cani, în judet, ul Ilfov, ale biblio-
tecii lui Alexandru Dimitrie Ghica, domn s, i, apoi, la 1856
caimacam al T, erii Românes, ti, se păstrează s, i o bros, urică
de care pînă la vizita mea acolo n-aveam nici o cunos, tint, ă,
precum nu pare s-o fi cunoscut nimeni dintre istoricii
nos, tri sau dintre cei ce s-au ocupat de Basarabia. Ea se
chiamă „Bessarabien. Bemerkungen und Gedanken, bei
Gelegenheit eines mehrjährigen Aufenthaltes în diesem
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Lande” („Basarabia. Observat, ii s, i cugetări cu prilejul unei
s, ederi de mai mult, i ani în această t, ară”). Autorul e dr. I.H.
Zucker. Lucrarea, de 86 de pagini în 8°, s-a tipărit la Frank-
furt pe Main în 1834 s, i prefat, a autorului e din 1-iu mai 1834.
La această dată el se afla în Bucures, ti, dar, după mărturi-
sirea lui chiar, cărticica a fost scrisă în Basarabia, în 1831.
Exemplarul are o dedicat, ie franceză către Ghica, atunci
domn muntean.

E o ciudată amestecătură de capitole, dintre care unul
expune pe scurt drumul prin Bucovina, pe care l-a făcut Zu-
cker, cu douăzeci de ani în urmă, altul se chiamă „pos, ta”,
adecă pos, ta din Basarabia, cu care de la început a trebuit
să se deprindă drumet, ul, al treilea poartă titlul „Chis, inău”
(Kyschneff) s, i e destul de bogat; după notit, e intitulate
„împărt, irea politică a Basarabiei” s, i „deosebitele nat, ii ce
locuiesc în Basarabia” – abia cîteva rînduri pentru fiecare
chestie –, vin nouă pagine despre „moldoveni», despre
băs, tinas, ii t, erii deci. Deosebit, se vorbes, te de „legăturile
proprietarului cu t, eranul»; „răzes, ii» sînt descris, i pe urmă.
Vin la rînd apoi „agricultura» s, i „limba moldovenească
s, i valahă.» Ciuma de la 1829 s, i holera de la 1830 ocupa
acum pe scriitor, s, i subiectele acestea îl stăpînesc as, a de
mult ca medic, încît el li dă mai mult de jumătate din
carte, începînd cu fapte, amintiri, constatări s, i mîntuind
cu o lungă discut, ie fantastică asupra pricinilor acestor
stras, nice boli, în care se expune teoria lui Brown asupra
astmei s, i iritabilităt, ii, cu tabele de cifre s, i considerat, ii
asupra mis, cării planetelor.

Aceasta arată că Zucker era doctor în medicină, om
mai în vrîstă, cu multă aplecare spre metafizică s, i teoriile
năpraznice, – un bătrîn original. Cînd îl mai vezi că zice
sistematic Ias, ilor: „Chassy” s, i transcrie vorbele românes, ti
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cam as, a: „aeo” (aer), „wint”, „win” „bowe” (bou), „kynye”
(cîne), ît, i închipui că vei găsi asupra Basarabiei dintre 1812
s, i 1834 lucruri us, uratece s, i fără socoteală, care nu pot avea
interes, nici aduce folos.

Dar nu e as, a. Zucker era un bun observator, spirit
cumpănit s, i drept, un străin nepărtinitor s, i fără trufie
fat, ă de noi, un medic milos, o inteligent, ă în stare să gă-
sească totdeauna legăturile s, i să tragă concluziile. Fusese
s, i în măsură să cunoască bine pe românii din Basarabia,
s, i chiar pe cei din alte părt, i, pînă s, i pe ardeleni (el pare
să fi fost austriac). Stătuse un timp într-un tîrgus, or „de-
parte cinci mile de Chis, inău”, s, i se afla acolo pe vremea
holerei din 1830; cu un an înainte, lucrase în carantina de
la Sculeni, împotriva ciumii. Fusese prin Bucures, ti s, i mai
înainte, s, i într-un loc vorbes, te de doctorul Bogos Sebasti-
ani, un armean din capitala munteană, care i-a spus cum
al treilea doctor, Rafaelli din Constantinopol, a văzut cu
microscopul sumedenie de lighioane care foiau pe tulpa-
nul unei t, igănci moarte de ciumă s, i în care lighioane ar fi
recunoscut ceea ce am numi noi astăzi bacilii acestei boli.

Iată, cu oarecare rînduială, ce e mai folositor în spusele
lui Zucker.

În Bucovina, el crede că înainte de anexare (1775) fu-
sese numai „o pustietate, care era în cea mai mare parte
stăpînită de mai multe mănăstiri”. Austria însă a făcut
minuni. „Acum vezi cîmpii înflorite cu sate prietenoase,
avînd case de lemn mai mult nouă, clădite din grinzi, s, i
care bucură ochiul drumet, ului.” În părt, ile muntoase, el
pomenes, te cele dintîi exploatat, ii miniere („mine de fier
s, i de aramă!”). Cernăut, ii, pe cari Neale, călătorul englez –
s, i el doctor în medicină–, îi găsise, în 1805, cu vreo 600 de
case numai, trei biserici s, i -abia 3 000, adecă trei mii de

816



locuitori, dar cu strade largi, curate s, i bine pietruite – ca
într-o t, ară de administrat, ie îngrijită –, cu case de piatră
– mai rare la noi pe atuncea –, s, i cu un han chiar, pe care
englezul îl afla bunis, or, „Cernăut, ii, cari nu speriară, prin
aces, ti ani 1830, tocmai pe student, ii români ce mergeau în
Apus, Mihail Kogălniceanu s, i Nicolae Cret, ulescu, e descris
de Zucker ca „un oras, plăcut, clădit din nou, regulat s, i care
înflores, te mai mult prin negot, ul său cu Moldova s, i Basara-
bia.“ Nu se mai vorbes, te de nimic pînă la granit, a rusească;
despre partea Austriei, nu era atunci decît casa de vamă,
s, i Noua Sulit, ă a rus, ilor nu stătea deci lîngă o altă Nouă
Sulit, ă cu evrei mai supt, iri, a austriecilor. Noaptea, călăto-
rul aude răsunind cîntecele cazacilor de strajă, dincolo de
s, ant, ul granit, ei s, i se infioară gîndind pînă la ce depărtări
răsună lîngă s, ant, uri ca acesta alte cîntece de cazaci supt
arme.

La Noua Sulit, ă rusească el are sentimentul ce se trezes, te
în sufletul oricui cînd trece: anume că se coboară cu mult, i
ani în urmă, că întră într-o lume nouă, sălbatecă. „Sără-
căcioase case de moldoveni” îl lovesc s, i pe dînsul.

Fiindcă merge cu pos, ta prin Otac s, i tîrgul – astăzi mai
numai de evrei – al Orheiului spre Chis, inău, el vorbes, te
de bine pos, ta rusească, – ceea ce dovedes, te că pe atunci
nici Bucovina n-avea s, osele, cum nu le are nici pînă astăzi
Basarabia. S, i atunci particularii cari căpătau un bilet de
voie de la guvern, o podorojnă, puteau să întrebuint, eze
caii de pos, tă, dar ei trebuiau, ca s, i astăzi aproape, să-s, i
aibă trăsura lor sau să-s, i găsească una în altă parte. Cu
7–9 copeici de verstă se putea face o pos, tă de 20 de verste
în „ceva mai mult decît un ceas“; al treilea sau al patrulea
cal se dădea fără plată, dacă prin unele locuri sau în unele
timpuri grele era nevoie de dîns, ii.
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Venim acum la înfăt, is, area s, i condit, iile de viat, ă ale
t, erii. Zucker nu descrie mai pe larg decît pe moldoveni.
Încolo, el spune mai întîi că „în t, inutul Hotinului se află s, i
rusneci” (ruteni). Ei se văd s, i acuma într-un număr de sate
din aceste părt, i, s, i ceea ce se spune în cărticica nemt, ească
asupra vechimii lor se potrives, te s, i cu ceea ce se s, tie de
aiurea. În adevăr, Neculce scrie astfel despre urmările
păcii încheiate între poloni s, i turci la 1678, după luarea
din partea celor din urmă a puternicii cetăt, i Camenit, a, de
peste Nistru: „S, i au ies, it mult, ime de rus, i din lăuntru, din
T, ara Les, ească, s, i s-au as, ezat în olatul Camenit, ei, de s-au
făcut sate s, i raia; s, i au pus turcii prin sate subas, i. . . Atunci
s, i în Moldova s-au as, ezat slujitori, pre la miziluri (de pos, tă)
s, i pre la margini, s, i au inceput a se face s, i slobozii pre la
Cernăut, i s, i pre la Hotin“342.

Alt, i locuitori străini îi arată scriitorul numai prin oras, e.
Astfel, în Chis, inău, unde, lîngă „căsut, ele vechi din strade
strîmbe, nepietruite, înguste”, încep a se ridica solidele
clădiri ruses, ti de pe deal, acoperite cu t, igle, el deosebes, te
pe „murdarul evreu polon”, „elegantul rusesc”, „negusto-
rul armean, grecul s, i cazacul”, „o ceată de t, erani bulgari”
– cari, mai sus, întemeiară satele T, arigrad, Tîrnova, So-
fia –, „sălas, e rătăcitoare de t, igani“, „funct, ionari poloni“,
– venit, i de peste Nistrul hotinean, din părt, ile Camenit, ei
–, s, i „rus, imici din Podolia”, „mes, tes, ugarul neamt, – har-
nic, curat, ieften s, i bet, iv –, bărbosul birjar rus“. Societatea
înaltă rusească se înmult, es, te din an în an, s, i, ajutată de
noul regim politic, începe a învinge în „port s, i limbă”, în
paguba vechii boierimi moldovenes, ti. Cei mai însemnat, i
dintre proprietarii de mos, ii din alte timpuri, silit, i să treacă
în Basarabia cu totul, sau să-s, i vîndă în optsprezece luni

342P. 214.
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pămînturi despre a căror întindere s, i valoare nici nu-s, i
puteau da samă, căci nu le văzuseră poate niciodată de
frica tatarilor s, i de sila pustiului, le-au aruncat pe pret, uri
de nimic, la tot felul de „boiernas, i, negustori, arendas, i sau
vechili ai lor de pînă atunci”.

Noua clasă de mos, ieri îs, i cumpără un caftan moldo-
venesc oarecare s, i se îmbogăt, i foarte răpede în marea
mis, care economică ce cuprinse Basarabia, între ei fires, te
că grecii s, i armenii luară locurile cele dintîi. Lîngă pro-
prietarii de ieri se as, ezară în Chis, inău negustorii de ieri;
cei mai mult, i, o sărăcime, avînd un capital de vreo 50 de
taleri fiecare, s, i bucuroasă să cîs, tige ceva „mămăligă cu
ceapă“ pentru vreo două, trei copeice. „Cu mult cea mai
mare parte a mult, imii acesteia de negustori sînt evrei po-
loni, cari fac desigur a treia parte din populat, ia întregului
oras, .“ Este s, i cîte un mes, tes, ugar evreu: „tîmplar, croitor,
cizmar, sticlar, argintar, tinichigiu”, care, pentru o plată
mai mică, dă de obicei lucru de pospăială (Pfuscherarbeit).
Astfel se poate lupta cu izbîndă împotriva neamt, ului, care
lucrează în aceleas, i ramuri, a rusului, „tîmplar s, i zidar”,
a moldoveanului, „cojocar, s, elar s, i tăbăcar“ (bresle ce se
păstrează mai mult de către ai nos, tri). De concurent, a lui
scapă numai zarzavagiul bulgar s, i t, iganul „fierar s, i lăutar“.

Zucker recunoas, te, neapărat, că în cea mai mare parte
sătenii Basarabiei sînt români. „Cu ei sînt împoporate
toate satele care cuprind mijlocul s, i partea cea cu mult
mai mare a t, erii.” Afară de rutenii Hotinului, mai sînt
numai în sud, pe unde fusese stepă tătărască, colonis, ti
plugari: nemt, i, bulgari – mii de familii – s, i rus, i din părt, ile
mai adînci ale împărăt, iei, mai ales s, erbi fugari. Iată cum
descrie el pe moldoveni:

„Mult, i călători, cel put, in cei mai vechi” – se glndes, te
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la obraznicul ungur frant, uzit de Tott, care a vorbit, cum
am spus, despre Basarabia, în Memoriile sale despre turci
s, i tatari (Mémoires sur les turcs et les tartares) – „atribuie
moldoveanului s, i valahului prostie, ciumă, hot, ie, îndără-
tnicie s, i altele ca acestea. Dacă-mi aduc bine aminte, ei
pretind că un călător trebuie să fie întovărăs, it de vreun
funct, ionar s, i că, la sosirea într-un sat, acesta trebuie să
puie în mis, care pe vornic, s, i cu cîteva bice, pentru ca să
dea locuint, ă, hrană, s, i cai de pos, tă. Că această metodă a
fost întrebuint, ată, din nenorocire, deseori, de dregătorii
din timpuri ai Moldovei s, i Munteniei, e, desigur, adevărat,
s, i că ea poate folosi tot as, a de bine în Germania ca s, i în
Moldova, au dovedit-o războaiele din urmă”, cînd fran-
cezii s-au purtat as, a cu sătenii germani. Dar e cu totul
neadevărat că în alt fel nu s-ar putea căpăta nimic de la
moldoveni. Dimpotrivă, bucuria de oaspet, i e o deosebită
însus, ire a moldoveanului de orice stare; dar e firesc ca
acela ce vine la el cu biciul în mînă să nu-l afle tocmai bu-
curos de a-l primi pe spinare s, i de aceea să s, i creadă că
a găsit la el atîtea păcate cu care-l acopere pe urmă. De-
oarece aceasta o spun, nu numai călători de aces, tia, cari
străbat t, ara fără cunos, tint, a datinilor s, i a limbii, ci chiar
mult, i străini as, ezat, i în Basarabia, s-ar părea îndrăznet, a
combate o părere ce s-a spus as, a de des s, i a recunoas, te
caracterul moldovenilor cel adevărat. Apoi e vădit că, în
Basarabia ca s, i în Moldova s, i T, ara Românească, străinul
numai pentru că e străin, fără a-s, i putea sprijini pe ceva
pretent, iile ca individ, se crede mai sus prin inteligent, ă,
socoate pe moldovean, mai ales pe sătean, ca pe un om ce
stă pe o treaptă mai de jos, se poartă cu el după această
socotint, ă s, i crede că descopere într-însul gres, elile pe care
i le-a dat prejudecata lui însus, i. [. . . ]Neapărat că s, i moldo-
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veanul răsplătes, te străinului după cuviint, ă. Săteanul nu
vrea să aibă nimic a face cu dînsul, s, i boierul, des, i se poartă
politicos cu străinul s, i-l primes, te bucuros în casă, dacă
acel străin are numai ceva s, tiint, ă de carte, arată totus, i
pe urma experient, ei sale întinse, măcar la început, neîn-
credere fat, ă de el s, i crede că mult, i dintre aces, ti străini,
nefiind în stare să se facă folositori în t, ara lor chiar, caută
un trai de aventurier pe spinarea moldoveanului.

„Precum, dealminterea, se poate vorbi numai cu greu
despre caracterul popoarelor, as, a e s, i cu moldoveanul. Bo-
ierul e grecit, frant, uzit s, i, în Basarabia, s, i rusificat, – deci
el s, i-a făurit o fire deosebită de a t, eranului. Are s, i t, eranul
păcatele stăpînului său?” Oare nu vi se pare ciudat că învi-
nuirea de lene nu se potrives, te românilor de oris, iunde s, i
ca acela care locuies, te în Ardeal, supt cîrmuirea austriacă,
se apropie de vecinul său, harnicul sas ardelean? T, eranul
din Basarabia, mai put, in muncitor decît cel din Ardeal, e
totus, i mai muncitor decît cel din Principate. Temeiul aces-
tei lipse de aplecare, netăgăduită, pentru muncă s, i cîs, tig
mi se pare că stă, în parte, în afară de caracterul nat, ional.
Ea ar fi o urmare a sistemului de stoarcere care domina în
Moldova s, i T, ara Românească de multă vremi s, i care dădea
oamenilor încredint, area că, oricît ar lucra, tot pentru alt, ii
o fac. Foarte bună observat, ie că, într-o gospodărie fără
bani, ca a t, erilor noastre, t, eranul bogat n-are cum să-s, i
ascundă agonisita, care i se ia toată, după multe prigoniri:
căci la noi, ca s, i în Turcia, adăugim, e bine de cel sărac. E
ciudat însă că lui Zucker i se pare să nu mai fi rămas nimic
din sistemul vechi după cucerirea rusească (el nu vorbes, te
nicăiri de administrat, ia proastă a Imperiului).

La frica de despoiare se adaugă, pentru a tăia gustul
de lucru, put, inătatea nevoilor, us, urint, a cu care săteanul
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român s, i le împacă. Casa e făcută de el, din crengi, lut s, i
papură. Femeia văruies, te s, i lucrează scoart, ele, care sînt
mobila s, i zestrea. Casa, plină de clădăria lucrului de mînă,
„pare, măcar pe dinăuntru, adevărat prietenoasă s, i e t, inută
totdeauna foarte curat” (as, a zice s, i Del Chiaro despre casa
munteană de pe la 1700 pe care italianul nu s, tie cum s-o
admire). Oalele, sipetul, icoana mîntuie podoaba casei.
Pînza o t, es femeile: oile dau lîna s, i pielea îmbrăcămint, ii.
Carul s, i-l face t, eranul singur, numai din lemn. Pentru
hrană, ajunge mămăligă cu brînză, pentru banii de bir s, i
de circiumă e cîs, tigul de la vite, de la un petec semănat cu
grîu, de la vie s, i de la prisacă. Cu aceasta, omul e bucuros.
Nu e zgîrcit s, i nu-i pasă de ziua de mîne.

Tot as, a Zucker nu crede că t, eranul nostru e îndărăt-
nic. La lucrul cîmpului, îl îns, ală proprietarul. S, i mai mult,
arendas, ul. Cinovnicii cei mici fac s, i ei ce pot ca să-l dez-
brace. „Fiind astfel deprins a fi îns, elat de cei mai mult, i
cari sînt mai sus decît dînsul, e lucru firesc să privească
neîncrezător orice vine de acolo s, i nu poate el înt, elege
deodată; fires, te că are oarecare neîncredere fat, ă de orice
poruncă sau sfat ce-i vine dintr-acolo s, i că, deocamdată,
caută să scape de ele. Dar eu însumi am văzut că, dacă
numai t, eranul e tratat cîtva timp cu dreptate, de mos, ier, s, i
e apărat împotriva supărărilor ce-i vin din afară, el capătă
răpede încredere în acel mos, ier s, i se bucură, cum zice el
că «are un boier », s, i atunci el urmează mai bucuros sfatul
s, i poruncile decît poate chiar t, eranul german.“

S, i mai put, in dreaptă e învinuirea de hot, ie. Se fură
mult, i cai, e drept, dar în stepa nepăzită s-ar putea fura
de o mie de ori mai mult, i. Apoi casele nu se încuie nici
noaptea, „s, i nicăiri nu e mai sigur drumet, ul de furt de-
cît în bordeiul t, eranului. Furt cu spargere nu săvîrs, es, te
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decît rareori moldoveanul: mai mult obis, nuiesc evreii,
rus, ii, s, i, neapărat, grecii”. În cetele de hot, i sînt mai ales
„arnăut, i, sîrbi, rus, i, greci s, i bulgari”. Învoielile i le scrie
moldoveanului altul; el „pune degetul” numai. „S, i n-am
auzit niciodată ca un t, eran moldovean să fi tăgăduit acest
fel de iscălitură.”

Românii n-ar fi viteji. De mult, ce e dreptul, zice Zuc-
ker, lipsesc dovezile de vitejie. S, i aici sistemul e de vină.
„Moldoveanul a fost deprins numai să asculte orbes, te s, i să
îndure.“ Dar ofit, erii austrieci i-au spus că, dacă românul
se prinde greu la oaste, el „poate sta alături mai tîrziu cu
cei mai buni soldat, i”. Dealtfel, purtarea acestor regimente
românes, ti e cunoscută clin istoria războaielor de pe urmă.
Neînfricos, are, chiar un fel de nepăsare fat, ă de moarte,
se găses, te des între români, s, i felul cum vorbesc ei des-
pre dînsa bolnavilor lor, ni s-ar părea nouă asprime. Ei
li spun ceasul mort, ii fără încunjur, vorbesc cu dîns, ii în
privint, a îngropăciunii s, i praznicului, s, i de obicei bolnavul
răspunde cu resignare s, i linis, te la aceasta. Cum treceam
printr-un loc, un t, eran bătrîn m-a rugat să văd pe fratele
său, cu care trăia bine s, i pe care tocmai îl lovise damblaua.
„Domnule”, mi-a spus el scurt, „fratele mieu o să moară:
asta-i moartea lui”, – parc-ar fi vorbit de un guturai. „Eh“,
răspunde bolnavul zîmbind, „ce s, tie frate-mieu? Nu mor
eu încă!” Odată intrăi în odaia unei neveste tinere în clipa
cînd îs, i simt, ea ceasul mort, ii. Ca s, i cum s-ar fi gîndit să
se înfăt, is, eze cuviincios înaintea lui Dumnezeu, ea se uită
la mînile ei s, i ceru să i se taie unghiile, apoi mai ceru să i
se dea un tulpan nou. O bătrînă, dintre rude, care t, inea
la dînsa s, i-i avea grija, spuse: „Acum nu maică, întîi o să
mori: pe urmă te-om spăla s, i t, i-om pune pe cap s, i tulpanul
cel frumos”. Bolnava ascultă linis, tit s, i răspunse: „Nu, mai
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bine acuma”. După cîteva clipe, ea dori să sărute mînile
celor de fat, ă, li ceru iertare s, i zise: „Eu mă duc de-acuma”.
Îndată după aceasta, muri.

Gospodăria moldovenilor li-o împiedecă nenorociri
dese, ca lăcustele, boale de vite, seceta, ciuma, cu piedecile
ce aduce după dînsa, multele serbători s, i credint, i des, erte,
lipsa de credit, vînzarea de înainte a produselor s, i cîrci-
uma, cu adălmas, urile ei s, i bet, ia de duminecă. „Evreul
polon, care t, ine cîrciuma, dă bucuros s, i pe datorie, dar pe
urmă vine durerea cînd se ajunge la ceasul de plată s, i la
vînzarea lucrurilor din casă.”

T, eranul moldovean e cu totul lipsit de învăt, ătură, dar
nu e prost. „Cei mai mult, i dintre dîns, ii vorbesc cu o lim-
peziciune s, i hotărîre care se întîmpină numai rareori la
t, eranul german. Pe cînd judecătorul german, după multe
întrebări către părt, ile ce se judecă, abia poate să capete o
oarecare pricepere a afacerii, cu t, eranul moldovean tre-
buie să bagi bine de samă, adesea, ca să nu fii îns, elat de
dînsul printr-o îns, irare limpede, dar acoperită, a lucrului,
as, a încît să iasă el cu dreptatea. Povestirea e bine legată,
de multe ori în adevăr, elocventă, s, i cu atît mai plăcută cu
cît aici nu e nici un jargon s, i t, eranul vorbes, te tot as, a de cu-
rat ca s, i boierul. În lucruri care privesc o obs, te întreagă, se
sfătuiesc t, eranii între ei ce să spuie, s, i aleg ca să vorbească
pe acela dintre ei care e s, tiut ca bun cuvîntător.”

Femeia e mai harnică decît bărbatul, care doarme iarna,
pe cît timp ea lucrează, din furcă: e iubeat, ă, s, i bărbatul
iartă. Se obis, nuies, te a se fura fetele, care as, teaptă pe cup-
tor iertarea părint, ilor. „Femeia t, ine as, a de curat căsut, a ei
săracă, încît cele mai multe t, erance germane s-ar rus, ina
văzînd-o”.

Mult, i boieri basarabeni, răspins, i de la funct, iile date
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străinilor, stau la cîte o mos, ie. Celelalte se dau în arendă,
dar nu mai mult decît pe trei ani, căci valoarea pămîn-
tului cres, te răpede. După vechea datină moldovenească,
t, eranul datores, te douăsprezece zile de lucru pe an, care
însă se prefac, cu socoteli viclene, în vreo optsprezece pînă
la douăzeci, fără cărături s, i, neapărat, fără dijma produ-
selor. Uneori t, eranul face s, i zile cu plată, cu hrană s, i cu
lăutari: pentru 12 zile vine 1 1/3 sau 2 galbeni. Se păstrează
mos, ierului dreptul s, i monopolul vînzării de vin s, i rachiu.
T, eranul nu poate pleca de pe mos, ie s, i nu poate fi gonit
fără voie de la cîrmuire. I se dă atîta pămînt cîte vite are,
făcîndu-se trei clase: cu 16, 12 s, i 8 fălci sau s, i mai put, in, în
locuri cu sate mari s, i dese. „De obicei însă, nu se face nici
o măsurătoare, ci proprietarul păstrează o parte din mos, ie
pentru el, iar pe cealaltă o lasă t, eranilor, cari o împart“, ca
s, i legiuitorii munteni de la 1850, „după pret, ăluire s, i da-
tină“. Zucker crede că în unele locuri, lîngă oras, e s, i unde
sînt păs, uni bogate, „proprietarul dă în adevăr t, eranilor
mai mult decît primes, te el de la dîns, ii”. De obicei, partea
de ogor, de păs, une s, i de finet, e a fiecăruia nu se schimbă
din an în an, des, i nu e împrejmuită. „Cînd t, eranul a făcut
mai mult, i ani fîn pe acelas, i loc, el se deprinde a-l privi
ca pe un fel de mos, ie cîs, tigată a lui. . . Oricît s-ar putea
schimba astăzi rinduiala ogoarelor nehotărnicite, t, eranul
se obis, nuies, te totus, i cu gîndul că el are un drept asupra
bucăt, ii de pămînt arate odată de dînsul, s, i, foarte cu drep-
tate, i se pare crud ca ea să fie dată de proprietar în sama
altuia.” Cînd se vor înmult, i locuitorii, strămutarea va fi
cu neputint, ă, s, i t, eranul va căpăta un drept de prescript, ie
asupra bucăt, ii de pămînt boieresc ce lucrează. Cu vremea,
o va putea lăsa mos, tenire s, i chiar vinde.

Alta e starea răzes, ilor, a urmas, ilor celei mai vechi, mai
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bune s, i mai viteze boierimi. Astăzi, ei sînt numai t, erani
mai bogat, i pe locul unde din casa strămos, ului s-a făcut un
sat întreg. Partea fiecăruia, care nu e hotărîtă, se vede din
spit, a neamului, din arborele genealogic; ea atîrnă după
numărul de copii ce a fost într-o ramură. Cine se s, tie mai
bogat, ia mai mult ogor, mai mult loc de păs, une s, i de fînat, ;
buna înt, elegere a satului e stricată uneori de certe s, i de
bătăi pentru pămînt. Cine vrea să-s, i aleagă partea, cheamă
inginerul s, i cinovnicii, s, i-i plătes, te el; i se dă totdeauna o
s, uvit, ă în lăt, imea de stînjeni cei se cuvine, iar în lungime,
care e singură socotită în actele cele din vechi343, cît toată
mos, ia; ea se desface totdeauna la margine. De aceea sînt
put, ini cari să rîvnească o astfel de stăpînire ciudată s, i
netrebnică. Vînzarea trebuie să se facă totdeauna la un
alt răzes, , la un „frate de mos, ie”; cînd e unul foarte bogat,
el caută să cumpere partea tuturor celorlalt, i. Cîte un sat
răzes, esc mai sărac arendează mos, ia, învoindu-se a sta pe
dînsa ca t, erani cu boierescul, clăcas, i, dînd dijmă, muncă
s, i cărături cît t, inea arenda. Uneori ea se prelunges, te, se
ves, nices, te, chiar, s, i dreptul deplin răzes, esc rămîne ca o
amintire.

Acestea sînt – lămurite, numite cu numele noastre –
s, tirile, nu se poate mai sigure, pe care le dă Zucker asupra
răzes, ilor basarabeni, care s, i azi locuiesc părt, ile orheiene s, i
sorocene despre Nistru. Plugul are s, ese sau opt boi, grapa
e de lemn. Grîu, mai ales „grîu arnăut”, se face în t, inuturile
de sus; încolo se samănă numai porumb, care se exportă
pînă la Constantinopol s, i în Mediterana. Se capătă foarte
put, in orz s, i ovăz, iar, dintre legume: fasole, varză, ceapă
s, i usturoi. Celelalte sînt meseria bulgarului. Prin ogoare
se văd pepeni verzi s, i galbeni. Put, ine livezi, cu pomi ce

343Se măsoară mos, ia la cele două capete s, i la mijloc s, i se ia media.
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nu se altoiesc. Grîul se treieră cu caii s, i se t, ine în gropi,
care se usucă cu foc tare, săpate fiind în locuri mai înalte.
Porumbul e pus în cos, are de vergi, în care bătaia vîntului
îl t, ine uscat. Fînul rămîne în clăi.

Multe vite. „Put, ini t, erani sînt cari să nu-s, i aibă boi,
s, i cîte unul bogat are 20–30 capete cornute s, i de cai; unii
dintre ei au s, i sute.“ Grajduri nu sînt, ci numai garduri
apără vitele s, i caii de crivăt, ul iernii. Se pas, te s, i prin ză-
padă. Carnea e deci proastă. Oile sînt pîrnaie s, i tigaie; s-au
adus de curînd s, i oi merinos, spaniole, s, i oi cu coada grasă,
dar fires, te de bogătas, ii străini, între cari mai ales contele
Edling344. Caii stau în herghelii, din care se prind cu arca-
nul. Ei sînt în stare să îndure toate greutăt, ile. Negustori
străini cumpără vitele la ies, irea din iarnă, le îngras, ă toată
vara s, i le vînd apoi la salhana sau le exportă în Austria,
pînă la Olmütz, cînd nu le vînd la bîlciul cel mare din Bălt, i,
exportatorilor de meserie.

Încheind această expunere bogată a împrejurărilor
economice din Basarabia, Zucker propune a se înfiint, a, îm-
potriva foametei dese, cos, arele de rezervă, care au funct, ionat
s, i la noi supt Regulamentul Organic s, i de înfiint, area din
nou a cărora a fost vorba cîndva. Fiecare familie ar fi
datoare a lucra două zile pe an ca să strîngă două chile;
cos, arul ar fi închis cu lacătul proprietarului, al preotului,
al primarului s, i al bătrînilor satului. El s-ar deschide din
porunca guvernatorului, după cererea proprietarului s, i
a sătenilor, sau chiar numai a celor din urmă. S, i după
împlinirea celor două chile s-ar lucra o zi pe an, pentru
rezerve, vînzîndu-se din porumbul cel vechi. S-ar putea
face vii s, i multe altele, tot prin această muncă silită.

Pe scurt, Zucker dă orînduirea Basarabiei după ane-

344Ginerele lui Scarlat Sturza, fostul guvernator al Basarabiei.
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xare, as, a cum urmează:
La început, erau – afară de colonii – s, ese districte (care

răspundeau numai în parte vechilor t, inuturi moldovenes, ti):
Ismail, Cetatea Albă, Tighinea, Orheiu, Ias, i, Hotin; din al
Tighinei se desfăcu apoi districtul nou al Leovei la apus,
către Prut. În fiecare district era un ispravnic, cu comisari
s, i ocolas, i, un tribunal cu un judecător, doi pînă la patru
asesori s, i un procuror. La Chis, inău stătea guvernatorul,
procurorul provinciei, camera guvernului, camera de con-
turi.

În capitală se clădise un palat haotic pentru mitropolit
s, i exarh al sinodului. „Clădiri care să fie ale guvernului
sau să fi fost făcute de guvern nu se află. Judecătoriile, ca-
merele de administrat, ie sînt pînă acum încă în case cu chi-
rie, ca s, i locuint, ile guvernatorului s, i celorlalt, i funct, ionari.
Nici căzărmi nu sînt încă: soldat, ii stau în cvartir pe la
tîrgovet, i.” Abia se începuse lucrul urîtei biserici catedrale.
„Nu era nici o primblare publică, cînd veni vestea, acum
cinsprezece ani, că va sosi împăratul Alexandru (I-iu). Pen-
tru că el întreba de obicei despre astfel de grădini, se ho-
tărî facerea în clipă a grădini, publice. Toate silint, ile fură
întrebuint, ate pentru a lucra iute. Se aduseră mii de copaci
de pădure, s, i, anotimpul fiind prielnic, cei mai mult, i se
prinseră.”

Al doilea călător în Basarabia e un om de s, tiint, ă cunos-
cut autor de călătorii, care era s, i un scriitor vioi s, i spiritual.
German as, ezat în Rusia, I.G. Kohl porni în 1838 să facă o
cercetare a t, inuturilor Rusiei de sud. Văzu Crimeea, Odesa
s, i partea de curînd anexată, oblastul dintre Nistru s, i Prut,
Moldova t, arului. Descrierea sa de călătorie, Reisen în Sü-
drussland, găsi o bună primire, s, i, în 1847, autorul trebuia
să deie o a doua edit, ie, la Arnold, în Dresda s, i Lipsca.
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Ajuns la Ovidiopol, călătorul fu ispitit, fires, te, să treacă
dincoace de liman, spre a vedea Cetatea Albă. Brat, ul de
mare, năvălit de ierburi s, i închis la gură printr-un banc
locuit de pescari, pe lîngă care se strecoară două gîrle, are
numai o lăt, ime de zece verste. Străinul trecu pe o luntre
de malorus, din cele mai păcătoase. De jur împrejur, t, inut
sălbatec.

Vechea cetate genoveză – Kohl zice că ar fi văzut pe
ziduri armele republicei –, vechiul port de negot, s, i apărare
al Moldovei, avea „cel put, in 13 000 de locuitori“ (fat, ă de
vreo 30 000 de astăzi). Oficial însă, se numărau numai
2 000. Aceasta, pentru că Achermanul – rus, ii luaseră nu-
mele turcesc, o tălmăcire a celui de „Cetatea Albă“, – era un
adăpost al tuturor celor cari nu puteau înfăt, is, a pas, aport,
adecă, după împrejurările ruses, ti, al tuturor oamenilor
fără căpătîi. Numai o mică parte din locuitori era înscrisă
anume. Ceilalt, i nu existau pentru stat pînă la moartea
unui locuitor oficial. Atunci vreunul dintre oplos, it, ii mai
noi îi lua, cu voia cinovnicilor cumpărat, i, numele, vrîsta s, i
rostul. În ciudatul amestec de oameni, cari se purtau prin
strădit, ile strîmbe, „de nu vezi la douăzeci de pas, i înainte”,
sau se ascundeau în căsut, ele de lemn s, i vergi, acoperite cu
papura limanului s, i înzestrate cu feres, ti de băs, ică, Kohl
crede că poate deosebi: evrei (neapărat), armeni (poate),
printre cari s, i hangiul său, grusini, greci din toate unghiu-
rile grecimii, germani, din multele sate de colonis, ti ce
încunjură cetatea, rus, i – mai ales, adăugim noi, malorus, i
s, i lipoveni pescari –, bulgari, din colonii venite după 1812,
francezi (elvet, ieni de la S, aba) s, i moldoveni de-ai nos, tri.
După ocupat, ie, spunem din partea noastră că se puteau
împărt, i în pescari, put, ini negustori s, i mult, i s, erbi fugari de
pe mos, iile nobililor, gata, aces, tia din urmă, pentru orice
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muncă, oricît de grea s, i de rău răsplătită.
În mijloc, cîteva raze de strade drepte, largi, goale.

Put, ine clădiri nouă. Căzărmi s, i o închisoare în stil grecesc
vechi, „temple” nepotrivite, ca arhitectură, pentru această
biată as, ezare de oameni săraci, cu multe nenorociri s, i
păcate în trecutul lor.

Kohl pleacă să vadă Boazul, golful de mare prin care
se încheie Nistrul. În cale el găses, te un sat de alsacieni,
cu preot polon, – mari dus, mani ai luteranilor necurat, i, de
cari se întîmpină, cu aceeas, i limbă germană, în alte colonii
de acestea ale pustiului tătăresc.

Pe un caic, cu tot felul de lume, între care s, i un cers, itor
moldovenesc. . . Malul stîng, podolic, e de piatră albă, tare,
din care s-a făcut cetatea; acestălalt, al Basarabiei, se înfăt, is, ează
jos, hleios. Cocori albi răsar din mlas, tine.

Noaptea se petrece într-o colibă de grec, vătaf de pes-
cari rus, i, foarte grosolani, veseli s, i buni. Înăuntru lumina
blîndă a icoanei păzitoare; afară, pe Boaz s, i Liman, pe
marea apropiată, – furtuna apropiată.

După o călătorie prin porturile s, i munt, ii Crimeii, ve-
chiul nostru Crîm, călătorul german e iarăs, i la Nistru, în
fat, a Benderului, venind din noul oras, Tiraspol („cetatea
Nistrului”).

De la început el vede cetatea Benderului: „stras, nic
de înalte ziduri s, i turnuri groase, rotunde” (lucru curat
moldovenesc). Iarăs, i „s, iruri nesfîrs, ite de case joase”, ca la
Cetatea Albă: satul moldovenesc de supt cetatea stăpînilor.
Cîteva biserici mari, nouă. În cetate stă un regiment de
infanterie, cu o baterie. În tîrg se văd moldoveni, evrei,
armeni, bulgari, malorus, i: împărt, irea aceasta pe neamuri
e făcută bine. Turci nu mai sînt deloc, fires, te; timpurile lor
sînt amintite doar de un minaret singuratec ce se ridică
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dintr-un maidan, lîngă zidurile domnilor nos, tri.
Despre satul vecin, Varnit, a, călătorul s, tie să spuie

poves, ti cu privire la Carol al XII-lea. Oamenii s, i-ar fi adus
aminte încă de dînsul, s, i s-ar fi vorbit printre ei de co-
morile pe care, în beciuri adînci, le păzes, te fata de crai
pribeag, ce-s, i as, teaptă încă mântuitorul. Kohl nu se putea
înt, elege cu moldovenii, cari erau aici singurul neam de pe
vremea lui Carol al XII-lea, as, a încît putem să-l credem s, i
să nu-l credem.

La cea dintîi stat, ie de pos, tă, pe care o numes, te Ce-
pradi, călătorul găses, te un tălmaci de moldovenes, te într-o
bătrînică, de loc dintre s, vabii Aradului. Ea va fi vorbit rău,
iar învăt, atul nostru înt, elege s, i mai rău. Se bucură însă de
orice cuvînt ce are o aromă antică; el lămures, te cuvintele
acestea prin impunerea de la sine a limbii latine locuitori-
lor barbari, ce i se par a fi fost scit, i. Mai departe, observat, ii,
fără pret, pentru noi, asupra felului de îmbrăcăminte s, i
locuint, ă a t, eranului român.

Chis, inăul e t, inta cea dintîi a călătoriei. Han armenesc
(iarăs, i), cu obiceiuri ruses, ti: familia gazdei se îndeletnices, te
cu facere de povidlă (magiun). Oras, enorm ca întindere,
pentru numai 40 000 de rus, i mari, rus, i mici, tatari (vorbă
să fie!), moldoveni, turci (cu aceste două neamuri trebuia
să se înceapă catastihul), armeni (100 de familii, hangii s, i
bărbieri), bulgari (put, ini, de prin satele din jos; Kohl nu-
mără 800 de familii, negustori de vite, cu mii de capete de
cireadă s, i, neapărat, grădinari), nemt, i (200 de luterani, cu
biserică), francezi (la s, colile nobilimii, trei de toate), greci,
poloni, sîrbi (nici unul) s, i încă vreo cîteva neamuri mai
put, in numeroase (ce-ar putea să fie oare?). Kohl găses, te cu
cale să spuie că nu mai sînt turci, dar noi s, tim că în acest
vechi sat s, i tîrgus, or moldovenesc turci n-au fost niciodată.
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Pe evrei îi socotes, te la 15 000 de oameni (de atunci numă-
rul lor s-a încincit), mai mult, i decît în Odesa; ei fac toate
afacerile cu produse. Au o sinagogă s, i s, apte s, coli. Mes, terii
de clădiri sînt muscali, cîrpacii rusneci, negustorii, de ce
este s, i nu este, evrei; t, iganii îs, i exercită mes, tes, ugurile
îndătinate. Cinovnici rus, i s, i boieri moldoveni sau „greco-
franco-moldoveni”, după limbile în care vorbesc: un Bals, ,
cel mai bogat proprietar basarabean, un Sturza, o Catinca
Ghica, pe care Kohl o socoate a fi sora domnului muntean
de atunci, Alexandru Vodă. Ei primesc gazete din Ias, i, pe
care le cetesc slobod, ca unele ce n-aveau nici o nuant, ă
de politică în ele, s, i despret, uiesc Chis, inăul pentru las, ul
strămos, ilor s, i pentru noua minune modernă a Odesei.
Mult, i mahalagii de neamul nostru, în căsut, e cu cerdace
de lemn s, i feres, ti împiestrite. În mijloc, o stradă mare, ru-
sească, făcută iute s, i cu de-a sila; casele vechi s-au dărîmat
din poruncă polit, ienească, cu termin statornicit scris pe
ziduri, dar putînd fi zăbovit prin bacs, is, uri potrivite.

Prin împrejurimi negot, de lemne: export de 8 300 000
vede de vin. Proces între soborul s, i exarhul basarabean
s, i patriarhia de Ierusalim, pentru mos, ii ce aduc un venit
anual de 15 000 de galbeni, – bine sau rău înt, eles procesul
acesta. Alta nimic.

Urmează o schit, ă istorică asupra românilor. Împărt, irea
pămîntului lor i se pare un lucru foarte hazliu. El scrie spi-
ritual: «Ce e mai rău, este că durerile bietei t, eri cu prilejul
unei vivisect, ii ca aceasta vor mai t, inea încă mult timp.
căci operat, ia nu e sfîrs, ită cu totul”. El vede timpul cînd
Basarabia, care e deocamdată oblast, t, inut de margene,
va ajunge o gubernie ca toate celelalte, Moldova s, i T, ara
Românească avînd rostul de oblast. Titlul domnilor nos, tri
îi sună caraghios; află cu bucurie că Sturza – pe atunci
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domnea în Moldova Mihai Sturza – vine de la sturz, nume
de pasăre.

Mai interesante s, i mai adevărate sînt lucrurile pe care
le spune Kohl cu privire la sentimentele moldovenilor fat, ă
de stăpînirea cea nouă rusească. El constată „de mirare de
multă simpatie pentru cîrmuirea turcească”. I s-ar fi spus
că atunci plătea numai cel bogat, pe cînd „săracii nu dă-
deau chiar nimic. Acuma însă trebuie ca tot, i să plătească
mai mult, iar cu deosebire cei săraci”. Cînd s, tim care era
regimul dărilor de odinioară, cu atîtea scutiri pentru bo-
ieri s, i clerici s, i cu apăsarea obs, tească a birului, vom zice
însă că scriitorul n-a nemerit-o bine. Mai multă dreptate
are „bătrînul din Cetatea Albă”, care i-ar fi spus: „E, dom-
nule, boierimea s-a făcut mai mare”. Veniseră, de fapt,
o mult, ime de proprietari noi de peste Nistru, s, i aces, tia
nu cunos, teau altfel de legături cu t, eranii decît acelea din-
tre stăpînii de suflete s, i s, erbii Rusiei. Un alt motiv de
nemult, ămire era pret, uirea în muncă reală a celor două-
sprezece zile de lucru pe an, pe care domnii Moldovei din
veacul al XVIII-lea le hotărîseră pentru t, eranul ce trăia
pe pămînt boieresc. Ca s, i la noi, dar în măsură s, i mai
mare decît aici, pret, uirea în lucru gata a zilei de muncă
era foarte împovărătoare pentru locuitorul sătean. „într-o
zi, de pildă, un t, eran, muncind cît trebuie, poate să secere
50–60 de snopi. Dar în multe părt, i i se socotesc pe zi 120
pînă la 200.” Plata păs, unilor era prea mare: „12 copeici
pentru o capră s, i o oaie s, i 60 de copeici pentru un cal sau
un bou, pe an“. Apoi căratul se cerea uneori t, eranilor pînă
la Odesa, unde se încărcau produsele cîmpiilor basarabene
pentru t, erile Apusului.

În sfîrs, it, t, eranul moldovean nu putea să vadă cu plă-
cere străinii, ori că erau oameni harnici, strîngători s, i
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cinstit, i, ori că făceau parte din tagma vagabonzilor, că-
rora li se deschisese intrarea în Basarabia, ispitindu-i cu
tot felul de privilegii. Ei se simt, eau încunjurat, i, concurat, i
s, i amenint, at, i.

Dizertat, ie asupra porumbului s, i mămăligei, apoi o
schit, ă a Orheiului. În felul cum sînt clădite din lemn pră-
văliile, în felul cum se face lucrul, în vînzarea de ciubuce,
de tabac răsăritean, în ciudăt, enia cîrnat, ilor, se vede o în-
rîurire „orientală turco-tătărească”. Ea poate să nu fie însă
nici as, a de puternică, nici as, a de caracteristică precum
crede drumet, ul nostru.

La Orheiu, zugrăvirea unei certe între rus, i la Copăceni,
arătarea împrejurărilor în care s-a dat bacs, is, unui cinovnic.
În casa de pos, tă din ultimul loc, se pret, uiesc covoarele
moldovenes, ti „făcute chiar cu mai multă sîrguint, ă decît
cele malo-ruse”.

După ce se minunează, fără cuvînt, de întinsa întrebuint, are
a împletiturilor de nuiele la poporul nostru, Kohi se duce la
stat, ia „Soratena» (Soroceni), unde a petrecut foarte bine.
Căpitanul de pos, tă era un rus chior; nevasta lui vedea cu
amîndoi ochii s, i era moldoveancă. Călătorul arată, în des-
crierea ei, că era un etnograf foarte curtenitor. El îs, i rugă
gazda să-i cînte s, i ceva cîntece moldovenes, ti, cu „frunză
verde liliac” s, i „frunză verde de mătasă”, pe care le dă după
tălmăcirea rusească a bunului sot, cu jumătate de vedere.

Bălt, ile, unde călătorul e oprit mai mult timp de o stri-
căciune la trăsură, au hangiul lor armean, cu patru-cinci
căsut, e purtînd prispe s, i, pe lîngă ele, o odaie de biliard,
cu samovar s, i cafea neagră; portrete s, i tablouri patriotice
ruses, ti, privitoare la războiul, mîntuit în 1829, cu turcii.
Vizită la s, coală: dascăl rus, „în uniformă de gală, cu fru-
mos guler cusut cu fir, cu medalia de serviciu s, i decorat, ii,
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cu sabia la coapsă ca un cavaler s, i pălărie cu trese“. Multe
plecăciuni s, i răspunsuri cu mina la pălărie. Batjocură pen-
tru micii moldoveni cu cari se începe de la început ruses, te
s, i cari nu pot spune limpede unele sunete. Vreo cinzeci de
copii în odăi curate, cu hărt, i s, i biblioteci s, colare; întrebări
despre Semiramida s, i cei dintr-un timp cu dînsa; despre
aritmetică s, i geografie. Mai e încă o s, coală ca aceasta, apoi
una lancasteriană s, i o s, coală superioară.

Tîrgul numără 9 000 de locuitori s, i are un vestit bîlciu
de vite. Se strîng 8–12 000, ba chiar 20 000 de capete de
vînzare. Multe vite se cumpără de austrieci, exportul ba-
sarabean în Austria fiind de 50 000 de capete. Un timp,
iarmarocul fusese tulburat de vestitul hot, Tobultoc, un
moldovean, care fusese prins, după multe isprăvi, de un
boier care întrebuint, ă viclenia. Dintre cei 4 500 de locui-
tori din anul 1838, se socot 4 000 moldoveni s, i evrei, cam
tot atît, ia din fiecare neam. Negustorii erau de treapta
a doua s, i a treia. În Bălt, i trăiau 26 de boiernas, i s, i 13 bo-
ieri, nobili deplini. Tîrgul era înfiint, at pe mos, ia boierului
Catargiu, căruia proprietarii de case-i plăteau bezmen.

Altă vizită la spit, erul neamt, , as, ezat de optsprezece ani
acolo. Pe atunci Basarabia avea numai două spit, erii.

Considerat, ii slabe asupra boierilor, răzes, ilor s, i mazili-
lor. Laudă a bogăt, iei „neauzite”, a pămîntului basarabean.
De la Bălt, i în sus, se simte apropierea Bucovinei. Unele
monede ruses, ti scad la pret, . Apar rutenii venit, i din Aus-
tria. Cară cu sare merg la „nemt, i”. E mai multă îngrijire
s, i viat, ă în toate.

La Lipcani, e as, ezată una din carantine, celelalte fi-
ind la Sculeni, Leova, Reni s, i Ismail. Ostas, i moldoveni în
uniforme ruses, ti pe malul drept, care se t, ine de Moldova.
Circiume evreies, ti caracteristice.
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Un evreu bătrîn, născut în Hotin, unde merge călă-
torul, zugrăves, te viat, a turcească de odinioară, în cetate
s, i lîngă dînsa. Erau 30 000 de locuitori, pe cînd acum,
prin anii 1830, trăies, te în Hotin numai a s, asea parte, cel
mult. „El spunea că turcii erau oameni buni, cari stăteau
linis, tit, i în cetate, lăsau pe fiecare în voia lui s, i nu căutau
să schimbe lucrurile cu de-a sila. Pas, a s, i cei mai mari beau
multă apă, pe care-o aduceau tot de la Prut (!), ca una ce
era mai bună decît cea din Nistru. S, i lui îi plăcea la Hotin
cînd era copil, pentru că negustorii aduceau necontenit
mult, ime de fructe frumoase s, i de dulcet, uri din Constan-
tinopol, s, i pe atunci puteai cumpăra de două parale mai
multe zarzăre s, i pere zăhărite decît acuma cu o rublă.»

Comparat, ia între Prut s, i Nistru e foarte dreaptă s, i
frumoasă, dar nu prives, te aici, precum nici descrierea vi-
zitiilor de pos, tă, cari duc pe malul Prutului, spre Bucovina,
pe drumet, . Un grec din Constantinopol, bătrîn limbut,
umil, fost ciocoi al Cantacuzinilor, se roagă a fi primit în
coada trăsurii, de unde spune poves, ti. De cîte ori apare
înainte un boier, grecoteiul sărută dreapta evghenistului
după ce s, i-a pus mîna la frunte s, i la piept.

Cirezi, herghelii, treieratul grînelor, în arii t, erănes, ti, o
bisericut, ă moldovenească veche la „Nigrinet, i”. Apoi Noua
Sulit, ă cu granit, a a trei împărăt, ii. Pînă s, i din Liov ar fi ve-
nind lume ca să vadă acest locus, or însemnat prin întîlnirea
unor lumi as, a de deosebite, intre care mijloces, te cu cea
mai mare us, urint, ă, fiind acasă s, i la dreapta s, i la stînga, s, i
în sus s, i în jos. Evreul neamt, , care vorbes, te ruses, te, les, es, te
s, i moldovenes, te.

Dar iată că avem, pe lîngă aces, ti rus, i, dar cu treizeci
de ani în urmă, în legătură cu conflictul ruso-turc [. . . ],
note despre T, ara Românească s, i Bucures, ti ale unui bei
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mameluc, călător bucuros de lucruri nouă, care a străbătut
Orientul.

În vol. III din Viaggi di Ali-bey el-Abbassi în Africa ed
în Asia dall’anno 1803 a tutto il 1807, tradotti dal dottore
Stefano Ticozzi (IV, Milano, 1817) se descrie întîi Fanarul,
se vorbes, te de casa lui Mihai S, ut, u, numit atunci domn
muntean, care nu se deosebea de celelalte, modeste s, i, de
nevoie, în colori discrete345.

La 7 decembre 1807 ni se spune că Ali-bei a plecat spre
Bucures, ti, cu un tatar. Se dă numai un rezumat al itine-
rariului, dar el cuprinde s, i s, tiri intere- sante. Ali trece
la Rusciuc s, i găses, te la Giurgiu „un mic castel apărat de
o vastă fortăreat, ă, atunci ocupată de un corp de trupe”.
După zece oare cercetas, i rus, i îl duc la armata imperială,
unde primirea fu foarte bună. Un general îi dă voie să
intre în Bucures, ti, noaptea; aici grija i-o poartă consulul
Bahmetiev, altfel necunoscut, s, i binecunoscutul Chirico,
consul general. Cu acest prilej se laudă încă un general rus,
dar s, i mitropolitul Dosoftei, cei doi caimacami ai lui Con-
stantin Vodă Ipsilanti s, i „ceilalt, i boieri ai T, erii Românes, ti”,
doisprezece fiind în sfat lîngă caimacami. Se dau cîteva
cifre: un milion s, i jumătate de locuitori, patru milioane de
pias, tri veniturile. Nu poate fi indiferent să vedem cum un
egiptean poate să judece Bucures, tii: „Bucures, tii e un oras,
mare cu o înfăt, is, are rurală (campestre) oaste grat, ioasă:
străzile-i sînt largi, drepte s, i podite cu lemn; casele joase
cu port, i mari pentru intrarea trăsurilor, care trag la scări.

345Nell‘attraversarlo, osservai alcune case d’un buon aspetto, ma
seuza luseso esterno. Quella del principe Suzzo, nomiuato allora os-
podaro di Valachia, non distinguesi dalle altre. E vietato ai Greci il
dipingere esteriormente le loro case con vivaci colori, dovendo farlo
con colori cupi, lo che da loro una cotai aria di tristezza e di monotonia
che dispiace; p. 159.
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Se crede că are 60–70 000 de locuitori. Sînt treizeci s, i trei
de biserici s, i paraclise greces, ti, s, i mitropolia, pe o înălt, ime,
e mică dar frumoasă. Erau acolo, pe lîngă mitropolit, cît, iva
alt, i preot, i”346.

VIII. Călătorii francezi din epoca Regulamentului
Organic

Saint-Marc Girardin, profesor de literatură franceză la
Paris, cel dintîi dintre călătorii francezi din această nouă
epocă – lăsînd la o parte deocamdată pe Bellanger, din
acelas, i an, a cărui descriere a fost refăcută, complectată s, i
prefăcută pe alocuri –, întră în principatul muntean prin
părt, ile Banatului. Vede băile de la Mehadia, romantica
vale a Cernei, care-i pare asemenea cu împrejurimile Char-
treusei din Grenoble, petrece o noapte în aceste locuri de o
linis, tită măret, ie, s, i i se pare a regăsi „ceva dintr-o noapte
la Neapole», cercetează ruinele podului lui Traian, pentru
ca apoi un surugiu, asemenea la tip s, i îmbrăcăminte cu
dacii de pe Columna lui Traian, să-l ducă pe la Severin
în al cărui nume recunoas, te cultul panonian al sfintului
cu acest nume, de pe vremea invaziei rugilor, în secolul
al IV-lea –, la Bucures, ti. Aici ca s, i mai tîrziu, în Ias, i, con-
stată s, i el podurile de lemn pe lîngă începutul de pavaj,
trăsurile boieres, ti care se scutură pe dînsele – fiecare mem-
bru al aristocrat, iei t, inînd să aibă cîte două-trei –, casele
mici lîngă cele cîteva de înfăt, is, are mai nouă, îmbulzeala
slugilor în locuint, ele bogat, ilor.

Dorint, a călătorului francez era însă de a cunoas, te
bogăt, iile t, erii s, i folosul pe care apusenii l-ar putea trage

346P. 203-6.
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din ele. Pentru aceea se îndreaptă, cu escortă de dorobant, i,
peste s, esul muntean, în care ce n-ar tace cultivatorii fran-
cezi din Beauce s, i Brie! spre Brăila, port franc, unde era is-
pravnic un Slătineanu. Aici se înfiripase, pe ruinele cetăt, ii
turces, ti, un oras, de 6 000 de oameni, ale cărui case, pe lo-
curi de trei categorii, nu erau decît în mică parte isprăvite
(într-un an se fac abia optsprezece), dar care cuprindea
un chei, o carantină, o magazie de lemn – s, i se lucra la
una de piatră – pentru grîu. La Galat, i, oras, ul vechi turcesc,
Bădălanul, cu ulit, ile mici s, i strîmbe, cu podurile stricate,
cu noroi s, i praf, cu casele de lemn s, i hanurile rele, dis-
place: e „un tîrg făcut ca un bivuac”; dar pe deal începe
noua as, ezare, pe care o vedem astăzi s, i căreia i se prezice
concurent, a cu Odesa s, i o dezvoltare ca la Havre, în tim-
pul cînd, poate cu un canal de la Rotterdam aici, la Galat, i,
dacă nu cu scurtarea drumului la Marea Neagră, prin ca-
nalul Cernavoda-Constant, a. Principatele vor fi, în calea
spre Orient, nis, te „popasuri (auberges) ale civilizat, iei”347.
Moldova, care se reface s, i ea în această „convalescent, ă
generală”, ar putea trimete s, i boi, al căror număr, [. . . ] e
în cres, tere348.

În ce prives, te pe locuitori, neexistînd, se pare, domn,
călătorul a vizitat numai, cu Ahmed-Pas, a, ambasador tur-
cesc la Petersburg, pe fostul stăpînitor Grigore Ghica, care
serves, te cu pipa întîi pe demnitarul străin349. A frecventat,
dealtfel, s, i alte cercuri. I s-a părut că e multă stricăciune în
boierimea veche, care a luat cîte ceva rău de la fiecare din
străinii cu cari a întrat în atingere: divort, ul de la poloni,
desfrîul de la rus, i, pizmuirea s, i vanitatea de la fanariot, i s, i

347P. 211, 237 s, i urm.
348P. 267.
349P. 267.
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lenea de la turci. S, i femeile, superioare bărbat, ilor, pierd
vremea cu vizite s, i cetirea fără simt, critic a romanelor350.
De la turci e s, i luxul acestor oameni cheltuitori s, i insol-
vabili351. De la un timp însă arendăs, ia se împut, inează s, i
renta pămîntului cres, te.

Saint-Marc Girardin recunoas, te la acest neam carac-
terul latin: „dacă se consultă numai originile, Muntenia
s, i Moldova sînt o parte din marea familie a Europei la-
tine”352. De aceea s, i răpedea adoptare a occidentalismului
în forma franceză: las, ul s, i Bucures, tii, spune el, „sînt două
mari oras, e în care limba franceză e vorbită ca la Bruxe-
lles s, i îndrăznesc să spun: mai bine decît la Bruxelles”.
În conversat, ii „nici cel mai mic cuvînt, s, i as, zice aproape
nici cel mai mic sunet nu arată pe străin”353. „E imposibil,
în adevăr, să aibă cineva mai mult exteriorul (les dehors)
s, i formele societăt, ii noastre franceze s, i de a-i avea chiar
principiile s, i spiritul.“ Învăt, ămîntul muntean e bazat pe
limba franceză, Moldova are un teatru francez. Femeile ce-
tesc literatura franceză s, i „îs, i închipuie că viat, a trebuie să
se întrebuint, eze în a vorbi dragoste, pentru că as, a e viat, a
romanelor”. Dar nu-i scapă că e o modă s, i un lux. „Dacă
societatea munteană s, i moldovenească ar fi de o sută de
ani o societate egală s, i stabilită (de plain pied) ca soci-
etatea noastră franceză, vă asigur că nimeni n-ar vorbi
frant, uzes, te, nimeni nemaiavînd nici cu ce face întîiele
cheltuieli ale acestui fel de educat, ie.”354

Preocupat, ia de căpetenie a călătorului e însă a cunoas, te
ideile politice ale boierilor, cu cari a convorbit adesea. I-a

350P. 287-8.
351Ibid.
352P. 230.
353P. 28l-2.
354Ibid.
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văzut indignat, i de suferint, ele îndurate din partea rus, ilor
în ultimul război, cînd s, i boierii ar fi fost înhămat, i la carele
de transport s, i, cu toată iubirea pe care numai cei de la
Bucures, ti o au pentru Chiselev, cu toată mult, ămirea pen-
tru plecarea trupelor împărătes, ti din Silistra, unde păreau
a se fi as, ezat statornic, făcînd mori s, i ridicînd o biserică,
ei sînt temători de sentimentele cuceritoare ale armatei.
[. . . ]

De mult încă, de la 1822, boierimea îs, i arătase adevă-
ratele dorint, i. Călătorul s, tie ce au răspuns muntenii de
la Bras, ov lui Nesselrode, cerînd restituirea malului du-
nărean, dreptul de-a alege un domn pe viat, ă s, i crearea
unei Adunări cu dreptul de a vota impozitele. Împăra-
tul Alexandru, primind aceste dorint, i la Verona, le-ar fi
aprobat. Cetitori de cărt, i franceze, aces, ti boieri „au multă
înt, elegere politică s, i cunosc bine Europa s, i interesele care
o împărt, esc”.

Sperant, a cea mare e însă în „acea fort, ă interioară, s, i
acel principiu de viat, ă care e în t, ară”355. Prin ea se va
ajunge la Unire, Moldova dînd aristocrat, ia, T, ara Româ-
nească o clasă mijlocie356. Se dores, te această Unire, supt
un print, străin ereditar, care n-ar mai purta război ves, nic

355Si les deux Principautés étaient réunies, il y aurait plus d‘éléments
du tiers état en Valachie et d‘aristocratie en Moldavie (p. 296).

356L‘hérédité ne peut s‘établir dans les Principautés qu‘au profit d‘un
prince étranger: Aussi est-ce un vœu général en Valachie et en Moldavie
d‘avoir un prince étranger. . . Quelque prince que nous donne l‘Europe,
me disait un boyar, pourvu que ce ne soit ni un Turc, ni un Grec, ni un
Juif, nous l‘accepterions avec enthousiasme. A ce vœu se joint un autre
voeu: c‘est la réunion des deux Principautés. Ainsi réunies sous un
prince étranger et héréditaire, et formant un État dont l‘étendue serait
égale au royaume bavarois ou du Piémont, les Principautés formeraient
un corps politique capable de vivre et de durer: elles commenceraient
à peser dans la balance politique de l‘Europe, p. 301 – 2.
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cu Adunarea s, i Adunarea cu el. „Ereditatea nu se poate
stabili în Principate decît în folosul unui print, străin. De
aceea e dorint, a generală în Muntenia s, i în Moldova de-a
avea un print, străin. . . Orice print, ni-ar da Europa, îmi
zicea un boier, numai să nu fie turc, nici grec, nici evreu, îl
vom primi cu entuziasm. La această dorint, ă se adaugă altă
dorint, ă: unirea celor două Principate. Astfel unite supt un
print, străin s, i ereditar s, i formind un stat a cărui întindere
ar fi cît a regatului Bavariei sau Piemontului, Principatele
ar forma un corp politic capabil de a trăi s, i de a dura; ele ar
începe să cîntărească în balant, a politică a Europei.” Chi-
selev s, i primi ideia la discut, ia Regulamentului, dar, cînd
s-a cerut ca domnul să nu fie din Turcia, Austria ori Rusia,
des, i se admitea candidatura ducelui de Oldenburg, ruda
t, arului, totul se înlătură.

Edouard Thouvenel, care era să fie mai tîrziu ambasa-
dorul lui Napoleon al III-lea la Constantinopol, cu însărci-
narea expresă de a duce la capăt, contra Angliei, Austriei s, i,
fires, te, Turciei, chestia Unirii, străbătuse aproape odată
cu Saint-Marc Girardin principatul muntean357.

Vine din Ungaria, unde a văzut la români „o sărăcie
hidoasă”, s, i întră în Muntenia pe la Ors, ova, unde, în la-
zaret, află pe fratele lui Alexandru Vodă Ghica, banul Mi-
hai. Drumul îl face pe apă în tovărăs, ia lui Constantin
Ghica, fiul lui Grigore Vodă, s, i a lui Blarenberg, înrudit
cu Ghicules, tii. La Vîrciorova pilotul român al bărcii pe
care s-a suit înfăt, is, ează un limpede tip roman. La Cernet, i,
unde se coboară călătorul, e primit în casa lui Glogoveanu:
orăs, elul fusese prădat la 1828 s, i clădiri nouă se ridicaseră
pe alt loc. I s-a vorbit de Tudor, un Mazzaniello, care ar

357La Hongrie et la Valachie, souvenirs de voyage et notes histori-
ques, Paris, fără dată.
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fi fost ucis într-o colibă, aflîndu-se la el 5 000 de galbeni
în aur s, i pietre scumpe! Undeva lîngă apa Severinului
călătorul observă rămăs, it, ele podului lui Traian.

Mai departe în cale, cu surugiul, care-i vorbes, te în
limba lui, înt, eleasă pentru francez, Thouvenel înseamnă
portul femeilor, hora, t, iganii ursari. La Craiova întîlnes, te
pe maiorul Fălcoianu; oras, ul îl interesează, cu bazarul lui
oriental, cuprinzînd multă marfă germană, cu multele
circiume – o cincime din prăvălii – s, i cele cîteva case mari;
podurile,de stejar n-au fost încă înlocuite cu un alt pavaj;
s, coala centrală, a lui Ioan Maiorescu, are patru clase358.

Lîngă Olt trăsura serves, te de han drumet, ului; în apro-
piere s, i pînă la t, inta călătoriei, biet, i t, erani, „fiint, e degra-
date de mizerie”. La Bucures, ti chiar, pînă trece la consulul
de Châteaugiron, în lipsa otelului, Thouvenel trebui să se
ducă la un grec care oferă lîngă cafeneaua lui două odăi
de oaspet, i.

Dar îndată începe încîntarea: „Un francez e serbătorit
la Bucures, ti ca un prieten, ca un compatriot, s, i adesea, în
adevăr, unde se vorbes, te de noi, de literatura noastră, de
Paris. . . , te întrebi dacă de fapt Muntenia e despărt, ită de
dînsul prin atîtea t, eri în care moravurile s, i ideile franceze
exercită mai put, ină influent, ă”359. La teatru, unde Paolo
Cervati s, i madama Wis cîntă cavatine, se joacă în limba
franceză Le mariage de raison.

Partea occidentală din societatea munteană ajunge a
fi bine cunoscută străinului. O vede la teatru, unde un pu-

358P. 170-l.
359Un Français est fêté à Bucarest comme un ami, comme un com-

patriote, et souvent, en effet, dans un salon où l’on parle de nous, de
notre littérature, de Paris, on se demande si vraiment la Valachie en est
séparée par tant de pays où les moeurs et les idées françaises excitent
moins d’influence (p. 173–4).
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blic, civil s, i militar, străluces, te prin lux. Domnul, în frac,
asistă în loja lui îmbrăcată în ros, u la spectacolul care t, ine
pînă la orele unsprezece. În zilele următoare, Thouvenel
vede trecînd pe străzile rele, între casele fără o potrivire ar-
monioasă, echipagiile aceleias, i aristocrat, ii s, i noile dros, te
de modă rusească. Aces, ti oameni sînt accesibili s, i la ce
are mai înalt civilizat, ia din Apus; Florescu, directorul în-
chisorilor, cetes, te pe Tocqueville, autorul Democrat, iei în
America360. Mihai Ghica e un cunoscător al trecutului
s, i are o colect, ie arheologică. Învăt, ămîntul e în progres:
Petrachi Poienaru, om umblat prin Frant, a s, i Anglia, cu
privire la industria cărora a lăsat un foarte interesant s, i
destul de întins memoriu361, conduce gimnaziul Sf. Sava,
cu cinci sute de elevi; sînt s, i clase complementare – un
început de Universitate – pentru algebră, geometrie supe-
rioară, trigonometrie, s, i drept; treizeci de student, i au fost
trimes, i la Paris362. Boierii ajută: ei întemeiază ligi pentru
instruct, ie s, i fac s, coli la mos, iile lor, Gîmpineanu aducînd
pentru acest scop chiar un francez363. Thouvenel cunoas, te
s, i, din noua literatură, de o altă inspirat, ie, pe Văcărescu,
pe Eliad, s, i pe Kogălniceanu364.

Moravuri blînde se desfac din această cultură aleasă a
claselor de sus. În adunare discut, iile se fac fără pasiune s, i
cu datoritul respect fat, ă de adversar365.

Călătorul s-a interesat s, i de ideile politice ale găzdu-
itorilor săi. I s-a spus că „independent, a e visul lor, sau,

360P. 176 s, i urm.
361Analele Academiei Române, sect, ia literară, XXVIII, p. 250 s, i urm.
362P. 221 – 5.
363P. 221, 225.
364P. 225 nota.
365P. 212-3.
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dacă voies, te cineva mai bine, himera lor”366. Se plîng că
„de la organizarea navigat, iei pe Dunăre călătorii cari bine-
voiesc a-s, i primbla opt zile lipsa de ocupat, ie la Bucures, ti
plătesc, cu except, ii rare, ospitalitatea pe care o primesc
prin glume, asupra femeilor noastre, a modelor noastre s, i
a încercărilor noastre de reformă”367.

Thouvenel a călătorit s, i la Brăila s, i pînă la Galat, i. În
portul muntean a găsit un han cu plos, nit, e, dar l-a răsplătit
buna primire a lui Slătineanu, organizatorul oras, ului. Acesta
i-a arătat cum populat, ia a cresut de la trei sute de locui-
tori la 8 000, cum e compusă numai din cres, tini, turcii
neavînd voie să se as, eze; la 1831 venise grîu pentru două
vase, acum, în 1837, pentru trei sute; austrieci, englezi s-au
stabilit acolo ca s, i napoletani s, i greci. Frant, a are însă o
parte foarte mică în acest nou comert, oriental: din 700 de
case la 1832 una, iar în 1833 s, ase368. Călătorul e de părere că
s-ar putea adăugi un vice-consul pe lîngă ai Angliei, Rusiei,
Austriei, Greciei s, i Piemontului.

În Galat, i, încă fără cheiuri s, i cu un început de oras, nou
pe deal, sînt s, i genovezi s, i ionieni, pe lîngă greci. Numărul
vaselor intrate în port era la 1832 de patru sute.

De aici călătoria urmează, în tovărăs, ia cutării princese
fanariote, nepoată de domn, o semi-orientală exagerată
(!) la Constantinopol, pe la Reni s, i Tulcea, cu negot, ul de
pes, te s, i lemne.

Cîteva cifre statistice: la 1828 erau în principatul mun-

366L‘indépendance est notre rêve, ou, si vous aimez mieux, notre
chimère (p. 182).

367Les voyageurs qui, depuis l‘organisation des bateaux du Danube,
daignent promener huit jours leur désœuvrement à Bucarest, payent, à
peu d‘exceptions près, l‘hospitalité qu‘ils reçoivent par des plaisanteries
sur nos femmes, nos modes et nos tentatives de réforme; p. 183.

368P. 262.
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tean 800 000 de locuitori. Între ei s, i t, igani, cari se vînd cu
100 de franci plugarul, 50 fierarul, 500 familia. Exportul se
cifra la 32 640 291 pias, tri pentru 1832, la 41 384 318 pentru
1836; iar importul la 27 273 000 s, i 32 001 275 pentru aceias, i
ani369.

Vice-consulul englez, Charles Cunningham, a dat lui
Thouvenel unele s, tiri comerciale pe care el le întreges, te,
pentru a servi negustorii francezi din sud.

Brăila exportă grîu de munte s, i grîu de cîmp, aproape
de valoarea celui rusesc (400 de ocă = 90 lei), orz, trimes s, i
pînă la Trieste, fasole pentru Constantinopol, Livorno s, i
Genova, grăunt, e de în, din care la 1838 s-au trimes două
milioane de chilograme, piei de vite, care se trimet la Con-
stantinopol s, i în Grecia, piei de animale mici în Ardeal s, i
Austria, cervis, s, i său, slănină, păr de porc pentru Rusia,
miere (400 000 kg, pentru Trieste), ceva cînepă s, i potas,
(pentru Constantinopol) s, i mai des lină, t, igaie, stogos, ă,
t, urcană, cea dintîi de la oile din judet, chiar (pret, ul: suta
de ocă, 40–80 de lei), s, i lemne din Moldova pentru turci.
Din sarea munteană, zece milioane de ocă merg în Turcia,
două aiurea, patru în t, ară (25 de lei suta de ocă; pe loc, 10).

Se importă de lipscani postav, stofe de bumbac, pîn-
zeturi, mătăsuri; un vas englez a început bine concurent, a
la Galat, i în 1838. Fierăriile stiriene, proaste, află dever. Se
aduce s, i vin din Persia (s, i din Samos, Tenedos). 300 de
vase sarde vin acum anual pe Dunăre370. 3 Ibid., p. 150. 6
6 P. 56 nota 2. 8 P. 19-20. 5 P. 292. Tot în această vreme a
domniei lui Alexandru Ghica, „M. de L***, ancien agent
diplomatique”, publică la Paris (Lejay editor), în 1835, un
Coup d’oeil sur l’état actuel de la Valachie et la conduite

369P. 245, 254, 257,
370P. 357 s, i urm.
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de la Russie relativement à cette province.

IX. Călători francezi din epoca Războiului Crimeii

Războiul Crimeii atrase deodată atent, ia tuturor asupra
Principatelor.

S, tiri personale despre t, erile noastre le mai dădea încă
din 1846 Xavier Marmier, cunoscătorul Rusiei, al t, erilor
scandinave, al Germaniei, în călătoria lui „de la Rin la Nil”
(du Rhin au Nil), în care atinge, cum spune mai departe
titlul, Tirolul, Ungaria s, i „provinciile dunărene”, pentru a
trece apoi în Siria, Palestina s, i Egipt.

O nouă carte a cunoscutului autor despre drumul pe
care l-a făcut „de la Dunăre la Caucaz” (du Danube au
Caucase, voyages et littérature, 1854) culege, cu sau fără
critică, s, tiri variate, dar mai ales culturale, din Wilkinson,
din Thouvenel, ca s, i din Vaillant, din Istoria românilor
apărută la Berlin în 1834 a lui Kogălniceanu, din Istoria
imperiului otoman a lui Hammer, din cutare bros, ură a
emigrat, ilor români la Paris (Chainoi, anagrama numelui
lui Ion Ghica). A cunoscut s, i poezia noastră populară, căci
s, i el era amator de asemenea produse spontanee ale su-
fletului mult, imilor, s, i, cum vorbes, te de basmele noastre
după versiunea germană a lui Schott, se ocupă de balade
s, i doine după culegerea lui Alecsandri, tradusă în limba
franceză, s, i după versiunea engleză (The doinas, Londra,
Murray, 1854).

Cum se vede s, i de aici, începem a fi considerat, i s, i
din alt punct de vedere decît al amatorilor de senzat, ii
exotice, al fabricant, ilor de poves, ti „valahe” rivalizînd cu
imaginat, iile macabre ale unei Redcliffe ori ale chibzuitori-
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lor folosului ce ar putea aduce pentru industria apuseaaă
noua navigat, ie cu aburi pe Dunăre s, i deschiderea ca por-
turi france a Galat, ilor s, i Brăilei. Un astfel de cercetător nu
poate să rămîie, fires, te, nesimt, itor nici el la aspirat, iile unei
nat, iuni, s, i de aceea, as, a din fugă, cum ne-a văzut, Mar-
mier, care ni cunoas, te din cărt, i „martirologiul fără oprire
s, i fără odihnă”, îs, i rostes, te părerea că „viciile t, eranului
din Muntenia s, i din Moldova sînt rezultatul neîncetatei
situat, ii supt care el s-a încovoiat; calităt, ile lui sînt ine-
rente naturii lui, s, i nu e nici o îndoială că într-o zi, cu
bogăt, iile pămîntului lor, cu seva care dăinues, te încă în
sînul populat, iei lor, cu mai bune as, ezăminte, aceste două
t, eri se vor ridica din deplorabila lor înjosire”371.

Appert, autorul unei călătorii în ambele principate la
1853 (Voyage dans les Principautés danubiennes, Maient, a,
1853), e un cunoscut filantrop, primit s, i apreciat s, i la curtea
lui Ludovic-Filip s, i care avuse legături cu tînărul Rosetti
Roznovanu, de care vorbes, te în memoriile sale; el venea
în t, erile noastre cu un scop bine determinat, acela de a
cunoas, te cum se prezintă regimul închisorilor, gata fiind
a da sfaturi celor rămas, i în urmă supt acest raport.

Cartea o publică după ce amîndoi domnii, Barbu S, tirbei
ca s, i Grigore Ghica, îi scriseseră spre a-l ruga să se întoarcă,
nu numai pentru acea îmbunătăt, ire a regimului peniten-
ciar, care a devenit o realitate în Moldova supt îngrijirea lui
Dodun des Perrières, anume adus pentru aceasta, ci s, i pen-
tru o nouă organizare a spitalelor s, i a s, colilor. Dă la lumină

371Les vices du paysan de Valachie et de Moldavie sont le résultat de
l’incessante situation sous laquelle il a fléchi: ses qualités sont inhéren-
tes à sa nature, et nul doute qu’un jour, avec les richesses de leur terroir,
avec la sève qui subsiste encore au sein de leur population, avec de me-
illeures institutions ces deux pays ne se relèvent de leur déplorable
abaissement; p. 131.
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notele sale în momentul chiar [. . . ] cînd „independent, a
s, i libertatea frumoaselor s, i nobilelor voastre Principate
sînt amenint, ate”, pentru ca să arăte „tuturor inimilor ge-
neroase blîndet, a moravurilor, aplecarea spre progresul
civilizat, iei rat, ionale, iubirea înfocată a patriei a pas, nicilor,
laborios, ilor s, i ascultătorilor” români372. O astfel de nat, ie
nu merită să fie cucerită. „A lua fără motiv legitim o t, ară
pentru că es, ti mai tare decît dînsa nu e o act, iune nobilă”, s, i
t, arul se va convinge poate de aceasta, lăsînd Principatele
autorităt, ii turces, ti [. . . ] Ar fi o crimă să se trateze astfel
„popoare as, a de inofensive, care nu cer nimic nimănuia,
care-s, i deschid porturile liber la toate nat, iile, care hrănesc
cu produsele lor agricole populat, ii străine de două ori mai
numeroase ca dîns, ii îns, is, i, care sînt primitoare, cinstite s, i
loiale, fat, ă de tot, i călătorii, care t, in cu credint, ă îndatoririle
lor, care plătesc regulat tributul pe care Turcia are dreptul
de a-l cere. . . milioane de t, erani viteji s, i harnici, a căror
blindet, ă de moravuri, simplicitate onestă, ca în vechile
timpuri, limba, datina, iubirea firească a patriei îi face
vrednici de a-s, i apart, inea s, i de a nu cădea supt loviturile
de sabie ale cazacilor”373.

Paginile lui nu vor atinge politica, în care-i lipses, te
experient, a, s, i vor fi dominate de rezerva trebuitoare. Do-
ritor de a cunoas, te s, i Serbia, Appert începe cu această t, ară,
unde minis, trii nu s, tiu frant, uzes, te, dar au s, efi de divizie

372A tous les cœurs généreux la douceur des mœurs, le penchant vers
le progrès de la civilisation raisonnable, l’amour ardent de la patrie, de
vos paisibles, laborieux et obéissants sujets (p. 3).

373Des millions de braves et laborieux paysans, dont la douceur des
mœurs, la simplicité honnête des anciens temps, la langue, les usages,
l’amour naturel de la patrie rendent dignes de s’appartenir et de ne
pas tomber sous les coups de sabre des Cosaques; p. 5. Prefat, a e datată:
Michelsberg, 27 iulie 1853.

849



cari au învăt, at la Paris. Află cea mai bună primire din par-
tea print, ului. Trecînd Dunărea, întîmpină la Mehadia o
lume de băi, în care sînt s, i englezi, dar s, i sîrbi, s, i români.
La Ada-calè, care începe a se ruina, casa, cu port, ile de fier,
a pas, ei se povîrnes, te, garnizona „rătăcitoare” face impre-
sia unor prizonieri sau exilat, i. Trece pe la Rusciuc pentru
ca să ajungă la Galat, i, unde prezintă recomandat, ia impe-
rială austriacă s, i are sprijinul consulului austriac Duclos.
Aici hirurgul statului-major s, i al spitalelor e Czihak, tînăr
„ungur” care a studiat la Viena. Închisoarea, cu prea mult, i
prevenit, i, cu dezertorul bătut pînă la îndobitocire, cu scîn-
durile prinse de picior s, i patul care închide pe cei ce dorm
unul lîngă altul, îi displace; a văzut s, i temnit, ele subterane
care serveau odinioară. Spitalul civil e curat; pe lîngă dîn-
sul este spitalul evreiesc s, i cel militar (la 500 de oameni,
18 bolnavi). „E rar să se afle o stare de sănătate a trupelor
as, a de mult, ămitoare.” În cazărmi, unde se doarme pe ro-
gojini, e bună hrana, s, i disciplina dulce. Este s, i o s, coală de
învăt, ămînt mutual ca ale lui în Frant, a, s, i o s, coală publică,
în localul ei. Mai e vorba de „grosul” polit, iei, de corpul de
pompieri, bun, cu muzică, de carantină, al cării director e
un colonel.

La Tecuci află ca prefect un prieten, pe tînărul Ioan
Sturza, a cărui mos, ie, la Tăcuta, îl interesează, cu t, iganii
hot, i, necivilizabili, pe cari sot, ia proprietarului s-a stră-
duit să-i învet, e alt fel de a trăi. Se descrie s, i cuviincioasa
îngropare cres, tinească a unei bătrîne t, igance, căreia o
rudă-i aduce doi pui, o ramură plină de pîni s, i de mere
pentru calea cea lungă. Pentru tineretul t, igănesc stăpînii
au înfiint, at un atelier de lăcătus, i, dulgheri s, i carătas, i. Ar
trebui ca aces, ti oameni care privesc pe boier ca pe „furnizo-
rul obligat al hranei lor” să fie deprins, i cu încetul a-s, i lăsa
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obiceiurile seculare, împroprietărindu-se cei ce merită.
Mica os, tire moldovenească n-are decît 1 323 de soldat, i

(212 grenadiri, 824 infanterie, 192 cavalerie, 70 artilerie, 25
muzica). Impresia pare a fi bună; vom vedea îndată aceea
pe care i-a produs-o călătorului milit, ia T, erii Românes, ti.
Manevrele-i plac, s, i muzica o judecă bine.

Întreaga gospodărie de t, ară a noastră e judecată infe-
rioară. E multă pîrloagă, nu se s, tie ce e gunoiarea. Appert
crede că s-ar putea aduce colonii din germanii cari emi-
grează în America. Oamenii de t, ară, „loiali”, „de moravuri
simple”, s-ar învăt, a s, i ei. E păcat că nu se cheltuies, te nici
o trudă pentru a-i cultiva în acelas, i timp cînd numai asu-
pra lor cade povara birurilor. Se dă vina acestei amort, eli
tot pe Rusia. Dar localnicii au s, i ei o parte de răspundere.
„Moldovenii bogat, i – s, i voi spune tot ce gîndesc, pentru
că am putut să-i apreciez s, i să-i iubesc –, au s, i ei marele
neajuns de a-s, i trimite copiii, prea tineri încă, să studieze
sau mai curînd să se piardă în acele strălucitoare capitale.
Viena, Parisul, Berlinul, Londra numără o mult, ime dintre
ei, cari trăiesc us, uratec (frivolement), cu lux, fără rîndu-
ială, fără a se instrui; fac datorii, contractează obis, nuint, i
rele, ruinează sănătatea lor s, i se întorc în Moldova cu de-
fecte s, i fără o singură calitate, din cele dintîi ale noastre
oras, e, europene. Tineretul moldovenesc are inimă bună,
e mărinimos, milos, iubitor s, i inteligent, dar put, in harnic
la studii. A cheltui mult, a străluci la teatru, la baluri, în
societăt, i, a vorbi de bogăt, ia sa, de galbenii săi, a lăuda
peste măsură capitala moldovenească, a fi neprevăzător,
a merge totdeauna în trăsură, a avea haine la modă, cai,
t, iitoare, masă bună, iată ce alcătuies, te bucuriile s, i îndelet-
nicirea de căpetenie a acestor nobili.”

Totus, i s-ar putea face din Moldova „unul din statele

851



cele mai înfloritoare”, s, i aceasta în scurtă vreme, dacă
„moldovenii din cele dintîi familii ar fi întrebuint, at, i în t, ară
a face drumuri, otele, pos, te convenabile”, dacă ar consimt, i
să plătească s, i ei dările alături cu altă lume, „dacă ar da
pilda rînduielii, economiei s, i a bunelor moravuri”. Căci azi
t, ara este „ca o bună hrănitoare (nourrice), bine constituită,
dar de care abuzează copiii ei. Ea dă fără încetare s, i nimeni
nu vrea să-i restituie nimic; nu e nici în ordinea lucrurilor,
nici în ordinea naturii”374. S, i mănăstirile ar trebui făcute
să contribuie, cu un sfert din venituri, scutindu-se cu atîta
sarcinile săracilor375.

La Ias, i, chiar, călătorul caută întîi aceea ce-l preocupă.
Marele spital, care se zides, te acum, e bine împărt, it. La
Sfîntul Spiridon, cu venit de 777 223 lei, erau în douăzeci
s, i una de odăi 195 bolnavi, în cîteva luni se adaugă cin-
sprezece paturi (de toate, 196) s, i 130 de bolnavi: planul e
de a se ajunge la s, ase sute de paturi, clădindu-se un nou
corp pentru 124; deocamdată se prezintă de s, ase ori mai
mult, i bolnavi decît pot fi primit, i376. Sînt două mici spitale
militare, curate (224 de paturi) s, i cel israelit (cu patruzeci
de paturi), nu prea bine t, inute; la Golia se chinuiesc doi-
sprezece nebuni. Dimitrie Pas, canu face singur un spital
de s, aizeci de paturi.

În convorbirea cu domnul, Ghica-i pomenes, te de în-
chisori, de spitale, de liberarea t, iganilor, de situat, ia populat, iei
evreies, ti. E vorba s, i de ferma pentru condamnat, i pe care
cneazul sîrbesc a stabilit-o lîngă Belgrad. La Ocna, vodă ar

374P. 41.
375Se dă s, i un raport statistic al domnului.
376Urmează o statistică exactă. La Sf. Spiridon erau: un medic s, ef,

un hirurg, doi ajutori, un farmacist. În mahalale sînt s, ase medici ai
săracilor, plătit, i 5 548 de lei, cu farmacie gratuită. Sînt s, i moas, e de
cartier (leafă 3 000 de lei).
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voi să introducă o reformă, pentru care gătes, te planuri ar-
hitectul francez Collin. În Ias, i chiar, a dat casa părintească
s, i 120 000 de franci pentru a se face spitalul nas, terilor377.

Închisorile-l interesează foarte mult. Prefectul polit, iei
11 duce la cea criminală, unde află 49 de întemnit, at, i în
lant, uri, cari dorm pe rogojini s, i nu sînt deloc îngrijit, i;
prevenit, ii sînt mult, i; doi boieri stau as, ezat, i deoparte; nu-
mai infirmeria, curată, ii place. Un copil de unsprezece
ani e pentru a treia oară închis, s, i Appert face ca el să fie
trimes la o mănăstire. La gros e tot as, a de rău ca s, i la în-
chisoarea prefecturii, unde stau prevenit, ii s, i cite doi ani.
Comisiile au s, i ele depozite mizerabile de acuzat, i. Călăul
e un fost hot, , Gavril Buzatul, care a făcut parte din banda
lui Nicolae s, i Gheorghe Musteat, ă, lui Ion Ciolan s, i lui Di-
mitrie David; are 60 de lei pe an, casă s, i tain de o ocă de
pîne, o litră de carne de porc s, i opt parale pentru rest, pe
zi. Are datoria de a întreba, la execut, ii, pe cel ce are să
moară, dacă nu voies, te a-i lua locul378.

Cu privire la s, coli, propagatorului învăt, ămîntului mu-
tual i se pare că „nu sînt multe t, eri în Europa în care
instruct, ia să fie as, a de put, in răspîndită ca în Moldova”379.
Totus, i, după s, tiri date oficial, el poate înfăt, is, a acest tablou:
„Gimnaziul” din Ias, i, în care s, coala mai veche de la Trei
Ierarhi s-a unit cu Academia Mihăileană (fuseseră spitale
supt rus, i), are 14 profesori s, i 300 de s, colari (venitul e de
72 093 de lei), patru s, coli de mahalale în acelas, oras, , cu 3
profesori, un suplinitor s, i 168 de elevi (lefile: 13 000 de lei),
s, coala de fete din capitală cu 4 profesori, 4 suplinitori s, i 146

377Consulul francez de Botmillian îi dă notit, e despre institut, iile
filantropice; p. 54 s, i urm.

378P. 48 s, i urm.
379P. 59.
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de eleve, din care 44 interne380 (lefi: 17 500 la definitivi, 7
400 la ceilalt, i; internatul costă pe stat 20 000 alt, ii). S, coala
militară numără 50 de elevi. Armenii au s, coală deosebită,
s, i nu se uită seminariul.

S, coala de arte s, i meserii atrage îndeosebi atent, ia cerce-
tătorului. Cu 65 de elevi, trimes, i de oras, e pentru patru ani
s, i un al cincilea pentru practică, ea are sect, ii pentru strun-
gărie, tîmplărie, dulgherie, fierărie, lăcătus, erie, dogărie,
tapit, erie, zugrăveală de trăsuri. E dată în întreprindere
spătarului Gheorghe Căliman, cu o subvent, ie de 1 000 de
galbeni pe an (aiurea 36 500 de lei). De la 1847 s, coala a
dat 20 de măiestri, s, i în acest semestru se mai as, teaptă
treizeci s, i cinci381.

Pensioanele private sînt, la Ias, i, în număr de cîte s, ase
băiet, i s, i tot atîtea fete, elevele fiind 92 s, i elevii 104.

Pentru judet, e cu cîte o singură s, coală de băiet, i s, i un
singur profesor, se Înfăt, is, ează această situat, ie: Dorohoi
33 de elevi, Botos, ani 40, Roman 51 (aiurea 150), Bacău 20
(aiurea 100), Piatra 31, Folticeni 36, Vaslui 47, Bîrlad 21,
Tecuci 37 (aiurea 47), Focs, ani 22, Galat, i 45. Pe lîngă aceste
as, ezăminte publice se adauge, în toate 17 pensioane cu
200 de elevi s, i eleve382.

De la Ias, i, cu populat, ia-i pe jumătate evreiască, cu
numeroasele-i biserici, dintre care unele „bogat împodo-
bite s, i avînd foarte interesante picturi vechi”, s, i cu grădina

380Aiurea se dau cifrele: 200 externe, 50 interne. În program s, i
desemn, flori, peisagiu, lucru de mînă, franceză în clasele de sus. Sînt
cinci ani de studii. Aici se înseamnă s, ase profesori, două profesoare s, i
două ajutoare (p. 76–7).

381P. 73–4 – Venitul s, colilor e cel a trei mos, ii, plus 200 000 de lei din
taxa de 10% pe lefi.

382Profesorii au 4 000 de lei, suplinitorii 1 000.
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de la Socola, unde Mihai Sturza voise a-s, i face s, i palat383,
Appert trece la provincie. S, i aici se gîndes, te întîi la închi-
sori s, i la spitale, pe care le află: la Roman (din 1787; 40
paturi; venit 180 639 lei), la Botos, ani (din 1838; 40 paturi;
venit 24 700), la Bîrlad (din 1838; 24 paturi; venit 10 000), la
Galat, i (din 1840; 40 paturi; venit 57 600, se adauge spitalul
militar s, i evreiesc), la Focs, ani (din 1843; 24 paturi; venit 17
549), la Ocna (în zidire: venit 26 366), la Neamt, (al călugă-
rilor), pe cînd alte oras, e au numai medic cu 5 548 lei leafă
(cei de spital mai iau 3 000)384. La Roman se constată buna
înfăt, is, are a spitalului, închis pentru moment, la Bacău
metoda aproape alilo-didactică din s, coală s, i situat, ia evrei-
lor, care nu pot să-s, i facă o nouă sinagogă prea aproape
de biserică – aici locuies, te la un Aslan, al cărui fiu învat, ă
la Berlin –, la Ocna se descrie exploatarea minelor de sare,
din fundul cărora mas, ina primitivă cu cai scoate, înain-
tea lui Collin, s, ase nenorocit, i, cu totul zdrobit, i; în adînc
osîndit, ii au făcut un paraclis al Maicii Domnului385. La
Tecuci e vorba numai de închisoare s, i s, coală.

Trecînd granit, a dintre cele două Principate, Appert
merge drept la Bucures, ti. Îl cîs, tigă „măret, ia palatelor, bi-
sericilor, parcului, plimbărilor acestui oras, atît de intere-
sant s, i plin de nobile amintiri istorice”386. Mitropolia mai
ales e „extrem de interesantă”. E bine primit de redactorul
foii franceze, Journal de Bucarest, de profesorul Monty,
de vechiul său prieten Gervais s, i chiar de Lorrain, consu-

383Plusieurs églises richement ornées et ayant de fort intéressantes
peintures anciennes

384P. 57.
385P. 85-8.
386J’aurais à parler de la magnificence des palais, des églises, du parc,

des promenades de cette ville si intéressante et si remplie de nobles
souvenirs historiques (p. 120).
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lul austriac. Se laudă s, i de întîmpinarea lui Ghica Vodă,
acum întors în viat, a privată, de a ministrului de finant, e,
frate al domnului în funct, ii, s, i de a lui S, tirbei Vodă, însus, i,
decît care „e cu neputint, ă să aibă cineva mai multe grat, ii
(plus de grâces) s, i bunătate”. Prefectul polit, iei, ginere al
domnului, apoi Scarlat Ghica, colonelul Voinescu s, i Pe-
trachi Poienaru-i sînt dat, i pentru a-l întovărăs, i, precum În
Moldova fusese condus de pres, edintele de tribunal Mihai
Cerchez, de colonelul Fotea s, i de doctorul Russ.

În ce prives, te închisorile, se fac obis, nuitele calcule s, i
observat, ii (prea lungă prevent, ie: s, i doi ani pentru un an de
osîndă). Nu se găses, te nici un soldat închis, s, i de mult, i ani
nici unul n-a săvîrs, it o faptă gravă. Ca spitale, cel militar
e îngrijit, s, i călătorul vede tineri care-s, i fac practica acolo.
Două spitale civile se arată bune, ca s, i maternitatea, cu
o s, coală de moas, e. „În general sînt tot as, a de bune ca s, i
acelea, analoage, ale unui mare număr de oras, e din Ger-
mania s, i desigur mult mai bune decît cea mai mare parte
din spitalele Ungariei s, i ale bogatului oras, Hamburg.”387

A cercetat apoi Pantelimonul s, i casa de nebuni (cu 51 de
bolnavi), în stare rea, care se promite a fi schimbate.

La s, colile bucures, tene elevii sînt curat, i. Cele lancas-
teriene, – aproape exacte – primare, au patru clase (în a
doua: Biblia, catehism, aritmetică; în a treia: cetire, reli-
gie s, i morală, istorie sacră, fract, iuni, greutăt, i, geografie,
fizică, gramatică; în a patra: „Amicul tinerimii”, geome-
trie, geografie politică, gramatică). „Umanioarele” au opt

387Généralement aussi bien que ceux analogues d’un grand nombre
de villes de l’Allemagne et certainement beaucoup mieux que la plupart
des hôpitaux de la Hongrie et de la riche ville de Hambourg (p. 98).
Pentru Spitalul Brâncovenesc, cu 150 de paturi, un conspect, p. 109 s, i
urm.
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clase388. S, coala superioară cuprinde: o facultate de drept,
cu cursul de trei ani (se predau: dreptul roman, dreptul
civil românesc în anul întîi, dreptul civil roman, contracte,
succesiuni, donat, ii, testamente în anul al doilea, ca s, i, apoi,
„dreptul judiciar”: tribunale s, i curt, i, procedură civilă, pre-
cum s, i drept penal; dreptul comercial s, i administrativ,
economia politică, istoria dreptului în al treilea) s, i o facul-
tate de matematici, cu cursul de patru ani (se predau în
anul întîi: trigonometria, mineralogia, rezistent, a materi-
alelor, topografia s, i peisagiul, geometria descriptivă; în
al treilea perspectiva, umbrele, compozit, ia arhitectonică,
iar, vara, planuri, operat, ii de poduri s, i s, osele; în al patru-
lea: hărt, i, planuri etc.). Doamna se ocupă de a crea o bună
s, coală de fete. Poenaru declară că se gîndes, te la un curs
normal de preparat, ie a profesorilor389. Pensionatele lui
Monty s, i Mitilineu se împărtăs, esc de laude390.

Foarte călduros se vorbes, te de armată. Garnizoana,
de 400 de oameni, e compusă din soldat, i „perfect echipat, i,
hrănit, i s, i bine administrat, i”. „Această trupă”, scrie el, „e
tot as, a de frumoasă ca aceea a celor mai mari state391.

O companie de tineri instruit, i devotîndu-se carierei
militare e atas, ată acestui regiment, s, i purtarea lor, ca s, i
înaintarea lor intelectuală nu lasă nimic de dorit.” La că-
zărmi constată „o orînduială perfectă, o mare curăt, enie
s, i soldat, i tari s, i zdraveni” (forts et robustes)392. Infante-
ria, „des, i alcătuită din soldat, i foarte tineri, e vrednică să

388Sînt 25 de profesori. La s, colile „semblables à celle-ci” peste 2 500
de s, colari.

389P. 108-9.
390P. 98. Cf. Iorga, Viat, a s, i domnia lui S, tirbei-Vodă, ed. Vălenii de

Munte.
391Cette troupe est aussi belle que celle des plus grands États (p. 93).
392P. 98.
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rivalizeze cu acelea ale Prusiei s, i Austriei”393.
Rugat de domn, la care prînzes, te, să cerceteze ocnele,

călătorul se informează de s, coli (umanioare s, i la Craiova),
precum s, i de închisori (Telega, Giurgiu, Snagov, Rătes, ti,
Ostrov, cu cifre precise). La Ploies, ti, prefectul tînăr, un Flo-
rescu, îi arată temnit, a s, i spitalul, la Snagov află pe osîndit, i
putrezind în lene s, i umezeală, neîngrijit, i la boli, de mor
pe cale, zăcînd pe zdrent, e s, i rogojini, fără a se dezbrăca
vreodată; patru, cinci călugări rătăcesc fără rost, în clădi-
rea acum în reparat, ie394, care posedă un venit de 10 000
de galbeni. La Giurgiu se va relua s, coala primară, închisă
din cauza turcilor. La Ocna, unde administratorul T. Pen-
covici e un om milos, se descriu galeriile, care dau 200
de bolovani sau 500 de ocă pe zi pentru fiecare lucrător:
galeria „Florescu”, de 45 de stînjeni, „S, tirbei”, de 45, „Can-
tacuzino”, de 35, „Vilarà”, de 65; „Bibescu” de 80.

Era vorba ca Appert să se întoarcă la Ias, i, pentru a da
sfaturi speciale lui Ghica. Împrejurările au făcut însă că el
s-a oprit la această călătorie. Am văzut relativul folos ce a
ies, it dintr-însa.

Învăt, atul francez Boucher de Perthes, călătorind la
Constantinopol, a atins în călătoria lui pe Dunăre s, i părt, i
din malul nostru pe care le descrie, între altele, în car-
tea sa Voyage à Constantinople par l’Italie, la Sicile et la
Grèce, retour par la Mer Noire, la Roumélie, la Bulgarie,

393Quoique composée de très jeunes soldats, digne de rivaliser avec
celles de la Prusse et de l’Autriche (p. 98). Cf. p. 101; „remarquablement
beau sous le raport de la tenue, de l’agilité des soldats et de la précision
des exercices”. I se pare că „les sous officiers et soldats mêmes expri-
ment par des cris nationaux leur contentement de défiler devant un
Français” (p. 102).

394Închisorile produc 20 000 de lei pe an. Statul dă 150 000, iar
funct, ionarilor, pe lună, 9 325.
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la Bessarabie russe, les Provinces Danubiennes, la Hon-
grie, l’Autriche et la Prusse, en mai, juin, juillet et août 1853
(Paris, 1855, 2 volume).

De la capăt, în drumul său de întoarcere, el are pe vas o
familie românească: boierul moldovean a adus, cu sot, ia sa,
svit, eriană, o fetit, ă neastîmpărată, care răspîndes, te viat, ă
s, i zgomot. La Sulina se trece cu greu peste bara lăsată de
rus, i; de-a lungul malului basarabean acoperit de trestii ca-
zacii aleargă, sentinela priveghiază. Se trece pe dinaintea
Chiliei s, i Ismailului, a Tulcii, cu morile ei, cinzeci s, i s, ase
la număr, ridicîndu-se dintre casele acoperite cu s, indilă,
unele cu două rînduri. Vin apoi Isaccea, Cartalul. Se văd
răspîndite ici s, i colo gorganele: unul din ele, după spusa
locuitorilor, cuprindea un om as, ezat, cu o femeie pe piept
s, i o monedă de aur. La Reni se vorbea de mormîntul lui
Traian.

Dunărea de jos e străbătută de corăbii care merg spre
Constantinopol ca s, i spre Odesa, Varna, Silistra; negustori
greci din capitala Turciei debarcă.

Pe un vas care duce la Viena boieri români s, i un „print, ”,
călătorul francez ajunge la Brăila. Grănicerii români sînt
oameni zdraveni. Corăbii de-ale noastre îi apar la Giurgiu,
oras, cu o populat, ie de 18 000. Între tovarăs, ii de cale el
enumeră un moldovean cu ciubuc de iasomie, care merge
la Paris după fiu s, i sot, ia bolnavă, apoi un Gh. R.*, prieten al
turcilor, care vorbes, te frant, uzes, te, des, i n-a fost niciodată
în Frant, a; un P.* din Galat, i, negustor sau boier, cu fiu
crescut la Paris. Este s, i un fabricant de postav din Moldova
s, i svit, erianul Schwitz, director de s, coală în Bucures, ti, care
duce la Viena s, i la Berlin doi fii la studii. Sînt pe corabie
doisprezece boieri cari joacă în cărt, i s, i beau s, ampanie.
Vreme nouă la tineri ca s, i la bătrîni!
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De aici se înaintează spre Zimnicea, spre Turnul, scris
„Turschuk”, spre Calafat ori, pentru învăt, atul francez, „Ke-
lefat”, spre podul lui Traian s, i Ors, ova cu hanurile ei395.

Put, ine, sărace s, i superficiale sînt observat, iile unui alt
călător francez, J.D. de Bois-Robert, care, în acelas, i timp
al Războiului Crimeii, a străbătut, venind de la Constan-
tinopol, o parte, o mică parte din teritoriul muntean s, i
întîi, de-a lungul, Dobrogea veche ca s, i cea nouă (Nil et
Danube, souvenirs d’un touriste, Egypte, Turquie, Crimée,
Provinces Danubiennes, Paris, fără an).

Trece pe la Balcic, cu trei sute de case, pe la Cavarna,
care fusese distrusă de rus, i în ultimul război, dar adunase
din nou două sute de familii, raiale, greci s, i turci, avînd în
frunte un bulubas, supus aianului de la Balcic, – aproape
e micul golf, o anse, Caliacra („Callacria”). În jur tot sate
sărace, dar pentru turci se face mult grîu, închis în ham-
bare; fîntîni bune mărgenesc calea os, tilor s, i casele sînt
cuviincioase. La Mangalia, în schimb, se văd strade largi,
resturi de antice ziduri, de s, ant, uri, frînturi de coloane. Pe
lîngă reduta de la Zăgaz, „temelia (assise) adîncă a zidului,
perpendicular cu t, ermul, arată vreo veche cetate”, poate
genoveză, adăugim. E o s, chele de grîu, unde aga are supt
el o mie de suflete, între care destui turci negustori.

Sate mai sărace duc prin Dobrogea propriu-zisă sau
„Tartarie-Dobroutscha”, pe calea sămănată cu put, uri. În
sate bulgăres, ti vede dant, ul la sunetul unui instrument
care i se năzare a fi însăs, i romantica guzlă dalmatină;
bărbat, ii fumează din lulele. O schit, ă înfăt, is, ează t, igani
ale căror case de lut sînt „mizerabile” s, i locuitori murdari,
în mare parte t, igani. Iată judecata vizitatorului asupra

395II, p. 318, 321 s, i urm., 337, 357 s, i urm., 370 s, i urm., 377, 380 s, i urm.,
387 s, i urm, 393 s, i urm., 400 s, i urm., 424, 429, 448, 451, 455.
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localităt, ii care era menită să devie eleganta Constant, ă ro-
mânească: „Acest sat n-ar fi în Frant, a decît cel mai murdar
(sordide) din cătunele (hameaux) Bretaniei”396. Un canal
pînă la Cernavoda ar ajuta mult la ridicarea culturală a
regiunii.

Pomenind de Sulina, cu 120 de case numai, care îna-
inte de război avea o garnizonă de 360–400 de turci, de
Bois-Robert trece la Cernavodă însăs, i, în care abia mai
dăinuiesc douăzeci de case, turci „mizerabili” fiind servit, i
de bulgari încă mai păcătos, i. Departe la sud, Silistra are
20 000 de locuitori în case de lemn397.

Dincoace de Dunăre, ospitalitatea t, erănească întîm-
pină pe călător cu mămăligă s, i prazi, pe cari el îi asamănă
cu acei „poireaux de la Picardie” bine cunoscut, i lui. În
deosebire de ce scriseseră unii din conat, ionalii săi despre
originea s, i valoarea românilor, el pret, uies, te pe aces, ti daci
ca de pe Coloana lui Traian, amestecat, i cu colonizatorii ro-
mani. „La cel dintîi pas făcut în s, esurile muntene te simt, i
în t, ară latină. T, eranul vorbes, te latines, te, – latines, te de bu-
cătărie, dacă vrei, dar în sfîrs, it latines, te. Moldoveanul s, i
munteanul sînt români, adecă fii ai marii familii latine. . .
Ciudată t, ară s, i aceasta, ai cării locuitori, la 600 de leghi
de Frant, a, vorbesc o limbă care amintes, te urechii noastre
dulcele grai (patois) al Languedocului, cari se intitulează
ei îns, ii romani sau români, cari numesc t, ara lor, «pămînt
românesc», T, ara Românească. Urmare neapărată a aces-
tei înrudiri de origine s, i de limbă, Frant, a e iubită aici ca o
soră.”398

396P. 317. Descrierea locurilor dobrogene începe de la p. 301.
397P. 323.
398Au premier pas fait dans les plaines valaques vous vous sentez

en pays latin. Le paysan parle latin, latin. . . de cuisine, si vous voulez,
mais enfin c’est du latin. Le Moldave et le Valaque sont Roumains,
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După cîteva note de istorie, [. . . ] se descrie drumul prin
Bărăganul plin de animale, unde englezii războiului au
ridicat o fabrică pentru conserve de carne de porc, unde su-
rugiul mînă sălbatec prin locuri fără drum, intre cîmpiile
pe care pasc bivoli s, i mlăs, tinile dau friguri. La Bucures, ti,
cu 90 000 de locuitori s, i trei sute de biserici, unde a auzit
caraula strigînd cine-i acolo s, i a văzut pe negustorii de
pepeni ucigas, i pentru soldat, ii străini murind de sete, el
amestecă de toate, de la vizitiul vorbind frant, uzes, te care-l
duce la un simplu han patriarhal, la dandiii ce se prim-
blă supt ochii boierului de modă veche. Dîmbovit, a are
„apă dulce”, nat, ia calităt, i ca ale italianilor s, i elegant, ă na-
turală, M-me Herbault vinde pălării s, i Alexandre rochii,
se pregătes, te prin modernizare o fat, adă ca la Brives-la-
Gaillarde ori la Carpentras. Dar la vornicie boierul poate
trimete să-i bată bucătarul de care nu e mult, ămit. Din
trecut se desfac doar mahalalele s, i, în centru, cîte o bise-
rică, s, i aceea prefăcută de arhitect, i austrieci, ca Sfîntul
Gheorghe Nou, care s, i-a pierdut „pictura s, i arabescurile
interioare”399.

La ies, ire harabaua scutură, s, i printre sate cu fetele
frumoase, dar văpsite, care, la sunetul cobzei, joacă în
cămăs, i frumos cusute, se ajunge la Dunăre, de unde se ia
drumul Apusului.

Cu greu s-ar putea găsi despre noi o lucrare mai lipsită

c’est-à dire fils de la grande famille latine. . . Singulier pays que celui-là
dont les habitants, à six cents lieues de la France, parlent une lan-
gue qui rappelle à notre oreille le doux patois du Languedoc et qui
s’intitulent eux-mêmes romains ou roumains et qui nomment leur
pays: une terre roumaine, Tsara Roumaneaska. Suite inévitable de
cette parenté d’origine et de langue, la France est ici aimée comme une
sœur (p. 325).

399P. 327-33.
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de Înt, elegerea adevărată a situat, iilor ca s, i de pret, uirea cu-
venită a oamenilor decît aceea în care, la 1854, Pigeory, ar-
hitect al oras, ului Paris, însărcinat cu o misiune s, tiint, ifică,
privitoare la urmele de zidiri ale cruciatelor400, înfăt, is, ează
s, i călătoria sa prin Muntenia s, i apoi la Galat, i, făcută în
1850: Les Pèlerins d’Orient, lettres artistiques et histori-
ques sur un voyage dans les Provinces Danubiennes, la
Turquie, la Syrie et la Palestine (din Revue des Beaux Arts).

Pe vasele navigat, iei austriece pe Dunăre, Szechényi s, i
Arbatt, el ajunge de la Ors, ova la Giurgiu. Oras, ul, de la care
as, tepta o civilizat, ie de opus barbariei din Rusciuc, îl umple
de indignare. „Ils nomment cela une ville. . . Închipuit, i-
vă cel mai miserabil tîrg (bourg) al celei mai mizerabile
din provinciile noastre, s, i vet, i fi încă departe de adevăr.
Închipuit, i-vă o aglomerat, ie fără artă, fără rînduială, de co-
libe făcute de lemn, deschise oricui, s, i cea mai mare parte
as, ezate (disposées) ca prăvălii, asemenea cu tărăbile (écho-
ppes) în care se vînd cîrpele, bric-à-brac-urile s, i hainele
vechi în jurul halelor noastre s, i în suburbiile noastre.”401

Pe o căldură de treizeci s, i cinci de grade, praful se ridică
în nori. „Frumoasa cărut, ă”, făgăduită de călăuzul viclean,
e, de fapt, un tombereau, o simplă cărut, ă de t, ară, un pa-
nier à salade. Se plătes, te, de dînsul s, i de tovarăs, , Ernest
Claudet, pentru douăsprezece ceasuri doi galbeni, egali
cu douăzeci s, i patru de franci. Iar acum trei, patru cai iut, i,
„mus, clnd pămîntul cu picioarele lor de ot, el s, i făcînd să se
învîrtă în valuri în jurul nostru praful”, pornesc pe „acel
drum mare, adevărată icoană a obiceiurilor s, i moravurilor

400La Damasc a cunoscut pe desemnatorul s, i descriitorul peisagiilor
noastre, Doussault, as, ezat acolo din 1844 s, i pregătind un album despre
cruciate (p. 10–11).

401P. 6.
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locuitorilor t, erii”, căci deschide deodată patru cărări. Dre-
gătorul ies, it în cale pentru plată li pare mai rău decît un
cers, itor, s, i-i aruncă un bacs, is, , primit recunoscător. „Ar fi
fost în stare să se înhame la trăsura noastră, dacă aceasta
mi-ar fi fost plăcut.”

Trebuie ca drumet, ii să doarmă în cărut, ă. Un grec,
ies, ind din cîrciuma unde se aude cîntec de vioară, asigură
în limba franceză că a petrece acolo o noapte înseamnă
boală de o săptămînă s, i duce pe neas, teptat, ii oaspet, i acasă
ia el, unde-i s, i hrănes, te, dîndu-i în grija celor două femei
frumoase.

Bucures, tii au de la distant, ă mare aspect, cu „grupele
de acoperis, uri ascut, ite, căptus, ite cu tinichea s, i care, de
departe, scînteie supt focurile aurorei ca nis, te discuri de
argint”, dar iată deocamdată doar „cîteva locuint, i rătăcite
ici s, i colo în cîmp”. Cînd ajunge a cunoas, te bine capitala
munteană, arhitectul împărtăs, es, te convingerea celui care
i-o prezintă, astfel: „aici dospim iarna noroiul pe care-l
înghit, im în molecule vara”402.

Cunoas, te pe consulul francez Huet, mult lăudat, pe cel
prusian, Meusebach, „tînăr s, i excelent nobil, care unes, te
cu manierele franceze acea afabilitate, era să zic chiar
acea bonomie germană care nu ia nimic spiritului”, s, i
„pare a cunoas, te Muntenia ca Prusia”. Mănîncă la dîn-
sul, cu vin de Rin, dar s, i cu s, ampanie. A văzut pe sot, ia
fostului domn, Grigore Ghica, Mărioara Hangerli, pe co-
misarul Ahmed Efendi, curtenitor, vorbind frant, uzes, te.
Mai enumeră între cunoscut, ii bucures, teni pe arhitectul
Villacrose, pe librarul Levi, pe un Conduratu, pe d-rul Scar-
lat Cret, ulescu403. Francezii sînt bine primit, i s, i se însoară

402P. 13.
403P. 10.
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uneori cu fete bogate, ca fostul consul Poujade cu „o prea
bogată s, i prea plăcută princesă Ghica”404. Pentru a găsi
urme de cruciat, i (!) în munte, pleacă Pigeroy într-acolo
cu Meusebach, care-l va întovărăs, i pînă la Buzău. Ce află
s, i în aceste drumuri la t, ară, cu caii răi ai pos, tei? „Numai
barace, sărace locuint, i”, „un popor cam îndeobs, te fără
ciorapi s, i încălt, ăminte”. Sau: „colibe de pămînt care au
nerus, inarea (l’insolence) de a se chema sate, poduri de
lemn mîncate de cari, care se clatină pe rîuri ce sînt pe
trei părt, i uscate”405. Femeile sînt urîte, bolnăvicioase (so-
uffreteuses) s, i păcătoase (chétices); copiii, aproape goi, au
burt, i enorme.

La Cîmpulung hanul e rău; se oferă doar „comestibile
ucigas, e”; în schimb el lecuies, te un copil de holeră sau as, a
ceva. Merge apoi la Curtea de Arges, , „Corte de Ardisch”,
unde e primit bine de călugări, de episcop chiar s, i de eco-
nomul lui, în cele mai bune odăi s, i cu adausul unui dejun
îmbiels, ugat. Despre vestita clădire a lui Neagoe, arhitectul
oras, ului Paris s, tie spune doar atîta: „capela lor grecească,
unul din cele mai curioase specimene de arhitectură pe
care le-am remarcat în calea mea”406.

A văzut Tîrgovis, tea s, i Buzăul, acesta cu „coloare lo-
cală”: primire în familiile funct, ionarilor cu dulceat, ă s, i
cafea, cu ciubuc, cu masă în care i se oferă unt, castravet, i,
icre, pui de tot felul, pepeni, apoi cafea s, i vin407.

De aici, singur, drumet, ul merge spre Galat, i (August),
care-i pare a da o idee s, i mai „înapoiată” despre Moldova.

404Am reprodus chipul d-nei Poujade în memoriul la Academie des-
pre Iordachi Olimpiotul.

405P. 26-7.
406Leur chapelle grecque, l’un des plus curieux spécimens

d’architecture que j’aie remarqués sur ma route (p. 33).
407P. 36-7.
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„Casele din Galat, i, făcute din lemn, sînt de o as, a de s, ubredă
înfăt, is, are s, i as, a de uscate de soare, încît ar ajunge, nu
mă îndoiesc, un pachet de chibrituri pentru a preface în
cenus, ă un cartier întreg.” Străzile sînt rău pavate, mur-
dare, pe o căldură de 45 de grade. În acest mediu-s, i pierde
vremea fostul colonel al gardei imperiale, de Chevrier, s, i
tînărul de Fresne, fiul unui consilier de stat.

Hénoque-Meleville, călător pe vremea Războiului Cri-
meii, vine, în octombre 1854, cu trenul prin Ungaria, ca să
treacă apoi de la Pesta la Giurgiu.

Acesta e un om care simte pentru noi. „Puind piciorul
pe pămîntul muntean”, spune el, „un francez intră la prie-
teni. Această calificat, ie poate fi luată în toată adevărata ei
întindere, căci mărturia tuturor celor cari au putut pret, ui
bunătatea de caracter a locuitorilor acestei t, eri e unanimă
în a li păstra o loaială simpatie. . . După pilda celor cari
sufăr în tăcere, românul lasă să străbată aproape fără voie
în veselia lui prefăcută un sentiment de dureroasă tristet, ă.
Încrezător în fort, a lui morală s, i fizică, cumpătat, înzestrat
cu o mare răbdare, el as, teaptă fără a cîrti sfîrs, itul mizeriei
s, i robiei sale.” El nu merită a fi sacrificat Rusiei ca polonul,
s, i bine a făcut reprezintantul Franciei la Viena, Bourque-
ney, cînd li-a luat partea. Trebuie aici la Dunăre „un regat
independent” ca o barieră, folositoare s, i Port, ii408.

Călătorul a venit de la Giurgiu, unde află nemt, i, cu
negot, , greci venit, i pentru grîne, de la Odesa pentru Viena,
apoi la Bucures, ti, cu vestita cărut, ă a pos, tei, pe care s, i el o
descrie. Capitala munteană, cu 130 000 de locuitori, îi pare
„o îngrămădire as, a de mare (un amas si considérable) de

408Se pomenesc s, i polemicele prin foile din Paris pentru domnul
indigen (Gănescu, în La Presse) ori pentru cel străin. Se citează s, i
corespondent, a din le Constitutionel de la 3 iulie 1855.
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clopotnit, e”, încît nu poate deosebi monumentele-i princi-
pale. Pe locul caselor arse acum -doisprezece ani murdării
rupte de cîni se îngrămădesc pe maidane, curăt, ite numai
astfel. Străzile, aproape fără polit, ie, sînt „de o necurăt, enie
de nedescris”; iarna pot, i merge numai cu birjile, scumpe;
vara, te îneacă praful mînat de vînt. Afară de s, osea, plină
de căles, ti cu vizitii în livrea, primblările, grădinile se încep
s, i nu se isprăvesc.

Bisericile-i atrag atent, ia. „Să intrăm acuma în una
din multele biserici din Bucures, ti, a căror cifră e soco-
tită la trei sute s, i vom fi lovit, i de luxul de decorat, ie care-i
împodobes, te interiorul. Aurul străluces, te pe fiecare ies, ire
a ciubucelor (moulures) în lemn sau ipsos, cu care sînt în-
cărcate zidurile s, i stîlpii; policandre cu grămada, mozaice,
marmure, de toate colorile, perdele (tentures) cu stele de
argint, vase de flori dovedesc însemnătatea veniturilor
clerului prin risipa lor în lăcas, urile religioase. Totus, i zidu-
rile sînt spoite (badigeonnés) (să mi se ierte cuvîntul), cu
chipuri (portraits), care fac put, ină onoare pictorilor lor;
se poate zice chiar că multe dintre ele par să urmărească
(viser) grotescul.” O apreciere ca multe altele.

Cunoas, te s, i teatrele. Principalul e bun, cu decoruri „de
main de maître”, des, i luminat cu ulei. Se dau numai opere
italiene. În 1854–5 era o trupă bună, cu o M-lle Corbery, s, i
francezul crede că „publicul muntean duce pînă la fana-
tism iubirea pentru artă”. În al doilea teatru, mai vechi,
lumea aleargă totus, i pentru „primul comic, d. Millot (Mi-
llo), care dă cu o exactitate uimitoare caracterul artis, tilor
nos, tri de la Palais Royal. Repertoriul e mai mult francez (se
cetes, te mult în aceeas, i limbă), aplaudat ca nis, te product, ii
indi gene, dar se joacă s, i comedii, drame românes, ti”409,

409P. 15-7.
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pe care vodă nu le-ar ajuta.
Autorul s, tie bine că boierimea noastră duce o viat, ă ne-

orînduită, că joacă pasionat cărt, ile s, i consideră căsătoria
ca un incident, dar crede că e numai influent, ă străină410.
Saloanele sînt ca în Faubourg Saint-Germain, dar mobi-
lele au put, in gust: stofe de Lyon, port, elane de China s, i de
Sèvres, oglinzi de St. Gobin, se văd mai rar, ca s, i tablou-
rile s, i obiectele de artă. Fardul, ros, ul, „lentilele de taffetas
neagră de Anglia”, as, a-numitul bouchon brûlé, sînt în uz.
Dar oamenii primitori vorbesc frumos frant, uzes, te, „fără
nici un accent”.

Georges Lejean, geologul, geograful, etnograful, care
era să prezinte, într-o vastă lucrare, Turcia din Europa, a
fost însărcinat de guvernul francez;să facă, a doua zi după
Războiul Crimeii, o explorat, ie în Principate. O parte din
impresiile lui au fost publicate la 1858, în Bulletin de la
société de géographie din Paris411.

Avem două scrisori, una din Bucures, ti, 11 iunie 1857,
alta din Ias, i, la 12 august din acelas, i an, ambele către acel
Desjardins care va face s, i el o călătorie prin Moldova, cît, iva
ani mai tîrziu.

410P. 60-1.
411P. 99 s, i urm. Cf. ibid., p. 413 s, i urm., note despre călătoria lui în

Bulgaria cu satele de 25 000 de oameni în Balcani, cu centrul odată alba-
nez, apoi grecizat de la Arnăut-Chioiu (700 de locuitori), „diminué par
des immigrations nombreuses en Moldo-Valachie, où les Grecs réus-
sissent généralement comme agriculteurs et fermiers des boyards”.
V. notit, a premergătoare: M. G. Lejean, membre de la Commission
Centrale, vient d’accomplir la mission dont il avait été chargé par M. le
ministre de l’Instruction Publique dans les Provinces Danubiennes. Il
en rapporte de nombreux documents sur la géographie historique et
l’ethnologie du bassin du Danube Inférieur. Il a de plus réuni les ele-
ments d’une grande carte de la Moldavie au 1 200 000, qu’il se propose
de faire graver prochainement”.
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A trecut pe la Rusciuc, cu gîndul de a sta la Bucures, ti o
lună pentru a trece de acolo în Muntenegru s, i în Albania412.
La Ias, i, el consultă oameni ca Laurian s, i Mihail Kogălni-
ceanu413 s, i întrebuint, ează pentru informat, ia sa cărt, i vechi
ca Sulzer, nouă ca ale lui Boué s, i Viquesnel, documente
mănăstires, ti, devenite rare [. . . ]; inscript, ii. Gîndul îi este
mai ales să dea o nouă hartă a t, erii, cea din Viena fiind
mediocră s, i puind lîngă Ialomit, a o Palodă. A lui Bauer e
„foarte defectuoasă s, i veche”. Cea a statului major austriac,
întrebuint, ată s, i de principatul muntean, nu se întinde s, i
asupra Moldovei, care a refuzat sprijinul ei de teamă să
nu se ajungă pe această cale la o confirmare a încălcări-
lor de granit, e. Rămîne deci, pentru acest principat, a lui
Filipescu-Dubău (1853), utilă, dar confuză s, i neexactă, s, i,
pentru Basarabia de jos, a inginerului Mornand (a găsit-o
la Ministeriul de Războiu din Ias, i)3.

Interesul său se întinde, natural, s, i asupra populat, iei,
observînd că S, afarik pune gres, it unguri s, i în Muntenia s, i
socoate prea put, in pe cei din Moldova, dăruind Dobrogii
prea mult, i slavi, în timp ce uită pe tătarii din această pro-
vincie, pe arabii de la Balcic, pe cazacii moldoveni s, i dobro-
geni, pe germanii din Dobrogea, pe grecii de către Varna,
pe românii de pe malul drept al Dunării de jos. „Se dau
ca bulgăres, ti districtele Bazargic, Deli-Orman, Mangalia,
Varna, S, umla, unde turcii sînt în imensă majoritate.”4 Se
gîndes, te la o „geografie a Daciei s, i a Mesiei vechi”, la o
geografie a Moldovei în evul mediu. La Cîmpulung, una
din „comunele moldo-valahe din evul mediu”, el află, după
documente, „cele mai mari raporturi cu vechile comune

412Je reviendrai à Bucarest, où je me reposerai un mois, pour repas-
ser ensuite le Danube; p. 103.

413Des choses précieuses sur l’histoire et les antiquités.
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franceze”414. Într-un cuvînt, strînge ce poate asupra statis-
ticei, administrat, iei, instruct, iei publice, limbii, literaturii,
poeziei populare etc., rămînînd să redacteze la întorsul în
Frant, a.

Cum „a vizitat vreo opt districte” (une huitaine de
districts), el crede că poate descrie „cîmpia ciudat alcă-
tuită”415, care e Muntenia. „Dacă s-ar putea vedea dintr-o
privire, de sus, de pe Bucegi acest s, es de aluviuni, unit ca
Lombardia, n-ai crede cît sînt de adîncite văile lui, unde
curg rîuri largi pe un pat mîlos. Cu totul alta e Moldova,
t, ară foarte ondulată, cu put, ine platouri, lant, uri de munt, i
s, i dealuri împădurite, văi destul de largi cu rîuri ce se re-
varsă totdeauna în primăvară.”2 El semnalează „canalele”
în care se pierde Bistrit, a, în dauna plutelor, schimbarea
de albie a Oltului în punctul unde, lîngă Slatina, se fă-
cuse podul, spre „desperarea inginerilor munteni, cari se
apucă rareori de asemenea lucrări”416. Moldova e o t, ară
foarte rodnică, agricultura fiind „admirabil dezvoltată”,
cum nu e cazul cu Muntenia, unde boierii nu socot, ca
acei din Moldova, ca o onoare să stea la mos, ie, ci se în-
deasă la Bucures, ti, lăsînd arendas, ilor greci s, i vătafilor
grija mos, iilor417.

414Je fais le plus de recherches que je puis sur les anciennes commu-
nes moldo-valaques au moyen-âge; celle de Kimpu-Lungu (Champo-
Longo) m’a fourni bien des choses, notamment des cartes qui ont les
plus grands rapports avec celles de nos vieilles communes françaises.

415Une plaine singulièrement constituée.
416Au grand désespoir des ingénieurs valaques, qui se mettent rare-

ment en frais de travaux de ce genre.
417La Moldavie est un pays d’une fertilité remarquable et

l’agriculture y est admirablement développée, tandis qu’elle est
misérable en Valachie. Cela tient à ce que les boyards molda-
ves vivent sur leurs terres et tiennent en honneur d’en diriger
eux-mêmes l’exploitation, tandis que ceux de Valachie semblent
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Se dau s, i statistici, mai modeste ca la „scriitorii nat, ionali”.
Cifra oficială la Muntenia e de 2 500 000 de locuitori; Nico-
lae S, ut, u socoate 1 462 105 locuitori în Moldova, cu 1 962
de sate, afară de Basarabia. Cum boieria se capătă prin
cinuri s, i bani, din 835 de boieri de la 1835 iese 3 750 „vreo
doisprezece ani mai tîrziu”.

Vorbind de hotarul basarabean, Lejean descrie satele
bulgăres, ti cu plan regulat, bogate, curate, Bolgradul (8 000
de locuitori), cu primblări plăcute, Tobac, „un mic Bolgrad
ca regularitate s, i confortabil”, domeniile statului, cu cele
douăzeci s, i două de sate ale cazacilor s, i rus, ilor; Troit, a
Nicolaeva, „vîndute anul trecut de domeniu, cu toate pro-
testările comisarilor otomani”6, Valul lui Traian, Delta,
dată pe nedrept turcilor, căci S, tefan cel Mare îs, i avea Chi-
lia în insula Letea, cu ciudate ruine, s, i prefectul moldovean
din Ismail păstra pînă în vremea aceasta curăt, irea brat, ului
Sulina418. [. . . ] Merge pînă la Cara-Orman, pe canalul Sf.
Gheorghe, cu miile, exagerate, de vagabonzi, s, i la Sulina,
care a trecut de la 839 de locuitori în „toată insula”, cu s, ase
ani în urmă, la 5 000 cel put, in, numai pentru oras, , de mare
viitor. Deocamdată la Letea este o fabrică s, i patru cîrci-
umi, la Ceatal încă una, la Sf. Gheorghe, „vreo douăzeci
de ferme s, i fabrici”; „deosebite mănăstiri greces, ti” au pe
aici posesiuni.

În Ethnographie de la Turquie d’Europe419 se repetă

dédaigner l’agriculture et dépensent leurs revenus à Bucarest, laissant
l’administration de leurs terres à des fermiers grecs et à des vatafs; p.
110.

418L’ancienne Kilia d’Étienne-le-Grand était bâtie dans l’île Leti, là
où l’on voit encore des ruines si curieuses, et jusqu’à ce siècle le préfet
moldave ou ispravnik d’Ismail étant resté en possession du curage de
la Soulina.

419S, i în Petermanns Ergänzungshefte, 1861, frant, uzes, te s, i nemt, es, te.
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observat, iile asupra populat, iei dobrogene s, i se adauge,
după statistica oficială „munteană” s, i după „documente
diverse culese la Bucures, ti”, după altele din Ias, i, după S, ut, u
(tradus românes, te de Teodor Codrescu) s, i Ionescu s, i lo-
ranu, Voyage agricole dans le Dobroudja (Constantinopol,
1850) s, i alte cifre. Lejean observă că românii din sate au
trecut pe la Vrat, a ca să scape de regimul Regulamentului
Organic, pe cînd alt, ii trec în părt, ile din Serbia golită de
revolut, ie s, i 33 000 în Dobrogea. Pentru Serbia ei sînt un
mare dar, fiind „laborios, i, activi s, i mai politici decît sîr-
bii”420. La 1857 ajung a fi 39 728 în cercul Pojarevac, 35 671 în
Craina, 20 597 în Cerna, Rieca, 7 351 în cercul Ciupria, 996
în al Semendriei sau în Podunavlia, de tot, i 104 343, atunci
cînd Muntenia are 2 420 000 de locuitori si Moldova, cu
noua Basarabie, 1 605 000. În Bulgaria sînt vreo 40 0004.
Totalul, cu Macedonia, 7 600 000 (nu 14 000 000, cum zic
nat, ionalis, tii).

În Macedonia, pentru care se întrebuint, ează Thun-
mann cu notit, ele lui de filologie (în dialect 3 din 8 cuvinte
latine, două din limbi moderne, 3 albaneze) se deosebesc
triburile brut, ilor, masarachilor, builor, cambilor s, i cara-
gunilor.

Lejean încearcă s, i istoria. Roma pare a ni fi infuzat
put, in sînge421, dacii ne-au dat doar două sute de cuvinte.
Celte ar fi toroipan, cătană, luptă, adînc (dun celticul!).
Trecutul roman e mort, cronica lui Huru a fost iscodită
stîngaci pentru familia Boldur. E vorba s, i de Dragos, , de
Radu. Supt Alexandru cel Bun erau, acum, t, iganii, urmas, i
ai siginilor, s, i iată că apar lăutarii bucures, teni de la 1857,
Vlad s, i Ochi Albi. Se semnalează sonirea „acum patru ani”

420Laborieux, actifs et plus pratiques que les Serbes.
421Rome paraît leur avoir peu infusé son sang.
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a rus, ilor din Sulina, în folosul grecilor422.
Ca descriere a unei călătorii la noi s, i în preajma noas-

tră se poate considera o parte din romanul autobiografic
al lui Ange Pecméja, Rosalie423. Scrisă la Bucures, ti, în oc-
tombre, 1856, cărticica, naivă, dar pe alocuri înduios, ătoare
prin sinceritatea ei, cuprinde cîteva rînduri despre Ors, ova424,
dar s, i larga înfăt, is, are a Vidinului, unde a stat multă vreme,
lăsîndu-s, i în cimitirul de acolo prietena. A auzit acolo
s, i românes, te, cîte un „tchimaifatch valaque”425. Pe co-
pertă anunt, ă Études sur la Valachie s, i o farsă în numele
eroului căreia, print, ul Flambescul, pare a fi o amintire
a aristocrat, iei noastre mîndră de titluri meritate s, i mai
put, in meritate.

În lucrările pe care, în epoca renas, terii noastre poli-
tice, francezii din vremea celui de-al doilea imperiu le-au
consacrat cauzei noastre nat, ionale, una a rămas cu totul
necunoscută cercetărilor mai noi.

S, i totus, i autorul ei, Thibault Lefebvre, era un om de
notorietate în Paris, fiind advocat la Curtea de Casat, ie s, i la
Consiliul de stat, membru al unei Academii de provincie,
la Blois, al unei societăt, i culturale, din Berri, s, i al acelei de
economie politică din Paris chiar; el are solide cunos, tint, e
de drept s, i va s, ti să culeagă din Vattel s, i de aiurea tot ceea
ce trebuie pentru a lumina drepturile românes, ti. Citat, ii
potrivite, ca aceea din Tacit, arată pe omul versat în anti-
chitatea clasică. A avut grijă să caute izvoarele privitoare
la trecutul nostru: Peyssonnel, Regnault, Vaillant (Auto-
nomie politique de la Roumanie), P. Bataillard (Les prin-

422P. 9–14.
423Rosalie, nouvelle par Ange Pechméja (exulibus exul). Paris 1870.
424P. 159.
425P. 221.
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cipautés de Moldavie et de Valachie devant le Congrès),
Carra, lucrările alor nos, tri: Boierescu (La Roumanie après
le traité de Paris), Grigore Gănescu, „elegant s, i ingenios
scriitor muntean” (Diplomatie et nationalité), „contesa
Sturdza” (Régime actuel des Principautés Danubiennes),
advocatul bucures, tean Gh. Mano, comentator al codului
de comert, francez s, .a.

Dacă a venit la Dunăre, acest jurist urma unei invitat, ii
a societăt, ii de economie politică, fat, ă de care avea să arăte
rezultatul studiilor sale. Întîia edit, ie a scrierii, apărută
în 1858, La Valachie au point de vue économique et diplo-
matique, întîmpină cea mai bună primire la Academia de
s, tiint, e morale s, i politice, unde însus, i M. Chevalier, ves-
titul economist, se rosti asupra ei. Adăugînd părerea sa,
mai pe larg, Dupin l’ainé găsea prilejul să spuie că t, erile
noastre „au rămas latine prin amintiri, tradit, ii în luptă,
prin religie”426. Un erudit din Blois, Reber, dorea să se
fi vorbit s, i mai mult despre acest element de legătură cu
Frant, a: „Este în opera onorabilului nostru corespondent
o lacună însemnată, s, i, după ce am cetit-o, regretăm mult
că n-a stăruit mai larg de cum a făcut-o, asupra obîrs, iei
latine a populat, iilor românes, ti, asupra înrudirii ce este
între dînsul s, i noi, că n-a crezut că trebuie să invoace senti-
mentele de frăt, ie care unesc fires, te două nat, ii surori prin
rasă, moravuri s, i limbă”427; s, i acelas, i, oprindu-se asupra
„poporului viteaz s, i nenorocit”, afirma simpatia pe care „is-

426P. 189. Restées latines par les traditions, le langage, la religion (p.
14, din edit, ia a 2-a, singura pe care o vom cita).

427Il existe dans l’ouvrage de notre honorable correspondant une
lacune importante et, après l’avoir lu, nous regrettons vivement qu’il
n’eût pas insisté plus, qu’il n’ait pas cru devoir invoquer les sentiments
de fraternité qui unissent naturellement deux nations, sœurs par la
race, les mœurs et la langue (p. 19).
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toria lui, tradit, iile lui s, i tendint, ele lui trebuie să le inspire
nat, iilor Apusului”428. Fără a mai vorbi de pret, uirea elogi-
oasă din partea marelui maestru al gazetăriei franceze de
atunci, St. Marc Girardin el însus, i.

Autorul a făcut în Muntenia, s, i numai acolo, două dru-
muri. Cel dintîi, cum ni spune însus, i, în edit, ia de la 1857,
la 1853 „pe vremea ocupat, iei ruses, ti s, i în ajunul bătălii-
lor”; cel de al doilea, în 1856, „după pacificat, ie s, i în timpul
preocupat, iilor unei reorganizări capitale pentru t, ară”429.
Ici s, i colo se pot culege din carte amănunte în ce prives, te
călătoriile autorului. „Între Severin s, i Cernet, i, nu departe
de podul lui Traian”, a găsit el însus, i un cap de Cesar încu-
nunat cu lauri430. Tot acolo, înaintea lui, ocnas, i lucrau la
pavarea oras, ului. La Giurgiu a văzut depozitele de porumb
ale armatorilor greci care înaintau acum, pe Dunăre, pînă
acolo431. [. . . ]

A simt, it s, i el antipatia cu care lumea, ca s, i soldat, ii
ei îns, ii, privea noul coif de piele neagră, copiat după al
rus, ilor432.

A frecventat saloanele în care se adunau fruntas, ii fără
demnitate ai principatului cu ofit, erii străini, rus, i, turci,
de a căror tovărăs, ie la jocul de cărt, i se simt, eau onorat, i.

428Un peuple brave et malheureux. . . La sympathie que son histo-
ire, ses traditions et ses tendances doivent inspirer aux nations de
l’Occident (p. 20).

429Pendant l’occupation russe et à la veille des batailles. Il les a revues
après la pacification et pendant les préoccupations d’une réorganisa-
tion capitale pour la contrée (P 28).

430L’auteur de ces lignes a exhumé entre Tourno-Séverin et Tcher-
netz, non loin du pont de Trajan, une tête de César Auguste, ceinte du
laurier impérial, d’un bon style (p. 31).

431P. 354.
432J’étais à Bucharest le jour où les milliciens valaques étrennaient

cette coiffure,
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Poate descrie astfel pe generalul Gorceacov, zdravăn încă
la cei s, aptezeci s, i unul de ani ai lui: „palid la fat, ă, nalt s, i
sprinten la trup, linis, tit ca înfăt, is, are s, i t, inută, cu aparent, a
blîndă s, i demnă. Des, i ochelarii pe care-i poartă totdeauna
iau fizionomiei sale acel aier, ce nu se poate defini, de
trufie, de cutezant, ă s, i de tăioasă răceală care se zice aier
mart, ial, privirea-i dreaptă, pasu-i hotărît, glasul destul
de plin nu îngăduiau să i se dea la întîia vedere vrîsta cea
adevărată”433.

Îl descrie dormind put, in, trezindu-se în zori, făcîndu-
s, i singur corespondent, a. În casa de t, ară a controloru-
lui general al finant, elor a întîlnit pe generalul Dannen-
berg, rezervat, blînd s, i modest. Soldat, ii lui, veterani ai
războaielor cu turcii, sînt disciplinat, i, dar rău t, inut, i de o
intendent, ă răparet, ă, care-i fură pe dîns, ii, despoind s, i t, ara
supusă; cîte unul din aces, ti falnici luptători scormonea
după hrană prin gunoaie, pe cînd altul cers, ea la colt, ul stră-
zii.. Tratamentul turcilor s, i chiar al milit, ienilor munteni e
mai bun decît acesta. Totus, i a văzut peste 2 000 de care pe
s, esul Colentinei, ducînd rus, ilor lemne, grîu s, i porumb434.

În convorbirile avute cu boierii, a putut asculta plînge-
rile lor resignate cu privire la întunecatul viitor al patriei
s, i nat, iei: [. . . ]

S, i el a întrebuint, at pos, talionul, „satanicul echipagiu”,

433Manières polies, bienveillantes et simples. . . Un vieillard pâle
de visage, grand et svelte de corps, calme d’attitude et de maintien, à
l’apparence douce et digne. Quoique les lunettes qu’il porte costam-
ment enlèvent à sa physionomie ce je ne sais quoi de hautain, de hardi
et de cassant qu’on appelle l’air martial, sa vue droite, son pas jeune, sa
voix suffisamment pleine ne permettaient pas de lui donner au premier
abord son âge véritable (p. 115). Cf. s, i p. 176.

434J’ai vu la plaine de Kollentina couverte de plus de 2 000 chars qui
conduisaient du bois, du blé, du maïs au magasin d’approvisionnement
dont le commissariat russe s’était emparé; p. 208.
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pe care-l descrie după atît, ia alt, i călători cari i-au gustat
înlesnirile435. A încercat poate s, i diligent, a care face dru-
mul între Bucures, ti s, i Giurgiu, de o parte, s, i de alta, între
Bucures, ti s, i Bras, ov. A cercetat magazinele de grîu de la
Brăila s, i de la Galat, i, ca s, i rezervele de la Giurgiu, Islaz
s, i Calafat436 pe cînd l-au uimit, în august 1853, snopii de
grîu părăsit de t, erani cari as, teaptă dijmuirea s, i în novem-
bre437. Recolta bogată a Munteniei robite i s-a înfăt, is, at cu
depozitele imense, cu străzile pline de cară, cu samsarii
alergînd în toate părt, ile438. Pe calea de la Buzău la Brăila e
silit a se opri la un han mizerabil, pe care-l descrie, cu de-
amănuntul, cu „duzina de sticle pline de rachiu de grîne,
cu atîtea legături de ceapă s, i de ardei, cu grămada mare de
pepeni, cu lungul s, ir al cutiilor de băcănie s, i, în sfîrs, it, cu
s, uncile s, i mus, chiul de porc spînzurat de tavan”; se capătă
acolo ouă, vin, păsări439nombreux chapelets d’oignons et
de poivre long, un gros tas de pastèques, une rangée de
boîtes d’épiceries, enfin des jambons et des filets de porc
desséchés, pendus au plafond (p. 327).. La Brăila se află „o
temnit, ă mai asemenea cu o închisoare decît cu o odaie”:
i se dă un divan îmbrăcat cu cit s, i o saltea de paie; hrană
nu se găses, te. S, i autorul descrie pe larg acest Han Ros, u
cu două rînduri de odăi; Hanul Manuc din Bucures, ti, „ti-
pul caravan-seraiului turcesc, cu grajdurile dedesupt s, i
cu odăi goale pentru oaspet, i cari-s, i aduc as, ternuturile”, e
prezintat cu acest prilej. Pe lîngă Bucures, ti, cari au oteluri

435Les véhicules les plus incommodes, les plus brisants et les plus
primitifs de l’Europe. . . Le satanique équipage (p. 182–4).

436P. 189, 256-7. Cf. p. 330-2.
437P. 258.
438P. 262.
439J’y vis en effet une douzaine de flacons pleins de rakiou d’eau-de-

vie de grains, de
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s, i restaurante, se mai află la Giurgiu ospătării apusene
t, inute de către un italian, un elvet, ian s, i un german din
Wurtemberg440. Aiurea, autorul ni va povesti cum, sosit de
la Constantinopol la Brăila pe un vapor care întîrziase, era
să petreacă noaptea afară, împreună cu episcopul de Nico-
pol, vicariul lui s, i o femeie bolnavă, pentru că funct, ionarul
de la port nu voia să fie trezit de la un ceas înainte441.

Note de istorie contemporană, prinse de la mărturii
îns, ii ai evenimentelor, sînt sămănate în cele trei „studii”
din care se compune cartea. De la el avem o descriere a ale-
gerii lui Vodă Bibescu, cu cei treizeci s, i s, apte de candidat, i,
cu intervent, ia, decisivă, a consulului rusesc [. . . ] Austria
ne sust, ine des, i i s-a spus că Alexandru Ghica, pe care-l află
caimacam, căutase, în domnia lui, să se sprijine pe această
putere. Se dă chiar ordinul marelui-vizir Reuf, din 5 no-
vembre 1840, pentru ca acest domn să acorde satisfact, ie
consulului englez, furios că nu i s-au prezintat obis, nuitele
felicitări cu prilejul zilei reginei442.

Lupta consulului Billecocq [. . . ] e expusă cu căldură443,
s, i se reproduc instruct, iile, de la Constantinopol, ale am-
basadorului Bourqueney pentru a se înceta provocări ză-
darnice. Se semnalează emigrat, ia din 1848 a 40 000 de
familii muntene în Austria, Serbia s, i Bulgaria444. E vorba
s, i de lupta cu călugării greci, s, i de abuzurile făcute, supt
Bibescu Vodă, cu aprovizionarea zilnică a Bucures, tilor445.

440P. 328-9.
441P. 376-7.
442puissance de résistance; p. 12. 1 V. Oprescu, l.c. Sympathie sein

würde (p. 8). de, 160 engleze (p. 400). 2 P. 41 s, i urm. el principe por
delante de ellos, han gritado: El asalto!. . . El asalto!. . .

443P. 123 s, i urm.
444194.
445P. 206-7.
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În aceeas, i domnie se cer fără drept ajutoare de la Pan-
telimon, de la Sf. Spiridon, de la episcopia de Arges, , de
la mănăstirile îndatorite să deie lemne. Se relevează s, i
act, iunea lui Vodă S, tirbei pentru ca darea dreptăt, ii să se
facă fără luare de mită446. Se pomenes, te s, i baterea unei
monede de bilon de S, tirbei, care fu oprit de a o păstra în
circulat, ie447.

Niciodată nu s-a dat de un străin o mai bună expunere
a comert, ului s, i industriei muntene decît aici, într-un „stu-
diu” special. Se prezintă starea agriculturii, înapoiată, as, a
încît nu se face export de făină (o singură moară cu aburi
la Giurgiu). Grîul se amestecă de speculatori, stricîndu-i-
se valoarea în porturi: cei mai cinstit, i negustori sînt totus, i
românii. Se descrie începutul de industrie forestieră448;
se semnalează minele de cărbuni de la Comănes, ti449. Se
îns, iră deosebitele spet, e de oi (450 000 în singurul judet, al
Brăilei) etc.

Părerea lui Thibault-Lefebvre e că agricultura nu poate
merge fără industrie, care aduce un cîs, tig mai mare, as, a
că s-ar ajunge acolo, încît străinii industrias, i, capitalis, ti,
o minoritate, ar stăpîni majoritatea românilor, dedat, i nu-
mai plugăriei450. Se arată încercările făcute: luminări de
stearină la Focs, ani, cultura viermilor de mătase (duzii
plantat, i în Moldova de Mihai Vodă Sturza; un grec aduce
crescătoare din Lombardia). Se observă că, între nat, ii care

446P. 209-11.
447Le prince Stirbey a voulu mettre ce droit en pratique, et il fit

frapper quelques pièces de billon qui furent parfaitement accueillies,
mais on l’obligea à les retirer de la circulation; p. 222.

448P. 248 s, i urm. (s, i despre varietăt, ile de stejar: „styrgar”, „kers”,
„godarou”).

449P. 244.
450P. 266.
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vînd materii prime, Principatele, devenind industriale, ar
putea folosi foarte mult451.

O parte întinsă – unul din cele trei „studii” – se ocupă
cu de-amănuntul, pentru întîia oară în chip nepărteni-
tor s, i critic, cerînd pret, uirea lucrurilor bune, cu indicat, ia
reformelor ce sînt a se introduce, de finant, ele muntene.

Autorul crede că baza lor e fixată prin învoiala ruso-
turcă, din 1783, dincolo de care nici domnii, nici, mai cu-
rînd, Adunările nu pot să treacă. La venituri, capitat, ia i se
pare, ce e drept, nejustificabilă prin aceea că atinge per-
soanele s, i încă scutes, te pe holtei, puind toată greutatea
asupra celor cari sust, in o familie – s, i apără de plată boieri-
mea s, i clerul, care, acesta, de fapt, aduce aceeas, i viat, ă s, i
poate realiza aceleas, i cîs, tiguri ca s, i mirenii. E neadmisibil
iarăs, i ca elementele nelibere să nu fie impuse. Oricum, ea
n-ar putea fi înlocuită prin dări ca aceea pe us, i s, i feres, ti,
din Frant, a, care n-ar corespunde mentalităt, ii poporului.

Patentele lovesc comert, ul fără să-l cunoască. Vistieria
nu se gîndes, te la nevoile economice ale t, erii, ci numai la
îndestularea tezaurului. Adăugîndu-se taxele pe export,
orice mis, care industrială serioasă devine imposibilă. Abia
de sînt o sută de alt, i industrias, i s, i negustori în t, ară decît
micii detailis, ti în majoritate cîrciumari s, i băcani; o parte
din aceia chiar sînt străini452.

Se îns, iră apoi venitul domeniilor statului, taxa moca-
nilor – făcîndu-se paralele între ei s, i între cei cu mesta

451La Principauté, entourée de nations riches en matières premi-
ères et dénuées de génie commercial, aurait promptement conquis
le monopole d’immenses marchés, si elle devenait manufacturière; p.
160.

452A part les petits détaillants, dont les quatre cinquièmes vendent
des liqueurs et des épices, on ne compte pas cent industriels dans toute
la Valachie; et quels industriels, si on excepte les étrangers! (p. 161).
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în Spania ori cu turmele din Elvet, ia s, i Pirinei –, venitul
pas, apoartelor – care însă îndatoresc pe călător să meargă
la t, inta arătată în hîrtie453.

Ca unul a cărui „inimă e simpatică acestor popoare”454,
el propune impozitul pe avere, pe case, pe turme, pe mos, ii,
taxa de import, timbrul, dreptul pe mos, teniri (cu deose-
bire pe cele imobiliare). S, i mai ales statul să nu mai admită
arendas, i ai veniturilor sale, acei oameni cari din nimic fac
o avere cu care insultă morala publică. „Ei întrec prin luxul
palatelor lor sau prin elegant, a grădinilor lor familiile cele
mai venerate. . . Cel mai nenorocit din aceste rezultate
e că oamenii îngrăs, at, i prin viciile acestui sistem se bu-
cură de considerat, ie s, i că de ajungerea lor la avere începe
ridicarea lor în ranguri s, i în funct, ii”455. Din aceste veni-
turi se plătes, te tributul, se ia lista civilă, mai mică decît
cis, tigă pe un an un bancher din Paris456, ceva lefi s, i pensii,
întret, inerea celor 7 000 de milit, ieni, foarte răpede învăt, at, i
cu mes, tes, ugul armelor457, dar, după obiceiul rusesc, prea
deseori acoperit, i de lovituri –, carantinele, cu medici slabi,
s, oselele – abia 40–50 kilometri în tot principatul – s, i po-
durile – la Călugăreni, la Slatina, la Urziceni, „afară de

453P. 162–5. Combaterea taxelor pe cărt, i de joc etc., s, i a majorării
drepturilor de vamă, p. 375 s, i urm.

454Les vœux que mon cœur, sympathique à ces peuples, forme pour
le bonheur de ces contrées; p. 171. Cf. recomandat, ia lui de la pagina 167:
„Nulle réforme ne réussira si elle n’est en harmonie avec la tendance
des esprits, le courant des idées et les règles de la prudence”.

455Ils surpassent par le luxe de leurs palais et l’élégance de leurs
jardins les familles les plus vénérées. . . Le plus funeste de ces résul-
tats est que les hommes engraissés par les vices de ce système soient
considérés et que de leur arrivée à la fortune date leur élévation aux
honneurs et aux emplois; p. 169.

456Inférieur aux bénéfices d’un bon banquier parisien; p. 173.
457Dont l’éducation se fait avec une merveilleuse rapidité; p. 175.
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cele din Bucures, ti; unul de piatră, două de lemn”7, străzile
(la Bucures, ti sînt pavate cu caldarîm străzile Mogos, oaia,
Franceză, Pos, ta; sînt pavagii s, i la Craiova, la Brăila s, i la
Giurgiu).

Scopul de căpetenie – sau măcar unul din scopurile de
căpetenie – a fost însă, pentru advocatul francez, lămuri-
rea situat, iei de drept a T, erii Românes, ti s, i, prin aceasta, a
amînduror principatelor.

E o lucrare foarte importantă, tot as, a de solidă, pe cît
de limpede, cuprinzînd o sumă de puncte de vedere nouă,
cu observat, ii de un mare pret, .

Începînd cu cel mai depărtat trecut, scriitorul îl vede
ca o mare operă de perfectă latinizare. Ceea ce s-a făcut
prin cucerirea romană pe aceste maluri dunărene a fost
„Italia nouă”458. Des, i, după aparit, ia barbarilor cuceritori,
colonis, tii „păreau înecat, i supt valul mis, cător al năvălito-
rilor”459, ei – observat, ie foarte interesantă pentru această
vreme – ii întovărăs, iau în expedit, iile de pradă făcute de
jur împrejur460. Totus, i elementul latin s-a păstrat; el se
vădes, te us, or oris, icum: o fizionomie care se deosebes, te
în totul de tipurile mongole, greces, ti ori slave ale nat, iilor
înconjurătoare461.

La răsărirea românilor ca unităt, i politice proprii, supt
domni (princes qualifiés de „domnou”, corruption du mot
latin, „dominus”), ei au state de o independent, ă desăvîrs, ită.
„Ele erau tot as, a de neatîrnate s, i tot as, a de libere, precum

458Une autre Italie; p. 30.
459Ils semblaient comme submergés sous le flot mobile des envahis-

seurs; p. 31.
460Cf.: Les descendants des anciens colons italiens, mêlés aux bar-

bares, marchèrent au pillage du monde civilisé.
461On constate, aisément en Valachie et en Moldavie la présence

prédominante de l’élé
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Frant, a sau Anglia, membre desfăcute ca s, i T, ara Româ-
nească din imperiul roman, erau la această vreme.”462 Po-
porul român era investit de plenitudinea suveranităt, ii463.
Tratate cu turcii – Thibault-Lefebvre, fires, te, crede în ele,
care, dealtfel, nu fac decît să codifice într-o formă inven-
tată bazele de drept ale relat, iilor noastre cu Poarta – nu
reprezintă, după doctrina dreptului internat, ional, o ce-
dare de suveranitate, ci numai o scădere de prestigiu, prin
mărturisirea de slăbiciune, o acceptare de protect, ie. Ele
nu sînt „acte de încorporare, nici tratate de supunere”464.
„Pozit, ia T, erii Românes, ti”, explică el printr-o comparat, ie
nouă, care n-a fost relevată de nimeni, „este absolut aceeas, i
cum a fost în evul mediu s, i pînă la sfîrs, itul ultimului veac
regatul de Neapole fat, ă de Papă465”. S, i s-a gîndit oare
cineva să considere pe acest rege ca pe un print, neinde-
pendent?

[. . . ] La Chiuciuc-Cainargi se căpăta dreptul de reprezintat, ie
în favoarea t, erilor noastre, iar convent, ia explicativă din
1779 prefăcea „reprezintat, ia” în intervent, ie. La 1781 con-
sulii ruses, ti erau autorizat, i să controleze administrat, ia
domnilor. Pacea din Bucures, ti, recunoscînd existent, a
„capitulat, iilor” fat, ă de Poartă, „suzerana Principatelor”,
adăugia că Rusia, „e garanta prosperităt, ii lor”. Convent, ia
de la Acherman preface garant, ia în protect, ie s, i permite
rus, ilor să se amestece în scoaterea domnilor „vinovat, i”

462Elles étaient aussi indépendantes et aussi libres que la France
ou l’Angleterre, membres détachés comme elle de l’Empire roman,
l’étaient à cette époque; p. 33.

463Le peuple roumain était investi de la plénitude de la souveraineté;
p. 33.

464Ni des actes d’incorporation, ni des traités de soumission; p. 44.
465Sa position est absolument la même qu’était au moyen-âge et que

fut jusqu’à la fin du dernier siècle le royaume de Naples à l’égard du
Pape; p. 48.
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[. . . ]
Ce trebuie în loc? Protect, ia colectivă a Puterilor ar

aduce ciocniri; ajunge garant, ia lor. Să se păstreze Port, ii
numai ce i se cuvine după „capitulat, ii”, înt, elese ca mai sus.
Nici n-ar putea pretinde mai mult, ca una care juca rolul
cel din urmă la Bucures, ti, unde n-avea măcar un reprezin-
tant466. Ultimele încercări de a asimila Principatele cu pro-
vinciile Imperiului otoman sînt pe atît de neîndreptăt, ite,
pe cit au fost de zădarnice[. . . ] „Creat, iunea de state inde-
pendente întrepuse între Imperiul otoman slăbit s, i opera
de prefacere care se îndeplines, te în el s, i între vecinii săi
prea puternici va avea poate înlesnirea de a face să fie de
acum înainte nefolositor sprijinul străinului.” Aceste state
ar cres, te necontenit ca putere, s, i cu aceasta s, i sigurant, a
împărăt, iei turces, ti467.

Puterile cres, tine vor trebui să t, ie samă că au a face
tot cu cres, tini s, i cu un popor care, dezvoltîndu-se as, a de
răpede, dă cele mai bune sperant, e de viitor. Căci „care
popor ar fi făcut în douăzeci s, i cinci de ani mai mult s, i
mai bine decît acest popor mic, împiedecat de greutăt, ile
unei situat, ii politice de nedescurcat s, i sărăcit de războ-
aie, de năvăliri, de tulburări, de intrigi, de schimbările de
cîrmuire?”468

466De toutes les nations européennes, celle qui avait le moins
d’influence en Valachie était la nation suzeraine (p. 118).

467La création d’États indépendants interposés entre l’Empire otto-
man affaibli par le travail de transformation qui s’opère en lui et ses
voisins trop puissants aura peut-être l’avantage de rendre inutile à
l’avenir l’aide de l’étranger (p. 392). Cf. p. 392–5: D’une bien autre con-
séquence seraient les intérêts et les droits des individualités nationales
créées en temps opportun. Au lieu de s’affaiblir en vieillissant, elles
grandiraient en force et en puissance à mesure que s’accumuleraient
les années (p. 390).

468Quel peuple aurait fait en vingt-cinq ans plus et mieux que ce petit
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Cum trebuie să cadă protect, ia religioasă acordată de
Austria catolicilor din Principate, as, a trebuie să se pără-
sească de tot, i apusenii drepturile ce rezultă din capitulat, ii.
Daca T, ara Românească are judecători adesea nedrept, i,
legile sînt cele franceze. „Principatul a adoptat legile, prin-
cipiile, tendint, ile Occidentului, el poate să reclame într-o
oarecare măsură beneficiile pe care membrii familiei oc-
cidentale s, i le acordă între sine.”469 Cu atît mai mult, cu
cît sultanul s-a îndatorit numai abuziv s, i pentru Princi-
pate, unde n-avea căderea să o facă. „Tot as, a de put, in e
îndrituit suveranul din Constantinopol a stipula pentru
domnul din Bucures, ti cum era odinioară Papa din Roma
să trateze pentru regele Neapolei, cÎnd acesta era vasalul
său.”470 Căci, mai la urma urmei, e nedrept ca „principatul
să aibă toate aparent, ele s, i toate sarcinile suveranităt, ii fără
să aibă realitatea s, i avantagiile”471.

S, i atunci Rusia-s, i va căuta un alt cîmp de activitate în
Asia, unde se va putea prezintă ca mandatara Europei în-
tregi. Autorul încheie cu o privire plină de sperant, e asupra
operei ce s-ar putea face de puterile civilizate în această
lume unde o mare s, i frumoasă misiune le as, teaptă: „Dacă

peuple entravé par les difficultés d’une situation politique inextricable
et désolé par les guerres, les invasions, les troubles, les intrigues, les
mutations des gouvernements? (p. 390).

469La principauté a adopté les lois, les principes, les tendances de
l’Occident; elle peut réclamer dans une certaine mesure les bénéfices
que les membres de la famille occidentale s’accordent entre eux (p. 107)
– El dores, te s, i o s, coală de drept (p. 380).

470Il n’appartient pas plus au Souverain de Constantinople de stipu-
ler pour le prince de Bucarest qu’il n’était permis autrefois au Pape de
Rome de traiter pour le roi de Naples, quand celui-ci était son vassal; p.
108.

471Avant le traité de Paris, la principauté avait toutes les apparences
et toutes les charges de la souveraineté sans en avoir la réalité et les
avantages; p. 110.
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această presupunere s-ar îndeplini în curînd, oamenii de
vrîsta mea ar asista la o privelis, te măreat, ă. Ei ar vedea
Frant, a în Africa, Anglia în India s, i Oceania, Rusia în Asia
Centrală, emigrat, ii nos, tri în cele două Americi, ducînd în
acelas, timp făclia civilizatoare, s, i pămîntul luminîndu-se
de zori pretutindeni strălucitoare s, i asemenea pretutin-
deni”472.

Pe trimesul societăt, ii de economie politică din Paris
îl preocupă în rîndul întîi rosturile franceze în principa-
tul muntean, s, i, fără a li consacra un capitol deosebit din
opera lui, în atîtea locuri el constată fapte s, i dă îndem-
nuri. A le strînge împreună înseamnă a cres, te cunos, tint, ile
asupra relat, iilor franco-române pe la jumătatea veacului
trecut.

Între francezii venit, i în Muntenia erau destui – îi cunoas, tem
s, i din scrisele lui Billecocq – cari compromiteau nat, ia lor
prin fapte de aventurier sau prin delicte penale. Ni se
vorbes, te aici de unul care a izbutit să escrocheze 1 200
000 de franci, strecurîndu-se prin deosebitele legislat, ii
obis, nuite în acest Orient, de alt, i doi cari fabricau monedă
falsă – unul care a fost executat în Frant, a, altul care căpăta
grat, ia domnului din Bucures, ti –, de d-na Dash – nenumită
–, care, măritată acasă, trece la ortodoxie s, i se mărită cu
beizadeaua Grigore Sturza, pentru ca această căsătorie ne-
legală să fie curînd anulată, de un francez bigam s, i autor

472La Russie tournera alors ses puissantes forces expansives vers
d’autres pays. L’Asie la tentera peut-être. Elle portera vers cette région
la sève civilisatrice que Pierre I-er lui a inoculée. . . Si cette supposition
se réalisait prochainement, les hommes de mon âge assisteraient à un
magnifique spectacle: ils verraient la France en Afrique, l’Angleterre
dans l’Inde et l’Océanie, la Russie dans l’Asie Centrale, nos émigrants
dans les Amériques porter en même temps le flambeau civilisateur et
la terre s’illuminer de lueurs partout éclatantes et partout semblables;
p. 397.
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de falsuri s, i de un profesor care abuzează de elevul său s, i
apoi îl ucide, de cîrnăt, arii, ceasornicarii s, i carătas, ii cari se
improvizează preceptori, de preot, i imorali cari, la nevoie,
cer pe rînd sprijinul Franciei, ca al patriei lor, s, i al Austriei,
ca al ocrotitoarei catolicismului în Principate473.

Atît, ia alt, ii însă folosesc în mare măsură t, erii în care-
s, i aduc init, iativa s, i dorint, a de muncă. Condemine cum-
pără la 1843–6 de la un boier 14 000 de stejari pentru a
face doage, de pe urma cărora ar fi putut cîs, tiga 250 000
de franci, dar, contractul fiind încheiat la Viena, dreptu-
rile lui sînt atacabile474. Exploatat, ii de păduri le încearcă,
dar tot fără folos, alt, i francezi; singurul Malleu izbutes, te
într-o afacere în Oltenia. Greutatea exportului face pe cu-
tare din ei să lase rus, ilor pentru un pret, de nimic doagele
gata făcute475. Pe Olt au circulat plute franceze. Grînele
muntene află cumpărători francezi. Pe lîngă belgieni, cari
fac apoi exportul pe Dunăre s, i pe căile ferate germane,
fabricant, ii francezi din Viviers cumpără cantităt, i impor-
tante de lînă în T, ara Românească476, se face s, i o încercare
de a trimete mătasă la Paris, unde e aflată însă de o cali-
tate inferioară477. Animale nu cumpără decît englezii, cari
au o casă pentru carne sărată la Galat, i si o întreprindere

473P. 96 s, i urm.
474P. 103. Cf. albumul „Ilustrat, iei” franceze în 1856.
475P. 322. Ingineri francezi la 1852, p. 187.
476Les fabricants de Viviers en ont fait des commandes importantes,

et se sont très bientrouvés de leur emploi. . . En 1853 des fabricants
de draps belges, qui avaient fait des achats importants, lavaient dans
le Danube et expédiaient ensuite par le fleuve et les chemins de fer
allemands (p. 265). – Se pomenes, te s, i o casă evreiască la Giurgiu (p.
269– 70). Pentru piei sînt cumpărători unguri la Craiova (p. 271)

477Un marchand de Paris a jugé cette soie impropre aux besoins de
l’Occident à cause de sa faible ténacité. A peine mettait-il la soie plate
pour tapisserie parmi les destinations qu’elle pouvait recevoir (p. 276).
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pentru s, unci la Calafat478.
În ce prives, te viile, ele produc un vin care, cu mai

multă îngrijire, ar putea să steie alături cu cele franceze
din Sauterne s, i Grave. Un francez a început cultura siste-
matică la Drăgăs, ani. „Recoltează vinuri albe care nu sînt
mai prejos de cele bune din regiunea Bordeaux, s, i disti-
lează rachiuri de 21 s, i 22 grade, cărora nu le lipses, te nimic:
de ar putea izbuti în trimeterile pe care le-a făcut în Anglia
s, i în Belgia s, i de ar înzestra astfel t, ara pe care o locuies, te
astăzi cu o industrie perfect, ionată s, i cu un nou articol de
export.”479

În ce prives, te griul, din Brăila plecau la 1852 pentru
Frant, a transporturi în valoare de 218 227 franci, pe lîngă
porumb de 75 690 franci, grăunt, e de in de 20 242, doage
de 293 513, lînă de 10 893480.

Importul francez, prin Breslau s, i Lipsca481, sau pe
apă, e foarte important. „Tot ce vine de la Paris e primit
cu ochii închis, i: am avea monopolul întregii piet, i dună-
rene dacă am voi ori am putea să scădem pret, urile noas-

478P. 284-5.
479Il récolte des vins blancs qui ne le cèdent point aux bons crus du

Bordelais, et il distille des eaux-de-vie à 21 et 22 degrés, auxquelles il ne
manque rien. Puisse-t-il réussir dans les expéditions qu’il a faites en
Angleterre et en Belgique et doter le pays qu’il habite aujourd’hui d’une
industrie perfectionnée et d’un nouvel article d’exportation (p. 288)!

480P. 393. – Cf. p. 292 – 3; „La France, qui n’importe presque rien par
mer, envoie énormément par terre et atteindrait un rang distingué, si
on faisait figurer à son nom les articles qui sortent de ses manufactu-
res.” Prin Brăila în acest an se exporta marfă pentru Frant, a de 302 592
franci (p. 292).

481P. 343.
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tre.”482,483„Partea Franciei”, se spune aiurea, „în portul
muntean, are o mare însemnătate. S-a socotit că ea dă-
duse direct T, erii Românes, ti un sfert din importul acesteia
în 1849”6. În 1849 Brăila primes, te zahăr alb de 2 193 000
de franci, în 1852 încă – des, i Anglia-i ia locul Franciei –
de 763 000, în 1858, e adevărat, numai de 54 700. În 1849
Marsilia trimete portului muntean cafea pentru 228 000
de franci. las, ul cumpără dantele pentru 80 000 de franci.
Vinuri de Champagne s, i de Bordeaux se desfac pentru
120–150 000 de franci. Se aduc numai 8 900 de sticle de
rachiu francez. Pentru 25–30 000 de franci se importă
încălt, ăminte de lux484. Pălăriile, bijuteria sînt notate cu 35
000, parfumurile cu 45 000, obiectele de librărie – pentru
Ias, i ca s, i Bucures, ti – cu 60 000, în ciuda concurent, ei pe
care o face Belgia. Deocamdată numai evrei vin la Paris,
unde, ca s, i la Londra, bogat, i negustori îs, i trimet copiii
pentru învăt, ătură s, i practică. Se observă că „manierele
blinde s, i simpatice ca s, i cinstea negustorilor de origine
românească sînt lăudate”485. Francezii as, ezat, i în t, ară –
unii au întreprinderi de ot, ele s, i restaurante – doresc a se
întoarce acasă.

S-a făcut o încercare, de o companie franceză, încă nu
pe deplin formată, de a concura pe Dunăre navigat, ia aus-
triacă, as, a de solid stabilită. „Un vapor francez deserves, te
acum malurile muntene s, i turces, ti, de la Sulina la Vidin. . .

482Ce qui vient de Paris est aveuglément accepté: nous aurions le
monopole de tout le marché danubien si nous voulions ou pouvions
baisser nos prix (p. 300).

483La part de la France dans les importations valaques a une grande
importance. On a calculé qu’elle avait fourni directement à la Valachie
un quart de ses importations en 1849 (p. 296).

484scarpins vernis; p. 299–300.
485On vante les manières douces et engageantes, ainsi que

l’honnêteté des commerçants d’origine roumaine (p. 302).
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Mult, i negustori doresc să se poată servi de vasele com-
paniei franceze zise a mesageriilor, care merge pînă la
Varna.”486 Deocamdată însă, din 1 563 de vase ce intră s, i
ies în s, i din portul Brăilei, francezii au abia nouă (turcii 514,
austriecii 328, englezii 239487, Sardinia 31, alte nat, ii 442),
s, i încă, din ele, numai trei sînt proprietate franceză488. În
1846 se socot 3 la Brăila, 4 la Galat, i; în 1848, 8; în 1847, anul
foametei în Frant, a, 52 (36 la Galat, i, 16 la Brăila); în 1851, 59
în ambele porturi (31 la Galat, i, 16 la Brăila[sic]). Se discută
s, i ideea, studiată de o companie anglo-franceză, de a se
readuce cursul Dunării învechea albie de la Cernavoda la
Chiustenge489.

Dar, pe lîngă atîtea relat, ii materiale, care pot fi dezvol-
tate, scriitorul nu uită pe cele morale. „Privirile români-
lor din Muntenia se întorc uneori spre francezi, ca spre
nis, te frat, i de aceeas, i origine. . . Obiceiurile noastre sînt
as, a de deplin adoptate de clasa bogată, încît seratele de la
Bucures, ti par a fi date în Chaussée-d’Antin. Limba noas-
tră e as, a de răspîndită, încît fetele nu învat, ă alta, s, i tinerii
din colegii traduc în acest grai pe autorii greci sau latini
adoptat, i pentru studiile de umanioare. În limba franceză
se convorbes, te în saloane s, i se joacă piesele la teatru. Mo-
dele noastre sînt urmate la Bucures, ti ca s, i la Paris, cărt, ile
noastre sînt singurele admise în biblioteci; profesorii sînt
francezi, educat, ia unui boier s, i a unui parizian sînt ase-

486P. 364 s, i urm.
487Din 239 engleze, adevărat engleze sînt 173 (p. 354).
488P. 203.
489Déjà un bateau à vapeur français dessert les rives valaques et

turques de Soulina à Widdin (p. 342). Nombre de commerçants aspi-
rent à pouvoir se servir des bateaux de la compagnie française dite des
Messageries, qui va jusqu’à Varna (p. 248). – Triestini cumpăraseră
„une immense quantité de grains” (p. 345). Era vorba de un canal la
Carlovăt, între Adriatică s, i Marea Neagră (p. 346).
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menea.”490

Numai cît din această servilă imitat, ie superficială n-
am profitat nici noi, nici chiar francezii ei îns, ii. Ar fi o
mare gres, eală s, i o mare pagubă pentru amîndouă popoa-
rele înrudite dacă s-ar reveni la aceste rătăciri, cum, cu
multă bunăvoint, ă, se dores, te de atît, ia491.

Acum vreo douăzeci de ani, în 1895, Paul de Régla, cu-
noscut prin lucrări privitoare la Turcia modernă, – cea ade-
vărată s, i cea închipuită, după procedee de roman senzat, ional
– publica amintirile, vechi de o jumătate de veac, ale me-
dicului Cabrol, atas, at la persoana mares, alului de Saint-
Arnaud, s, eful corpului expedit, ionar francez, asupra cam-
paniei din Crimeea, din al cării succes, scump dobîndit, a
venit, cum se s, tie, Unirea Principatelor. Le maréchal de S.
Arnaud en Crimée.

De noi începe a se vorbi în momentul cînd, la 25 mai
1854, spre ziuă, mares, alul află, cu plăcere, că Austria a
ies, it din situat, ia ei enigmatică, hotărîndu-se a-s, i cobori
armatele dincoace de Carpat, i492. Silistra era asediată, dar
această ocupat, ie chesaro-crăiască făcea cu neputint, ă o
act, iune a aliat, ilor pe pămînt românesc, cum o doreau ai

490Les regards des Valaques se tournent quelquefois vers les
Français, comme vers des frères de même origine: Nos usages sont si
complètement adoptés par la classe riche que les soirées de Bucarest
semblent données dans la Chaussée d’Antin. Notre langue est si usu-
elle, que les jeunes gens des Collèges traduisent dans cet idiome les
auteurs grecs et latins adoptés pour les humanités. C’est en français
qu’on converse dans les salons et qu’on joue les pièces au théâtre. Nos
modes sont suivies à Bucarest comme à Paris, nos livres sont seuls
admis dans les bibliothèques, les professeurs sont français, l’éducation
d’un boyard et d’un Parisien sont semblables; p. 124.

491Adaug că exemplarul mieu are însemnarea, în litere latine: „Bi-
blioteca lui S, tefan Golescu”.

492P. 30.

891



nos, tri. A o împiedica fusese, dealminteri, chiar scopul
diplomat, iei vieneze.

Cîteva zile mai tîrziu, la 31, notele lui Cabrol spun
aceasta. La Ieni-Choiu, lingă Constantinopol, de Saint-
Arnaud primes, te „vizita unui print, valah care i-a dat lă-
muriri interesante asupra situat, iei t, erii, precum s, i asupra
pozit, iei armatei ruses, ti”. Print, valah493? Că doar n-o fi fost
Eliad însus, i, fostul dictator bucures, tean, prezintindu-se
cu fes în cap s, i în uniformă militară otomană ca viitor beiu
românesc de la Dunăre, în numele ideii contrarevolut, ionare?
Luptele se apropie. La începutul lui iunie se aude că un
convoi turcesc a fost prădat de rus, i la „Cavarna deasupra
Balcicului” 494. Dar mares, alul a revenit la Constantinopol,
ale cărui intrigi începe a le învăt, a, s, i iată ce scrie medi-
cul său: „Se spune că valahii au totdeauna la dispozit, ia
fanariot, ilor 7 000 000 de franci, lăsate prin testament
Locurilor Sfinte, dar întrebuint, ate mai ales, în taină, la
mijloace de conrupt, ie, prin care se pot căpăta favorurile
membrilor Divanului495. Probabil că e vorba de venitul pe
care Locurile Sfinte îl scot de la mănăstirile muntene în-
chinate. Totus, i se păstra planul ca trei coloane, franceză,
engleză s, i turcească, să se îndrepte spre Dunăre496. Se
vorbea de sfidarea din partea rus, ilor, cari pretindeau că
„aliat, ii nu vor îndrăzni să iasă din Galipole s, i Constantino-
pol”. Îndemnat, i de austrieci, rus, ii pleacă, s, i marele plan
trebuie părăsit.

De Saint-Arnaud se opres, te deocamdată la Varna.
La 2 iulie el trece inspect, ia flotei la Balcic. Aici se află

493P. 64.
494P. 75.
495P. 112.
496P. 113

892



că, în adevăr, rus, ii se retrag încet spre las, i, mai precis, cum
scrie mares, alul către fiica sa, „în dosul liniei Siretiului la
Focs, ani sau (adecă: apoi) dincolo de Prut”. Deocamdată
sînt rus, i intre Giurgiu s, i Măcin, iar turcii înaintează pînă
la Rasova. „Abia îmi vin”, spune el, „din necazul ce mi-a
produs retragerea rus, ilor. [. . . ] Azi sîntem mai mult ca
oricînd în nehotărîre s, i nesigurant, ă. Ce vor face austriecii?
Ce vor face rus, ii? Ce vom putea face noi îns, ine?”

Dar iată s, i Eliad al nostru apărînd în mijlocul acestor
preocupat, ii. Traduc nota medicului de la 9 iulie: „îna-
intea plecării noastre din Paris, cetisem o carte asupra
României (gres, it: Rumeliei), împotriva protectoratului
t, arului, scrisă de d. Eliad Rădulescu. Această carte îmi
lăsase amintirea unor idei de forme folositoare politicei
noastre; cuprindea pret, ioase documente asupra t, erii pe
care os, tirile noastre erau s-o străbată. Aceste motive erau
îndestulătoare pentru ca să dorim a intra în legătură cu
autorul, român (roumain) de origine. Acest autor s-a pre-
zintat, în ziua aceea, la mares, al, căruia i-a dat lămuriri
folositoare asupra situat, iei fizice s, i morale a locuitorilor
Principatelor. După întrevedere, am cules s, i din gura lui
cunos, tint, i al căror gînd ni-l inspirase cetirea cărt, ii lui. D.
Eliad Rădulescu e unul din acele spirite teoretice care des-
miardă o idee, sperînd că toate împrejurările îi vor grăbi
îndeplinirea. Scopul său e independent, a primitivă a Ro-
mâniei (iar: Rumeliei). De aceea privea aparit, ia armatei
franceze ca un semn apropiat al voitei învieri nat, ionale.
Fără să răspingă acest avînt (élan) legitim, care onorează
pe români. mares, alul, neavînd a se ocupa, deocamdată, de-
cît de combinat, ii cu totul militare s, i practice, n-a intrat în
cercetarea acestei chestiuni politice s, i s-a mărgenit a primi
vizita autorului s, i a culege din gura lui cîteva documente
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practice, de folos proiectelor lui. Totus, i, după a noastră
părere, se poate privi viat, a s, i operele lui Eliad Rădulescu ca
o sentinelă a react, iunii apropiate care se pregătes, te put, in
cîte put, in contra împăratului Nicolae”497.

În acest moment se credea că Austria are 100 000 de
oameni în Ardeal s, i, pînă la sfirs, itul lunii, va grămădi tot
atit, ia în Bucovina, afară de o rezervă de 30 000 alt, ii498. Cît
despre rus, i, ei nu trecuseră Prutul, după s, tirile sosite pînă
la 9 iulie.

Un alt vizitator e la 13 iulie, ziua izbucnirii holerei la
Galipole, „print, ul valah Sturdza”, adecă Mihai Vodă însus, i,
fostul domn moldovean, care ia masa cu mares, alul s, i are
cu el „dese întrevederi”499.

La 20 se anunt, ă expedit, ia în Dobrogea, care era să
se isprăvească as, a de trist. Zuavii lui Bourbaki pleacă pe
mare spre Chiustenge (Constant, a), dar holera îi prinde în
drum. Îndată ciocniri cu rus, ii, s, i, lîngă Babadag, generalul
francez musulman Youssouf comanda. Atacul de la Gar-
galîc nu se poate face din cauza bolii. Generalul Espinasse
e silit să se oprească. Mai ales această divizie e decimată:
pe cînd Youssouf se îndreaptă spre Mangalia, generalul
Conrobert, venind din Varna, se opres, te s, i el la Chius-
tenge, unde însuflet, es, te trupele demoralizate. În orăs, el
sînt 1 000 de holerici păzit, i de zuavi. Patru vase franceze
se aflau în port pentru ca să ridice pe bolnavi s, i să aducă
provizii. Două altele se adaugă îndată. Nu mai put, in de
patruzeci s, i doi de ofit, eri pieriseră; mor 1 500 de soldat, i
din 5 000 de bolnavi. Un pluton de gropari întovărăs, es, te
corpul de expedit, ie. Bas, buzucii lui Youssouf arată senti-

497P. 165-6.
498P. 167.
499P. 170.
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mente nobile fat, ă de această imensă nenorocire. Cum se
adăugi arderea Varnei, de Saint-Arnaud scrie fiicei sale:
„Dacă Dumnezeu ocrotes, te Frant, a, el uită pe copiii ei cari
merg departe să lupte pentru onoarea steagului ei”.

Expedit, ia în Crimeea era hotărîtă. Astfel războiul se
depărtă de t, erile noastre, pe care trebuia să le atingă. La 3
septembre, amiralul se îmbarca la Balcic pentru această-
laltă t, intă.

Aceste s, tiri, dintre care unele în adevăr pret, ioase, s-ar
completa, cred, prin întrebuint, area celor două volume de
Lettres du Maréchal de Saint-Arnaud, apărute la Paris încă
din 1868.

În acelas, i timp, cu acest atent informator, un publicist
francez, Eugène Jouve, venind din Balcani, unde mersese
ca să culeagă s, tiri despre războiul care trebuia să se con-
tinue s, i să se decidă în Crimeea, trecea, în calitatea-i de
corespondent al ziarului Courrier de Lyon, de la Rusciuc
la Giurgiu, la 6 august 1854. Descript, ia lui după note zil-
nice Înfăt, is, ează aspectul oras, ului dunărean năpădit de
trupe turces, ti, apoi al Bucures, tilor, în care asistă, pe rînd
(august-septembre), la intrarea lui Omer-Pas, a s, i a austrie-
cilor baronului de Hesse500.

Jouve a văzut pe Omer-Pas, a primind la Dunăre, între
albanezii, cazacii dobrogeni s, i bas, buzucii suitei sale, ti-
neri boieri din Bucures, ti în toalete pariziene. Turcii erau
pe atunci cu atît mai populari, cu cit toată lumea avea
să se plîngă contra brutalităt, ilor ruses, ti („Parizianul” ge-
neral Dannenberg, locuind la Hôtel de Paris, e însă lău-
dat), s, i aceias, i soldat, i zdrent, uit, i ai sultanului, cu ofit, eri
cari mincau ceapă verde s, i se scărpinau pe tălpi, fuseseră

500Guerre d’Orient. Voyage à la suite des armées alliées en Turquie,
en Valachie et en Crimée, Paris 1855, 2 vol.
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bombardat, i cu flori la intrarea în Bucures, ti de femei al
căror amestec li se părea lor mai curind un scandal.

Capitala munteană arată s, i mai multă căldură pentru
cei cît, iva francezi pe cari războiul îi adusese în cuprinsul ei.
„E, poate”, scrie Jouve, „un efect al afinităt, ilor de caracter,
de limbă s, i de civilit, ie care apropie de noi populat, ia româ-
nească, în ciuda distant, ei, s, i o fac să dorească din inimă
sosirea os, tirii noastre.”501 După balul coloniei franceze
vine al boierilor, s, i cîntăret, e pariziene nu sînt un lucru
neobis, nuit la Bucures, ti.

Austriecii sînt rău primit, i, cu except, ia coloniei ger-
mane. Pentru cererile lor mari: 600 de case pentru ofit, eri,
2 000 pentru soldat, i, pentru neprietenia lor, care stîrnes, te
conflicte, cu un italian, de pildă, cu un soldat francez, pen-
tru brutalitatea lor cu armata munteană502, pe care o atrag,
cu cavalerie cu tot, la Buzău, o despoaie s, i o trimet acasă.
Proclamat, ia lor la intrare e privită ca o jignire. Jouve a fost
de fat, ă la defilarea avangardei lui Coronini, compusă din
unguri, italieni, croat, i, poloni, fără a descoperi „cel mai
mic semn de entuziasm sau chiar de bunăvoint, ă reală”,
decît saluturi din obis, nuint, ă503. Omer trece în revistă,
cu Legiunea de onoare pe piept, pe „aliat, ii” sultanului, s, i
fostul dezertor croat dă, de silă, un banchet, căruia-i ur-
mează un bal la boierul Constantin Cantacuzino. Polonii
din armata turcească se t, in dus, mănes, te la o parte.

Restabilirea lui S, tirbei Vodă prin influent, a austriacă

501C’est peut-être un effet des affinités de caractère, de langue et de
civilisation qui rapprochent de nous la population roumaine malgré la
distance et lui font cordialement désirer l’arrivée de notre armée (II, p.
163).

502Despre rele tratamente În aceasta, p. 175 – Austriecii au avut să
întîmpine s, i o „antipathie naturelle pour la race teutonique”. (p. 215).

503P. 196-8.
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e rău privită. Pînă la sosirea lui, zăbovită de boală, din
Viena, demisionează Cantacuzino cu cei doi fii ai săi, unul
ministru de justit, ie, altul prefect de Ilfov, ca s, i Emma-
noil Băleanu s, i Alexandru Ghica zis Căciulă-Mare, Aristidi
Ghica s, i Ioan S, ut, u.

Bucures, tii nu-i plac deloc, afară doar de bisericile lui,
„charmants petits édifices”, s, i de unele case boieres, ti ase-
menea cu castelele din Frant, a. E „o adunare informă de
bogate magazine, de mizerabile bărăci, de locuint, i pri-
vate (hôtels), de monumente, de grădini, de locuri goale
(landes) s, i de băltoace, care ocupă un spat, iu aproape tot
as, a de vast ca s, i Parisul s, i cuprinde abia atît, ia locuitori
cît peninsula Lyonului”504. S, i el îns, iră dezgustat „străzile
neregulate, rău pavate, fără luminăt, ie s, i groaznic de mur-
dare (affreusement sales), în care se amestecă bivoli, t, igani
s, i porci înaintea bordeielor vecine cu palatele. Totus, i e
mis, care: „nici într-un alt oras, european cu o populat, ie
egală nu s-ar găsi atîta ostentat, ie s, i mis, care”505.

T, ara ea însăs, i nu se învrednices, te pe departe de ce i se
cuvine: „Ar putea să fie as, a de bogată ca Beauce s, i e mai
săracă (misérable) decît as, a-zisa Champagne pouilleuse.

Această societate însăs, i nu-i place călătorului. I s-a
vorbit de conrupt, ia ei, de lipsa ei de pietate reală. E aici s, i
Rusie s, i Bizant, . Noua civilizat, ie e „bastardă”. Străinii au
fost îns, elat, i prin laude mes, tes, ugite. „Trist popor, tristă
t, ară, cu adevărat; nu valorează cit ditirambele ce ni s-au
cintat în cinstea lor; e încă una din numeroasele decept, ii
ale literaturii înnebunite de Orient. On nous a surfait la
Valachie, comme la Grèce et la Turquie.”506

504P. 172.
505P. 173.
506P. 215.
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Des, i crede că „acest popor nu va putea mai mult ca
grecii să îndeplinească prin el însus, i regenerarea sa”4, zia-
ristul din Lyon recunoas, te că trebuie să se facă aici „un
mic stat neutru” sau să se ia alt protectorat decît al Rusiei.

În acest moment cetitorii francezi puteau cunoas, te
t, erile noastre prin volumul întins s, i cuprinzînd foarte fru-
moase plans, e, pe care li-l consacrase, în L’Univers, un tînăr
francez specialist în lucrurile Orientului otoman, care ve-
nise în 1848 ca să participe la noua cîrmuire, dar fusese
constrîns a părăsi principatul muntean, A. Ubicini.

Acest harnic scriitor, care întrebuint, a, sust, inut de sta-
tul român, răgazul bătrînet, elor sale pentru a lucra cu Gh.
Bengescu la o carte, bine informată despre Alexandru cel
Bun s, i mai apoi la o încercare asupra vechii istorii a ro-
mânilor, colaboră cu Chopin, cunoscutul scriitor polon, la
această scriere cu privire la „provinciile de origine româ-
nească, T, ara Românească, Moldova, Bucovina, Ardealul,
Basarabia”.

Ca adevărate memorii trebuie să se considere pret, ioasa
carte, redactată inainte de 1858, dată pentru care prevede
multe evenimente sîrbes, ti (II, p. 357), pe care o publica
la Paris în 1869, în a treia edit, ie, dedieînd-o socrului 6ău,
banul C. Ghica, fostul consul al Franciei în Bucures, ti, Eu-
gène Poujade, care, în legătură cu averea sot, iei sale, mai
cercetase t, ara în 1859 s, i în 1865.

Poujade însus, i s, i-a descris călătoria în cartea de fat, ă.
La sfîrs, itul lui iunie 1849 vine din Viena către Principate, si
anume prin Galit, ia, căci la Bistrit, a erau trupele revolut, ionarilor
unguri. În Bucovina constată că „spiritul de rasă s, i de
nat, ionalitate a păstrat toată puterea sa”, precum vechile
tipuri de romani s, i daci ale Coloanei lui Traian se recunosc
us, or la locuitorii de astăzi, în totul asemenea cu t, eranii
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italieni clin pînzele lui Léopold Robert. La Cernăut, i sînt
ulani rus, i s, i ofit, eri cari vorbesc frant, uzes, te. La Mihăileni
negot, ul se face cu piese austriece de argint, care nu mai
există în monarhie. Cu s, eisprezece cai ajunge ia Botos, ani,
unde ia dejunul cu lăutari la medicul italian care e agent
al Franciei. las, ul e văzut noaptea, cu podurile lui, cu pa-
latul făcut de Vodă Moruzi, dar nereparat, cu bisericile s, i
casele-i mari în grădini, „cea mai mare parte fără elegant, ă,
des, i au aspectul monumental”. „Oras, ul e slut, it de cartierul
evreiesc, în care mai mult ca 30 000 de israelit, i se îngră-
mădesc în colibi (bouges) hidoase, încunjurate cînd de un
noroi infect, cînd de un praf des”; mahalalele în genere au
„căsut, e păcătoase” (misérables huttes). Boierimea, care
stă la t, ară, culegind un venit de patru ori mai mare ca la
munteni, îi place: este în ei „ceva mîndru s, i feudal”507,
as, a încît vodă e numai primus inter pares. La curte nu se
îngrămădesc. Fat, ă de străini ei n-au nici empressement,
nici obséquiosité. [. . . ]

Sînt boieri vechi, unii la t, ară, cu bărbi, dar mergînd
în biete cărut, e, s, i boieri „agregat, i”, în mare parte oameni
cari au îndeplinit „funct, ii servile”. Pentru a-i face, Ioan
Sandu Sturza lua cîte patru sute de lei, as, a incit s-a ajuns
ca Moldova să aibă treizeci de logofet, i.

În jurul tuturor roiesc evreii, cătînd a scăpa de serviciul
militar, de dări s, i dorind „o cîrmuire mai blindă” (gouver-
nement plus doux), cu toată taxa specială s, i amenint, area
de expulzare. „Fiecare boier are azi evreul său, precum o
casă mare îs, i are ori îs, i avea un intendent, un preceptor
sau un abate.” Ei sînt croitori de dame, arendas, i, cîrciu-
mari. „Li se dă totul, pînă s, i bisericile din sate, ajunse în
mîinile lor magazii de unelte de plugărie sau de cereale.

507II, p. 437-43.
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În general sînt aspri pentru t, erani.” De aceea li se inter-
zice dreptul la pămînt. „Un sentiment atît de universal
s, i de adine înrădăcinat încetează de a fi o prejudecată ca
să merite a chema asupră-i luarea aminte a oamenilor de
stat.”508Moravuri deosebite despart pe evrei, cari, dealt-
fel, au toată libertatea cultului, de societatea cres, tină. La
Bucures, ti, unde sînt put, ini s, i aclimatizat, i, bancherii evrei
sînt primit, i în toate casele.

Peisagiul muntean ii pare deosebit, cu casele în coperis, urile
cărora s, i-au făcut cuib berzele s, i cu put, urile din stepă. E
„un spectacol impozant, sumbru, dar cu farmec”. După
Rîmnicul Sărat, printr-o regiune de cultură inferioară, la
Buzău, cu episcopie, seminariu, spital, supt cupole de tini-
chea văpsită verde, Poujade vede pe episcop „pe margenile
cerdacului, t, iind în mină o cîrjă groasă cu mînerul de ar-
gint s, i puind la cale socotelile lui cu t, eranii”509. Călătorul
a fost s, i pînă la Giurgiu, cu carantina-i nominală s, i la Rus-
ciuc.

Bucures, tii ii apar ca un oras, de contraste: palate s, i
colibe, echipas, ii de la Binder sau Clochez, cu vizitii în li-
vrea, s, i cărut, e ardelenes, ti cu opt pină la douăzeci de cai
s, i mînzi, arcce ale lui Noe; pe de o parte cai de rasă, pe de
alta bivoli greoi; elegantul de modă apuseană stă lingă as-
prul dac; albanezul cu bragă-s, i desface marfa lîngă vitrina
cu „friandises de Boissier et de Potel et Chabot”; călugări
fumează la cîrciumă cu lăutarii la ureche510.

Mai multe pagini sînt consacrate expunerii situat, iei
t, eranilor de la 1849 la 1857. Ei nu sînt s, erbi: la români nu
există, ca în regimul feudal, pămînturi nobile s, i pămînturi

508P. 446-7.
509P. 449.
510P. 449-50.
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nenobile. T, eranii cu cari a vorbit n-au nimic cu boierii
lor (la munteni se amestecă între mos, ieri s, i străini: Ober-
novici, Simici, Ghermani), ci cu administrat, ia rea. Unele
datine îi supără: de Sfîntul Nicolae sînt silit, i, astfel, să
aducă brazi la Bucures, ti511. Regimul fiscal al liudelor nu se
poate ment, inea după atîtea schimbări: satul Mogos, oaia a
ajuns a fi trecut numai cu jumătate de liude. Perceperea
impozitelor, de la 1843 înainte, se face abuziv: în loc de o
zecime adit, ională se iau patru. Impozitul funciar pe cate-
gorii ar fi mult mai drept. Azi venitul total muntean e de
s, apte milioane – capitat, ia dă trei –, însă s-ar putea ridica
s, i la douăzeci s, i unul512. Sînt 354 294 de familii rurale, care
dau capitat, ie cîte 30 de lei (= 11 franci); zecimile cresc pînă
la 100 de lei. Se adaugă s, osele, cu 6 lei ai datoriilor ruses, ti,
cei 3 pentru dorobant, i, cei 2 pentru s, coli, ceva pentru oaste.
Astfel, mai mult de la ei statul percepe 40 de milioane de
lei pentru s, osele, 24½ pentru rus, i, 5 pentru s, coli513.

Clerul îl interesează pe Poujade. Episcopii au un venit
de trei milioane de lei sau 130 000 de franci, din cari patru
s, eptimi pentru ei, mitropolitul Moldovei unul de 290 000
de franci, din cari cinci s, eptimi îi rămîn lui. Mănăstirile s, i
clerul indigen strîng anual 1 836 000 de franci.

A cercetat mănăstirile. În Moldova, Neamt, ul, unde se
clădea spital, s, i Secul, cu venit de 70 000 de galbeni: limba
grecească era înlăturată; egumenul vorbea ruses, te; cîn-
tările erau bune. La Agapia îl interesează staret, a cu cîrja
în mînă; e o mănăstire bogată, cu 120 000 de franci venit
anual, pe cînd Văratecul n-are decît 48 000. La munteni a
văzut Tismana, Bistrit, a, Arnota, Polovracii, Cozia, Dintr-

511P. 483 s, i nota 1.
512P. 488-9.
513P. 540-1.
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un lemn, Hurezii, unde egumenul Hrisant, din Ciclade,
trăies, te ca un cleric medieval, temut s, i stricat, ducînd la
biserică o t, iitoare nemt, oaică îngreunată.

A fost s, i pe la Căldărus, ani, pe la Pasărea, asistînd la
un parastas, la Ostrov unde a găsit – s, i atunci! – toalete
de Bucures, ti. Mănăstirile de t, ară au, spune el, un venit
de 3 976 000 de lei, din cari 900 000 merg la biserici s, i
la întret, inere. Statul luînd pentru el 1 800 000. Supt stă-
pînirea călugărilor greci, din s, aptezeci de lăcas, uri, stau
nu mai put, in ca 100 000 de familii de t, erani. Arendas, ii
se îmbogăt, esc adesea. Veniturile zlătarilor din Bucures, ti
sînt luate, astfel, pe s, ase ani, cu sprijinul consulatului ru-
sesc, de un funct, ionar, care dă 12 000 de franci pe an s, i
ia în loc 48 000. Cel care t, ine mos, iile Sfîntului Ioan de la
Focs, ani cîs, tigă s, i el destul514.

O clasă mijlocie propriu-zisă, privilegiată, nu există
încă. Ea se face în chip abuziv prin vinzarea făt, is, ă a false-
lor diplome de „neamuri”, bucurîndu-se de unele scutiri
fiscale în materie de patentă. Erau în T, ara Românească 6
919 mazili; de la 1842 numărul lor a crescut chiar. Se nu-
mără 25 514 familii de patentari, dintre cari 58 în bancă, iar
309 fac micul comert, s, i arenda; restul simulează această
calitate, fiind mes, teri sau simpli locuitori. Cîrciumarii din
Bucures, ti se socot la 4 000 pe lîngă cei 500 de debitant, i
felurit, i515.

Cunos, tint, ile lui Poujade sînt deosebit de bogate asu-
pra neamului românesc în toată întinderea lui geografică
s, i istorică. Nu s-au întrebuint, at pînă acum s, tirile pe care
acest fost consul la Ianina le dă asupra românilor din Mace-
donia, cu privire la cari aduce s, i mărturiile lui Pachymeres

514P. 460-6.
515P. 537–40. – Sînt s, i cifre date de Ubicini (p. 549).
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s, i Chalkokondylas. A fost, se pare, pe la Met, ovo, pe care-l
califică drept centru aromânesc, s, i pe la Călării (Kalarytes),
cu negustorii s, i lucrătorii săi în argint. E sigur că bărba-
tul de stat Coletti din Met, ovo a murit cu părerea de rău
că n-a putut libera pe ai lui. Caragunii cu măntăli negri,
ciobanii Pindului, au trecut cu turmele înaintea acestui
observator atent. S, tie că atît, ia dintre copiii lor învat, ă în
Italia s, i Germania, pe lîngă cei, mai ales din Zagora, ce
se as, ază în Principate. S, tie că, dacă există între macedo-
neni „grecomani”, majoritatea au sust, inut regimul turcesc
contrarevolut, iei grecilor516.

Ond arată mărturia lui Lüders despre ura nat, ionalităt, ilor
contra ungurimii, el îl face să adauge despre românii ar-
deleni, ce urmează: „Aces, tia sînt în stare de parias, i s, i for-
mează în Transilvania populat, ia cea mai nenorocită; ei
sînt acei cari, încă de la începutul insurect, iunii, au spri-
jinit armata austriacă s, i rus, ii au avut să se laude mult de
concursul lor pentru aprovizionări. Unirea lor cu ungurii
de la început ar fi schimbat totul”. „Fără proviziile pe care
le-am găsit în Principate”, spune generalul rus, „s, i fără
Iancu, căpetenia românilor din Ardeal, n-as, fi putut reus, i.
De aceea printre corespondent, ele pe care le-am prins, am
găsit scrisori de-ale lui Kossuth către Iancu, în c-are spu-
nea că ungurii se căiau că n-au t, inut în samă drepturile
frat, ilor lor români s, i că, în caz de succes, aces, tia ar putea
să as, tepte toate concesiile pe care le cereau. Românii sînt
foarte vrednici de interes, s, i am adresat în favoarea lor un
memoriu împăratului, care mi-a răspuns că nu putea să
intervie în acest domeniu, dar că transmisese memoriul
curt, ii din Viena”. „Austria s-a îndatorit a da românilor
drepturi egale acelor ale celorlalte nat, ionalităt, i, dar ei sînt

516II, p. 68 si urm.
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într-o înjosire desăvirs, ită.”517

A cunoscut bine pe Vodă S, tirbei, pe care nu-l iubes, te,
ca unul ce sust, ine interesele rudelor sale după sot, ie, Ghicules, tii.
L-a văzut cu doamna, jenat, asistînd la defilarea, în ziua de
1 septembre 1849, a turcilor trimes, i la căminuri, pe s, osea
la Băneasa. Domnul i s-a plîns pentru cîte suferea de la
comandantul turc Omer-Pas, a, care decora pe boieri direct,
nu prin stăpînitorul român, ca rus, ii. Poujade s-a bucurat
că fiii lui Grigore Vodă Ghica au refuzat decorat, ii de la
omul care cîndva li sărutase lor mîna, ca unor beizadele.

Cînd se află la Bucures, ti, încă de la 20 mai 1853, că
rus, ii vor trece Prutul, domnul muntean trimete la vecinul
său Ghica, pe care l-ar fi declarat „incurabil”, pe vărul său,
colonelul N. Bibescu, ca să întrebe ce atitudine să ieie.
Aceasta cu toate că ar fi dorit să capete, în locul lui Ghica,
s, i Moldova. La aparit, ia ocupant, ilor, S, tirbei îi serves, te fără
rezerve, rugîndu-se chiar de pas, ii dunăreni, prin maiorul
Nicolescu, să nu atace. Cum frecventa pe consulul englez,
al Rusiei. Halcinschi, care luase la Chis, inău instruct, ii de
la Gorceacov pune pe însus, i directorul de la Interne să-
s, i supravegheze print, ul. Consulul acesta rusesc aduce
ambilor domni instruct, ii de cum să se poarte cu turcii,
de la Nesselrode: nu se va da tributul, nu se vor trimete
curieri. Dar, pe cînd Ghica anunt, ă aceasta, cu deosebite
regrete, lui Res, id-Pas, a, S, tirbei păstrează tăcerea.

La intrarea rus, ilor în Bucures, ti se dă voie mitropolitu-
lui a-i binecuvînta, s, i vodă face întîi vizita generalismului.
Dar, cînd domnul comunică s, i lui Halcinschi îns, tiint, area
sa către ministerul rusesc că e silit a pleca, acesta aruncă
jos scrisoarea, calificînd hotărîrea lui S, tirbei drept un act

517P. 306.

904



de dus, mănie518. Scriind din nou lui Gorceacov despre
greutatea situat, iei lui, ministrul împărătesc cere o deci-
zie nestrămutată s, i nu primes, te pînă atunci o invitat, ie la
masă. Domnul nu poate anula, cum voia, întîia lui scri-
soare, s, i comandantul rus cere ca afacerea să fie tratată
în consiliul de minis, tri. Cînd Poarta îngăduie rămînerea
vasalilor săi, dar li cere, pentru 13 octombre 1853, tribu-
tul, cel muntean este oprit. Cu menajări, Gorceacov îi dă
atunci a înt, elege lui S, tirbei că e vremea să plece s, i, pe cînd
Ghica as, tepta altă hotărire turcească, vecinul său cere a
se ascunde vădirea în public a lucrului: el ar fi dispus să
dea un caracter provizoriu plecării sale la Viena s, i, deci,
să încredint, eze regent, a consilierilor săi. Îs, i rezervă s, i o
pensie lunară de 1 000 de galbeni, pe care ar fi întrecut-o.
La părăsirea postului său (13 octombre) el arată că o face
pentru că e împiedecat de a-s, i îndeplini datoria fat, ă de
suzeran.

La întoarcere turcii lui Omer, pentru motive pe care le
vom vedea, primesc rău pe S, tirbei, supt cuvînt că e supt
anchetă pentru administrat, ia sa. În zădar se ceruseră
onoruri pentru dînsul din partea lui Hess, care comanda
pe austrieci519.

Deosebitele influent, e străine exercitate pe atunci asu-
pra noastră sînt prezintate cu bogate amănunte. Urmă-
rind pe cea rusească încă de la 1829, se vorbes, te de războiul
încheiat prin pacea de la Adrianopol, de rolul la noi al pre-
zidentului Pahlen, persoană magnifică, de al lui Chiselev,
un nou lord Bentink, care a avut buni auxiliari în Mavros s, i
S, ut, u, de legile pe care aces, tia, plus Alexandru Ghica s, i Mi-

518P. 378 s, i urm., 392. – Scrisoarea către rus, i că rămîne, p. 392 nota
1.

519P. 248-9.
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hai Sturdza, le-au încorporat în Regulament, de rezervele
Port, ii fat, ă de această constitut, ie520. În 1848 se semnalează
influent, a lui Duhamel, venit din Egipt s, i Teheran, s, i asu-
pra unei părt, i din boieri, cari, dealtfel, s, i ei voiau reforme,
dar nu ca ale radicalilor. La izbucnirea revolut, iei, consulul
pleacă, dar Titov, ambasadorul t, arului la Constantinopol,
îi ordonă să cheme ostile împărătes, ti, pe care le oprise,
după cît se credea pînă atunci, Anglia521. Influentul consul
e un om rece, solemn, religios, de o purtare irepros, abilă522.

După convent, ia de la Balta-Liman, atitudinea Rusiei
fat, ă de noi e [. . . ] neiertătoare.

În octombre 1851 se cere din nou domnilor să plătească
datoria pentru os, tirile de ocupat, ie. Duhamel însus, i recla-
mase în acest scop, la 1848 chiar, două zecimi adit, ionale,
odată pentru totdeauna, pe care Adunarea Moldovei le s, i
votase, cea din Muntenia nefiint, ind în acel moment. Cum
turcii nu fuseseră îns, tiint, at, i, reprezintantul lor în Pinci-
pate, Faud, viitorul mare vizir, cere instruct, ii la Poartă,
de unde i se răspunde că nu e nimic de făcut, odată ce
boierii s-au învoit. Cererea se repetase în 1840 s, i Ghica se
opusese, iar rus, ii insistînd, el pretinsese fat, ă de turci ca
suma să fie trecută la datoria nat, ională. În 1851 se adăugia
cererea de a se întinde măsurile carantinare din Marea
Neagră s, i asupra Principatelor: [de] data aceasta, S, tirbei
supune chestia Divanului, iar Ghica discută numai asu-
pra chestiei. În 1852, în momentul cînd trupe ruses, ti se
adunau în Basarabia s, i trupe austriece în Banat, cel ditîi
trimite budgetul său, spre vedere, la Petersburg. Aceasta
pentru că se cerea de Rusia de la munteni 30 de milioane

520P. 528 s, i urm.
521P. 471 s, i urm.
522P. 450.
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de pias, tri (peste 11 milioane de franci), iar de la moldoveni
4 s, i jumătate (peste 2 400 000 de franci).

În acest an t, arul viind la Vosnesensc, Vodă Ghica dores, te
să-l poată saluta, s, i S, tirbei imită exemplul. Se capătă scri-
sorile care-i prezintau ca delegat, i ai sultanului. Dar Nico-
lae I-iu refuză a primi pe altcineva decît o solie de boieri
moldoveni. Nici fiul mai mare s, i ginerele lui Vodă S, tirbei
nu se bucură de favoarea primirii împărătes, ti. Ginerele
lui Ghica Mavrocordat e Intîmpinat nepoliticos de print, ul
Orlov, mustrîndu-l pentru acea scrisoare de recomandat, ie
a cării vină e aruncată asupra lui S, tirbei, pentru ca apoi
acestuia să i se făgăduiască o „pedeapsă”. Abia dacă mol-
dovenii sînt primit, i să asiste la o revistă militară pe care
o trece t, arul. Dar după un raport din Constantinopol ati-
tudinea se schimbă. Solii lui Ghica sînt primit, i a doua zi
s, i ret, inut, i s, i la masă, unde au locuri de onoare, Nicolae
I-iu mult, ămes, te, în persoana lui Gheorghe Ghica, dom-
nului moldovenesc, pentru administrat, ia lui s, i legăturile
cu cabinetul rusesc. Se recomandă de împărat „a se su-
praveghea tineretul”. A văzut el însus, i la Berlin, în capela
curt, ii, cum aces, ti tineri nu s, tiau să-s, i facă după cuviint, ă
crucea. Decît să se tot dea pas, apoarte pentru studii, mai
bine s-ar face s, coli în t, ară, ori s-ar trimete absolvent, ii la
universităt, ile ruses, ti. „Domnul poate fi sigur că nu vor
aduce cu ei, ca din Germania s, i din Frant, a, idei imorale
s, i subversive. Spunet, i-i în sfîrs, it că văd cu părere de rău
cum întrebuint, ează pe oamenii din 1848, pe tot, i acei sans-
culoti cari au tulburat linis, tea t, erii.”523 S, i se adauge că

523Il peut être sûr qu’ils ne rapporteront pas, comme de l’Allemagne
et de la France, d’idées immorales et subversives. Dites-lui enfin que
je vois avec peine qu’il emploie des hommes de 1848, tous ces sans-
culottes qui on troublé la tranquillité du pays; p. 367.
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împăratul a apăsat asupra cuvîntului sans-culottes. Iar,
deoarece trimesul Moldovei obiecta că Moldova e foarte
cuminte fat, ă de T, ara Românească, aceste cuvinte de o bru-
tală sinceritate ies, iră din buzele împărătes, ti: „Nu e nici o
comparat, ie cu Muntenia. Pe munteni nu-i pot suferi; ia
nis, te comunis, ti; dar pe moldoveni îi iubesc, s, i de aceea
sfătuiesc pe print, ul vostru să dea deoparte pe tot, i tinerii
aceia descreierat, i. Doresc să-mi urmeze sfaturile, căci,
altfel, m-as, vedea silit să fac rînduială eu însumi, s, i, dacă
trupele mele vor mai ocupa o dată Moldova, urmările vor
fi cele mai grele pentru t, ara voastră”.524

Armata rusească din 1853 pierde în trei luni 30 000 de
oameni, dar se reface pe urmă. Generalii cari stau în frun-
tea ei sînt înfăt, is, at, i în colori vii: Luders, strîns în uniformă,
curtezan fat, ă de femei, dar simplu, fără afectat, ie în vorbă,
modest în triumful lui ardelenesc, des, i lingus, itorii îi zic:
Zacarpat, chi (după Diebitsch, „Zabalcanschi”), Dannen-
berg e un om curat, de conversat, ie plăcută, de forme soci-
ale rezervate, dar îndrăznet, în fond; o dizgrat, ie nemeritată-
l împiedeca de a-s, i arăta toate însus, irile. Nepocoicinschi,
ofit, er de stat-major, înaintase răpede: la 1848 el intrase în
Muntenia cu gradul de căpitan.

În ce prives, te atitudinea populat, iei fat, ă de armata ru-
sească, se încercase un corp liber românesc pe lîngă dînsa.
Astfel apar în luptele din Dobrogea ocupată de rus, i „într-

524Pas de comparaison avec la Valachie. Les Valaques, je les déteste;
ce sont des communistes; mais les Moldaves je les aime, et c’est pour
cela que je recommande à votre prince de mettre de côté tous ces jeunes
écervelés. Je désire qu’il suive mes conseils, car autrement je me verrais
forcé d’y mettre ordre moi-même, et, si mes troupes vont encore une
fois occuper la Moldavie, les conséquences en seront des plus graves
pour votre pays; p. 369.
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o zi”, lîngă Măcin525, 5 000 de „stavrofori” noi, strîns, i s, i
de administrat, ia noastră, „cu subscript, ia egumenilor din
mănăstiri s, i a bogat, ilor proprietari greci”. Acest corp de
amestecătură, purtînd mîndru crucea pe chipiuri, nu era
în adevăr alcătuit decît de aventurieri greci, bulgari sîrbi,
t, igani, mici negustori ruinat, i, slugi gonite, bucătari fără
loc, unit, i prin nădejdea jafului sau ispita răzbunărilor per-
sonale. Pradă, violează, ori măcar trec prin oras, , în birjă,
trăgînd din pistoale. Din cauza lor polit, ia opres, te ies, irea
lumii noaptea în post. Ofit, erii lor, funct, ionari de la noi, au
aceleas, i apucături. După escesele săvîrs, ite acolo, la Măcin,
au fost trimes, i înapoi s, i austriecilor ocupant, i li-a revenit
sarcina de a-i dezarma526.

Pentru cunoas, terea personalităt, ii s, i atitudinii lui Omer-
Pas, a ca s, ef al armatei de ocupat, ie în Principate, cartea lui
Poujade e un izvor de căpetenie. Comandantul turc igno-
rează persoana domnului, el insultă pe boierul Plagino,
ginerele acestuia, care i se pare a fi un „Spitzbube”; la Bă-
neasa el trece în revistă mîndra soldat, ii turci trimes, i acasă.
Lîngă dînsul stă „sot, ia”’ lui, o săsoaică, din Ardeal, s, i el
cere să vie s, i soacra, căreia-i face toate onorurile527. Aceste
gesturi se explică prin planurile renegatului croat, care

525Cu acest prilej se vorbes, te de prezent, a în Dobrogea a cazacilor
necrasovt, i s, i zaporojani. Aces, ti din urmă, în număr de 20 000, veniseră
la 1772. Ultimul ataman, Vladchi, îi vînduse rus, ilor în 1828. Dus, i la
Marea Neagră, unii din ei, 6 000, revin supt turci, cîs, tigînd ca pescari
de la Tulcea la Rusciuc. Cît despre necrasovt, i sau lipoveni, ei părăsiseră
Rusia, din cauza prigonirilor religioase, la 1736, supt conducerea lui
Ignatie Necrasov, mort în Crimeea. Ai lui locuiseră, în număr de 5 000
s, i la Brusa, cu un ataman. Ei stau lîngă Tulcea, în „Sirichioiu”, Jurilovca
s, i Novoselo (p. 408–9).

526P. 406-7.
527P. 290 s, i urm., 296 s, i urm. – Sultanul, rechemîndu-l, îi dă ca

răsplată o mie de pungi (p. 308).
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spera să poată ajunge un fel de domn al t, erilor noastre.
„Unii au crezut că Omer-Pas, a, încunjurat de lingus, itorii
subalterni cari puseseră stăpînire pe sufletul său, plin de
iluzii asupra situat, iei lui personale, visase, în Principatele
unite, supt mina lui, o putere care ar fi avut asentimen-
tul Puterilor europene, aclamat, ia românilor, strălucirea
unei viceregalităt, i s, i durata pe care Dumnezeu ar fi dat-
o existent, ei lui.”528 Se schit, ează s, i eleganta siluetă a lui
Faud, tînărul turc occidentalizat, s, i a înlocuitorului său
Ahmed-Vefic, om distins – cum se s, tie, s, i un scriitor –,
căruia însă nu-i lipses, te hotărîrea. Populat, ia primes, te cu
flori s, i pe bas, buzucii închis, i de Omer la Ramadan529. În
armata turcească se deosebesc polonii: Mihai Czaykowski,
cavaler de Malta, traducător al lui Walter Scott, devenit
Sadîc-Pas, a, comandantul cazacilor otomani. La S, umla
el are supt ordine 600 din aces, ti cavaleris, ti, amestecat, i
cu bulgari, a căror uniformă arată unirea crucii cu semi-
luna. Alături de dinsul Wolanski devenise Rustem-Efendi,
intimul generalismului530.

În ce prives, te pe austrieci, venit, i cu gîndul de a rămî-
nea, ei sînt prezintat, i ca ocrotitorii lui S, tirbei – doamna,
adăugim noi, a dăruit s, i un steag armatei de ocupat, ie! –,
s, i vodă ceruse de la sultan scrisori pentru a putea fi primit
de Franz-Joseph, sosit în Ardeal531. Frica austriecilor era
de a vedea „trezirea unei nat, ionalităt, i pe care voiau să o

528Les uns crurent qu’Omer-Pacha, entouré de flatteurs subalternes,
qui s’étaient emparés de son esprit, plein d’illusions sur sa situation
personnelle, avait rêvé, dans les Principautés réunies sous sa main,
un pouvoir qui aurait eu l’assentiment des Puissances européennes,
l’acclamation des Roumains, l’éclat d’une vice-royauté et la durée que
Dieu réservait à son existence (p. 427).

529P. 422 s, i urm.
530P. 384.
531P. 307-8, 363.
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t, ie în hotarele unei lungi copilării”532. De aceea dorint, a
de a-s, i anexa t, erile dunărene, devenite focarul Renas, terii
nat, ionale. Sprijinită pe simpatia unor boieri bătrîni, Aus-
tria voia, după ce înlăturase pe rus, i, să nu întîmpine pe
calea dorint, ilor ei prestigiul turcesc. I se cere lui Omer
să nu înainteze în Principate, i se interzice să aresteze
spionii rus, i în Moldova, i se impută excesele săvirs, ite de
înses, i trupele croate s, i bănăt, ene. La Galat, i, generalul Au-
gustini permite rus, ilor de la Reni să vie pentru petreceri.
Mis, carea ofensivă plănuită de turcii strîns, i la Măxineni
e oprită de aceeas, i vigilentă gelozie533. Încercarea româ-
nilor de a lupta supt steagurile sultanului e interzisă din
acelas, i motiv.

Între austrieci s, i rus, i fusese odată, la 1828 – acest diplo-
mat ni-o destăinuies, te – planul de a pune capăt oricăror
sperant, e românes, ti, împărt, indu-s, i teritoriul nostru. „Aus-
tria a refuzat Rusiei să împartă Principatele cu dînsa cînd,
în 1828, T, ara Românească i-a fost oferită pină la Buzău.”
S, i aiurea: „Austria, luminată asupra pericolelor vecinătăt, ii
Rusiei, a refuzat să coopereze la o împărt, ire a Principa-
telor, în 1828, cu împăratul Nicolae, care-i oferea T, ara
Românească pînă la Buzău, pe o vreme cînd Frant, a era cu
totul favorabilă Rusiei s, i cînd Anglia arăta o indiferent, ă
foarte mare cu privire la Turcia”534. Românii au rămas deci

532Qui craignait elle-même le réveil d’une nationalité qu’elle voulait
contenir dans les lisières d’une longue enfance; p. 427.

533P. 428-33.
534L’Autriche refusa à cette Puissance (la Russie) de les (Les Prin-

cipautés) partager avec elle, lorsqu’en 1828 la Valachie lui fut offerte
jusqu’au Bouzéo, si elle voulait s’allier avec les Russes contre la Tu-
rquie. . . L’Autriche, éclairée sur les dangers du voisinage de la Rus-
sie, a refusé de coopérer à un partage des Principautés, en 1828, avec
l’empereur Nicolas, qui lui offrait la Valachie jusqu’à Bouzéo, à une
époque où la France était entièrement favorable à la Russie et où
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pe sama lui Joltuhin, care-i ura, s, i francezul află aceste cu-
vinte nobile pentru ca să arăte calea pe care se pot cîs, tiga
popoarele: „Nu pot, i face bine unui popor decît iubindu-l
sau avînd reputat, ia că-l iubes, ti”535.

Viitorul românesc nu poate sta, după dînsul, decît în
Unirea Principatelor. El s, tie că nu e o idee nouă. În Re-
gulamentul Organic chiar e cuprinsă, s, i prin identitatea
as, ezămintelor s, i prin „coburgesie”, prin recunoas, terea
cetăt, eniei dintr-un principat în celait. Dar „ideea Unirii
n-avu dezvoltări mai mari pînă la 1847, cînd ambit, ia unui
domn, de o parte (Mihai Sturza), s, i aspirat, iile nerăbdă-
toare ale tineretului, de alta, făcură să intre în lume ipoteza
de mare ducat daco-român. Ideea primă a Unirii Princi-
patelor apart, ine deci pasiunilor ambit, ioase ori patriotice,
care precedară s, i urmară mis, carea de la 1848. Această idee
era atunci eminamente revolut, ionară s, i, ca toate ideile
revolut, ionare, amestecînd ce e himeric cu ce e posibil, ce
e cutezător cu ce e generos, nu se oprea la hotarele pe
care tratate nenorocite, fără îndoială, s, i smulse prin ne-
dreptate, sau fraudă, dar consfint, ite de vreme, le-au dat
Principatelor. Ea trecea cu îndrăzneală Carpat, ii s, i Prutul,
despoind doua mari imperii de unele din provinciile lor.
Totus, i ideea revolut, ionară nu era cu totul gres, ită. Punctul
său de plecare era adevărat în sine, nobil, uman, pentru că
era vorba de a se uni supt un singur sceptru s, apte sau opt
milioane de oameni cari vorbesc aceeas, i limbă s, i profe-
sează mai tot, i aceeas, i religie536”. El însus, i, Poujade, a fost

l’Angleterre montrait une indifférence bien grande à l’égard de la Tu-
rquie (p. 504, 519).

535L’on ne peut faire du bien à un peuple qu’en l’aimant ou en ayant
la réputation de l’aimer (p. 528).

536L’idée de la réunion n’eut pas de plus grands développements
jusqu’en 1847, où l’ambition d’un hospodar, d’une part, et les vives as-
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propunătorul încă din 1849 al acestei îndepliniri nat, ionale:
„Principatele T, erii Românes, ti s, i Moldovei aspiră de mult
a deveni o nat, ie unită. Încă de la 1849, autorul acestei lu-
crări, lovit de această tendint, ă, li dădea numele de Belgia
a Dunării, s, i de la 1853 încă el propunea ca una din cele
mai bune solut, ii part, iale ale chestiei Orientului să le con-
stituie ca stat neutru s, i independent supt sceptrul unui
print, străin”537. S, i aiurea: „Un viitor apropiat va da fără
îndoială satisfact, ia dorint, ilor românilor s, i dreptate ace-
lora cari. Încă de la 1853 s, i în momentul cînd rus, ii treceau
Prutul, declarau că Unirea Principatelor era unul din mij-
loacele cele mai puternice pentru a asigura pacea viitoare
a Europei. Nu pregetăm a spune că încă din acea vreme
am propus Unirea principatelor Munteniei s, i Moldovei
supt un print, străin ca solut, ia care putea să garanteze mai
bine echilibrul european”538. E adevărat că, mai de curînd,
„un om de stat francez care a jucat un rol foarte însem-
nat (considérable) supt monarhia din iulie s, i care a făcut

pirations de la jeunesse, de l’autre, firent entrer dans le monde des
hypothèses de Grand-Duché daco-romain. L’idée première de la réu-
nion des Principautés appartient donc aux passions ambitieuses ou
patriotiques qui précédèrent et suivirent le mouvement de 1848. Cette
idée était alors éminemment révolutionnaire, et, comme toutes les
idées révolutionnaires, mêlant le chimérique au possible, le téméraire
au généreux, ne s’arrêtait point aux frontières que des traités, malheu-
reux, sans doute, et arrachés par l’injustice ou la fraude, mais consacrés
par le temps, ont données aux Principautés. Elles passaient audacie-
usement les Carpathes et le Pruth, dépouillant deux grand Empires
de quelques unes de leurs provinces. Toutefois l’idée révolutionnaire
n’était point entièrement fausse. Son point de départ était vrai en soi,
noble, humain puisqu’il s’agissait de réunir sous un même sceptre sept
ou huit millions d’hommes qui parlent la même langue et professent
presque tous la même religion, p. 503.

537P. 351.
538P. 505.
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mari sfort, ări ca să consolideze stabilirea lui Mehmed-Ali
în Egipt, a venit în ajutor Puterilor care combat Unirea
Principatelor Munteniei s, i Moldovei într-un singur stat
s, i care declară că vreau să se opuie din toată puterea lor
în interesul Imperiului otoman”. Într-un „document pu-
blicat de ziarele belgiene s, i care a atras atent, ia oamenilor
politici”, acelas, i spune că aceasta ar aduce împărt, irea Tur-
ciei s, i ar pregăti aliant, a contra Franciei: cel mult li s-ar
putea da funct, ionari turci cu idei europene. Dar Poujade
constată că în acel an 1853 tot, i ai nos, tri voiau statul unit,
neutru, supt protect, ia Europei. S, i turcii, chiar, nu erau
tot, i protivnici acestei idei. Căci un om de stat spunea
scriitorului încă de la 1850: „Sublima Poartă ar trebui să
pîndească s, i să prindă (saisir) cu dibăcie prilejul de a face
să se garanteze autonomia Principatelor supt suzeranita-
tea ei de către toate Puterile Europei”. Capabile a strînge
o armată de 60 000 de oameni, t, erile noastre ar fi putut
scoate la 1853–20–30 000 la paza Prutului539.

Cum se vede, s, i aici baza e ideea unităt, ii etnice s, i cul-
turale, care trebuie să aducă unitatea politică a poporu-
lui românesc. S, i aici silint, ile în această direct, ie ale noii
generat, ii sînt îndeosebi pret, uite, înfăt, is, îndu-i-se în scri-
sul ei o bună istorie contemporană a românilor. Pe lîngă
compilat, ia istorică făcută inteligent se dau s, i statistici
utile540.

Dintre scriitorii mai vechi, Vaillant dă bune traduceri
din românes, te, culegînd s, i bucăt, i rare, ale lui Cuciureanu
sau Faca, în Poésies de la langue d’or (Paris; 1851; cu o

539P, 500, 503, 505-6, 515-7.
540După documente oficiale se fixează exportul la patru milioane

de hectolitri, valorînd treizeci de milioane de franci, afară de exportul
vitelor: 15 milioane, al sării: 2 800 000, linii, pieilor, săului, etc.: 58 800
000 – Moldova fiind reprezintată cu o treime.
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dedicat, ie amintirii lui Ronsard). Apoi el tratează despre
turci s, i rus, i într-o bros, ură din 1854 (Turkie et Russie, en
réponse à la lettre d’un anonyme) s, i, în sfîrs, it, el trece
de la dedicat, ia către sultan a acestui opuscul la elogiul
print, ilor Ghicules, ti într-un mic studiu pe care-l publică
Archives générales în 1856 (Les princes Ghika, hospodars
de la Moldo-Valachie).

Să nu uităm pe „profesorul de literatură franceză din
Bucures, ti”, Alfred Poissonnier, care se ocupă însă exclu-
siv, la 1855, de liberarea t, iganilor de la noi (Les esclaves
tsiganes dans les Principautés Danubiennes).

Ideea regatului român, sprijinit pe o armată de 10 000
de oameni pentru moment, capabili de a se ridica s, i la 60
000 – s, i, anume, ostas, i buni, căci pandurii întrebuint, at, i
de rus, i în ultimul război s-au dovedit mai de ispravă de-
cît „o puternică divizie rusească” – o prezintă la 1838 s, i
un anonim „M. de M.O., agent diplomatic”, în bros, ura
lui, apărută la Paris, Poids de la Moldo-Valachie dans la
question d’Orient, coup-d’oeil sur la dernière occupation
militaire russe de ces provinces.

Ulysse de Marsillac, multă vreme profesor universitar
s, i al s, colii militare la Bucures, ti s, i autorul unei Crestomat, ii
franceze, dădea la lumină în 1869, cu o dedicat, ie către
Principesa Elisabeta, „notele lui de călătorie” (din 1853; la
1851 a cunoscut întîi, la Paris, români, care-i cîntau arii de
ale noastre), de la Pesta la Bucures, ti541, la care va adăugi
la 1877 un Guide du voyageur à Bucarest, pe care-l vom
analiza în acelas, timp.

541De Pesth à Bucarest, Notes de voyage, Bucures, ti (1869). A scris,
pe lingă Leçons de littérature, s, i Lettres à Théagène care nu se pot găsi.
N-am putut găsi nici Études sur la Roumanie, Bucures, ti 1871. Se s, tie
că el a publicat de la 1861 la 1866 La voix de la Roumanie, apoi Journal
de Bucarest.
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Scriitorul are o adevărată iubire pentru acest „pămînt
binecuvîntat” unde s, i-a găsit o a doua patrie încă de s, aisprezece
ani s, i pe care ar îi vrut să-l prezinte într-o vastă operă
de caracter „enciclopedic”, ori, cum spune aiurea, într-o
colect, ie de poves, ti s, i cîntece, ca ale lui Clemens Brentano
pentru germani, în care „ar pune sufletul nat, iei”. Nea-
vînd răgaz pentru atîta, el va prezintă numai, într-o formă
us, oară, cît trebuie pentru a atrage atent, ia asupra „viet, ii
intime”, a înfăt, is, ării „s, esurilor, văilor, munt, ilor”, asupra
mănăstirilor necunoscute.

Pentru aceasta el pornes, te de la o largă concept, ie a
României. Ea e „toată t, ara locuită de neamul românesc”:
pînă s, i îndepărtata Macedonie e T, ara Românească deplină.
El e sigur chiar că „viitorul va rezolvi chestia arzătoare
care e unificarea tuturor acestor provincii, supuse azi la
stăpîniri deosebite”. Dar adauge – s, i e un om cuminte –:
„tot ceea ce adevărat, ii prieteni ai românilor pot să li dea ca
sfat e să se facă vrednici prin moravurile s, i as, ezămintele
lor de rolul la care sînt chemat, i. În starea în care se află azi
lumea, imperiul va apart, inea celor mai buni: «C’est aux
meilleurs qu’appartiendra l’empire»”.

Foarte frumoasă caracterizare generală a osaturii de
munt, i, a liniilor s, erpuitoare de ape. Un amfiteatru făcut
parcă anume pentru ca „poporului căruia i s-a refuzat
orice putere de invazie, să i se dea în schimb toată puterea
de rezistent, ă”.1 S, i în această aptitudine defensivă Mar-
sillac vede înainte de toate muntele, pe care-l glorifică,
pentru rolul lui istoric.

„Natura a făcut din România o t, ară superbă (magni-
fique). Oamenii au stricat-o mult.” S, i el descrie Dunărea
„largă, adîncă, măreat, ă”, „vastele s, esuri goale, monotone,
fără altă poezie decît aceea a singurătăt, ii s, i întinderii lor”,
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„pustiul” în care se înfig put, urile cu cumpănă s, i pe care
se ridică hanurile cu lăvit, i acoperite de rogojini s, i scoart, e,
cu palanul pe care se usucă ramurile culese primăvara: la
sunetul diblelor lăutăres, ti t, eranii beau, iar călătorului i
se întind „ouă proaspete s, i pui slabi”, fără pîne, dar cu
cafea s, i tabac cît de mult. Apoi t, inutul de dealuri s, i munt, i.
„Păduri seculare acopăr povîrnis, urile, s, ivoaie se strecoară
ca fire de argint pe mus, chiul stîncilor, mănăstiri îs, i ridică
metalicele cupole între desis, urile de verdeat, ă” s, i cîntecul
păstorului încunjură cu vraja lui.

Se îns, iră toate aspectele drumului pe Dunăre cu ci-
fre de întindere s, i adîncime, citînd s, i cutare articol al lui
Jules Michel în Journal de Constantinople, pornind, îna-
inte de navigat, ia cu aburi a lui Szechényi, de la încercă-
rile din 1827 ale englezilor Andrews s, i Pritchard s, i amin-
tind concurent, a încercată contra austriecilor de compa-
nia franceză care a creat linia Belgrad-Delta; nu lipsesc
note asupra barei care azi stă în calea avîntului nostru
economic: cartea lui Engelhardt, fost membru al Comi-
siunii dunărene, ajută s, tiint, a profesorului de literatură
franceză. Îs, i amintes, te de hanul de la Ors, ova, de t, igancele
mai interesante decît conat, ionalele lor, zise caraques în
a lui Frant, ă de sud, de pachetul de cîrpe ambulant care
sînt turcoaicele. Din cauza primejdiei de la Port, ile de Fier
a trecut în zdruncinătoare cărut, e pasagiul de la Ors, ova
la Severin, Ada-Calè e descrisă după „un călător român”,
al cărui nume l-am fi dorit, căci notele sînt bine prezin-
tate. Călătorul de odinioară, din toamna anului 1852, a fost
primit la Severin de prefectul ce era atunci Nicolae Nicu-
lescu; profesorul laudă oras, ul nou s, i „drăgut, ele provinci-
ale” care-s, i iau înghet, ata lîngă turnul din evul mediu, al că-
rui rost nu-l descopere istoricul improvizat; odată era aici
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numai chios, cul lui Niculescu însus, i, fintîna de formă ve-
che, t, igăncus, ele care „exercitau asupra lui o fascinat, ie stra-
nie” – s, i el încearcă a-i analiza motivele. Alături erudit, ia
arheologului Froehner asupra podului lui Traian.

În calea spre Giurgiu, fără locuint, i, viitorul istoric al
armatei românes, ti va creiona pe grănicerul în cuibul lui cu
cerdac, ies, ind ziua pentru a saluta steagul vasului austriac
s, i îngînînd urîtul nopt, ii cu poves, tile bătrîne ale rasei lui.
Îs, i amintes, te s, i de Ischender-beiu Ilinski, viteazul bet, iv
care a bătut pe rus, i în 1853. S, i alte amintiri ale Războiu-
lui Crimeii. Pentru antichităt, ile din Romanat, i îi serves, te
Anuariul francez al Munteniei publicat în 1842 de colone-
lul aghiotant Morel de Blaremberg (interesantă observat, ia
că la Celeiu s-au găsit toate monedele imperiale de la Tra-
ian la Heracliu542). La Corabia, redeschizîndu-se portul,
s-a cerut lui Cuza Vodă să i se dea numele lui; el însă a
preferat pe al „bătrînului” Mircea. Se face un larg loc icoa-
nei malului drept, cu minaretele care samănă cu luminări
albe acoperite cu un „éteignoir”. Ni se dă s, i numele ace-
lui prieten al lui Marsillac, fost secretar al pas, ei din Vi-
din, care a scris romanul Rosalie, „carte frumoasă, căreia
nu li-au lipsit sufragii eminente”543. Ange Pechméja. La
Nicopol se înseamnă turnul bisericii catolice, unde stă un
episcop de care atîrnă credincios, ii latini din fostul princi-
pat muntean. În cale, se dă un loc larg descrierii rîurilor,
intercalîndu-se la Jiu s, i cîntecul Jiianului. La Zimnicea se
trezes, te amintirea unei diminet, i de toamnă cet, oase în de-
părtatul an al venirii prin aceste locuri, precum la Giurgiu
sentimentul de izolare pe care l-a simt, it părăsind odată
cu vaporul austriac s, i civilizat, ia apuseană: nici trăsuri,

542P. 73.
543P. 78.
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nici hamali, izolarea într-un pustiu sălbatec s, i, noaptea,
absolut întunecos. Dar oras, ul, nou, e destul de plăcut, cu
acea regularitate de clădire pe care i-au impus-o rus, ii.

Pentru drumul la Bucures, ti se descriu bras, ovencele
cu doisprezece pînă la cinsprezece călut, i s, i cărut, ele cu su-
rugiul pitoresc pe care nu s, tiu cine – spune Marsillac – se
gândise a-l îmbrăca frant, uzes, te. Pe alături, cărut, e de lux
cu plăci de aramă s, i coviltir de piele s, i „berlina” cu opt cai a
celor bogat, i, cari-s, i au s, i magnificul arnăut. În noua carte
a aceluias, i apare s, i birja. La Daia bordeie cu coperis, ul de
stuh, fără împrejmuire, „sat în zdrent, e”, în care copiii se
îmbracă doar cu o rază de soare. Călugărenii glorios, i cu
cele cinci mlăs, tini pline de broas, te (s, i aici un fragment
din vechea povestire franceză a lui Kogălniceanu). „Nici
o piatră, nici o bucată de bronz, nici o inscript, ie”, des, i
era vorba să se ridice un monument. Se dă însă pisania
crucii lui S, erban Vodă, a cării traducere, după nesigura
versiune franceză, ar fi aceasta: „Această sfîntă s, i de viat, ă
făcătoare cruce ridicatu-s-au de prea-înălt, atul s, i slăvitul
domn S, erban Cantacuzino Voevod. . . al acestui frumos
s, i minunat pod care însus, i el s, i fiul său iubit Gheorghe
Voevod. . . la rădicarea sa pe apa Neajlovului. . . s, i cu bo-
ierii săi. . . , pentru ca s, i măriei sale să-i fie în veci bună
amintire s, i recunos, tint, ă, lui s, i doamnei Maria, sot, ia sa, s, i
dumnealor fiilor săi; s-a făcut acest pod s, i această cruce
domnească s-a rădicat în al patrulea an al domniei sale,
anul de la Facerea Lumii 7191 (1683), luna lui octomvre 14
zile”, adăugindu-se numele ispravnicilor Radu Năsturel s, i
Badea Bălăceanu. I se pare, străbătînd astfel un drum ca
acesta, că de la Paris la Bucures, ti sînt trei veacuri.

Studiul lui Berindei în Revista Română, îl ajută să dea
una din acele priviri istorice cu care prea adesea îs, i umple
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paginile; se citează s, i bros, ura despre mănăstiri a lui Ioan
Brezoianu. La Mihai Vodă, amintirea balului dat genera-
lului Sébastiani s, i a res, edint, ei lui Grigore Dimitrie Ghica,
fiind apoi vechiul palat, spital militar, s, coala lui Davila,
s, coala militară, ateliere s, i magazine ale armatei, cazărmi:
„Cine s, tie care-i va fi destinat, ia viitoare?” Nu putea bănui
Arhivele statului. Jos se întinde o baltă înverzită: deasupra
părăsire s, i o atmosferă de muced; de pe feres, tile mărunte
însă cea mai splendidă vedere asupra oras, ului: noaptea,
supt luna plină, romanticului autor îi vine să plîngă.

Dintre biserici el pomenes, te cea dispărută, a doamnei
Bălas, a, la intrarea podului Galit, ei, distrusă de cutremur
în 1838, pentru a fi refăcută de Safta Brâncoveanu, năs-
cută Bals, ; cu înfăt, is, area ei de cetate gata de luptă, Radu
Vodă, tot as, a de energic defensivă, dar avînd supt poarta
de intrare o zugrăveală cu copaci care desplace francezu-
lui. Atinge Sf. Ecaterina, care pe atunci se pare că nu-s, i
schimbase aspectul, Slobozia, pe Podul Beilicului, cu cru-
cea de biruint, ă a lui Leon Vodă, mitropolia, reparată la
1834, cu chipurile ctitorului Constantin Basarab s, i Radu
Leon, cu clopotnit, a purtînd stema arhiepiscopală, cu larga
privelis, te pe care o mijloces, te544, Sf. Gheorghe, a cărui mă-
năstire a ars în 1847 (semnalează „frescele” lui Lecca), Cur-
tea Veche, unde s-a încoronat Vodă Bibascu, Cret, ulescu,
cu chipuri ctitorices, ti, zugrăvită din nou de Tătărăscu,
Sărindarul, aleasă pentru nunt, i s, i îngropări (cimitirul
a dispărut de put, in), Sf. Nicolae din Lipscani, refăcută
după cutremur în 1804 s, i din nou transformată în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Apoi biserica Doamnei
cu „murdarul culoar” păstrat pînă azi. Biserica cu sfint, i,

544Nu s, tiu ce e „planul oras, ului Bucures, ti, făcut în secolul al XVII-
lea”, pe care-l citează; p. 129. Cunoas, te pe Pavel de Alep s, i pe Recordon.
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Colt, ea, Oltenii cu amintirile de la 1821, reconstruită de
Grigore Vodă Ghica, Dintr-o zi, arsă în 1825 s, i refăcută de
un stolnic Stancu în 1828, Sf. Spiridon Nou, din 1858, cu
picturi tot de Tătărăscu, păstrînd tuiurile Ghicules, tilor,
Sf. Spiridon Vechiu, tot as, a de închisă, Sf. Apostoli, cu
case proaste în jur. E s, i Stavropoleos, remarcată pentru
sculpturi, Sf. Ioan, Zlătarii, refăcută, s, i cu zugrăveală de
Tătărăscu – biserică a Bobotezei –, cele două Biserici Albe,
Sf. Elefterie, unde se fac rugăciuni „pentru pacea famili-
ilor”. Nu se uită Batis, tea, din 1666, arsă la 1690, refăcută
la 1812, din nou mistuită de foc la 1847, dreasă la 1850, cu
predica în românes, te, biserica luterană, care ar fi din 1550,
cu acte s, i privilegii din 1726 s, i 1751. cea calvină pentru ai
lui Tököly, supt Brâncoveanu, reluată în 1821, bisericut, a
bulgărească din str. Vergului, biserica armenilor, de la
1781 (peste una de lemn refăcută, trei tablouri de Lecca).
Pe larg se vorbes, te de Cotroceni, cu zidurile de încunjur
fără feres, ti, cu curtea părăsită, cu palatul domnesc, cu par-
cul plantat de curînd. Sfintul Anton, în curtea pus, căriei,
arde în 1835. În împrejurimi, Cernica, Pasărea, Ciorogîrla.

Din clădirile profane, descriitorul nu pret, uies, te pala-
tul, ca fiind fără stil545. Aici a fost casa Golfescului, care,
mehmendar al mitropolitului Antim, depus, l-ar fi îne-
cat, acoperind pentru totdeauna de blăstăm tot neamul
lui, apoi clădirea din 1815 a lui Dinicu Golescu, care de-
clară mîndru că „zides, te pentru viitor”, instalînd primul
biliard în sala cea mare, făcînd să cînte în salon banda
lui de lăutari pe cari i-ar fi împrumutat la 1821 Alexandru
Ipsilanti pentru eteris, tii lui, s, i pregătindu-s, i un atelier
de tîmplărie. De la dînsul clădirea trece la baronul Sakel-

545Res, edint, a vechilor domni, spune el, a trecut de la Dealul Spirei la
Mihai Vodă, la Sf. Sava, la casa Lahovari s, i Bossel (Guide, p. 68).
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lario, la stat, Ghiselev instalînd aici vornicia s, i guvernul
muntean făcîndu-s, i corpul de gardă. Cu Alexandru Ghica
devine palat s, i postelnicie, pe cînd Bibescu se duce în casa
brâncovenească pe care noi am distrus-o după ce fusese
institutul bacteriologic, la palatul vechi fiind numai ce-
remoniile. Guvernul revolut, ionar din 1848 se instalează
aici s, i după el căimăcămia, pentru ca apoi Vodă S, tirbei să
stea în casa lui proprie, dincoace fiind „batalionul model”
al lui Macedonschi s, i Culoglu. Devenit caimacam, fostul
domn Alexandru Ghica revine la casa cea veche, care e
după dînsul casa secretariatului. Restituirea rostului de
odinioară se datores, te lui Cuza Vodă, care suprimă însă
recept, iile săptămînale. Înfăt, is, area supt Carol I-iu, care
introduce sculpturile în lemn ale lui Stohr, e prezintată
amănunt, it546.

Turnul Colt, ei există încă, aproape ruinat. Dar s-a dărî-
mat casa veche a agiei de pe turnul căreia, fois, orul de foc,
pompierii strigau la fiecare sfert de ceas: Ce veste?, răspun-
zînd: Bună pace! Apoi fois, orul de la Cavafi, lîngă biserica
Sfîntului Gheoruue, răsturnat de furtună, în 1823, cel ridi-
cat de Grigore Ghica lîngă Sf. Constantin. Dintre vechile
case boieres, ti se ment, ionează a Dudescului, din care ră-
măseseră „frînturi de ziduri, foarte groase s, i foarte înalte,
din enorme cărămizi: feregi mărunte, ca horbotele de Ma-
lines, amestecă grat, ia lor vie acestei fort, e moarte; ele se
joacă la vînt, între deschizăturile ruinei”547. La Colintina,
cu balurile de odată ale Ghicules, tilor, domnes, te ruina. În
casa lui Ion Bălăceanu, cu grădină mare, se as, ază arhivele.
Se laudă clădirea, în pret, de 1 200 000 de franci, ridicată
pentru Universitate de Alexandru Orăscu, de la 1856 – la pu-

546S, i un peisagiu românesc, de Emil Velkers, din Düsseldorf.
547Voyage, p. 119.
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nerea pietrei fundamentale asistă comisia internat, ională
– pînă la 26 decembre 1869, pe locul mănăstirii Sf. Sava,
clădită de pîrcălabul Andronachi s, i închinată la Sf. Sava
din Ierusalim, apoi refăcută de Brîncoveanu cu ajutorul
lumînărarului Sterie, care pune, la 20 iunie 1709, piatra
s, colii.

Profesorul francez cunoas, te perfect Bucures, tii în toate
colt, urile. El va vorbi deci de mahalaua boierească a Batis, tei,
cu casele fără gust, întrebuint, înd pretent, ios materiale in-
ferioare, de Lipscani, cu „Societatea Financiară Română”,
cu băncile Poumay (1853), Ghermani, Halfon, de „livezile
gospod” de care-s, i mai amintea poporul că se întind pînă
la biserica Curtea Veche, de Cis, meaua Ros, ie, de Cis, megiu,
unde burghezia-s, i da întîlnire, de fîntîna de la Filaret, de
cis, meaua Mavrogheni, de s, oseaua în care se întîlnesc cele
mai luxoase echipagii cu carăle încete ale t, eranilor, de
Herăstrău cu petrecerile ascunse, de Zamfir. Prin bălt, i
s, i gropi, în iarna teribilă, coconit, ele sînt duse la bal pe
scînduri întinse de rîndas, i, la lumina felinarelor, cărate în
brat, e, cu scutirea atentă a rochiilor. Iar, în împrejurimi,
va descrie, în colori foarte variate s, i vii, Băneasa, fosta
mos, ie a jupănesei Banului Dumitrachi Ghica, turnul ei
cu moară, îngrămădirea de lume care vine primăvara să
audă cîntîndu-i cucul. Iată boieri de modă veche, al că-
ror costum, pe care l-a văzut francezul s, i la un oarecare
S, tefănescu, îl descrie amănunt, it, tineri cu jambiere, tu-
nică strînsă s, i brandenburguri de aur, pînă la cortul alb
cu ciucuri de mătasă ros, ie s, i sofale al lui vodă, pînă la sca-
unele cu grifoni aurit, i ale doamnelor, pînă la soitarii cari
fac glume de bufoni, la vînzătorii de pastile înviorătoare,
cu note arhaice asupra muzicei turces, ti a domniei s, i între-
cerii tineretului boieresc la gerid, pe cînd alături se întinde
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hora. La Măgurele, proprietatea familiei Oteteles, anu, e
admisă s, i lume străină, în frumosul parc. La Mogos, oaia, a
lui Nicolae Bibescu, se dau uneori petreceri în grădină.

Cum era firesc, fiind dat planul lucrării, se îns, iră ot, elele:
Hugues, Grand Hôtel, Concordia, Boulevard, de France,
Lazăr, Oteteles, anu, Pesta, Hôtel d’Orient, Budis, teanu, Ca-
racas, Fieschi, Patria, Londra, Moldo-Român, Gabroveni,
Avram, Simion Neubauer, Rusia, Hôtel Gerin s, i vechiul
han Manuc. Ca restaurante, Guichard, Ras, ca (Hrěka), ca
grădini: Stavri, Union, Cret, u, Giuvara, Văraru, Viis, oara,
Anton, S, ăpcaru, Alexe etc.548 Apoi cofetăriile: Caps, a, elevi
ai lui Boissier, Fialcovschi, Giovanni, cafenelele: Briol, La-
bes. O încercare de café-chantant, fără succes, la Grădina
cu cai. Cluburi: Român, Tinerimea, Francez, al Uniunii
liberale. Pentru a vorbi apoi de simplele hanuri s, i de res-
taurantele în plin aer cu mititei gata pregătit, i, pe cînd la
han puii de găină trebuie uneori vînat, i în curte de cînii
proprietarului.

Ziaristul, scriitorul se interesează de tot ce prives, te
viat, a intelectuală. Astfel institut, iile s, tiint, ifice sînt prezin-
tate cu amănunte. Aflăm de acolo multe lucruri nouă. La
teatru se relevă darurile aristocrat, iei celei vechi: 2 000
de galbeni prin testament al lui Constantin Manu, 1 000
de pias, tri ai lui Constantin Răsti pentru tipărirea piese-
lor, 18 000 alt, ii ai lui Ioan Cîmpineanu. De la „vasta s, ură”
de pe la 1850 în Strada Nouă, cu o curte murdară s, i lojile
cu lumini de său, cu două sobe fumegînde s, i scena fără
mas, ini, la noua zidire din iarna lui 1852, „una din cele
mai plăcute din Europa după sălile monumentale”. Se
dau reprezintat, ii s, i concerte s, i la Bossel], la Slătineanu,
mai cercetată pentru baluri mascate, la Ateneu. La mu-

548Guide, p. 28 – 9.
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zeul de pictură se semnalează tablouri care nu mai există:
de la Eforia s, colilor s-au adus portretele lui Lambru Pho-
tiade, lui Neofit Duca, lui Ienăchit, ă s, i Iancu Văcărescu,
lui Poteca, ale mitropolit, ilor Dionisie Lupu s, i Nifon, ale
domnilor Alexandru Moruzi s, i Grigore, Dimitrie Ghica. Se
caracterizează opera lui Lecca, lui Aman, lui Stăncescu, lui
Grigorescu. – cu multă pricepere –, a desemnatorilor Szat-
mari s, i Trenk549. Se laudă măsura din 1864 a ministrului
Nicolae Cret, ulescu, creînd biblioteci s, colare s, i comunale,
care nici azi nu există. Se atrage atent, ia asupra gîndului
lui Davila, care s, i-a clădit o casă ca în Pădurea Neagră,
de a face împrejur o grădină botanică – s, i cu animale –,
în care s-ar cultiva pentru spit, erii plante medicinale. Se
relevă pretutindeni init, iativa franceză, ca a lui Godillot s, i
Berthou în clădiri de utilitate publică ori propunerea lui
de a se face grădina Ateneului.

Acest străin are însă s, i o adîncă înt, elegere a viet, ii popu-
lare. O prezintă în serbătorile ei: vicleimul – cel domnesc
de pe vremuri, cu gardă de arnăut, i–, păpus, ile, steaua, co-
linda, de Anul nou, Sorcova, Vasilca, Boboteaza, Pas, tile.
Descrie grădinile cu dulap s, i petrecerile pe iarbă verde.
Cunoas, te instrumentele lăutarilor, pe cari i-ar vrea în ve-
chiul costum: cobza, naiul, „canonul”, cimpoiul, fluierul,
daraua, buciumul, drîmba. După Alecsandri prezintă ge-
nurile cîntecului popular. Note originale se întîlnesc la
îns, irarea dant, urilor: hora, brîul, chindia, „birul” (cetes, te:
brîul), „greul”, bătuta, „piperul” s, i rat, a, al cării cîntec se
dă astfel: Rat, a ici, rat, a colea, Rat, a trece papura S, i răt, oiul
S, i răt, oiul Usturoiul.

549E vorba s, i de ale lui Iscovescu (mai ales tipuri ardelene). Nu se uită
nici boierii diletant, i: Alexandru Florescu, Ecaterina Polizu, Alexandru
C. Ghica, Elena Catargi.

925



Rat, a iese din tufani Cu bobocii dolofani, Cu bobocii,
Cu bobocii, Dolofani.

Rat, a iese din pădure, Cu bobocii plini de mure, Cu
bobocii, Cu bobocii, Plini de mure550.

550P. 147.
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De la 1828-1877

I. Călători artis, ti francezi în t, erile noastre

În legătură cu adînca influent, ă pe care a exercitat-o Frant, a
asupra societăt, ii românes, ti în al doilea s, fert al secolului
trecut s, i cu interesul deosebit pe care această Frant, ă, li-
berală supt raportul politic, romantică supt cel cultural,
l-a simt, it pentru t, erile noastre, bogate în „pitoresc”, în
colorit, în exotic s, i, pe de altă parte, locuite de un popor
setos de libertatea nat, ională deplină, se desfăs, ură o fază a
artei franceze în legătură cu Orientul.

Un întreg s, ir de desemnatori cu numele înscrise în
istoria picturii au străbătut prin anii 1830 –40 Moldova s, i
mai ales T, ara Românească pentru a culege senzat, ii nouă,
aspecte inedite ale naturii s, i a le fixa în desemnuri asu-
pra cărora reveneau apoi cu dragoste s, i îngrijire. Totul li
atrăgea privirile, lacome de lucruri nemaivăzute. Un cer
cu strălucite jocuri de lumină, cu delicate degradat, ii ale
tonurilor, avînd pe lîngă soarele cald din alte t, eri s, i acea
atmosferă de neguri s, i cet, e care-i înmies, te capriciile de
coloare s, i le variază din zi în zi, ba chiar din clipă în clipă.

O vegetat, ie sălbatecă admirabilă, cu codrii săi de ve-



acuri, cu pustiurile sale de buruieni neatinse de plugul
harnic s, i zgîrcit al zilelor noastre. Case de construct, ie ori-
ginală, avînd într-însele elemente locale care durează de
sute s, i mii de ani, adăugite s, i prefăcute cu altele venite
de la Apus s, i de la Răsărit: curt, i boieres, ti, hanuri cu cer-
dace largi pe stîlpi frumos lucrat, i, bordeie întunecoase,
popasuri de pos, tă, cîrciume. Tipuri omenes, ti ciudate sau
măret, e: t, iganul sub toate aspectele lui de maimut, ă umană
lîngă demnitatea sigură a t, eranului nostru, lîngă neas-
tîmpărul raselor orientale. Ves, minte în care toate colorile
cerului se amestecă, dar se armonizează: porturi mai ales
femeies, ti, care variază de la un judet, la altul, măntăli cu-
sute cu s, nururi ale surugiilor s, i dorobant, ilor jandarmi,
sarice ale ciobanilor, zdrent, e bizare ale cers, etorilor s, i no-
mazilor, uniforme de oaste s, i de curte, în care se caută
aurul s, i coloarea.

Scene populare: hore la cîrciumă, îngrămădiri la dulap
sau scrînciob, băiet, i cu, colinda, mult, imi de oras, e sub
casele cu linii orientale; cîte un bîlciu înfăt, is, înd în rezumat
toate felurimile de pitoresc ale t, erii. Ici s, i colo, în sfîrs, it,
vechi morminte, misterioase ruine, mănăstiri, rămăs, it, e
de cetăt, i, frînturi de palate pustii, turnuri cu amintiri din
antichitate.

E adevărat că nici unul din aces, ti desemnatori n-a
prelucrat în tablouri schit, ele sale; ele au fost însă în parte
publicate. Altele se păstrează încă inedite în marile colect, ii
ale Academiei Române sau la particulari zelos, i pentru arta
s, i pentru trecutul nostru, cum e d. Gh. Sion. Lumea le
cunoas, te prea put, in. Acum vreo zece ani, am dat multe
din ele ca supliment la Sămănătorul. Cîteva desemnuri
necunoscute au fost expuse la 1942 de d. Sion în Pala-
tul Artelor de la Bucures, ti; ele au fost dăruite Bibliotecei
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Universităt, ii din Cluj. E însă cu mult prea put, in pe lîngă
tot ceea ce avem. S, i, astăzi, astfel de reproduceri ar putea
să aibă, fat, ă de progresul netăgăduit al spiritului public,
altă primire decît cu ani în urmă.

Încă înainte de această epocă, Louis Dupré, un mare
desemnator, elev al lui David, care servise pe Ieronim,
regele Vestfaliei, vine în Turcia la 1819, recomandat anume
marelui-dragoman Mihai S, ut, u, pe care, ca s, i pe fiica lui,
frumoasa Elena, îl va înfăt, is, a înfăs, urat în largul lui caftan
blănit, cu o extraordinară strălucire de colori.1

Plecînd din Constantinopol, el va schit, a în cale alaiul
noului domn, însus, i S, ut, u, care pleacă spre res, edint, a sa
moldovenească. În octombre, la Bucures, ti el va putea zu-
grăvi s, i pe doamnă, pe tatăl domnului s, i pe unul dintre
boierii greci. Prin Bras, ov s, i Cluj, el se va îndrepta apoi
spre Pesta.2

Prin 1828 Hector de Béarn care, cu alt, i doi ofit, eri, întovărăs, es, te
pe un duce francez în Orient, vine din Polonia pe la Hotin
s, i trecînd de-a lungul Basarabiei pînă la Isaccea se înfundă
în Dobrogea, pentru a se întoarce la Paris prin Odesa. În
Basarabia vede pustiu de stepă, sate rare, berze străbătînd
cîmpiile întinse. La Bălt, i întîlnes, te o frumoasă femeie dor-
mind lîngă copiii ei s, i desemnatorul e încîntat că poate
prinde o schit, ă. Mult, i evrei în prăvălii îns, iruite pe largile
străzi nepavate la Chis, inău, unde o franceză t, ine un maga-
zin de mode. La Bender, aceeas, i privelis, te ca la Chis, inău.

La Dunăre, unde locuitorii, pe lîngă negustori evrei,

1Mai tîrziu s, i în picioare.
2Voyage à Athènes et à Constantinople ou collection de portraits,

de vues et de costumes grecs et ottomans, peints sur les lieux d’après
nature, lithographiés et coloriés; v. G. Oprescu, T, ările române văzute
de artis, ti francezi (sec. XVIII s, i XIX), Bucures, ti 1926, p. 15 s, i urm., s, i
Iorga, Voyageurs français en Orient, Paris 1928.
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sînt moldovenii s, i ceva bulgari, el află armata lui Diebit-
sch s, i Wittgenstein gata de a trece în Turcia; populat, ia nu
arată nici un entuziasm. În Dobrogea, la Babadag, lîngă
fîntîna sacră pentru musulmani, cazarma din 1806, a sul-
tanului Mahmud. De aici se merge spre Bazargic, bine
pavat, cu moschei s, i bazare. La întorsul din S, umla, Man-
galia i se prezintă ca un sătulet, bîntuit de t, înt, ari, dar cu
frumoasă moscheie, iar Chiustenge în mijlocul întărituri-
lor păstrate, pe care le pecetluies, te o inscript, ie turcească
de mult pierdută.3

Pictorul Théodore Valério, elev al lui Charlet, purtat
prin multe t, eri, vine în Orient prin Ungaria în ajunul răz-
boiului Crimeii la 1853, pentru a înainta pînă la Silistra, iar
la 1855 el schit, ează în principatul muntean cutare t, erancă,
din Tunari, cutare dorobant, de polit, ie, pentru ca în Ba-
nat să culeagă t, igani s, i la Oradea românul plet os în fustă
ungurească s, i cu largă pălărie, la cîrciumă ori de pază
înaintea boilor albi cu coarnele lungi4. D. Karadja a des-
coperit de dînsul s, i desemne inedite: splendidul cioban
ardelcnesc cu căciula dreaptă, văzut în multe atitudini,
altul purtînd pe umeri largu-i cojoc cu blana în afară, un
al treilea, tînăr, cu privirea eroilor lui Grigorescu. El dă
s, i lugojanca răzimată de umărul voinicului sot, , frumoasa
femeie din Giurgiu, legată turces, te la cap, s, i puiul de t, igan
din Bucures, ti.

3Quelques souvenirs d’une campagne en Turquie (1828–1856) s, i
G. Oprescu, o.c.; I.C. Băcilă, în Transilvania, LIV, n-le 4 –5 (s, i deosebi:
Pictori francezi prin t, ara noastră); se tratează în bros, ură s, i despre
Raffet, Bouquet, Doussault, Valério.

4Valério, Souvenirs de la monarchie autrichienne. Suite de dessins
d’après nature, gravés à l’eau-forte, La Hongrie. V. Karadja, în Analele
Olteniei, IV, p. 294 s, i urm., 378 s, i urm.; I. C. Băcilă, o.c., p. 35 s, i urm.;
Oprescu, o.c., p. 54 s, i urm.
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Fără ilustrat, ii, cîteva rînduri fără însemnătate se con-
sacră de fostul consul Tancoigne Bucures, tilor pe cari i-a
cercetat la întoarcerea din Orient, unde fusese trei ani
plecînd din Constantinopol, în septembre 1807 pentru a
întovărăs, i în Persia misiunea generalului Gardane. În
afară de această schit, ă fugară a capitalei muntene el sem-
nalează la Constantinopol evrei din Principate, „mai curat, i
în îmbrăcăminte”.5 La 14 august al anului următor, el
părăses, te definitiv Constantinopolul îndreptîndu-se spre
Dunăre; de la noi trece la Liov. În cale s, tiri despre lagărul
marelui-vizir; la Giurgiu ienicerii sînt în revoltă; as, a în-
cît un medic italian trebuie să-i capete ordine la trecere
pentru pas, ii de Nicopol s, i Vidin, unde e s, i un arhiepiscop
grec.

Fostul consul francez la Bucures, ti, Étienne-Adolphe
Billecocq, tipărea la 18486 un Album moldo-valaque de
format mare, adăugind ilustrat, ii de Michel Bouquet. Ca
motto al interesantei publicat, ii, formînd un supliment al
ziarului l’Illustration, se găsesc următoarele cuvinte ale
lui Ludovic-Filip, regele Franciei, către autor: „S, tii d-ta
că-mi spui lucruri de care d. Guizot s, i nici vreunul din
ambasadorii mei habar n-are?” Prefat, a, adresată unui de-
putat al noii Republice, C. . . , poartă data de 5 februar, s, i ea
pomenes, te aparit, ia cîtorva plans, e din acest album la edit

5A narrative of a Journey into Persia and residence at Teheran,
containing a descriptive itinerary from Constantinople to the Persian
capital, also a variety of anecdotes, illustrative of the history, commerce,
religion, manners, customs of the inhabitants, military police of the
governement, etc., from the french of M. Tancoigne, attached to the
embassy of general Gordon, Londra 1820.

6Caietul poartă titlul următor: Album valaque, vues et costumes
pittoresques de la Valachie, dessinés d’après nature par Michel Bou-
quet, et litographiés par M. Eug. Ciceri Férejis et M. Bouquet, Paris
1848.
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orii Albert & Goupil. E o mare publicat, ie de proport, ii largi,
cu desemnurile în colori7. Billecocq califică pe Bouquet de
artist din cei mai distins, i s, i de prieten al său.

Publicat, ia avea un interes politic, revolut, ionar. Fostul
consul voia să tragă atent, ia asupra celor „aproape nouă
milioane de valahi cari au aceeas, i mamă ca s, i noi, vor-
besc o limbă latină s, i se recunosc între ei prin numele de
roumains, adecă români”. S, i el amintes, te că în atlasul
s, colar al lui Lesage, întrebuint, at încă la 1848, teritoriul
nostru, „mare cît o treime din Frant, a s, i încă mai bogat”, e
trecut, după actul de anexiune din 1806 al t, arului Alexan-
dru I-iu, ca provincie rusească. Pentru a nu se crede că
Bucures, tii sînt „Bucara”, Billecocq, prietenul aspirat, iilor
noastre, înfăt, is, ează deci „peste patruzeci de desemne capi-
tale, încredint, ate celor mai celebri artis, ti pentru a face să
se vadă de aici bogăt, iile prezentului, amintirea trecutului,
sperant, ele viitorului”. Lucrarea se vede a fi fost pregătită
de autor în castelul său de la Villebon, încă din septembre
1847. Dar data publicat, iei e 21 septembre 1848 s, i ultimele
pagini cuprind istoria revolut, iei nenorocite a republicani-
lor din Bucures, ti.

O altă culegere a lui Bouquet dă în splendide plans, e
colorate cea dint, ii serie de porturi populare românes, ti.
Sînt zece de toate, dar n-am văzut la Academia Română
s, i nu se află nici între gravurile dăruite de d. Gh. Sion
sălii de cursuri din Vălenii de Munte s, i apoi distruse de
germani, n-le 4, 7 s, i 8.

Ele înfăt, is, ează străini, cutare surugiu t, igan din Mol-
dova („Voiturier tsigane, route d’Iassy”), dorobant, i din Sla-
tina s, i din Bucures, ti, fete de t, ară („femme de la montagne,

7Un guide politique et pittoresque à travers les Principautés du
Danube.
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district de Kimpoulung”) s, i un singur port bărbătesc, mun-
tean din Muscel („Homme de la Montagne, district de
Kimpolong”1).

Dacă Bouquet a străbătut toată T, ara Românească s, i
toată Moldova, văzînd Cîmpulungul s, i stepa Bărăganu-
lui s, i Brăila, care-s, i începea activitatea comercială, un alt
desemnator francez, Doussault, asista într-o zi din luna
iulie 1844 la serbarea pe care o dădeau lui Billecocq nis, te
exploatatori de păduri francezi cari, sub conducerea lui
Condemine s, i Vivot, lucrau în codrul de stejar al unui boier
muntean încă de la 1842 (Billecocq adaugă că se vînduse
116 000 de copaci pe pret, ul de 5 lei, s, i că au dat 2 700 de
doage, vîndute în Frant, a cu 28–33 de franci suta).

Doussault n-a schit, at numai această scenă, cu cei 500
de lucrători din Mâconnais, Franche-Comté s, i Charolais,
cari dădeau 302 doage pe zi (la un t, igan 30–40), s, i, pe malu-
rile Oltului, învăt, au pe locuitori a face potas, din cenus, ă s, i
a cultiva mai bine via s, i livezile, cu asistent, a românească
prinsă credincios în porturile ei elegante, ci a mai însem-
nat s, i alte aspecte ale viet, ii noastre de atunci. În desemnu-
rile lui se văd scene de stradă bucures, teană: Turnul Colt, ei,
baluri de modă nouă, hanuri înaintea cărora se odihnesc
cai de pos, tă, popasuri „în stepă”, cu dorobant, i de pază, în
jurul străinului, un călugăr s, i o călugărit, ă, cari, după bi-
sericile ce se văd lîngă ei, sînt munteni, nu moldoveni, ba
chiar copii cu steaua în umbra unei biserici bucures, tene,
Călugărenii lui Mihai Viteazul s, i privelis, tea Bucegiului.
Albumul lui Billecocq dă s, i aceste desemnuri. Se spune că
un tablou de acest fel a fost primit la Muzeul Luvrului.

S, i alt, ii au colaborat la această carte de artă, simpatică
nouă. Gravorul Janet Lang înfăt, is, ează două doamne în
port oriental probabil de Bouquet. Frat, ii Grigore s, i Ale-
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xandru Vodă Ghica sînt redat, i de Geffroy, ca s, i frumoasa
doamnă Maria a Bibescului, ca s, i jalnicul mitropolit de
reveniri s, i nesigurant, ă sufletească, Neofit.

Consulul „străin” din Bucures, ti, între doi arnăut, i, unul
cu felegeanul, celalt cu cafeaua, pe cînd pe fereastră se
vede un subt, irel turn de biserică, n-are iscălitură (ar părea
să fie săpat tot de Lang).

Abia la 1866 vom întîlni un desemnator de talent, dacă
nu unul mare, s, i el ni va da în paginile din revista de călă-
torii Le Tour du Monde povestea schit, elor sale, de o admi-
rabilă execut, ie s, i de o bogăt, ie unică.

De la Calafat, „care nu se vede”, se trece la descrierea
Vidinului, „vioi”, dar în neorînduială s, i în cea mai crasă
murdărie: t, iganii turci se dau tumba înaintea publicului
străin, format din Lancelot, un englez s, i un italian, dori-
tori de alt Orient decît acesta al trivialelor imundicii.

Pe Dunăre mai departe; mal jos la noi, tivit cu case
răzlet, e s, i sate. Noapte dormită pe punte, împreună cu un
„popă valah” s, i un cioban, cari se văd în ilustrat, ie, între o
lume de turci8.

La Rahova, corăbii turces, ti ca în veacul al XVI-lea; la
Nicopol ruinele vechii cetăt, i. La noi se dau numai put, ul
cu cumpănă, bordeiul s, i cerdacul de pază al grănicerului9.

La Giurgiu închidere în carantină ca într-un t, arc de
oi. Vames, [ul] iese dintr-o căsut, ă s, i cercetează furios baga-
jul, încheind cu strigătul liberator: „slobod”! În oras, , han
mare ca pentru o oaste, dar gol; săteni venit, i pentru tîrg,
prăvălii de bărbieri pline de client, i. Afară, grăniceri dorm
pe margenea unui pod deasupra apei.

Pentru dusul mai departe se întrebuint, ează o birjă
8P. 180-1.
9Ilustrat, iile de la 180 s, i 186.
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în care se suie cineva pe oricare din cele două feres, ti-us, i
laterale, lîngă care este s, i o ferestuică rotundă care nu e
us, ă. S, oseaua cu stîlpi de telegraf, pe care insă drumet, ii o
evită, luînd-o prin t, arină. Caravane de lipscani cu mărfuri;
cărut, ele sînt trase s, i de opt la doisprezece cai.

Sate de bordeie s, i hanuri, care s, i ele abia se ridică dea-
supra pămîntului cu singură intrarea lor10. Dar horile de
duminică se întind, vesele, pretutindenea. La un han cu
cerdac, pe cînd lăutarii cîntă, călătorul are prilej să descrie
costumul popular11. Al femeilor „trezes, te fericitele amin-
tiri ale Greciei s, i Italiei; în pictură, ar fi încîntător în ce
prives, te coloarea; în sculptură superb ca linii s, i lăsînd să
se vadă proport, iile trupului s, i grat, ia boiului”. O splendidă
ilustrat, ie arată scena horei12, cu tipuri în adevăr de toată
frumuset, a: s, i Bouquet însus, i e învins în splendida repro-
ducere a portului popular13. Bucures, tii oferă o frumoasă
perspectivă, o mahala murdară s, i o stradă foarte rea; în
centru, moda europeană; „contrast de abjectă mizerie s, i
de strivitoare bogăt, ie”.

Mîndrie în localurile de petrecere, atunci cînd e „lipsă
absolută a lucrurilor de prima necesitate”. „Dar”, adaugă
el, crud, „aceia pe cari ce e necesar îi interesează sînt de
atîta vreme dresat, i la răbdare! Ei vor mai as, tepta încă o
vreme ca palatele, grădinile publice, căzărmile s, i bulevar-
dele să fie destule pentru ca să aibă ceilalt, i vremea să se gîn-
dească a li da, ca simple materiale ale unor îmbunătăt, iri
încă mai necesare, un pavagiu s, i felinare, fîntîni s, i mătu-
rători”14.

10P. 189.
11P. 190-1.
12P. 192.
13P. 204-5.
14P. 200.
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„Lumea bună” merge la Cis, migiu în praf. Cea mai
bună, la S, osea, între cară s, i boi desjugat, i, între s, atre s, i
colibe. Unii boieri umblă în port vechi cu s, apcă. Nu lip-
sesc strălucitorii arnăut, i s, i trăsurile consulilor Franciei s, i
Angliei.

Viat, a socială i se pare plină de rău gust s, i de pretent, ie.
Iată cum descrie el pe noii stăpîni ai t, erii: „Este acolo o
clasă de indivizi cari n-au, cred eu, echivalent nicăiri. Fii de
proprietari cari au jucat s, i s, i-au pierdut mos, iile, izgonit, i
sau liberat, i ai slugărimii, ei au ceva bani sau s, i ceva credit,
vorbesc destul de us, or, sînt foarte nerus, inat, i, sînt lipsit, i de
orice simt, moral, dar poartă o haină neagră. Supt ocrotirea
unui personagiu însemnat, pe care l-au îns, elat ori cîs, tigat,
se cam s, tie cum, ei cer un post. A cere un post e rostul lor
cunoscut. As, teptînd acest post, care, să nădăjduim pentru
binele administrat, ilor, nu va sosi niciodată, fac afaceri,
– dumnezeu s, tie care. Acelea ce se pot mărturisi încep
cu lămuriri oficiale date străinului, care mult, ămes, te cu
o t, igară, s, i merg pînă la misitia de tranzact, ii comerciale,
care aduc mijlocitorului un cîs, tig îndoit, plătit de cei doi
contractant, i. O clasă de tranzit, ie care nu va mai avea nici
o s, ansă de trai cînd bogat, ii s, i puternicii privilegiat, i nu
vor mai fi în stare să-i sprijine contra săracilor cari nu vor
mai fi apăsat, i.” Unul oferă călătorului să-l introducă într-
o casă de joc „onorabilă”, apoi să-i vîndă cai s, i coconi de
viermi de mătasă, apoi o căsătorie bogată, o audient, ă la
print, , „numai din iubire pentru francezi”: „iubesc Frant, a
mai mult decît patria mea, s, i cît onoarea mea”15. I se pare
însă călătorului – se cam grăbea! – că „lichidul se purifică”.

Pe artist îl interesează vechile bisericut, e pierdute. S, i
critica atinge iarăs, i drept, t, elul ei: „Din nenorocire, cele

15P. 204.
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mai curioase, cele care ar trebui să fie mai mult socotite de
sentimentul nat, ional, sînt într-o stare de uitare s, i dezolare
deplorabile. Totus, i valorează mai mult ca artă s, i ca tradit, ie
istorică decît cele cîteva palate s, i biserici clădite din nou
în stil gotic german, care se pare a stăpîni singur înalta
favoare oficială. Impunînd unei noi generat, ii de artis, ti
forme s, i proport, ii pe care înaintas, ii lor nu le-au presimt, it,
nu le-au găsit, nu le-au modificat pas cu pas, se osîndesc
neapărat la neputint, ă aces, ti artis, ti. Operele lor nu se leagă
întru nimic cu simt, ul popular, s, i lipsa de convingere îi face
să nu poată da nici un învăt, ămînt artis, tilor viitorului”16.

Sfîntul Spiridon, coples, it de ornamente gotice, e ca o
moschee. În schimb se laudă foarte mult bisericut, a Sta-
vropoleos, pe care atunci nimic n-o colora s, i n-o asfixia,
dînd s, i o prea frumoasă reproducere a ei17.

Ca arhitectură profană, hanul lui Manuc, schit, at cum
nu se poate mai frumos la pagina 201, cu cele două s, iruri
de stîlpi s, i o singură scară ducînd la amîndouă; cutare casă
de mahala, cu sacnasiuri către stradă18, îi cis, tigă laudele.
Curtea hanului cu depozitul liber al tuturor mărfurilor s, i al
tuturor murdăriilor lăsate în sama cînilor s, i a porcilor fără
stăpîn, îs, i află locul19. Scîrbă-i inspiră măcelăriile de pe
malul Dîmbovit, ei, într-o neîngrijire absolut orientală20,
pe lîngă care se văd toate lepădăturile vecinătăt, ii, plus
vagabonzi făcîndu-s, i toaleta s, i alte rituri, ori dormind pe
iarba călcată s, i murdărită, pe cînd goi oameni încălzit, i
îs, i fac linis, tit baia supt ochii sergentului. S-ar părea un
progres. Lancelot a rămas indignat la 1861, deci acum peste

16P. 205
17P. 197.
18P. 139.
19P. 206-7.
20Ilustrat, ia p. 208.
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s, aizeci de ani, de aceste băi în plin aer fără intervent, ia
înaintas, ilor polit, iei de azi21. Obosit de uriciunile zilei, el
caută afară din oras, pacea naturii, lîngă căsut, a acoperită
cu stuf s, i put, ul a cărui cumpănă are ca greutate capete de
vită reduse la osul înnegrit.

Deci cu toată amabilitatea directorului publicat, iei, care
mărturises, te că a cunoscut mai multe familii din Bucures, ti
s, i că a păstrat din relat, iile cu ele amintirile cele mai bune s, i
mai amabile, artistul care e Lancelot se oboses, te de această
vulgaritate modernă a Bucures, tilor. Recomandat, ia mare-
lui istoric Duruy – a cărui călătorie la Bucures, ti s-a oprit
în Viena – către Grigore Brâncoveanu, fostul său elev, îl va
ajuta să vadă t, ara.

Cu cărut, a de pos, tă22, trasă de opt cai smuls, i cu bacs, is,
de la căpitan23 se pornes, te, pe lîngă Cotroceni, în prefacere
pentru a fi res, edint, a de vară a lui Cuza Vodă, spre Curtea
de Arges, .

Găies, tii sînt „un sat frumus, el”, cu cîteva bune case
boieres, ti; podul pe Arges, , o grămadă de scînduri putrede.

Pites, tii: case de lemn, nici o biserică mai însemnată,
cîteva clădiri de piatră, prăvălii de modă veche.

Arges, : „o lungă stradă cu case de lemn”; pe dealuri,
colibe. La vestita mănăstire, încă neatinsă de reparat, ie24,
se întră prin două ziduri concentrice, din nenorocire acum
desfiint, ate.

S, i la el comparat, ia bisericii „cu o cutie de moas, te bi-
zantină”. Lancelot mai vede chipul lui Neagoe, cu părul
bălan revărsat pe umeri, vechea catapiteasmă s, i vechile po-

21P. 207.
22Surugiul la pagina 211.
23Popasul la pagina 209.
24P. 217.
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licandre. Se dau s, i cîteva vederi din localitate: un cuptor,
o casă de t, igan potcovar.

Se străbat munt, ii, printr-un t, inut de gus, at, i, la S, uici.
Nu se poate mai departe cu trăsura: se va lua deci un car
cu boi.

Se merge pe la Jiblea25, trecîndu-se Oltul pe pod um-
blător. T, inta e mănăstirea Cozia, ale cării chilii se găsesc
într-un hal de ruină desăvîrs, ită s, i călugării lămuresc – nu
fără dreptate – că aceasta e administrat, ia statului, stăpîn
aici. Egumenul, nebun, urlă toată noaptea. Biserica însăs, i
era în cea mai proastă stare; artistului i se pare că merită o
reproducere numai o fîntînă precedată de două frumoase
coloane s, i avînd deasupra lor un brîu săpat26.

La Ocnele Mari se vede salina, cu 1 070 de lucrători,
dintre cari 280 „ocnas, i”. La Rîmnicul-Vîlcii, case nouă
pretent, ioase („fausse recherche”). La mănăstirea Dintr-
un lemn se schit, ează stăret, ia s, i cimitirul, plin de frumoase
cruci originale.27 Mănăstirea e părăsită s, i călugărit, ele tre-
cuseră la Surpatele, unde astăzi, printr-o schimbare a îm-
prejurărilor, s-a mutat ruina. Se lucra însă la o s, coală de
învăt, ătoare, din fondurile brâncovenes, ti. La Surpatele,
viat, ă activă s, i primire din cele mai bune. Se pot vedea
lîngă frumoasa bisericut, ă, în toată întinderea lor îngrijită,
chiliile astăzi pustii de atîta vreme28, ba chiar s, i căsut, ele
din jos ale „surorilor”29.

La Hurez, Lancelot găses, te călugări. Egumenul de
optzeci de ani e schit, at30, tot as, a cum se schit, ase frumoasa

25An 1868, p. 289.
26P. 295.
27P. 301.
28P. 308.
29P. 309.
30P. 37.
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călugărit, ă tristă de la Surpatele31. Călătorul petrece aici
mai multe zile, găzduit în apartamentele brâncovenes, ti. El
descopere, între locuitorii lenes, i ai mănăstirii, un zugrav.

Bistrit, a e reclădită în stil modern, nepotrivit cu tradit, ia:
„arhitectul ei, rău inspirat, n-a izbutit decît să-i dea fiziono-
mia unei bogate s, i solide cazărmi”32, „ornamente pseudo-
gotice”, fat, adă de o „corect, iune rece”, biserică „al cării dom
prea strîmt se leagă rău cu totalul construct, iilor”. „Pictura
se depărtează prea mult sau nu se depărtează destul de
tradit, ia bizantină; figurile ar voi să fie savante s, i naive,
expresive s, i cucernice: ele sînt pretent, ioase.”

Cîteva zile la Polovraci, unde se schit, ează natura mun-
toasă; bineînt, eles s, i pes, tera, care i se pare artistului mo-
notonă. Se trece la Baia de Fier, apoi la Târgul Jiiului, cu
atîtea lucruri nouă, pe care cu mîndrie le arată prefec-
tul. Lîngă Tismana, Lancelot admiră pe un preot care se
bucură de orice botez, căci „dă încă un plugar t, erii”, s, i
sot, ia lui, mes, teră în cusături. „Transmise din generat, ie în
generat, ie, ele pornesc din cea mai mare vechime s, i ar me-
rita să fie culese. Lîngă oras, e caracterul lor se alterează, s, i
e păcat, prin amestecul cu fantaziile Europei, venite pe ca-
lea Germaniei”33. La Tismana chiliile arseseră, de biserică
nu se vorbes, te, ci numai de egumenul activ s, i patriot. La
schitul Cioclovina, Lancelot culege chipul schivnicului de
o sută de ani, răzimat pe flăcăul care e ucenicul său34. Baia
de Aramă, cu tipurile t, erănes, ti originale35, s, i Severinul, cu
ziduri noi, încheie călătoria.

În definitiv, mes, terul desemnator parizian a avut, ple-
31P. 312.
32P. 332.
33P. 346.
34P. 347.
35Ilustrat, ia, p. 352.

940



cînd, „sentimentul că a văzut unul din lucrurile rari ale
lumii: o aglomerat, ie de 6 000 000 de oameni scuturînd
praful putred a douăzeci de veacuri de apăsare, de năvăliri
s, i barbarie pentru a merge cu îndrăzneală să lege leagănul
său, tradit, iile sale, steagul său de una din cele mai mari
epoce ale istoriei”36.

II. Călători italieni, germani, elvet, ieni s, i englezi în
t, erile noastre

Amintesc întîi – găsind-o numai acum – o descriere de că-
lătorie pe la noi în latines, te care nu e un lucru obis, nuit, în-
semnările, apărute la Maient, a în 1792 ale abatelui Francisc
Pizzigalli.

Plecat la începutul lui mai 1789 din părt, ile Milanului
spre Liov, el e primul călător occidental care cunoas, te Bu-
covina ca atare. Cernăut, ii începe a avea mult, i negustori.
Coborindu-se în Moldova, călătorul e încîntat de dealuri,
de s, esurile înflorite, de aerul cel bun, de bogăt, ia fructelor
„ca în Italia”. Îi displace doar slaba gospodărie a cîmpu-
lui, indolent, a locuitorilor. La las, i numai curtea e de zid;
aici abatele are a face doar cu ofit, eri rus, i. Pe la Soroca
trece Nistrul, pentru a se întoarce prin Moldova, luînd
calea spre Oituz: în Ardeal i se pare mai evident latinismul
limbii; românii de acolo, „foarte mult, i”, sînt „simpli s, i pri-
mitori”, cinstit, i la vorbă, veseli; se descrie portul femeilor
care „merg călare s, i conduc carăle”37.

36P. 352.
37Iter abbatis Fr. Pizzigalli ad Russiam, Turciam, Italiam, ac Ger-

maniam, in quo, praeter descriptiones locorum moresque hominum,
Slavorum, Getarum, Pannonum, Hunnorum, Tyrhenorum origines
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Caronni în Dacia, cu subtitlul său „Mie osservazioni
locali, regionali, antiquarie sui Valachi specialmente e Zin-
gari transilvani, la mirabile analogia della lingua valacca
coll’italiana, la nessuna della zingara colle altre conosciute,
con un rapporto su le miniere più ricche di quel Princi-
pato”, publicat, ie de 93 de pagini, mare în 8°, ies, ită la Milan
în 1812, cu o dedicat, ie către contele Mihail Eszterhâzy,
s, ambelan al arhiducelui Rainer, e desigur una din cele
mai rare s, i mai curioase cărt, i privitoare la români.

În ultimul război, acest numismat, Felice Caronni,
care făcea catalogul muzeului de la Hedervâr-Witzai, în
serviciul căruia sta de douăzeci de ani, făcînd opt călătorii
din Italia în Ungaria38, fu luat de nis, te magnat, i s, i dus în
Ardeal, care, cunoscut în treacăt încă de la 1790, îi plăcu
prin munt, ii lui verzi, bucurîndu-se, spune el, de aceste
frumuset, i din primăvară pînă în toamnă.

Trece pe la Ciucea, Uiedin s, i Gilău, unde „Mecena-
tele” său, Ioan Eszterházy, vicepres, edinte al Dietei, are
proprietăt, i, la Cluj. Petrece la sot, ia guvernatorului, prin-
cipesa Salm din Viena, care vorbes, te s, i italienes, te, s, i află
uneori pe arhiducele Maximilian.

Românii sînt pentru el partea „cea mai muncitoare s, i
utilă s, i cea mai numeroasă” din populat, ie. Caracterul fizic
frumos al lor îl impresionează, s, i-i descrie amănunt, it (s, i
la preot, i). Nu sînt schilozi s, i contra vărsatului este un pro-
cedeu îndătinat39. Observă că opincile sînt as, a-numitele
cioce din Abruzzi. Se citează s, i harta T, erii Românes, ti tipă-
rită cu un chip de român pe dînsa, la Viena, de căpitanul

aspiciuntur; tradus liber în Taschenbibliothek der wichtigsten und
interessantesten Seeund Land-Reisen a lui Jack, Nürnberg 1829 (unde
s, i călătorii Hunter, Kleemann, Reichersdorfer, iezuitul d’Avril).

38P. 5–7.
39P. 9.
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Ruhedorf: „Se ne vede l’immagine assai ben espressa nella
vignetta di ornato alla bellissima carta geografica della
Valachia, edita non à molto a Vienna dal sig. di Ruhedorf,
capitano del genio, ch’io pure conobbi già tempo di guar-
nigione in Milano”.

Se dau obiceiurile la nuntă, pînă la răspîndirea fruc-
telor uscate s, i nucilor, observîndu-se că datina e romană,
cu citat, ii din Virgiliu s, i Catul; în sfaturile către mireasă el
întrevede antica Dea Suada. Cîrpa, la scherpa, se pune pe
masă, odată cu izvodul zestrei40.

A văzut femeile servind pe ceilalt, i la masă s, i mîncînd
apoi „în picioare s, i urmînd a căuta de bucătărie”. Vin la
rînd datinele la nas, tere: ies, irea, a patra ori a cincea zi, la
cîmp. A văzut însus, i o mamă spălînd la fîntînă copilul
născut în dimineat, a aceleias, i zile, cînd lucra la cucuruz41.
Nu se înfas, ă pruncul. Se descrie leagănul prins de grindă
ori răzimat de zid, purtarea odraslei pe cap deasupra unei
perne, în covata de pîne sau de rufe, pe cînd mînile torc,
ori prins la sîn în traistă, pe cînd aceleas, i harnice mîni
spală pelincele. Deprins, i a juca în iarbă, copiii umblă în
nouă-zece luni, în singura cămas, ă care li se rupe pe trup
(crede că pe vremea turcească haraciul se dădea odată cu
îmbrăcarea izmenelor).

Păstoria e legată cu furtul de vite. Aceias, i oameni aduc
însă lui Caronni înapoi valiza pierdută. Se ucid lupii dintr-
o izbitură de ciocan; s, i călătorul a văzut însus, i o lupoaică
oferită astfel palatinului la vînătoare42. Se fac unii s, i hot, i,
cu ciocane s, i hanger, în munte, supt un harambas, ă. Odată
au prădat diligent, a Vienei. Nici un fel de osîndă s, i chin

40P. 11.
41P. 11-2.
42P. 13.
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nu-i sperie.
Preot, ii sînt ignorant, i s, i interesat, i. Curtea-i siles, te să

învet, e la „Neusatz” (Neoplanta). Explicat, ia nes, tiint, ei e
căutată la Dimitrie Cantemir, care deplînge părăsirea lite-
relor latine43. Posturile ajung la ispăs, ire. Amenda s, terge
păcatele. Bet, ia e obis, nuită. Se crede în strigoi, cari se
străpung în inimă. Cazuri de cruzime reală ori închipuită,
fat, ă de cei vii, se adaugă. Se amintesc Horia s, i Clos, ca.

Dar oamenii sînt de ajutor; pun stîlpi de direct, ie la răs-
cruci, sprijină trăsurile înomolite, fac fîntîni, primesc pe
oricine în casă s, i-i hrănesc cu cas, , unt, lapte, miere. Salută
cu vorbele „sănătate” s, i „pace”; pun la frunte mîna ce vor
săruta-o. S-ar fi ferind de injurii, zicînd: „să nu fi făcut
postul ori Pas, tile” (per quanto è vero ch’io hò digionato,
che hò fatto la Pasqua).

La case, se observă că s, i italienii le văruiesc. Felul de
a face din răchită hambarul îl crede contemporan măcar
cu epoca lui Gordian, din cauza numelui de Viminacium
al coloniei lui, zice numismatul. În interior e ordine s, i
socoteală.

Îns, iră sămănăturile fără îngrăs, ăminte44, pînă la floa-
rea soarelui în porumb. Orez se cultivă i i Banat cu supra-
vegherea italianului Secondo Limoni din Viadana. Supa de
mei păsăresc (panico) e obis, nuită. Ca animale întrebuint, ează,
ca în Romagna, bivolul. Mierea e mai albă ca în Italia.
Brînza veche e aproape ca stracchino.

Se vorbes, te s, i de cultura prunelor, de „s, libovit, ă”, s, i de
a tutunului, dohanul ardelenilor, asupra căreia se insistă,
arătîndu-se procedeul. Caronni a fost însărcinat chiar

43P. 15.
44Baliga la cuptoare e pusă în raport cu un pasagiu din profetul

Ezechiel; p. 20.
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să propuie cumpărarea produsului ardelenesc la Milano.
Duzi se găsesc pe alocurea, dar viermii de mătasă nu se
cultivă.

Călătorul a cunoscut mecanici români t, erani cari fac,
după modele, piue de sumane, mori de ulei, pe lîngă unel-
tele de cîmp, acestea obis, nuite. Arta de cusut a femeilor e
pret, uită la italieni: „non ignobili merletti di loro opera tal-
chè in giorno festivo si producono in elegante apparato”.
S, i el singur dă ret, eta colorilor întrebuint, ate de dînsele45.

Hrana e din pîne, ierburi fierte, ceapă s, i usturoi, „pa-
prică”, slănină, ulei de in. Carne numai la serbători. S-ar fi
mîncînd s, i vidra din iazuri, vînzîndu-i-se blana. E la mese
numai un blid s, i numai un pahar.

Ca organizat, ie, judele de sat are puteri mari. Bogat, ii
vin] pe urmă: femeile îngroapă supt vreun copac banii.

În dant, uri e o amintire antică s, i o asămănare italiană.
Ospăt, ul de zile mari, cu participarea unui întreg grup, e
alla romana.

Babele s, i farmecele se întrebuint, ează la boli. Se dau
s, i unele leacuri –, cea dintîi însemnare de medicină popu-
lară46.

După ce se vorbes, te de numărul admis de căsătorii s, i
de văduvia preot, ilor, se descriu datinele de înmormîntare.
Supt capul mortului se pun mere, pere, alte fructe, două
mănunche de „ierburi mirositoare”. Se cere iertare s, i la
cei mai răi dus, mani. Se aud cîntecele plîngătoare. Boci-
toarele fac în drum funct, ia de praeficae. Florile de la cap
se păstrează ca bune de leac. Se insistă asupra pomenei.
Candele se pun în sicriu „ca în vechile vremi”47pe autor

45P. 23-4.
46P. 27-8.
47Se citează pentru numărul românilor în Ardeal s, i „M. Born” (p.

945



(p. 60), care a publicat în 1778 călătoria lui mineralogică
în limba germană.. Tînguirile periodice la mormînt nu
se uită. Ziua mort, ilor este s, i ea înfăt, is, ată cu obiceiurile
străvechi.

După Lucius, Del Chiaro s, i Grisellini se dă apoi vo-
cabulariul, care trebuie să arăte „neînt, eleasa înrudire”,
Vinconceptihile affinità, a celor două limbi, românească s, i
italiană, cuprinzîndu-se s, i dialectul lombard al autorului.
Se as, ază materialul pe împărt, iri logice s, i, unde Banatul
spune altfel, se dau variante. Sînt s, i legături de cuvinte. S, i
numismatul fixează că latina rustică e la originea ambelor
limbi, cea italiană venind din înlăturarea prin barbarizare
a formelor clasice. Colonis, tii militari nu puteau aduce în
Dacia alt grai48. Pronunt, ia românească a rămas, încheie
Caronni, „fluidă s, i dulce ca s, i a noastră”.

Se ajunge apoi la t, igani, cu oarecare bibliografie. Ca-
ronni a avut s, i dict, ionariul t, igano-latino-maghiar al unui
Mihai Farkas, crescut la calvinii din Cluj49. Apoi se trece
la localităt, ile de mine, cunoscute la 1809 cu prilejul vizitei
arhiducelui Maximilian. Se relevă s, i partea românilor la
lucru. Cutare din ei descopere mina de la Naghiag după o
flacără rătăcitoare. În treacăt e vorba s, i de Muzeul Bruc-
kenthal50. Se promiteau s, i figuri cari lipsesc.

În Marcu Antoniu Canini italienii au trimes s, i ei în
această epocă, în care ai lor obis, nuiesc prea put, in a cer-
ceta Principatele, des, i Vegezzi-Ruscala îndemna călduros
într-acoace, pe un reprezintant în legătură s, i cu Alecsan-
dri, îndrăznet, , plin de planuri, doritor de mari prefaceri

31). Caronni a cunoscut
48P. 42-3.
49P. 52.
50P. 69, 80-1.

946



revolut, ionare s, i republicane, iar mai ales eminamente fe-
derative, în părt, ile noastre.

În cartea lui Vingt années d’exil (a doua edit, ie 1869),
care începe cu arătarea neînt, elegerilor pe care le-a avut cu
Daniele Manini, s, eful republicii venet, iene din 1848, pentru
a trece apoi la felurite aventuri în Orient: la turci (1852 s, i
1856), la greci, nu fără unele reminiscent, e amoroase, reale
sau închipuite, scriitorul pomenes, te de cea dintîi petre-
cere în T, ara Românească (de la 1858 la 1862) unde făcu să
se traducă, într-un placard foarte rar, proclamat, ia lui Ga-
ribaldi însus, i (1862) către cres, tinii din Orient. „Revolut, ia
simfonă s, i sincronă, concordă, s, i simultană a popoarelor
apăsate, mai ales în Orient”, era idealul lui. E contra „sta-
tului unitar pan-românesc” s, i pretinde că linia Carpat, ilor
l-ar face imposibil, as, a încît nu rămîne decît „confederat, ia
dunăreană, sau, ca să zic s, i mai bine, confederat, ia popoa-
relor ce formează monarhia unitară austriacă, în care s-ar
cuprinde s, i unele provincii ale Turciei din Europa”, această
format, iune fiind în hotar cu o alta analogă, confederat, ia
bizantină. [. . . ]

A cunoscut s, i a batjocorit pe Cuza Vodă s, i pe Rosetti,
lăudînd pe Alecsandri s, i Alexandru Ghica, pe care se pare a-
l fi zărit în vila retragerii lui de bătrînet, ă, la Capodimonte,
lîngă Neapole.

Canini, după insuccesul „confederat, iilor”, care pre-
mergeau formulei, atît de zgomotos proclamate în epoca
noastră, a unei „Grossösterreich”, se instalase la noi, unde
se stabili ca profesor. El traduse, cu I.G. Valentineanu,
Norma, libretul celebrei opere, pregăti o mitologie româ-
nească s, i închină lui Cuza, descris de el apoi ca un biet
dregător de provincie la Galat, i, s, i încă unul cu deprinderi
personale criticabile, un imn de întoarcere. Înainte de
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aceasta insă, chiar de la 1858, s, i într-o formă românească
foarte convenabilă, el combătea părerile lui I.C. Brătianu
despre originile mixte s, i eminamente populare ale neamu-
lui nostru51, în ziarul Nat, ionalul s, i de acolo într-o bros, ură
în care caută să ni revendice Începuturile pur latine s, i
de preferint, ă chiar romane, prin stîrpirea în mare parte
a mai vechii rase indigene (Studii istorice asupra origi-
nii nat, iunii române de Marcu Antoniu Canini). Voia să
deie „o probă de simt, ăminte filo-române” s, i de „via lui
dorint, ă de a vedea reînnoindu-se memoria raporturilor
vechi dintre Italia s, i România s, i creîndu-se alte raporturi
între aceste două nat, iuni surioare”. Nu e locul, fires, te,
să se facă aici critica acestui opuscul, din care nu lipsesc
nici cunos, tint, ile directe, s, i solide, nici simt, ul critic, nici
ideile originale – ca semnalarea formelor analoge cu ale
noastre în anume dialecte italiene –, nici puterea de-a ar-
gumenta pentru triumful cauzei52. Ajunge să se releveze
calda simpatie cu care autorul vorbes, te de „nat, ia cea mai
nefericită din Europa” care e cea românească: „acum Ro-
mânia”, scrie dînsul, „a ridicat capul din mormîntul unde
voiau să o închiză inimicii ei s, i a scos acoperămîntul, dar
cea mai mare parte din corpul său este încă în mormînt”53.
S, i pentru asemenea studii el trimete la altă bros, ură a lui,
Programul de un Institut filologico-s, tiint, ifico-comercial
de educat, iune.

Călătorul german Krickel, mergînd de la Viena la Ieru-
salim54, vine pe la Predeal spre Brebu, unde doarme într-o

51Vezi N. Iorga, I.C. Brătianu, discursul comemorativ la Academia
Română, Bucures, ti, 1921 (două edit, ii).

52Get, ii s, i got, ii sînt la el tot una. „Dac” are legătură cu turcescul
dagh, munte etc. Cîineni sînt una cu Canini.

53P. 34.
54Fussreise durch die Jahren 1827–1828 bis Ende Mai 1829 und war
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cîrciumă cu insecte; de aici ajunge cu pos, ta la frumosul
sat dîmbovit, ean Pietros, it, a, dar cărut, a pe drumuri rele îl
omoară. Numai t, igani s, i spelunce de bet, ivi: i se pare că
doi din ei voiau să-l toace cu ciomegele. În fat, a rus, ilor un
întreg exod spre Ardeal. Cum la Bucures, ti e ciuma, omul
trebuie să se întoarcă prin Brebu dincolo de munt, i.

Un carătas, , E.Ch. Döbel, străbate la 1830 T, ara Româ-
nească pentru a găsi aici de lucru55. Speriat la fiecare
moment de „tauri”, de t, igani, de călăret, i, hrănit cu mă-
măligă pină atunci necunoscută, ispitit de ospătăreasa
care-l primes, te, el trece la Cîmpina s, i la Bucures, ti, cu ca-
răte s, i murdării în stradă, cu femei de petrecere care mo-
mesc pe mes, terii cu un surtuc la s, ase oameni: aici vede
pe rus, i t, iind ordinea s, i pe brutari t, intuit, i de ureche pen-
tru pret, uri prea mari, pe alt, i vinovat, i bătut, i la falangă
sau cu vergile – pînă la 280 pe o singură spinare de tălhar
(a văzut s, i lume bătîndu-se la un mort pentru pomană).
De la Bucures, ti, t, inta călătoriei, apucă spre Moldova, din
mai 1831, părăsind pe mes, terul Weiss, patronul său. La
Focs, ani, un carătas, din Schwerin – s, i o fată frumoasă!
Printre bordeie, pe drumul străbătut de iut, ea cărut, ă a
pos, tei, pe lîngă cîrciume, mes, terul ajunge la Bîrlad, unde
va lucra la fabrica de trăsuri a grecului Andricu Mamachi.
Stind la un s, elar, merge la biserică – s, i nu-i place, cum
nici Pas, tele de zgomot s, i bet, ie. Odată un t, igan, căruia i
se pusese coarne, fuge în trăsura lui. Pentru hrană bună,
străinul trece la Focs, ani, unde fură pe iubita unui pălărier.

durch Ungarn, Siebenbürgen, die Militargränze fast in allen Theilen,
sammt einem Ausfluge in die Walachei, Viena 1833, 3 vol. V. Nestor
Urechiă, În Propilee literare, II, p. 13–4.

55Des Wagnergesellen E. Ch. Döbel Wanderungen im Morgen-
lande, Gotha 1843. V. Nestor Urechiă, în Propilee literare, III, 1 mai, 15
mai, 14 iunie 1928.
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După s, ase luni de s, edere la Bîrlad, holera-l gones, te. Trece
prin cîmpi cu harbuji, s, i cearcă o asociat, ie la Galat, i. Nu o
află s, i se bucură îndată de frumuset, a murdară a las, ului.
Întors la Galat, i, vede cum se face cu picioarele vinul de
20 de parale oca. Jăfuit la pas, aport, de rus, i, se va îmbarca
pentru Constantinopol.

În Erinnerungs-Skizzen aus Russland, der Türkei und
Griechenland, entworfen während des Aufenhalles in je-
nen Landen in den Jahren 1833 und 1834, (Coburg-Leipzig
1836), consilierul de legat, ie F. Tietz arată cum, plecînd
din Viena la 27 decembre 1833, împreună cu un secretar
al ambasadei ruses, ti la Constantinopol, „Herr von F.”, a
găsit la noi s, osele stricate, poduri putrede prin oras, e, pă-
duri devastate, sate cu noroi s, i cîni, bordeie cu băs, ici de
porc la feres, ti, case de pos, tă pline numai de fum, cu biete
divane de lemn s, i cu căpitani făcîndu-s, i răvas, ele cinchit, i
turces, te s, i călcînd în picioare pe surugii, carantine cu greci
lingus, itori, la Giurgiul, cu zidurile căzute s, i moscheia fă-
cută biserică, unde-s, i vinde fierarului german cu zece gal-
beni carăta care-l costa treizeci. Grecii i se par „canalii”
mai mari decît s, i evreii poloni; românii nis, te slavi lenes, i,
într-o t, ară cu miere, ceară, mine, izvoare minerale, aur în
rîuri; femeile sînt stricate. Călătorul, care trece dincolo de
Dunăre n-a înt, eles nimic.

D-rul Chrismar a străbătut în 1833, viind din München,
T, ara Românească, însemnînd cele observate de dînsul în
Skizzen einer Reise durch Ungarn in die Türkei (Pesta,
1834).

Intră pe la Bran cu o caravană de cinzeci de cai „cu
douăzeci de valahi s, i cît, iva negustori din Bucures, ti”. Din-
colo de carantină, caii se schimbă. Munt, ii Prahovei sînt
descris, i impresionant. Doarme în bordei în tovărăs, ia ani-

950



malelor domestice, dar splendoarea zilei despăgubes, te de
toate suferint, ile. Drumul s, erpuitor între înaltele stînci
împădurite cu brazi îl încîntă; romanticul e vrăjit de pră-
văliile de trunchiuri desrădăcinate. Abia o ment, iune a
mănăstirilor „frumos as, ezate” din cale. Cazaci păzesc la
vamă. D. Nestor Ureche, care prezintă această călătorie,
opres, te descrierea sa „deocamdată” la Cîmpina.

Un scriitor german care se ascunde supt numele de
„Ermitul din Gauting” a dat o descriere de călătorie prin
t, ările noastre la 1837–856.

Nu s-a extras57, des, i „ermitul” a fost s, i în Bucures, ti,
din aceste pagini ale unei cărt, i care nu se află la Bucures, ti,
decît ce se spune despre Craiova, cu străzi podite, supt
care chiftes, te noroiul, cu haite de cîni schelălăind noaptea,
cu amestecul de case moderne s, i de bordeie, cu grădini
lîngă maidane, cu trăsurile, bune-rele, în care e o datcrie
să iasă lumea la primblare – pretutindeni în t, ară numai
„nebunii” umblă pe jos ca săracii –, cu lumea învălmăs, ită
– mult, i evrei spanioli – pînă la turcul cu arsenalul întreg
în brîu. A văzut lupta unei fete de t, igan care nu se dădea
vîndută unui boier cu „cinci sute” de alt, i robi, la cari vrea
să o adauge pe aceasta, pentru frumuset, a ei, refuzînd cei
cinzeci de galbeni cari i se ofereau de străinul înduios, at.
El crede că între cei 40 000 de t, igani din Muntenia sînt
de aceia cari, deprins, i cu biciul zilnic, s, i-ar fi pierdut s, i
mînile pentru un sadic capriciu al stăpînului.

Calea spre Moldova – căci omul merge în Serbia – se
face pe acele hîrtoape în care s-ar fi înecat t, erani s, i chiar
o boieroaică. La Cernet, i femeile lucrează, bărbat, ii dorm.

56Reise nach dem Orient, vom Eremiten von Gauting, 1836–1837–
1838, Stuttgart,

57G. Bogdan-Duică, în Arhivele Olteniei, III, p. 8 – 12.
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Pădurile se taie sălbatec. Atîta pustiu în t, ară unde ar putea
trăi în voie s, i biels, ug 5 000 000 de oameni. Grosolan, au-
torul strigă la vamă, unde-l supără dregătorul nepriceput,
că t, ara asta „fabrică numai boi”.

Multe s, tiri despre Banat s, i Muntenia în 1843 s, i 1844
li dă călătorul german dr. Karl Koch58, care a mers pînă
în Caucaz. Venind din Serbia, cu privire la împrejurările
cărora în vremea alegerii print, ului Alexandru Caragheor-
ghevici dă s, tiri de prima ordine, el se îmbarcă pe Dunăre,
trece pe Ia Panciova, Semendria, Golubaci, pe la vestita
Pes, teră, pe la Mehadia, cu altă pes, teră, „a hot, ilor”. Se co-
boară, cercetează frumosul munte al primblărilor pline
de surprinderi s, i întîmpină pentru întîia oară români. Ei
îi par a fi „probabil” urmas, i ai dacilor, dar apropiat, i s, i de
slavi59. Nu i se pare măcar că în limba noastră cum se aude
e ceva latin: cuvintele slave însă le-a recunoscut. Dar rasa-i
place, cu ochiul mai mult german decît slav: par luptători
eginet, i din Gliptoteca de la München. Portul femeilor îi
amintes, te, cu s, ort, urile lui, al scot, ienelor din nord, cu plai-
duri. Ocupîndu-se s, i de pieptănătură, crede că recunoas, te
în cozile fetelor, care ajung s, i pînă mai jos de genunchi, s, i
păr fali.

Trecînd prin Port, ile de Fier, el înseamnă podul lui
Traian s, i turnul care i se pare al lui Sever. Pe aici însă casa
e asiatică, bordeiul de teapa celui bulgăresc (pe bulgari îi
socoate cei mai frumos, i dintre slavi). La Celeiu notează alt
pod roman. Giurgiul, în plină prosperitate, cu 20 000 de
locuitori, lipsit de pitorescul minaretelor, nu-i „impune”.

58Wander ungen im Oriente während der Jahre 1843 und 1844, I,
Reise längs der Donau nach Konstantinopel und Trcbiscnd, Weimar
1846.

59Stehen dem slavischen Völkerstamme nah, ohne ihnen jedoch
anzugehören. – Partea relativă la rcmâni începe cu pagina 78.
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Pentru a evita carantina, va lua drumul prin Dobrogea,
de la Cernavoda la Chiustenge. În cea dintîi localitate află
pe print, ul Adalbert de Prusia care se întorsese din Egipt s, i
se îndreaptă prin Bucures, ti, spre Galit, ia (s, i asupra trece-
rii lui ar trebui făcute cercetări). Cu prilejul acestui scurt
traiect, Koch prezintă pe cele 300 de familii de s, vabi din
Basarabia, cari au venit în Dobrogea, unde nelăsîndu-i
turcii, ei, afară de unsprezece cari merg pînă la Silistra,
se as, ază în principatul muntean. Străbătînd stepa dobro-
geană, călătorul face botanică. Dealtfel nu e posibil altceva
în acest pustiu, pe alocuri mlăs, tinos unde vitele pasc în
larg s, i omul n-are, decît ici s, i colo, căsut, e proaste.

La Chiustenge, bombardată de rus, i, află un restaurant
german, un important negot, de tranzit, cu Rifaat-Pas, a,
cărîndu-s, i marfa spre Constantinopol, cu negustori din Ti-
flis, dest, erat, i de doisprezece ani, armeni din înaltul neam
al mamigonienilor, cari duc spre Persia optzeci de balo-
turi din Leipzig; nu s, tiu nemt, es, te, dar laudă Germania s, i
pentru femeile cinstite de acolo. De aici Koch se îndreaptă
spre Constantinopol.

Locotenentul-general prusian A. Jochmus, care a ju-
cat un rol în campania europeană din Siria tulburată de
cruzimile curzilor contra maronit, ilor, a făcut în 1847 o
călătorie în Răsărit, luînd note amănunt, ite s, i de cele mai
înălt, ătoare asupra tuturor lucrurilor pe care le-a văzut s, i
oamenilor cari i-au trecut înainte. Comunicate de sir Ro-
derich I. Murchison, ele au fost tipărite în toiul luptelor
din Crimeea, la 1854, în Journal of the royal geographical
society, XXIV60. Din nenorocire călătorul pomenes, te nu-
mai vasul austriac, venind din Galat, i, cu care face călătoria

60P. 36 s, i urm.
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de la Varna la Constantinopol.61

În categoria aceasta intră s, i lucrarea d-rului Quitzmann,
ale cărui scrisori de pe timpul Războiului Crimeii sînt în
adevăr de un mare interes s, i pentru împrejurările din Ser-
bia s, i pentru cele de la noi, considerînd pe bănăt, ean ca
pe un Urmensch care a luat foarte put, in din civilizat, ia
imbiată lui de vecini, fiind încă împovărat de amintirea
trecutului de milenară robie, prezentînd pe românii de la
Deva, cu nemes, ii în frunte, „walachische Edelleute in sch-
lichter Bauerntracht mit ihren weissgrauen Tuchmäntel”,
la alegerea pentru Dietă, condamnînd încercările inutile
de maghiarizare s, i profetizînd vremea cînd, în loc de ma-
ghiarizare, elementele celelalte din Ardeal se vor pierde
între români62, descriind Bras, ovul cu grecii, românii s, i
armenii lui, cu boierii de pe promenadă cari ascultă mu-
zică de t, igani, ca s, i cei de la Arpatac s, i Borsec, el trece
granit, a pe la carantina d-rului Vasici, scriitorul, mănîncă
mămăliga cu ceapă la cîrciuma din Predeal, merge pe la
Colibas, i, ajunge la schitul de acolo, pe care-l descrie cu

61P. 85.
62Wenn sie sich aber alsdann schmeichelt dass es dem magyaris-

chen Element gelingen werde das Romanische seinerseits zu assimi-
liern, das heisst zu magyarisieren, so möchte dies doch als eine sehr
gewagte Hypothese erscheinen, wenn man sich etwas in Siebenbür-
gen und Ungarn umsieht und findet dass von den Rumänen die hier
unter den Magyaren wohnen kein einziger noch zum Ungarn gewor-
den ist, während andererseits die Magyaren, welche unter Rumänen
wohnen, wie in der Moldau, sich von Jahr zu Jahr vermindern und
trotz ihres Zusammenhaltes in der romanischen Bevölkerung allmäh-
lig aufgehen. Es lässt sich also schon jetzt mathematisch der Zeitpunkt
voraus bestimmen, an welchem nicht etwa durch Verschmelzung der
gegenwärtigen Nationalitäten eine sogenannte siebenbürger Nation
entstehen würde, sondern an welchem vielmehr die drei übrigen Völ-
kerstämme in dem romanischen Elemente volkommen aufgegangen
sein werden (p. 201).
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hrana lui simplă de t, ară, se coboară la Sinaia, unde „dofto-
rul” care merge la „T, arigrad” e tot as, a găzduit, se opres, te
la starostele Carcalechi din Cîmpina, negustor de lînă din
Macedonia. Pe drum mai departe vede biserici cu fresce,
case noi de boieri, grămezi de cucuruz pe cîmp, femei cu
furca în brîu, cruci pe drumul mare etc. Foarte învăt, at,
face la fiecare pas note istorice s, i arheologice.

La Bucures, ti, se uimes, te de haosul mis, cărilor. Se ames-
tecă doamne ca la Paris, cavaleri ca la Viena, boieri cu
calpace s, i bărbi albe, vizitii englezi, jägeri cu pene, fa-
etoane cu jockei în fes s, i arnăut, i. Ajunge a deosebi pe
boierii cari „jupoaie pe t, eran” s, i petrec cu venitul mun-
cii lui la Paris s, i Viena, femei ca la Paris, „care poartă
conversat, ia cu o us, urint, ă de mirat”. Se interesează de
măsurile lui Alexandru Ghica s, i Gheorghe Bibescu pentru
înaintarea t, erii s, i prezintă s, coala de meserii a regimente-
lor cu patruzeci de s, colari, învăt, înd tlmplărie s, i lăcătus, erie
pe lîngă desemn. Asistă la o paradă, la masa garnizoa-
nei, unde ofit, erii îns, is, i servesc s, i sînt dus, i pe umeri de
soldat, i după horă; seara sînt artificii la S, osea, pichete de
ulani s, i dorobant, i t, inînd ordinea: pe străzi transparente
cu numele părechii domnes, ti, cu temple greces, ti etc. În
„tribuna”, în „cortul” de la mijloc, pentru boieri, „cele mai
frumoase obrăjioare de doamne”. T, igani cîntă cîntece
nat, ionale. Nu-i plac însă casele, rar frumoase cu forme
corintiene solide; cele mai multe par „făcute de zahăr”.
Bisericile-i displac, afară de a Colt, ii pentru partea „sue-
deză”, dar ment, ionează chios, cul s, i primblarea de la mi-
tropolie. La S, osea vede temple de lemn s, i ruine artificiale,
o mas, ină de apă.

Îl interesează tot ce prives, te medicina lui, dr. von Ma-
yer, vienez, dus cu vodă în Oltenia, sasul Witmann, medic
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militar, cehul Hatscheg, tot în armată, medicul de judet,
Warkum, din Württemberg, Grunau de la Filantropie, Sa-
carelli, Nisati, hirurg, dr. Leibi de la carantina din Giurgiu,
unde călătorul se opres, te la „Hôtel de Valachie”, spit, erul
curt, ii Steege, care recomandă o farmacopee munteană.
Spitalele „nu stau în nici o privint, ă în urma institutelor
similare ale statelor celor mai liberale, ba chiar le întrec
prin noutatea lor s, i potrivita organizare”63.

Alături cu Poenaru, „ein ebenso feingelbildeter als gei-
streicher Mann”, cercetează s, coala normală cu patru clase,
gimnaziul cu s, ase s, i un adaus pentru filozofie, litere, drept
s, i matematică, avînd vreo douăzeci de învăt, ători în curte.
Muzeul cu vase etrusce de pe mos, ia lui vodă. De la el va fi
aflat gîndul de unire cu Moldova s, i Ardealul64.

Dar în rîndul întîi li stau la inimă germanii lui, pe
cari ar voi să-i crească prin colonizări, peste cei 30 000
de sudit, i. Semnalează foia din Bucures, ti a profesorului
Schweder, Deutsche Bukarester Zeitung, reapărută apoi
„de la începutul lui 1848”, otelul lui Brenner, vienez, sosit
de la 1828–9, profesorii D. de Kladny, Schwesler, Berbics,
de la Sf. Sava65. Un german, zice el, a lucrat s, i la Podul
Mogos, oaii.

Poporul nu-i displace, cu toată „galomania”. E un mic
popor doritor de plăcere (ein genussüchtiges Völklein),
dar simpatic în această Lebenslust a lui. A spune această
aplecare nu e o „mustrare pentru acest neam vioi s, i vred-
nic de respect” (ein Tadel des wackern und ehrenwerthen
Volkes). S, i el adaugă: „Caracterul romanic are un bun
fond s, i, dacă lipsurile pe care i le-a inoculat puterea stră-

63P. 333.
64P. 311.
65V. p. 316-8.
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ină se dezrădăcinează pe încetul, desigur îl as, teaptă un
frumos viitor”66.

În Lebens und Reisebilder aus Ost und West (Breslau
1852), Theodor König, un băietan de douăzeci s, i s, apte de
ani, prezintă la 1849 Muntenia ca „patria strugurilor, a
porumbului s, i a prostiei”, iar Bucures, tii ca un loc de „pus-
tiu s, i sărăcie”, de pretent, ii goale răsărind la orice pas. Nu
e aici viat, ă de familie, – copiii la guvernante, la precep-
tori, sau afară –, apoi la s, coală pentru a învăt, a pe de rost
pe Corneille s, i Racine, la zece-doisprezece ani s, i a merge
la cinsprezece-s, aisprezece la Paris. Nu ar fi omenie, s, i
doamna lui Vodă Bibescu ar fi pus să bată pe o bonă care
la observat, ia că tremură ar fi răspuns: „Princesă, nu tre-
mur decît înaintea lui Dumnezeu”. T, eranul s-ar hrăni din
mămăligă s, i bătaie. Pină s, i femeile celor de sus, inculte,
ar plictisi (anecdote obraznice s, i de la balul mascat).

Trecînd la situat, ia revolut, iei în Ungaria, König con-
stată că românii doresc bine, des, i în ascuns, revolut, ionarilor
[. . . ] Soldat, i austrieci în zdrent, e s, i flămînzi se văd pe stră-
zile capitalei muntene în 1849, s, i consulul rus, în înt, elegere
cu boierii, îi ajută din produsul unui vodevil francez. Oras, ul
petrece.

Un capitol întreg cuprinde ironii asupra revolut, iei „iu-
ncărilor” munteni, cari nu s, tiau ce înseamnă o revolut, ie,
aceasta fiind – s, i e adevărat – „un puternic, general strigăt
al istoriei universale” (ein lauter, allgemeiner Ausruf der
Weltgeschichte). La noi a fost doar o „copilărie”, un Kna-
benstreich67. Lipsea burghezia, care nu poate fi „o colect, ie
de cizmari, croitori s, i vînzători de stafide”, iar t, eranul e

66P. 323–4. Pretinde a fi învăt, at s, i românes, te. Unul li spune anume
stricat – ca să înt, eleagă: „a Bukuresti medem ieste frumos”; p. 335.

67P. 52.
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„stupid, greoi s, i lenes, ”; nu era nici lipsă de pîne, nici lipsă
de lucru, unde se lucrează doar trei zile pe săptămînă. Că-
lătorul pretinde – s, i este ceva – că supt ocupat, ie boierii se
pleacă înaintea rus, ilor, îs, i mărită fetele cu ofit, erii lor s, i-s, i
trimet copiii la s, colile militare ale t, arului. Un bun portret
al turcului occidental Faud, la Omer-Pas, a se vorbes, te s, i
de sot, ia lui săsoaică, o copilă de unsprezece ani68. Dintre
rus, i e descris sumbrul Duhamel, crescut nemt, es, te, care
zîmbes, te numai o dată pe an, de ziua t, arului69. O stăpînire
rusească de cît, iva ani îi pare o necesitate70.

Se trece la oras, , cu put, ina clădiri, căci capitalul e mai
remunerat prin doblnzi. Lumea bună marge la „grădină”
(S, oseaua), deschisă vara de la 8 la 10 seara, iar în restul
timpului da la 1 la 3 după amiazi. Călătorul cunoas, te tea-
trul, – unde n-ar voi doar „fadul” vodevil francez –, foarte
bună opera italiană, cercetată însă mai mult pentru „a
trece seara”, dar preferă balu mascat. Pe larg se descrie
balul dat generalului rus Lüders într-o sală formatăl din
două altele s, i din casa unui boier la mijloc; două muzici
cîntă, luminat, ia e strălucită; pretutindeni armele Rusiei.
[. . . ]

Aspru e tratată „aristocrat, ia” de parvenit, i, ale cărei
titluri sînt contestate. I s-a spus că la origine poate fi cite
un vînzător de portocale, sau un t, igan. În general spiri-
tul fort, at al omului care crede că poate imita gluma rece
pariziană e plin de o înfumurare prostească.

În timpul Războiului Crimeii – ceea ce se vede prin
pomenirea armatei de ocupat, ie în Bucures, ti, a căimăcă-
miei lui Alexandru Ghica, a prezent, ei la Constantinopol a

68P. 60.
69P. 105.
70P. 107.
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emigrat, ilor italieni, unguri s, i poloni –, un străin de o spet, ă
put, in obis, nuită în ce prives, te cultura s, i caracterul, putint, a
de a înt, elege s, i pret, ui o altă viat, ă nat, ională, foarte deose-
bită, a străbătut, în calea de la Viena la Constantinopol,
teritoriul muntean.

Nu cunosc alte scrieri ale lui Richard Kunisch, care-s, i
publica abia în 1861 Bukarest und Stambul. Skizzen aus
Ungarn, Rumänien und der Türkei, retipărită în 1859, tot
la Barlin, supt titlul: Eine Fahrt nach dem Orient: Reisebil-
der aus Ungarn, Rumänien und der Türkii71. Era însă un
cunoscător perfect al limbii franceze, un folclorist amator,
un mas, ter în a face, nu numai versuri de societate, ci s, i
bucăt, i de poezie în genul lui Victor Hugo, s, i chiar autorul
unui volum frumos de povestiri, pe care-l citează.

Spirit critic, dar fără generalizări pripite, acest ger-
man de cultură în mare parte s, i franceză face cîtva din
drum pe Dunăre. Astfel ajunge, s, i el, în preajma Port, ilor
de Fier, pe care le descrie cu mult simt, de pitoresc, să cu-
noască rasa românească supt solida înfăt, is, are a bănăt, enilor.

Mai departe, nu face cunos, tint, ă s, i cu elementul din
principatul muntean, căci urmează calea de apă, fără a
încerca să descrie malurile, pînă la Giurgiu, orăs, el amical,
cu pavagiu prost s, i case t, erănes, ti. Aici e întîmpinat de
vames, ul care-i cere o „revisione” – zice el – pentru toate
bagajele. Dus, în oras, ul încă neisprăvit, la „Hotel Italiano”,
unde-l serves, te un Giuseppe, el se crede întîi într-un „han
de tîlhari”, Räuberwirtshaus, fără us, ă care să se închidă,
fără feres, ti cum se cade, dar care, a doua zi, i se pare „re-
lativ suportabil”. S, i explică starea proastă a otelelor prin
aceea că boierii trag la ispravnic, la mănăstire, iar călătorul
de rînd se opres, te la simplele hanuri de la drumul mare.

71V, p. 315-6. V. s, i p. 225.
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Călătoria se face cu trăsură proprie sau cu diligent, a.
„Cărut, a de pos, tă” 11 sperie la prima vedere pe drumet, s, i
deci preferă să ia cu chirie o adevărată s, i mai scumpă tră-
sură, cu s, aisprezece cai s, i patru surugii, cari tot timpul
poartă conversat, ie cu animalele lor, suduindu-i întîmplă-
tor, ne asigură Kunisch, care a învăt, at binis, or românes, te,
s, i de „cafeaua ce o va bea Dumnezeu mîne dimineat, ă”.

Drumul, după o ploaie, e grozav. S, ase alt, i cai trebuie
să se adauge s, i se ajunge la Bucures, ti abia în s, aisprezece
ceasuri. Casele de pos, tă, biete cocioabe, nu oferă nimic
decît mămăligă cu ceapă s, i apă proastă. Linia de telegraf,
o inovat, ie, îndreaptă singură, prin t, inutul în care satul nu
e o realitate prea vizibilă.

Bucures, tii văzut, i de departe samană cu un Alger. Ames-
tecul celor 15 000 de case pentru 120 000 de locuitori, stră-
bătut de turnurile a o sută patruzeci de biserici, impresio-
nează. Înlăuntru însă „o grămadă de sate unul peste altul”
(ein Haufen zusammengeschobener Dörfer), cu dărîmă-
turi în toate părt, ile, s, i în Lipscani, ziduri fără acoperis, ,
pivnit, i fără ziduri, cu străzi în care se bălăcesc porci s, i la-
tră cîni, cu preot, i murdari s, i t, igani lenes, i, cu pepeni verzi
deschis, i în piet, e, cu femei cinchite turces, te la port, i. Alături
însă, o „capitală foarte rafinată” (überfeinerte Hauptstadt)
în care arnăut, ii scînteie din aurării în coada cales, telor,
palatele-s, i întind fat, adele, magazinele expun cele mai
scumpe produse ale modei celei mai noi, grădinile de
vară adună în fiecare seară un public doritor de petrecere.
„Bucures, tii n-au o stradă pe care să pot, i trece pe ploaie
fără pericol, în trăsură ori pe jos, dar oras, ul are operă ita-
liană, spectacol francez s, i românesc”. Pentru lumea care
s, tie că „e necuviincios a face s, i cea mai scurtă cale pe jos”,
este S, oseaua, cu trotuarele s, i boschetele ei, cu cele două

960



muzici, cu paza ulanilor călări t, iind lant, e cu stegulet, .
Dar autorul s, tie că această „Valahie” e o Rumänien,

că locuitorii, de o veselie nebiruită, iubet, i s, i zîmbitori,
pas, nici, nu bet, ivi, fac parte dintr-un neam de origine la-
tină, cu un glorios trecut eroic s, i as, teaptă „vremea izbăvirii
lor”. Puterea turcilor nu împiedecă pe curierul din Stam-
bul de a fi cercetat la Giurgiu s, i la Galat, i. Iată Divanul. El
impune. „În Germania avem nespus de multe din acele
frumus, ele figuri de jurnal de modă, care desperează pe
pictor prin lipsa lor de idee interioară: aici se văd pretu-
tindeni capetele individual formate, cu contururi precise,
cu expresie personală. T, eranii ca s, i boierii. Linis, tită s, i
solemnă este t, inuta tuturora, cumpănită vorba lor, ceva
din spiritul bătrînilor romani plutes, te asupra adunării.”72

Ne-a cunoscut bine în saloanele de pe la 1854–1859, pe care
le descrie amănunt, it. Iată vizita la un boier dintre aceia
cari peste Orient dau un glant, francez. „Oaspetele” e în-
tîmpinat cu „bine ai venit”. I se dau dulcet, i. Odată era un
singur taler pentru supă s, i se mînca s, i cu mîna (unde o fi
fost?)73. Dar servitori galant, i păzeau pe scări, us, ile duble
erau ca la Paris, tablouri bune stăteau adesea după us, ă,
lăsînd loc celorlalte.

O petrecere la Pas, canii din Ilfov, unde se păstra înainte
de război casa domnească a lui Alexandru Vodă Ghica, sca-
unele salonului, darurile suveranilor, caleas, ca de paradă

72În Deutschland haben wir unsagbar viel jener hübschen Modejo-
urnalgesichter welche den Maler durch ihren Mangel an innewohnen-
der Idee zur Verzweiflung bringen; hier sieht man überall individuell
durchgebildete Köpfe, mit bestimmten Umrissen, persönlichem Aus-
druck. . . Ruhig und feierlich ist die Haltung aller, besonnen ihre Rede,
gemässigt ihr Vortrag. Es schwebt etwas vom Geiste der alten Römer
über diese Versammlung (p. 119–20).

73P. 100.
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fiind la locul lor. Domnul, frumosul s, i nobilul domn, acum
numai caimacam, primes, te după datina Apusului. E un
„Sans-Souci” care adună boieri, Ghicules, ti, Cantacuzini,
pe „tînărul Milos, ” al Serbiei, rus, i, germani, francezi, ba s, i
un englez. Douăsprezece trăsuri, cai de călărie as, teaptă.
Muzica militară cîntă toată ziua. Pe mese sînt ziarele, re-
vistele, cărt, ile, albumurile Apusului. Se joacă afară mingea
ca într-un parc englez. Se convorbes, te s, i se face muzică.
A auzit aiurea cîntîndu-se de o doamnă Idol del mio cuor
s, i Roberto, o tu che adoro, muzica germană fiind păstrată
de cutare, care o s, tie, pentru intimitate s, i Dumnezeu.

O excursie la cea mai apropiată mănăstire (Căldărus, anii)
prezintă spectacolul staret, ului s, i soborului, demni în înfăt, is, are
s, i veseli, al celor două sute de călugări mirosind a usturoi,
chemînd la masă, care trebuie refuzată, de murdară ce
pare. Dar alături „bătrînul print, în uniformă de general
s, i lîngă dînsul cît, iva adiutant, i s, i ei în mondir elegant”. O
doamnă cetes, te us, or manuscriptele greces, ti ce i se aduc.
Călătorul, uimit de farmecul femeilor noastre, îns, iră pe
„mos, tenitoarea cu ochi negri a cezarilor” (desigur o Canta-
cuzină), pe „regina acelor bureaux d’esprit muntene”, pe
care, cu arătarea precisă a jocurilor de societate ale epocei,
le descrie în alt capitol, pe „blonda nepoată a lui vodă”, sin-
gura care pricepe muzica germană s, i nu vorbes, te rău de
nimeni74. Tînărul care se plînge că e închis supt bănuiala
de nebunie îi vorbes, te domnului frant, uzes, te.

În oras, se petrece lîngă Cis, megiu, unde s-a instalat tri-
misul turcesc, în casele lui Costachi Ghica75. În Cis, megiu
chiar e, seara, defilarea elegant, elor76.

74P. 134-7.
75P. 156.
76P. 162.
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Pe străzi se desfăs, oară bogate alaiuri de înmormîntare
ca a ofit, erului superior pe urma căruia merge Alexandru
Ghica însus, i, cu corpul diplomatic, mitropolitul Neofit, bo-
ierii s, i toată oastea de 5 000 de oameni (trei regimente de
infanterie, două de cavalerie, artilerie fără tunuri), soldat, i
solizi s, i disciplinat, i ca prusienii, fiind îmbrăcat, i după
albumul trimis de print, ul Albert de Hohenzollern, care
străbătuse t, ara, dar veseli ca nis, te români s, i sprinteni ca
nis, te francezi77. Lumînările luate din Lipscani s, i din ulit, a
frant, uzească sînt în mînile tuturora.

Kunisch a asistat s, i la o nuntă în familia domnească.
A privit la balul din ajun, a admirat bogata corbeille adusă
punct la miezul nopt, ii, a păstrat amintirea nodurilor de
găteală legate cu panglici albastre s, i ros, ii, a fost poftit s, i
la adunarea de la curte a doua zi, după ceasurile opt de
seară, s, i în biserică i-au luat ochii găteala de aur a miresei,
odăjdiile bătrînului mitropolit. A băut s, ampania finală, s, i
poate a jucat s, i el „poloneza”.

Atîta s, tie din t, ară. Căci, pe urmă, întors la Giurgiu, –
pe cale dorobant, ii din alai refuză mîncările de frupt s, i
hangiul le scade din socoteală –, el vede pe vas numai
„Kammerfrauen” care sporovăiesc, boieri cari-s, i trec vre-
mea cu jocul de cărt, i ori „politizează”, oameni din popor
îndemnat, i la cîntecul muzicant, ilor evrei să joace hora pen-
tru curiozitatea străinilor cel mult s, i cutare fiică, născută
în Paris, a unui spaniol cu o franceză, care căsătorită cu
un frumos, dar ordinar tînăr român, după ce el servise în
armata franceză, merge să-s, i îngroape visurile în Galat, i.
Acest oras, însus, i îi apare în plină transformare, cu „mi-
zerabilele barăci” din ulit, a domnească, pline de „murdari

77Dagegen erinnern sie in Betreff ihrer Haltung an das französis-
che Militär; p. 176.
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greci s, i armeni, murdari evrei s, i moldoveni, palavragind,
negut, înd, lărmuind înaintea tuturor port, ilor, în toate lim-
bile, ori de cară, de vite slobode, de cîni rătăcitori”.

Dar, dacă la plecare, Kunisch citează s, i el „Dîmbovit, a
apă dulce”, e s, i din cauza altor amintiri mai put, in aristo-
cratice.

Nu i-a plăcut de satele sărace s, i murdare, de bordeiele
subpămîntene; n-a cunoscut s, i părt, ile de sus, „podgoria”.
Dar, ca tot, i străinii, s-a îndrăgit de naivitatea, de copilă-
reasca spontaneitate a t, iganului care „nu plînge”.

Din ce a văzut s, i auzit despre neamul tuturor rătăciri-
lor el a creat tipul frumoasei Anit, a, care se lasă iubită de
un tînăr boier mare, dar părăses, te casa bogată de lîngă
Cis, megiu, leapădă hainele de modă s, i, numai în cămăs, ut, a-
i scumpă s, i în pantofii cusut, i în aur, aleargă să găsească
în gropi viat, a liberă s, i „mămăliga crudă” a obis, nuint, ilor
seculare.

Prin t, igani s, i pe alături de ei, află el de zburătorul care
caută pe fetele visătoare, de inelele de păr de cal cu care se
leagă iubirile populare, de vrăjile cu care se cîs, tigă inimile.

S, tie s, i de vechile obiceiuri la nunt, i, cu seimenii în ros, u
cari fac pe pet, itorii, cu „piramida înfăs, urată în pînză albă
ce se duce la biserică înaintea miresei”, cu us, a deschisă
numai la cerere, în schimb pentru darea numelor s, i un
prezent, cu pînea, brînza, băutura ce se pune, la întors, pe
capul mirilor, o babă vărsînd în calea lor apa biels, ugului.
A descris obiceiurile moldovenes, ti în nuvela-i franceză La
belle Florica78, – de căutat.

S, tie de Miazănoapte s, i de frumoasele legende popu-
lare, despre care scrie: „Ce povestes, te mama copilului,

78Wie ich sie bereits in einer in französischer Sprache veröffentli-
chten Novelle (la belle Florica) geschildert habe; p. 207, nota.
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ce-s, i spun fetele la tors, ce-s, i spun t, eranii la sărbători,
ce trece din generat, ie în generat, ie s, i e îndătinat în orice
bordei, aceia ni dă mai sigur cheia la fiint, a interioară a
unui neam decît mes, tes, ugitele versuri ale celor cari-s, i scot
hrana din o sută de izvoare”79.

De-a dreptul din popor a prins el s, i cele două poves, ti pe
care cu un deosebit talent literar le-a s, tiut reda, în pagini
de toată frumuset, a, s, i dintre care una e Frumoasa fără
trup a lui Eminescu80.

O carte germană din 1863 asupra României lui Cuza
Vodă (Land und Leute der Moldau und Wallachei, Praga
1863) a lui V. Derblich a rămas aproape necunoscută cerce-
tătorilor, cu atît mai mult publicului.

Autorul crede că e necesar să se fixeze vechea „Va-
lachie” s, i Moldova înainte de disparit, ia caracterelor lor
deosebitoare supt influent, a civilizat, iei materiale a Occi-
dentului, transformatoare s, i unificatoare. S, i lui îi place de
vechea haină orientală, de dulceat, a de odinioară s, i chiar
de ciubucul de mult în disparit, ie. Marile alaiuri de îngro-
păciune le judecă pitores, ti. S, i cu mult mai mult îi pare rău
după omenia s, i evlavia de odinioară.

Deci crede că e bine să arăte ce a văzut coborîndu-se
pe la Sibiiu în t, ară.

La Arges, vede „străvechea biserică latină” pe lîngă mă-
năstirea lui Neagoe, încă nereparată. Biserica domnească
o s, tie, s, i discută asupra inscript, iei de dincolo. Povestes, te
s, i legenda Sfintei Filoftei.

S, i regiunea vecină, unde a stat opt zile, l-a cucerit. E
un adevărat rai de bogăt, ie s, i de frumuset, ă. Pămîntul as-

79P. 180.
80Vezi analiza lor în An. Ac. Rom-, seria III. V. mem. 5 de unde am

scos s, i paginile despre Kunisch.
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cunde ape minerale. La Călimănes, ti Vodă S, tirbei ar fi voit
să facă „o a doua Mehadie”81. Cu privire la mănăstirea
arges, eană el dă s, tirea, nouă, că ea a interesat as, a de mult
pe Coronini, s, eful armatei de ocupat, ie austriece, încît a
pus să se fotografieze de amatorul fotograf Anger, spit, er al
armatei, cu de-amăruntul armoniosul edificiu, „împărt, ind
copii ale albumului la notabilităt, ile t, erii”82. S, i „Comisiu-
nea centrală a monumentelor istorice” din Viena a primit
un exemplar, care i-a trezit admirat, ia83. Derblich vede
însă împrejur neglijent, a s, i uriciunea, pînă la depozitele
de material rămase de la un seminariu în construct, ie încă
din zilele lui Alexandru Ghica.

Vorbind de mes, terul Manole, călătorul raportează,
„după o cronică grecească în biblioteca mănăstirii”, o le-
gendă despre misiunea de a clădi o moschee dată lui Nea-
goe de sultanul Selim s, i executată de acel colaborator teh-
nic al lui. Nu lipses, te nici cunoscuta baladă, pe care o
adaugă atîta, încît e de nerecunoscut.

În mănăstirea episcopală, unde a fost găzduit, Der-
blich a văzut pe episcopul Climent, un sexagenar pios, tole-
rant, priceput s, i foarte prietenos, nes, tiind decît românes, te84,
trăind fără carne s, i vin; e milostiv s, i pentru acest oas-
pete german mai are o calitate: decorat, ia pe care i-a dat-o
Francisc Iosif85. „Primes, te ca episcop o leafă de 100 000
de pias, tri, s, i ca egumen la Găiseni 30 000 pe an.”

Chestia mănăstirilor închinate se prezintă apoi auto-
rului, care o cunoas, te bine, cu statistice serioase. S, colile
biserices, ti sînt analizate la urmă (cu un inspector „ungur”,

81P. 9.
82P. 10.
83P. 10.
84P. 29.
85Ibid.

966



Arges, ul are 40 de seminaris, ti, apoi, după 1851, 60, pe lîngă
20 de externi, „t, îrcovnici”, de s, ase luni; întîi provizor nu-
mai, ei au fost păstrat, i s, i mai departe; numărul preot, ilor i
se pare enorm, în sate).

Cărut, a, de atîtea ori descrisă, duce pe Derblich la Bucures, ti.
Ca totdeauna bine informat, scriitorul dă s, tiri asupra or-
ganizării pos, tii. 37 700 pias, tri în budget, dar 12 000 pentru
director (3 388 de cai); în Bucures, ti numai un factor pos, tal,
iar Agent, ia, ce-s, i are pos, ta ei, t, ine patru, dintre cari cel
cu ziarele e călare. Telegraful l-au introdus austriecii (în
1856 se expediază 27 000 de depes, i numai la Bucures, ti).
Francezii au alt telegraf, atîrnînd de turci86.

La Arges, 200 de case, 3 500 de locuitori, fără medic s, i
farmacist; la Pites, ti, 6 000 de locuitori, monument austr-
iac de ocupat, ie.

Combătînd exagerările altor călători, i se pare că t, eranul
văzut în cale e „totdeauna vesel, des, i nu excesiv, moderat,
evlavios, cu cuget curat, respectuos fat, ă de lege s, i de cei ce
o aduc la îndeplinire”. Îi place s, i hora, jucată la ocazii so-
lemne supt conducerea unui vătaf. Portul popular, lăudat,
e răpede descris. Cres, terea dură a puiului de t, eran e realist
prezintată87. Capitolul V tratează valoarea economică a
t, erii. Sînt 3 000 000 de oi (se dau s, i pret, urile linii)88.

S, i atunci S, oseaua Bucures, tilor făcea impresia cea mai
bună. Mai ales dumineca s, i joia primblarea lumii e stră-
lucitoare. „Atîtea trăsuri cîte la Paris”, făcînd una lîngă
alta pînă la 65 de mile franceze. 18 000 de trăsuri, 400
de birji (clasa I-a, cu numere ros, ii, clasa II-a, cu numere
albe). 20 000 de case. Se notează Filantropia, cu un mo-

86P. 38.
87P. 48-9.
88P. 56.
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nument al războiului, s, i vila Cantacuzino. De-a lungul
Căii Victoriei, cu case boieres, ti, prăvălii cu firme nemt, es, ti:
Schmidt, „doftor de cai”, Lehmann, Trautmann, Witt-
mann, Olb, Ulrich, Buchholz, Grünholz, Schwarzkopf,
Ramkuppler, Heinlein, Enderle, Kennel, Singer, Binder,
Wellner, Appel, Eitel, Müller, Hötsch, Putscher. Se ci-
tează s, i alte nume străine: s, i „Soteck s, i Waclawek”. Se
descriu casele boieres, ti. Mai frumoase sînt ale familii-
lor Manu, Otetelis, anu, Bossel, Török, Trubet, coi, Scarlat
Ghica. S, tirbei a încercat să înlăture toate maghernit, ele. În
casa Slătineanu se află un cazino. Se semnalează teatrul,
clădit de vienezul Hefft, avînd în fat, ă Hôtel de Paris.

Intrarea pe bariera Giurgiului înfăt, is, ează un spectacol
foarte urît. „Cîmpul libertăt, ii de la 1848 hrănes, te bivoli s, i
alte animale.” O ruină poartă numele mitropolitului Fila-
ret89. Mitropolia pare ruinată s, i murdară. În Str. S, elari,
e „Cazinul cetăt, enesc” s, i „Otelul oras, ul Viena”. De aici se
merge la Curtea Veche s, i în „labirintul micului comert, ,
Fierasca”90. Malul drept al Dîmbovit, ei zace în părăsire s, i
sărăcie. Apa nu e mai spurcată azi decît odinioară, cînd
care cu bivoli aruncau murdăriile în gîrlă91. Se critică lipsa
de elan pentru aranjarea oras, ului92; boierii cari merg în
trăsură nu văd starea străzilor. Cis, megiul l-a făcut ger-
manul Wilhelm Mayer, mort în 1853 de pe urma pregătirii
transparentelor de la Turnu Ros, u, pentru primirea îm-
păratului austriac. Lîngă grădină e casa lui Constantin
Ghica. Otelul Bellevue cu cofetăria, castelul Florescu.

Un capitol de istorie începe. El merge pînă la căimă-

89P. 78-9.
90P. 81.
91P. 83.
92P. 89.
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cămia, criticată, a lui Alexandru Ghica Vodă s, i la forfo-
teala politică în vederea constituirii t, erii celei nouă. Îm-
prejurimile Bucures, tiului sînt apoi descrise, între altele:
Dudes, tii, pe atunci mos, ia baronului Sina, cu „o gospodărie
model”, Măgurelele Otetelis, anului, Cernica s, i „călugării
bine nutrit, i”, T, igănes, tii cu mănăstirea de maici.

Se dă s, i o descriere a principatului muntean. La Tîrgul-
Jiului o fabrică de port, elan (autorul zice vase de noapte).
La Hurezi uită mănăstirea brâncovenească, dar nu s, i vi-
nul cel bun. Cîmpina cu un institut de hidroterapie al
unui medic austriac în serviciul militar al t, erii. Focs, anii
cu urmele unui incendiu (5 000 de locuitori; mult, i evrei).
Craiova are „chiar felinare”; evrei din Ardeal s, i Ungaria.
Giurgiu, cu mult, i străini, dar fără strade, fără case mari,
fără administrat, ie bună s, i fără confort. Oltenit, a, unde se
face un orăs, el după planurile lui S, tirbei Vodă. Brăila, cu
20 000 de locuitori în port: fat, ă de 449 de vase în 1837, sînt
la 1857 mai mult ca 1 00093; sînt s, i mult, i austrieci.

Otelurile s, i alte asemenea stabilimente au capitolul
lor (Hôtel de Paris, de France, des Princes, de Londres, de
Vienne, National, de l’Europe sau casa Brenner, unde stă
autorul; otelierul e italian). Conducerea e fără experient, ă
s, i onestitate; se joacă, în toate, cărt, ile (joacă s, i ofit, erii la
seratele caimacamului, „bancherul” fiind un director de
s, coală). Se dau anecdote, unele de necrezut, în privint, a
jocurilor de hazard. Se discută apoi pret, ul restaurantelor.
Din vechile hanuri au rămas: hanul Golescu, hanul Ma-
nuc, hanul Gabroveni, hanul S, erban Vodă s, i hanul Zlătari,
hanul „Zamfir”94. În hanul Golescu stau alături: halvagii,
argintari, croitori, jucători de cărt, i, o modistă, un măcelar.

93P. 120-1.
94P. 129.
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Sînt s, i ospătării germane, cu vin s, i cu ceai. Grădina Wa-
renberg e foarte cercetată (intrarea trei sfant, i). La Grădina
cu cai este „un fel de teatru de vară”, s-au jucat: Mireasa
de la Mesina alături de Ursul s, i Pas, a, s, i e găzduită acum o
trupă de chantant, cu piese imorale. Femeile us, oare sînt
la grădina Mimi, foarte cercetată. Mahalaua Izvorului e
deosebi de amoroasă.

Capitolul XII prives, te religia. Se arată obiceiurile la
Înviere s, i Crăciun, la Anul nou, acelea de la nunt, i s, i îngro-
pări.

Situat, ia clerului român e prezentată mai mult după
amintirile cele mai rele ale trecutului.

Biserica armenească aduce în discut, ie pe locuitorii
armeni ai Principatelor. Pe larg se vorbes, te de lipoveni,
confundat, i cu secta scapet, ilor. S, i încă mai pe larg, fires, te,
de catolici. S, coala catolică, a călugărit, elor „engleze”, cu
învăt, ătoare germane, din Bucures, ti e foarte mult lăudată.
Asupra protestant, ilor se dă o întreagă pagină de istorie
bine informată. Biserica din Bucures, ti e clădită în 1851–3,
Prusia dînd 5 000 de florini, Societatea „Gustav-Adolf” 3
000, împăratul Austriei 1 500, pe lîngă mult, i „locuitori
munteni cu vază”. S, coala are 100 de elevi.

Print, ul Carol de Prusia patronează „Fundat, ia Iohan-
nită”, a ordinului Ospitalierilor, dispunînd de „o stat, ie
de diaconese pentru îngrijirea bolnavilor s, i educat, ia fete-
lor”. S, i aici românii au ajutat, adunîndu-se un capital de
100 000 de lei (un concert adause 8 300: între dăruitori
print, ii S, tirbei s, i Alexandru Ghica, proprietarul Ciocan,
evreii Hillel Manoach, Halfon, Hornstein, Nathanson, Lö-
bel s, i Fildermann).

La s, coală pensiunea e de 50 galbeni (30 pentru ger-
mani). Spitalul are 10 paturi. Parohul Neumeister (de la
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1846) e un poet, care a dat piesele Irod s, i Mariana, Hanibal
s, i Livia, publicate la Lipsea s, i e colaborator asiduu al foii
germane din Bucures, ti. Casa de înmormîntări pomenes, te
pe binefăcătorul ei, dr. Zucker (autorul unei lucrări asupra
Basarabiei95). Lumea românească vine la balurile date de
societatea „Liedertafel”.

Se trece repede asupra micii biserici s, i s, coli, asupra
societăt, ii de mes, teri a calvinilor unguri.

Cu privire la evrei, numărul spaniolilor e dat ca fiind
vreo 3 000, Moldova are 100 000 evrei poloni (3 000 în Ias, i).
Bucures, tii cuprind un pecetar evreu; evreii sînt mult, i „cro-
itori de dame”. Ca bancheri de căpetenie se îns, iră: Daniel
s, i Neuschotz (din Ias, i), Hillel, Löbel, Mayers, Rothenberg,
Finkelstein. Se citează pentru habotnici (Chassidim) o lu-
crare a d-rului Klauter. „Über die zweckwidrige Erziehung
und Pflege der Kinder in Jassy”96.

Superstit, iile românes, ti vin la rînd. Lista, foarte amănunt, ită,
e interesantă pentru folclorist. Anume „boieroaice bătrîne”
i-au vorbit autorului de dînsele. Descîntece, farmece, Mia-
zănoapte, Joimarit, e toate sînt trecute în revistă.

Comitetul s, colii e deosebit de folositor. Critica e aspră
s, i nedreaptă pentru s, colile de sat. Pretinde că umblînd
t, ara în lung s, i lat n-a văzut clădire de s, coală97. Nici străinii
din învăt, ămîntul secundar nu-i zic prea mult. Profesorul
de retorică s, i literatură germană din cutare s, coală ar fi un
„Coulissenreisser” invalid98. Dar nu se evită s, coala „patrio-
tului doctor Lazăr cu ajutorul lui Constantin Bălăceanu”. I
se obiectează însă că a părăsit limbile clasice. Reforma lui

95P. 156.
96P. 162.
97P. 172.
98P. 173.
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Bibescu, cu colegiul francez, e aspru criticată. Se observă
însă că, îndată după decretarea ei, s, colarii s-au îmbulzit la
Sf. Sava, unde a trebuit să se facă noi clădiri de un milion99.
Dar acum în localul s, colii se află s, i biblioteca (20 000 vo-
lume), s, i muzeul, s, i o cazarmă. Directorul bibliotecii e
Aristia, traducătorul lui Plutarh, iar cărt, ile se împrăs, tie:
la secretariatul de stat, la cancelaria lui vodă, la boierii
mari100. Pentru noua clădire s-au dat 6 000 de galbeni, dar
volumele stau tot în pachete pe jos.

La Academia Mihăileană sînt 100 de bursieri ai statului.
S, coala din Craiova se t, ine din fondul dat de boierul Gheor-
ghe „Abcedan”101. Se laudă s, coala militară din Bucures, ti,
de pe Podul Mogos, oaii, cu cinzeci de elevi (budget de 4
000 de galbeni pe an).

S, tirbei nu voia ofit, eri fără s, coală, dar Alexandru Ghica
a stricat această regulă. La s, coala de agricultură (direc-
tor german), la cea de meserii (director „român franci-
zat”) sînt 60 de interni. S, colile sînt mai bune decît în
Moldova, unde autorul a văzut în infirmerie copii infam
îngrijit, i (maestrul de căretăs, ie era un t, igan). S, coala de
medicină a lui N. Cret, ulescu (din 1824) e lăudată: pînă mai
ieri în oaste erau numai doi medici militari, cari stăteau
în Bucures, ti102. Davila e călduros lăudat. S, coala acestuia
e la spitalul militar din mănăstirea Mihai Vodă.

Capitolul XIV se ocupă de starea sănătăt, ii. Polit, ia sani-
tară nu există s, i orice s, arlatan îs, i poate vinde fabricatele.
Partea privitoare la medicina populară, cu furnici, raci
etc., e îndeosebi pret, ioasă.

99P. 175.
100P. 176-7.
101P. 177.
102P. 184.
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Se descriu spitalele (Colt, ea, dr. Grünau; Pantelimon,
Filantropia, bine îngrijit; Brâncovenesc, luxos, dar put, in
curat. Spitalul pentru nas, teri, director dr. Caps, a, format
la Viena; Spitalul temnit, ei, Spitalul israelit, de trei ori inau-
gurat; Spitalul de nebuni, rămas cu totul în urmă).

Temnit, ele sînt prezentate în capitolul XV. Sînt 589
închis, i la pus, căria din Bucures, ti, dintre cari numai 55
condamnat, i. Numărul delicvent, ilor e în cres, tere; autorul
o atribuie prea marii blîndet, e a noului cod. Grija „Vorni-
cului temnit, elor”, Florescu, e lăudată. Întemnit, at, ii curăt, ă
străzile s, i lucrează pe la boieri103. La Snagov sînt 84 de
condamnat, i; femeile se închid la Rătes, ti (?) s, i Ostrov (sic).

Armata are capitolul XVI. Îi lipses, te elementul moral
care s-o însuflet, ească. Pompierii sînt organizat, i de un
austriac, după sistemul lombard. Ofit, erii celor trei vase
muntene se formează la Pesta104. Se dau bune statistice.
Autorul crede că Principatele ar trebui să aibă o armată
de 80 000 de oameni supt arme s, i 70 000 rezervă105. O
decorat, ie e necesară pentru încurajare 106.

În capitolul XVI Derblich vrea să prezinte viat, a socială
a t, erilor noastre. S, i germanii, put, in solizi, îndus, mănit, i,
cheltuitori, cu mult, i aventurieri, sînt aspru judecat, i107.
Descrierea cu o nuant, ă de batjocură nu cuprinde multe
lucruri noi. Femeile cetesc pe Paul de Kock s, i Dumas108.
Ele fac, de o vreme, multă politică. Cres, terea, la Paris, e
fires, te criticată cu dus, mănie: se citează s, i o descriere din

103P. 218.
104P. 225.
105P. 227.
106P. 230.
107P. 233-4.
108P. 202.
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Times109. Din boieria veche, cu o rentă de 20 –30 000 de
galbeni pe an, put, ini au rămas. Cei din clasa mijlocie n-au
simt, pentru natură, ci numai pentru bani. În genere bo-
ierii nu sînt mîncăi, nici bet, ivi s, i dau dovezi de prietenie
străinului110; un cavalerism ascuns poate fi trezit în fiecare
din ei111. Critica funct, ionarilor e luată s, i din bros, ura lui
D. Ghica, Préfecture de police, projet et réforme112. Între
advocat, i se citează: Pherekyde, Bozianu, Brăiloiu, D.G.
Florescu, S. Ghica, Fălcoianu s, i Costaforu113. Între medici,
la Ias, i: Russ, Glück, Bendella, Cihac, Treutel s, i Fränkel; la
Bucures, ti: Gusi, V. Mayer, Sakellario, Davila, Grünau, Ata-
nasovici, Cariad, Heinemann s, i dentistul Lempart. Millo
s, i Nini Valéry sînt ment, ionat, i la artis, tii teatrului, Whist
la muzicant, i. Celelalte clase se descriu pe scurt, pînă la
t, igani. Între ele cuprind tot, i parvenit, ii. Astfel se vorbes, te
aici de doamna care cetes, te pe George Sand s, i merge în
fiecare an la balul Molière114.

Cavalerii de industrie străini sînt s, i ei legat, i de această
categorie. Se îns, iră s, i vînzătorii ambulant, i, de bragă, bragă
dulce, bragă gălbuie, de apă, cari strigă „oai ouo”, de pe-
peni, cu „pe, pe, pepene”, plus ovreias, ii cu chibrituri115,
femeile „cu floricele”, băiet, ii cu halva s, i halvit, ă, cu salep,
s, erbet s, i alune prăjite, plus sasul, care vinde postav, stri-
gînd: „marfă, marfă” s, i „băiatul de bulgar” care anunt, ă
la miezul nopt, ii, „arme Fürst” (adecă Warme Würste).
Adevărat, ii t, igani, zidari, cîrpaci, covaci, spoitori, ursari s, i

109P. 250.
110P. 225.
111Ibid.
112P. 257.
113P. 258.
114P. 272.
115P. 277.
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lăutari, mîntuie expozit, ia.
Politica e judecată în ultimul capitol. Se dau noile acte

constitutive pentru a-s, i bate joc de ele. I se pare criticului
că moldovenii s, i muntenii nu se vor putea înt, elege nicio-
dată116. Importat, ia franceză a ideilor supără, fires, te, mai
mult decît orice, pe călătorul german.

Odată era să vorbească de literatură, dar o crede numai
la începuturile ei s, i pe mîna diletant, ilor, as, a încît refuză
s-o trateze.

Evident însă că as, a nu se cunoas, te o nat, ie, de un om
serios s, i cuminte.

Oras, de „un caracter ciudat, straniu, surprinzător”,
as, a i se pare capitala principatului muntean marelui agita-
tor socialist Ferdinand Lassale, care a fost adus de împre-
jurări să-l vadă la 1857. „Contrast” s, i „confuzie”, „amestec
drăcesc de case”: „palate de toate stilurile, adesea pretent, ioase,
vaste curt, i, de poate evolua un regiment în curtea d-nei
Slătineanu, grădini, splendide magazine din Lipscani, bo-
gat luminate, defilare de carăte luxoase – un Bagdad! –,
lîngă garduri murdare s, i proaste”, „grămezi de pietris, s, i
gropi de moloz”, „cele mai mizerabile colibe”, în ruină,
„cărut, e răsturnate” în mijlocul împrăs, tierii paielor. Nici o
stradă „adevărată”, nici o aliniere: „un ghem de piet, e mici
împleticite”; o colect, ie de cartiere, fiecare cu alt rost, în
fat, a consulatului austriac, închiriat cu 483 de galbeni pe an,
des, i catul de sus e din scînduri tencuite: se răsfat, ă bălt, ile
s, i vara, stropind pe trecători la fiecare trăsură care le stră-
bate, la fiecare din frumoasele birji, care costă doar 40 de
crăit, ari pe ceas. Pentru pitoresc, în „sălbatecul vălmăs, ag”,
în „haosul turbat s, i pitoresc”, pe lîngă doamnele elegante
în sens occidental s, i domni îmblănit, i, t, erani cu cămas, a

116P. 313.

975



pătată, arnăut, ii cusut, i cu aur s, i cu un arsenal la cingă-
toare, t, igani, evrei. Străinii cari se coboară la „Hôtel de
Londres” sau la „Hôtel de France” află lux s, i bucătărie apu-
seană, ei pot cerceta grădinile, „admirabilul”, „imensul”
Cis, megiu, cu „neasămănate sălcii plîngătoare, trei cafe-
nele s, i un restaurant”, „întrecînd cu mult tot ce ar putea
oferi Germania”: cîntă muzici militare, apart, inînd la trei
armate, austriacă, românească, turcească, apoi grădina
Warenberg, cu „iluminat, ia splendidă” s, i numai fără mu-
zică românească, e „mult mai frumoasă decît oricare de la
noi”, „grădina Tivoli”, cu café chantant, – ca în Champs Ely-
sées –, garantat „foarte bun”, în care se poate reprezenta
s, i o parodie după Robert le Diable. La S, osea, „splendidă,
curat t, inută, curăt, ită de orice praf”, muzica militară alintă
alaiul boierimii la primblare. „Mi se povestise mult des-
pre S, osea s, i cu toate acestea m-am dus cu foarte put, ină
sperant, ă de a vedea cine s, tie ce; foarte firesc, după ce am
văzut lucruri de acestea la Paris. Însă am rămas uimit:
defilau cel put, in patru sute de trăsuri. S, i între ele ce strălu-
citoare echipagii! S, i arnăut, ii în aur! S, i costumele grecilor!
S, i lacheii în ros, u cu bărbi albe pînă la brîu! S, i cocoanele,
cocoanele, cocoanele! La teatru am văzut o piesă româ-
nească s, i, cu toate că n-am înt, eles limba, totus, i nu mi-a
scăpat din vedere excelent, a, finet, a s, i rotunjimea jocului.
Splendoarea salei însă s, i splendoarea costumelor întrec
tot ce pot, i vedea la teatrele germane, afară de Opera din
Berlin. Dresda s, i alte multe nu se pot asămăna. Foyerul
însă întrece chiar cu mult pe al Operei din Berlin.”

Împrejurul Bucures, tilor, cari vor avea gaz aerian de
pe urma Institutului din Praga, reprezintat prin Fried-
land, tovarăs, ul de drum al lui Lassale – s, i cît de mult se
interesează de aceasta un beizadea Costachi S, ut, u s, i cai-
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macamul Alexandru Ghica! –, „incultura cea mai pustie
s, i mai sălbatecă”, drumuri nepavate, cîmpii părăsite! E
drept că s-au împlîntat stîlpii noului telegraf legînd cu
Viena s, i Constantinopolul, totus, i, nimeni nu se gîndes, te
la calea ferată între Giurgiu s, i Bucures, ti. Dar „astfel s-ar
face t, ara accesibilă comert, ului mondial”, „capitalul s-ar
întrei, pămîntul ar fi încă o dată as, a de scump”. S, i ar fo-
losi o rasă bună, care „pînă la poporul cel mai de rînd se
distinge prin trăsăturile fet, ei, nobile, fine, care dovedesc
descendent, a din romani”117.

Rareori s-a vorbit de noi în cuvinte as, a de frumoase.
Călătoria lui Wilhelm Hamm (cu un Sommer) în Orient,

de două ori, la 1858–9, reprezintă s, i ea o îmbogăt, ire însem-
nată a cunos, tint, ilor noastre despre epoca Unirii.

Soses, te pe Dunăre. La Ors, ova vede primele sate românes, ti,
care, cu casele s, indilite, „nu pot avea o deosebită pretent, ie
la frumuset, a arhitectonică, dar stau nesfîrs, it mai sus de-
cît casele sîrbes, ti de dincolo care samănă ca nis, te căpit, e
de fin cu o gaură”118. La Port, ile de Fier sentinela prezintă
arma s, i ofit, erul spune că e „un semn de respect fat, ă de o
nat, ionalitate care e nesfîrs, it de superioară nat, ionalităt, ii
lor”119. La Giurgiu, plin de cărut, e, s, i cu cîte opt cai, noroi,

117Textul german, după un ziar, în Revue historique du Sud-Est
européen, II, p. 363– 9; traducere de d-na Lucia Bogdan-Seichter, în
Calendarul Ligei Culturale pe anul 1926, p. 37-43.

118Die ersten rumänischen Dörfer, die uns aufstossen, ganz von
Holz zusammen geschindelt, machen gerade keinen besonderen
Anspruch auf architektonische Schönheit, aber unendlich hoch stehen
gegenüber den serbischen Häusern jenseits, die da aussehen wie gro-
sse Heuhaufen mit einem Loch; Südöstliche Steppen und Städte, nach
eigener Anschauung geschildert von dr. Wilhelm Hamm, Frankfurt-a-
M., 1862.

119Wie mich der Offizier bedeutete, aus Hochachtung vor einer
Nationalität, die so unendlich erhaben über der Ihrigen ist; p. 11.7
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„murdărie valahă” (walachischer Schmutz); prin ploaie
se încarcă porumb, în fat, a oras, ului de nimica, bogat în
gunoaie. O stat, ie convenabilă la Oltenit, a. Trecînd peste
Brăila în cres, tere, vasul se opres, te la Galat, i: „Dumnezeu e
mare s, i iată s, i Galat, ii sînt un oras, ”120, spune inexorabilul
critic. Hamali în zdrent, e, glod pînă la genunchi, acoperind
sărăcia hainelor, stropite, cărut, e ca incrustate în pămîn-
tul hleios. „Hôtel de Paris”, cu bucătar francez, e ceva mai
curat, dar scump. La Otel Europa, în partea de pe deal,
caravanseraiu, cu odăi goale, cerdac în jurul curt, ii pline de
gunoi, plos, nit, e s, i mus, te, serviciu detestabil. La locandele
greces, ti poate mînca doar cine e grec sau moldovean. I
se pare că toate nat, iile se frămîntă în acest loc, care poate
plăcea doar cui cîs, tigă în el: albanezi, bulgari, dalmatini,
corfiot, i, egipteni, armeni, persani, rus, i. S, i mai ales evrei
din toată lumea; „al treilea om întilnit în cale e evreu ori îi
samănă. Mai toate prăvăliile sînt în mîinile acestui popor
neastîmpărat al lui Dumnezeu”121. De aici mirosul parti-
cular, pe care călătorul zice că nu l-a uitat cu anii. În zadar
predică între ei un misionar englez, venit din Siria prin
Polonia. Prăvăliile sînt în dezordine: jumătate din marfă
pe stradă; în oras, ul de sus numai, cu totul de alt caracter,
spre care duce o stradă rea, sînt s, i unele elegante. Multe
ros, cove, în saci întregi, mirosind as, a de nici guzganii nu-l
mănîncă, s, i multe scrumbii ieftine s, i proaste. Funii în apă
sărată, depozite de grîu, porumb, grăsime, piei, lemn s, i
rachiu, pentru export, în schimbul căruia vin manufacturi,
mobile de lux, coloniale, fierărie. Mobile se aduc din Viena
s, i Pesta, unde sînt case care lucrează numai pentru Galat, i;

120Gott ist gross und Galatz eine Stadt; p. 13.
121Der dritte Mann der Einem begegnet ist ein Jude oder sieht die-

sem wenigstens ähnlich. Fast alle Verkaufsmagazine sind in den Hän-
den dieses betriebsamen Volkes Gottes; p. 15.
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tot de la Viena trăsurile scumpe, celelalte făcîndu-se s, i la
Ias, i, la Bucures, ti; este s, i în localitate un strungar neamt, ,
care pretinde că aici nu e sigură nici averea, nici viat, a122.
Mes, terii însă au ateliere de batjocură. Cei străini se în-
tîlnesc prin berăriile acestui oras, provizoriu, din care li e
de-a scăparea îndată ce fac ceva bani; berăria e cu gard s, i
cîni la poartă, cu cît, iva salcîmi ca decor.

Hamm cunoas, te pe agentul prusian Blücher, om de
experient, ă. Cu greci, între cari s, i elemente bune, se face
o oarecare societate. Cutare italian de la cafenea, cu tur-
ban, spune că a văzut lupta de la piramide. Nici la locanda
nemt, ească a lui Körner nu se capătă ceva ca în ultimul
restaurant de oras, mare acasă; femei dubioase beau cu
bărbat, ii un vin ca apa, care pis, că la limbă; la cafenea jocul
de cărt, i, care e singura distract, ie în Galat, ii fără primblări
s, i grădini. La Pomul Verde, afară din oras, , cu popici, han-
giul e un cizmar neamt, ; dacă nu pleci devreme, dai de scan-
dal, căci oaspet, ii nemt, i îs, i arată toată energia. Dacă vrei să
cetes, ti Wiener Zeitung, trebuie să mergi la bursă, clădire
frumoasă, cea mai frumoasă pe lîngă a pompierilor, nece-
sari într-un loc unde arde în fiecare zi cîte o casă. În fat, ă,
as, teaptă vasele de război engleze Weser s, i Baker, s, i marele
vapor Hansa, odată al flotei germane, acum grecesc, în-
carcă porumb. Mormane de grîu se trec primitiv prin stive
de piele, între trei pari; o moară lucrează aproape. E locul
cel mai plin de viat, ă s, i de zgomot; birje, cărut, e se întrec în
răpeziciune. Pe mal se poate face baie în barace de lemn123.
Spitalul rusesc din 1828, de piatră, se vede încă: buruieni
au năpădit curtea. Tot pe marginea rîului, depozitele de
lemne aduse pe Prut de sălbatecii devastatori ai pădurilor.

122Ibid.
123P. 22–3.
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Lumea bună petrece dumineca la grădina cu muzică mili-
tară, într-un fel de vie fără brazde, flori s, i umbră. Ofit, eri
turci, de rasă îndoielnică, se învîrt cuceritor. Un teatru
de seînduri, alăturea, adăpostes, te uneori operă s, i teatru
italian, care pierd.

T, eranii se bat pe stradă cu soldat, ii zdrent, os, i, polit, is, tii
neghiobi, cari isprăvesc prin a fi ei bătut, i de lumea venită:
mănîncă mai put, in decît orice oameni de pe lume. În mar-
gine, unde sînt căsut, ele cu stuf, bulgarii îs, i au grădinile
spre care boii aduc apă. Spectacole populare: tobos, arul
sună un mezat ori anunt, ă o ordonant, ă; în cutare luntre un
condamnat primes, te douăzeci s, i cinci pe spinare; într-un
colt, cîrciumarul grec, încurajat de public, trage de barbă
un evreu. Temut, ii greci, maltezii au făcut un pogrom la
1859 supt pretextul sîngelui ritual; călătorul vede încă sina-
goga prădată s, i profanată124; hamalii evrei n-au rezistat;
„domnii” au fugit la consulate. Ar fi fost mort, i. Dumineca,
poporul se dă în scrînciob pe piat, a iarmaroace lor.

În împrejurimi colibe cu stuf, cîrciume evreies, ti, in-
fame, caravane cu grîu, cară cu cărbuni, put, uri aproape
uscate, cadavre de animale. La Tuluces, ti, bulgari umplu
cîrciuma. La Frumus, it, a, bună casă boierească, în grădină
îngrijită125. La Foltes, ti căsut, e văruite harnic de femei, care
ung jos cu lutis, or; fumul iese prin coperis, ul de stuf: îi place
germanului iconit, a din colt, între flori uscate, scoart, ele în-
tinse pe lait, e, lada înflorită, în care se t, in hainele, zestrea
fetei expusă cu mîndrie, ba încă s, i femeius, că oaches, ă, ale
cării însus, iri le descrie el amănunt, it, – trecînd s, i la cămas, a
cu gust cusută, la catrint, ă –, eine mit goldenen Litzen be-
setzte Tuchjacke –, care se mai purta pe atunci, la măr-

124P. 27-8.
125P. 30.
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geanul de la gît, la cingătoarea de argint; atîta mîndret, ă-l
împacă s, i cu bărbatul voinic, cu trăsăturile tari, cu căci-
ula, cojocul, pantalonii de piele s, i cizmele mari. Călăto-
rul se ocupă de hrană: mămăliga de toate zilele, supa de
verdet, uri, curechiul murat, brînză, ceapa, pepenii, pînea
de săcară, unt s, i ouă; din nenorocire abuz de rachiu s, i vin.
„S, i totus, i este un sîmbure bun s, i sănătos în acest popor. E
ospitalier s, i cu brat, ele deschise, de caracter bun s, i iertător,
totdeauna supus s, i ascultător, des, i numai cu gura, foarte
evlavios (s, i încă mai superstit, ios), dar toate însus, irile bune
sînt cu totul îngropate de încetineală s, i indolent, ă. Păcat
de puterea fizică naturală a acestui neam: mult va mai
trece pînă ce odată va fi pus pe cale bună.”126

Revenind asupra ospitalităt, ii, de care s, i el s-a învredni-
cit, asprul critic al Galat, ilor, nesuferit pentru orice neamt, 127,
prezintă ca o încîntătoare amintire „mlăs, tinoasa gură a
Prutului, unde nenumărate păsări de apă dădeau un vînat
foarte îmbiels, ugat”, „linis, titele veghi de seară, în cerdacul
casei boieres, ti, cînd ajungea pînă la mine cîntecul melan-
colic al fetelor moldovence”128.

126Und doch ist ein guter und gesunder Kern in diesem Volke. Es ist
gastfrei und zuvorkommend, gutmüthig und nachsichtig, immar un-
terwürfig und gehorsam, wenn auch nur mit dem Munde, von grosser
Frömmigkeit (und noch grösserem Aberglauben I). Aber alle guten Ei-
genschaften werden vollständig begraben von Trägheit und Indolenz.
Es ist Schade um die naturwüchsige physische Kraft dieses Stammes:
lange wird es noch dauern bis dieselbe einmal in die richtige Bahn
gelenkt werden wird.

127Es giebt keine unangenehmere Stadt wie Galatz.
128Gerne gedenk ich der vielen Ritte durch die verbrannten Felden

hinab in die morastige Niederung des Pruth, wo zahlloses Wasserge-
flügel eine höchst dankbare Jagd gewährte, bei der man freilich, wie
Freund Gerstäcker sagt, Wassertiefel bis an den Hals hätte tragen mü-
ssen. Gern erinnere ich mich auch der stillen Abendsitze unter der
Verandah des Herrenhauses, wenn der melancholische Gesang der
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La 21 iunie, 1858, Hamm pleacă pe vasul Zrinyi spre
Tulcea. Persani, tartari, etiopieni pe bord, pe lîngă Omer-
Pas, a, pres, edintele, de cres, tere vieneză, al Comisiei du-
nărene, colonelul Malinowski, din Magdeburg, comisar
turc la regularea Dunării, s, i Hartley, comandantul Suli-
nei. Ofit, eri moldoveni nu salută pe pas, ă. Se trece în fat, a
fostului spital rusesc s, i a mahalalei acoperite cu stuf a ha-
malilor. Oprire la Reni, cu întărituri căzute s, i mori de
vînt răs, chirate. Ridiculi ofit, eri turci, pe larg înfăt, is, at, i în
comicăria lor, la Isaccea. „Tot ce e osmanic e decăzut.”
Un scot, ian as, ezat la Ismail răsare pe mal. Străzile Isaccei,
golite de rus, i, sînt largi, casele, în grădini curate, biete co-
răbii turces, ti, la ancoră. Multe vase – o sută pentru grîu la
Galat, i, Brăila – la Tulcea, cu 20 000 de locuitori, greci, bul-
gari, italieni, nemt, i (turcii, vreo 60 de familii, se duc), cu
aspect pitoresc, aproape de oras, mare. Moschee plăcută,
bizar minaret, căsut, e sure, localul Comisiei dunărene, al
cării vas, Avenue, cu vioi matrozi provent, ali, e în port, ote-
lul german Ringler, al unui tirolez, venit cu t, itera s, i însurat
cu o săsoaică: se încălzes, te inima drumet, ului. Cu cît, iva
pias, tri la cadiu se pot lua casele de lemn, cu gratii, acope-
rite cu t, igle, ale musulmanilor] fugit, i de război în Rumelia.
Vreo treizeci-patruzeci la moschee, cu turbane albe în ju-
rul unuia verde, cu ciubuce, neprivind la lumea care intră;
trec turcoaice cu văluri albe. Bulgarii, hamali, lucrători
cu ziua, grădinari, plugari, au o mahala de case cu stuf;
copii, femei frumoase cu ochii mari. Pe o insulă, casă de
pescari, cu copii pe jumătate goi. Lumea europeană: con-
sulul austriac, însurat cu o boieroaică din Muntenia, mult, i
italieni: pentru apuseni cîte un medic rămas de la război,
cu tăblit, ă la poartă. Comert, ul e grecesc, evreii avînd doar

moldovaner Mädchen aus dem Dorf herüber drang; p. 33.
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cărăus, ia, croitoria s, i ceva afaceri cu vitele. Mes, terii sînt
sîrbi ori unguri, cari zic „Ich auch deutsches Bruder”. Ta-
tarii sînt cinstit, i ciobani, dar fac s, i negot, . Iarăs, i, batjocuri
pentru biet, ii moldoveni, lenes, i, murdari, mult, ămit, i cu ce
i-ar ajunge unui porc129. În mahalaua germană, săracă, s, i
ea murdară, Hamm merge îndelung, trecînd pe lîngă ca-
sele corfiot, ilor, cu frumoase femei în costume pitores, ti, ca
să caute pe Hans Jörg Fischer: în mijlocul us, ilor trîntite s, i
vorbelor rele, i se cere plată de 6 pias, tri pentru a da adresa.
Află s, vabi s, i bavarezi, catolici, cu biserica lor.

Spre Cataloiu, într-o birjă evreiască, primitivă, pe fîn
s, i cojoc. Drum desfundat, unde rareori apar cară ori cio-
bani. Cît, iva nemt, i au case mai bune, văruite. Într-una
un om în bluză cetes, te romane frant, uzes, ti, pe cînd o fe-
meie brună, în costum semi-oriental, fumează pe divan
cu picioarele supt dînsa: el e parizian, monsieur Puissant,
din Dijon, venit pentru nu s, tiu ce industrie; ea provent, ală;
păstrează în sărăcia lor un ciel de lit cu dantele, un plu-
meau de aclaz albastru, o măsut, ă de bois de rose, micile
bibelouri, oglindă aurită. Pictisit, i de turci, cari-i vor raiele,
în ceartă cu vecinul german, crescător de vite, pe cînd fran-
cezii cresc cai, cei doi biet, i francezi vegetează. Lisbeth,
Eva, Christian sînt numele de la nemt, i, vreo patruzeci
de familii, venit, i din Württemberg, din Baden, de pe la
Graudenz, cu portul s, i moravurile vechi; alături unguri,
poloni, trecut, i în vremea războiului din Basarabia. Fac
culturi; comert, ul cu lemne li se opres, te. Trăiesc greu, în

129Die Moldavaner sind verrufen als träge und schmutzig; sie leben
von was sie können, glücklicherweise übersteigen ihre Bedürfnisse
selten diejenigen des Hausthiers das von den türken verabscheut wird,
nichtsdestoweniger aber in den Strassen dieser guten Stadt zwanglos
promenirt, so lange es seine Rivalen im Amte der Strassenpolizei, die
Hunde, gestatten; p. 46–7.
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aer rău, fără apă; li lipsesc mobile, cears, afuri; îs, i t, in porcii
s, i găinile în casă. Rasa a degenerat: nici o fată frumoasă.
Li-i dor de Rusia; vechea patrie au uitat-o, nu vreau să
s, tie de dînsa; n-au nici cea mai slabă curiozitate, „Dumpf,
stumpf, vollkommen”: cînd călătorul dă parale la copii, s, i
femeile par a voi să ceară. La Atmageà, colonis, ti din Posen,
cît, iva din Württemberg, venit, i tot prin Rusia; sînt luterani
s, i as, teaptă un paroh prusian, Kühn; o duc bine.

În sfîrs, it, cu vasul Fürst Metternich, Hamm merge la
Sulina. Pe bord, un merchants clerk din Manchester, un
negustor de vinuri din Marsilia, un comis din Hamburg,
un dandy constantinopolitan, grec, un speculant din Ba-
sel, un inginer din Vestfalia, un bancher din Viena, un
negustor din Odesa, întors din Apus, cîteva engleze cu o
guvernantă din Neufchâtel, care trec spre Feodosia, nis, te
fete din Praga, cu destinat, ia spre Rusia. Vase de grîne
plutesc spre apus, turces, ti, greces, ti, ionice, chiar franceze.
Sulina e o improvizat, ie ca în America: la 1850 era numai
farul s, i ceva colibe, acum populat, ia flotantă se ridică la 25
000, în case de lemn supt stuf, rar de cărămidă, în jurul
moscheii de scînduri văruite. Corăbii înecate servesc ca
material de construct, ie. Dar pe strada mare, unde nu e
casă fără cîrciumă, prăvălie s, i joc de cărt, i, în bărăci, stri-
găte, cîntece, cu orga, cu guzla. „Aici a curs lepădătura
întregii Europe: matrozi fugari, pirat, i urmărit, i, galerieni
scăpat, i, ucigas, i, cari se ascund de lege ori de răzbunare,
jucători, prea bine cunoscut, i oriunde aiurea, s, i dezertori,
s, arlatani de tot felul s, i de toată categoria.”130 Sînt turci,

130Hier ist der Auswurf von ganz Europa zusammengeflossen: ent-
flohene Matrosen, gejagte Seeräuber, entsprungene Galeerenssträ-
flinge, Mörder, die sich vor dem Gesetz oder der Blutrache verbergen,
Spieler welche allüberall anderswo zu sehr gekannt sind, Deserteure,
Gauner jeder Art und Kathegorie; p. 66.
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mult, i bulgari s, i albanezi, ionieni, maltezi, egipteni, ar-
meni, negri, sîrbi, români, rus, i, matrozi englezi, italieni,
francezi privind la papagali, la maimut, e care joacă, cu
tunisianul lor; apoi negustori de lucruri orientale, basa-
rabeni semi-goi, t, igani, popi, dervis, i. Nici douăzeci de
femei. Dar enorme cîs, tiguri de la miile de vase, cu plăt, i s, i
de s, ase galbeni pe zi. La oarele zece începe jocul de cărt, i în
odăi cu miros de ulei, de pes, te, de tutun, între înjurături
s, i descărcări de pistoale, cu turci cari oferă rahat s, i-s, i trec
ciubucul din gură în gură. Ca distract, ie pentru călători
vînatul, în mlas, tini cu ciobani bulgari ducîndu-s, i cireada,
vizita cimitirului cu inscript, ii franceze: un căpitan de vas,
trei frat, i din Brest, un marinar de pe Averne.

Dar descriitorii germani ai t, erilor noastre n-au dat
pe departe nimic care să se apropie de lucrarea mai în-
tinsă a consulului prusian Neigebauer, formată, în mo-
mentul cînd chestia românească ajunsese în discut, ia pre-
sei, a cercurilor liberale, a cabinetelor, din trei lucrări
răzlet, e (în Maltens Erdkunde, IV, anul 1848, s, i în Jahrbü-
cher der Geschichte und Politik de Bülau, 1848; cuprinse
acum supt titlul de Die Donau-Fürstenthümer, gesam-
melte Skizzen geschichtlichstatistischpolitischen Inhalts,
Berlin 1859). Pe lîngă experient, a-i personală, Neigebauer
întrebuint, ează s, i pe A.G. Golescu, într-o bros, ură recentă131.

Atent, ia autorului se poartă, fires, te, într-un asemenea
moment istoric, asupra poporului însus, i, în afară de ho-
tarele provinciilor între care e împărt, it s, i mai presus de
dînsele. Sînt, după socoteala lui, 1 500 000 în Moldova, cu
un milion mai mult în principatul muntean, un milion în

131Die politische Stellung der Rumänen gegenüber der Türkei s, i
Bemerkungen über die russische Note vom 31 Juli von einem Moldauer,
1848.
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Basarabia, peste două în Ungaria, plus 200 000 în Buco-
vina, s, i fără a socoti elementul românesc din Balcani. Sînt
„o rasă foarte frumoasă, deosebită prin moravurile-i sim-
ple, curăt, enie s, i cinste”132, cu except, ia clasei de sus, asupra
căreia s-a întins influent, a conrupătoare a Fanarului.

O altă except, ie se face însă pentru tineret, care cetes, te
literatura franceză, pregătes, te reviste în sens progresist,
ca Propăs, irea ies, eană.

Se citează ca s, efi ai mis, cării acestei nouă generat, ii
mai mult moldoveni, cunoscut, i consulului nostru prin
relat, ii personale: un Pavel Bals, , un Rolla, cumnatul lui
Alecsandri, un Vasile Ghica, educat în Germania, care în-
cepe în Ias, i mis, carea din 1848, cu manifestul din 29 mart,
purtînd o mie de iscălituri, pentru ca, după arestările de
la 2–3 april următor, să-s, i ia lumea în cap133. În T, ara Ro-
mânească simpatiile sînt pentru Ioan Maiorescu, care a
prezintat Adunării de la Frankfurt dorint, ile poporului ro-
mânesc, s, i despre ele se destăinuiesc cele ce urmează: „În
Muntenia, Maiorescu, directorul gimnaziului din Craiova,
înfăt, is, ează print, ului Bibescu un memoriu după care, în
situat, ia de acum a Europei, este posibilitatea de a stabili
un regat daco-roman, pentru care ar fi în Germania mari
simpatii”134 [. . . ] De fapt, cu toate că „românii s-au lăsat
pe sama altora, iar sîrbii as, teaptă totul de la ei îns, ii”135,
Germania ar fi doritoare să ajute asemenea aspirat, ii.

132Ein sehr schöner Menschenschlag.., ausgezeichnet durch seine
einfachen Sitten, Reinlichkeit und Ehrlichkeit.

133P. 6, 8 s, i urm.
134În der Walachei, hat Mayoresko, Director des gymnasiums zu

Krayova dem Fürsten Bibesko eine Denkschrift übergeben nach wel-
cher bei der jetzigen Lage Europas die Möglichkeit vorhanden, ein
dako-romanisches Reich herzusteilen, wofür in Deutschland

135Die Walachen hatten sich sonst mehr auf die Andere verlassen,
die Serben mehr auf sich selbst (p. 13).
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În ce prives, te restul populat, iei, Neigebauer, care re-
produce s, i cutare scrisoare a unui agricultor german, dură
pentru noi136, cunoas, te condit, iile de viat, ă ale răzes, ilor, că-
rora statul li cere prea mult fără a se îngriji întru nimic de
dîns, ii137. T, eranii sînt mînat, i la muncă, pe care ar face-o cu
neplăcere, ca negrii pe plantat, ii, cu un „haide mă”, redat în
românes, te; o sută treizeci de serbători pe an îi împiedică
de la muncă; socoteli fals, e îi zdrobesc138.

Străinii îl interesează pe scriitor mai mult decît indi-
genii. El vorbes, te de armeni s, i de decretul lor, de s, colile
cu 294 de copii (în Ias, i 72), de lipoveni, birjari s, i t, erani, de
cei 50 000 de unguri din Moldova, trăind în douăzeci s, i
s, ase de sate (s, i la Sascut): 2 000 se află numai la Hus, i. La
Bucures, ti sînt 2 400 sau 3 500; în tot principatul muntean
1 200. Mult, i au venit la noi pe vremea secetei din 1816–
7139. Se face socoteala exactă a străinilor din această t, ară,
as, a: 3 172 de evanghelici s, i 1 507 catolici, între unguri; la
Bucures, ti, comunitatea evanghelică 2 516, cea catolică 920;
la Cîmpina 125 s, i 69, la Ploies, ti 63 s, i 51, la Tîrgovis, te 65 s, i
78140.

Se vorbes, te mai pe larg de t, igani, vătras, i, lingurari,
aurari (put, ini), ursari, lăies, i: 300 000 de tot, i; ai statului
în Muntenia dau pe an 36 de lei; pret, ul obis, nuit al unui
t, igan e de zece galbeni. Ei se întîlnesc s, i în Bucovina s, i
în Ardeal, dînd s, i soldat, i armatei chezaro-crăies, ti. La noi
sînt încă robi, der Teodor Bals, i-a liberat pe ai lui, dîndu-li
s, i pămînt pe douăzeci de ani, cu scutire de bir141.

136P. 57 s, i urm.
137P. 41.
138P. 60-72.
139P. 86 s, i urm. Se dă s, i o interesantă bibliografie cu privire la dîns, ii
140P. 89 ‚s, i urm.
141P. 102 s, i urm.
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Cel mai mare loc îl ocupă evreii, pe cari germanul îi
descrie ca fiind venit, i din nou mai ales din Rusia, dar s, i
din Posnania, Silezia, alte provincii germane, ca s, i din Cra-
covia, oameni egois, ti, fără simt, de comunitate cu ceilalt, i
locuitori, fără as, ezăminte adevărate s, i s, coli vrednice de
acest nume: la las, i doi rabini sînt în ves, nică ceartă. Mol-
dova are 60 000 (Muntenia cel mult 6 000), dintre cari 3
000 în capitala ei – cam jumătate din populat, ie; mult, i s, i în
Botos, ani; 3 000 dintre dîns, ii sînt sudit, i. Prigonirile lor de
către populat, ie sînt extrem de rare; la Bucures, ti în ziua de
8 april 1814, la Ias, i, în 1847. Dar guvernul lui Mihai Sturza a
luat măsuri contra lor: un ordin domnesc din 7 mart 1844 li
opres, te as, ezare pe ulit, ile mai mari142, li ia slugile cres, tine,
izgones, te ca vagabonzi pe cei ce n-au un mes, tes, ug sau
capital de 5 000 de pias, tri, fixează chirii potrivite pentru
prăvăliile ce ocupă; alt ordin îi opres, te de a lua cîrciume la
t, ară. În schimb misionarii scot, ieni caută să-i cultive fără
folos, căci recad în mînile belferilor fanatici s, i ignorant, i.

În ce prives, te t, ara însăs, i, i se laudă bogăt, ia. Dar lucrul
prost al pămîntului o stingheres, te. Totus, i se iau la grîu
cinsprezece boabe la unul, la porumb cinzeci sau optzeci.
Se face mult orz. Grădinăria dă varză, pepeni, dovleci.
Arenda e o nenorocire. Pădurile sînt în mare parte distruse
pentru a da păs, uni. În Muntenia S, tirbei le păstrează mai
multe ca oricare altul, s, i într-o singură dată el poate să
vîndă stejari pentru pret, ul de 40 000 de galbeni, socotit, i
ca unul la galben, des, i se ia de patru ori mai mult; patruzeci
de familii sînt necontenit întrebuint, ate la tăiere143.

142Str. Mare, a Academiei, a consulatului rusesc, a curt, ii, a teatrului,
a Goliei, a Răzoaii, a Sf. Ioan în fat, ă cu Paladi, a lui Alecu Razu, a Sf.
Spiridon pînă la Muzeu (p. 93 s, i urm.). Dar boierii închirietori îi scapă.

143P. 54 s, i urm.
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Cultura vitelor se face în condit, ii unice. Pe malul Pru-
tului în sus, s, i încă mai mult în Basarabia, unde au trecut
de la 1812 cei mai buni crescători, „se văd măret, e cirezi,
adesea păscînd în iarbă pînă la burtă, care, la vederea unui
om străin, ridică în sus capetele lor împodobite cu cele
mai frumoase coarne, ca ale unui nobil cerb, s, i o iau la
fugă, adesea însă dau năvală la străini s, i-l atacă”. Apa
bună, hrana proaspătă fac să se crească pe iarnă splendide
exemplare pe întregi mos, ii luate anume pentru aceasta în
arendă, s, i cirezile trec apoi prin Galit, ia în Germania. Se
exportă osînza prin Galat, i s, i pînă la Londra. Pret, ul unei
vaci e de s, ase galbeni, uneori însă s, i de zece pînă la cinspre-
ceze. Al cailor pentru remontă, cerută odată s, i de Austria
s, i de Prusia, de treisprezece pînă la cinsprezece: la Dum-
brăveni, C. Bals, cres, te cai arabi, persani s, i dă t, eranilor
buhai. Pieile de vită se exportă pînă la 20 000 pe an. În
ce prives, te oile, la Moruzi s, i la S, tirbei s-a făcut încercare
cu merinos, i. Cultura albinelor a decăzut; miere se aduce
acum din Galit, ia144.

Partea din urmă e o traducere sau, mai curînd, o adap-
tare din Album moldovalaque, fără ilustrat, ii.

Astfel ajungem fires, te la alt, i doi călători germani, trei
chiar, dacă s-ar crede că autorul descrierii Bucures, tilor
s, i las, ului nu este acelas, i ca s, i autorul unei priviri asupra
domniei lui Vodă Cuza, de care mă voi ocupa întîi.

În Unsere Welt (1866), importantă publicat, ie germană
din acel timp, cineva care a fost desigur la fat, a locului
prezintă împrejurările, accidentele s, i rezultatele stăpînirii,
înt, eleasă însă gres, it, a demnului Unirii.

Bogată în statistici pret, ioase s, i în observat, ii adesea
pătrunzătoare, această duzină de pagini cu tipar mic se

144P. 50
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mîntuie cu următoarele concluzii privitoare la persoana
însăs, i a cîrmuitorului. Se recunoas, te lui Alexandru Ioan
I-iu „cîteva trăsături de energie s, i îndrăzneală”145, (einige
Züge von Energie und Kühnheit), des, i guvernarea neui-
tatului demn s-a isprăvit prin „o gospodărie de metrese”
(Eine Maitressenwirtschaft) s, i un „cinism revoltător” (em-
pörender Cynismus). În linii largi, caracterizarea are acest
cuprins: „Dealminterea el putea, dacă voia, să facă o im-
presie impunătoare, s, i anume se pricepea să isprăvească
răpede cu reprezintant, ii puterilor străine, care-s, i aroga-
seră mai înainte un amestec periculos în împrejurările
interne, s, i a-i retrimete în margenile cuvenite. Cu un cu-
vînt domnitorul Cuza era un roué spiritual, arogant, posi-
bil într-un stat orînduit, imposibil însă într-o t, ară unde
print, ul, în ciuda oricării constitut, ii, trebuie să fie un stă-
pînitor prin sine însus, i”.146

Autorul, care semnează M.A. Ritter von Zerbioni di
Spasetti, pare a fi cunoscut Bucures, tii s, i pe vremea Răz-
boiului Crimeii. Atunci însă, ca s, i în noua vizită, pe care e
vădit că a făcut-o, el nu vede direct împrejurările, ci prin
ce-i spun membrii coloniei sau coloniilor germane, as, a
încît avem în aceste pagini un document util al sentimen-
telor pe care le aveau aces, tia între 1853 s, i 1866 fat, ă de t, ara
care-i găzduia.

Întîi, ce erau aceste colonii?
145Die Vereinigten Fürstenthümer Moldau und Walachei.
146Im übrigen konnte er, wenn er wollte, einen imponierenden Ein-

druck machen, und namentlich verstand er mit den Vertretern der
fremden Mächte, die sich früher ein gefährliches Einmischen in die in-
neren Angelegenheiten angemasst hatten, leicht fertig zu werden und
sie in ihre Schranken zu verweisen. Mit einem Wort: Fürst Cuza war
ein geistreicher, arroganter Roué, möglich in einem geregelten Staat,
unmöglich aber in einem Lande wo der Fürst trotz aller Constitution
wesentlich Selbstherrscher sein muss.
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Dacă episcopul catolic s, i „iezuit, ii” lui nu sînt germani,
dacă pentru convertirea evreilor lucrează o s, coală biblică
engleză, colonia germană e în legătură cu acel episcop,
printr-un Gesellenverein, care-s, i face s, i un teatru la res, edint, a
lui, s, i protestantismul, supt protect, ia prusiană, are diaco-
nese cu s, coala lor, din Prusia, des, i mici eleve germane se
duc s, i la cutare pension francez unde a doua oară se des-
copere un scandal, care duce părechea de directori la ocnă.
Două cluburi se ceartă între ele: cel catolic-austriac cu cel
prusian-protestant. Sas, ii ardeleni, cari au un cor deosebit,
încearcă o împăcare. Există s, i o societate de tir, la care
sînt înscris, i s, i ofit, eri români. Domnul însus, i patronînd-o,
ceea ce-i aduce critici.

Aces, ti germani se simt ca acasă la ei, în t, ara unde nici
o piedică nu li se pune în exercit, iul drepturilor civile, unde
e o libertate cum nu se află în Elvet, ia s, i America, unde
dările sînt mici s, i boierii ajută pe străinii fără căpătîi. Ei
dau bani călugărit, elor catolice, diaconeselor, teatrului s, i
gazetei germane. „Germanii s-au organizat aici tocmai
ca în t, ara lor.” Doamna Elena pune piatra fundamentală
la biserica calvină. Au otele germane, grădini germane,
cu muzica lui Wiest, sau capelă cehă, căreia comisarul
turcesc din 1856 îi preferă pe a t, iganilor, Ringelspiel s, i
popici ca acasă, societăt, i de harpis, ti, care străbat t, ara, tea-
tru german (pînă la ocupat, ie arsese localul s, i erau certe),
trupe germane la sala de bal, societate s, i baluri germane,
trei librării germane cu reviste s, i gazete germane, un ziar
redactat de fostul cancelariu al consulatului Prusiei, în
locul celui subvent, ionat de statul român cu 300 de galbeni,
pînă la Cuza, plus o foaie rivală, pictori germani (s, i foto-
grafi), medici s, i spit, eri germani: „toate acestea se găsesc
deplin aici”. Cînd merg la Cis, megiu, lăudat foarte mult,
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ei găsesc opera unui german. Prin case germane se face
teatru de societate. În porturi, englezii, îns, elat, i de greci,
sînt înlocuit, i de germani. Winterhalter înlătură pe baro-
nul francez „Du. . . ”, venit pentru lucrări de edilitate. Un,
german Steege, ajunge ministru.

Zidarii cîs, tigă de la 6 la 12 sfant, i pe zi, s, i agricultura
nu e practicată numai pentru că t, eranul nu ascultă, n-are
ordine, e gata să dea foc s, i să ucidă.

Astfel germanii se consideră ca o avangardă de cuce-
rire, s, i autorul se gîndes, te la viitoare colonizări. „Nu se
simt ca oaspet, i, ci ca o necesitate, ca acei ce fac jertfe.”
Astfel nu se sfiesc să judece cu cea mai mare asprime pe
primitorii băs, tinas, i, cărora li aruncă făt, is, – autorul însus, i
o observă – toate învinuirile s, i toate ofensele. „Nu e unul
din străini care să nu ridice piatra pentru a o zvîrli indige-
nilor.”

Societatea românească, a boierilor cari nu plătesc re-
curgînd la toate mijloacele pentru amînări, e „caricatura
unei societăt, i”. „Moarte, putreziciune, umbre fără fiint, ă”
(Tod, Fäulniss, Verwesung, wesenloser Schatten). „Ve-
chiul oras, boieresc a devenit în exterior scena parisianis-
mului modern, pe cînd interiorul e răscolit pustiitor de
aspră barbarie, nespusă imoralitate, de mania jocului lu-
ată de la rus, i, s, i alte monstruozităt, i.” „Nici un cuprins
(Gehalt), nici o seriozitate a viet, ii.” S, i străinii se strică.
Astfel „cine a trăit aici cît, iva ani nu mai e ce a fost”.

Aici e „Eldorado femeilor”. Ale boierilor conduc to-
tul: hiene fat, ă de slugile lor. Femeia poate ajunge ori-
unde. T, iganca din serviciul lui a avut echipagiu, Omer-
Pas, a a luat ca sot, ie o slujnică, bulgară romanizată, pe care
a răsturnat-o apoi altă slujnică, ispitind-o la o legătură
secretă. „Cea mai de jos muncitoare vrea în toaleta ei să
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fie ca sot, ia boierului, cea mai săracă îs, i împodobes, te fata
cu cele mai scumpe stofe s, i merge cu ea în fiecare seară
la expozit, ia tuturora în grădina publică. Orice flecus, tet,
de muiere visează de echipagii, palate, catifea s, i mătasă,
chiar dacă n-are ce mînca acasă.” Un print, ia pe fata unui
cizmar. Bietele femei apar ca masculine s, i fără haz supt
fardul lor, ca inculte. La feres, ti, la port, i, tot femei care se
expun.

Casele sînt mărunte: vechi înjghebări de lemn, noi
clădiri joase. Se dărîmă mult pentru a se găsi comori s, i
adesea se dă de oasele vădind o crimă uitată. „Palatele
în miniatură” au un caracter provizoriu, dacă nu s, i zidi-
rile făcute de francezi s, i germani, cu două caturi. Afară
de Podul Mogos, oaii totul e „un adevărat haos rural” (ein
wahres ländliches Durcheinander). Hanuri, ca al lui Ma-
nuc, care produce un galben, pe ceas, se ridică între aceste
construct, ii s, ubrede. În case, biblioteci, dar rău alcătuite;
tablouri în care valorează doar rama. Slugile străine se
caută, dar guvernantele trebuie să-s, i aibă la îndemînă re-
fugiu. Prefectul de polit, ie Marghiloman a smintit în bătăi
un vizitiu.

Biserica nu e t, inută în samă, cu preot, ii pornit, i la „zi
‚ntîi”, pe care-i gonesc din saloane (la sate sînt s, i cîte două-
zeci), cu cîntăret, i în papuci, cu lumea care stă cu pălăria
pe cap (?) s, i vorbes, te fără nici o jenă. [. . . ]

Dintre străini se pret, uiesc francezii, cari au un consul
general bun, societăt, i solidare, o lojă masonică. Se publică
o bună foaie săptămînală, La voix de la Roumanie. Dar
trupa franceză – este, iarna, s, i operă italiană – a scăpat de
ruină prin subscript, ii.

Cultura românească e abia atinsă. E vorba de limba
„cam barbară”, de unele s, coli, de cele cîteva, vreo douăzeci
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de pensioane, de teatru. Mai ales de ziare: Nichipercea
are doi girant, i, unul tot la temnit, ă, s, i redactorul a fost
bătut de ofit, eri. Se ment, ionează o singură foaie literară,
hebdomadară. Se relevează ca figuri distinse dr. Davila,
de care România se poate felicita (anecdota cu ofit, erul
căruia la spital îi răpede t, igara din gură s, i provocarea lui
Davila de corpul ofit, eresc, cu care domnul nu-l lasă să se
bată); a oprit pe un magnetizator german. Apoi generalul
Florescu, „în breasla lui un al doilea Davila”, Papazoglu, în
pavilioanele lui de muzeu, în care se cuprinde s, i „sabia lui
David” (?), adusă din Constantinopol într-o mănăstire.

I s-a spus ceva bine de liberali. Ei sparg zidul cetăt, ii
boieres, ti, fac s, coli, trezesc pe t, erani, lucrează la crearea
burgheziei, încep reforma viet, ii nat, ionale. „După părerea
generală a străinilor, societatea românească neapărat va
fi izgonită de pe scenă s, i va dispărea cu totul, fie s, i prin
aceea că elemente reformatoare încă viabile s-ar dezvolta
în ea, s, i-ar face calea s, i i-ar da alt aspect.” Student, ii cari se
întorc din străinătate ar putea să ajute. Căci, într-o t, ară
bună, rasa e tare, capabilă s, i inteligentă.

Desigur acelas, i scriitor, care însă nu iscăles, te data
aceasta, se ocupă de Ias, i, în partea întîi pe anul 1870 a
revistei. Lauda ce se acordă încercărilor liberale, propune-
rile de colonizare, osîndirea fără rezervă a unei lumi care,
as, a de aproape de Apus, nu poate înainta – ca în Orient,
Constantinopolul însus, i s, i oras, ele levantine –, fac, mi se
pare, o dovadă îndestulătoare.

Aici însă, deoarece nu mai e, ca informatoare, o bur-
ghezie germană – sînt doar 4 000 de „poloni”, germani,
francezi, armeni, fat, ă de peste 30 000 de evrei, „o treime”
din populat, ia oras, ului –, se acordă, în lipsa materialului
pentru critică, un mai larg loc descript, iei.
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Astfel ni se prezintă într-o atmosferă de „tristet, ă” – Die
Trauernde – mitropolia cu bolta căzută s, i rămasă neispră-
vită, palatul Domnesc, unde avea o aripă Grigore Ghica,
supt care a stat aici străinul, restul fiind întrebuint, at la ofi-
cii, curtea lui plină de buruieni, căzărmile vecine, Strada
Mare, cu bunul pavagiu pe care-l apreciase în 1856 comi-
sarul englez Bulwer, urmînd ca s, i as, ezămintele ce-s, i va
da Moldova să fie tot atît de solide, Trei Ierarhii (secolul
al „XIV-lea”!), cu moas, tele Sf. Paraschiva – s, i se descrie
ceremonia –, casa Roznovanu, care a fost pînă la ardere
res, edint, a domnească, palatul lui Mihai Sturdza, Acade-
mia Mihăileană, Muzeul de istorie naturală s, i orfantrofia,
librăriile, spitalul Sf. Spiridon, teatrul s, i clădirea de Pesta
(Pesther Garten) a unui german, platoul fără copaci, dar
cu vedere frumoasă. Acolo trecea Grigore Ghica Vodă, în
caleas, că, înconjurat de lănceri s, i ofit, eri din suită, el, dom-
nul care a dat o ultimă s, i mare strălucire fostei capitale.
Laolaltă se văd însă bordeie, t, igani pe piet, e, hoituri pe
maidane, s, i se aud strigăte de apari s, i precupet, i, scîrt, îit
de care; bivoli s, i alte animale se zbat în praf s, i noroi. La o
răspîntie călăul cu căciula înaltă bate la tălpi pe un vinovat.
În case se joacă averi, ori femeile cetesc frant, uzes, te. Noap-
tea, cînii latră s, i urlă, dorobant, ii fluieră pe străzi. Dar ce
frumos se văd copsris, urile la soare ori la lună, ce plăcută e
patriarhala smerenie a mahalalelor!

Pe lîngă această istorie – se afirmă că la Suceava este
mormîntul lui Bogdan Dragos, –, partea de critică e foarte
restrînsă. Boierii aces, tia sînt mai buni gospodari, mai
serios, i: unii, des, i mos, ia li se caută de arendas, i, au un venit
de 40–60 000 de galbeni pe an. Dar se vorbes, te foarte pe
larg de medicina, vraja s, i mijlocirea babelor.

Publicat, ia germană citată dă în anul 4876 însă una din
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cele mai importante descrieri ale Basarabiei.
Autorul e un naturalist s, i etnograf, Rudolf Kulemann,

care a scris în aceeas, i revistă s, i un studiu, foarte bine in-
format, despre t, igani, s, i în t, erile noastre.147

Notele basarabene148 sînt rezultatul unei îndelungate
s, i atente observări din partea unui om cu o solidă pregă-
tire s, tiint, ifică s, i un remarcabil talent literar, din partea
unui cercetător care în zugrăvirea naturii se inspiră de la
concept, iile unui Humboldt s, i rîvnes, te străluciri de formă
literară ca ale celei mai bune literaturi romantice.

Pare să fi stat mai mult timp în Ias, i. Cifrele statistice
asupra valorii produselor agricole în Moldova încep cu
anul 1838149.

De acolo, sau poate s, i din Bucovina, s, i-a luat el calea,
într-o zi de 23 novembre (el scrie la 8 februar următor)
către Moldova răsăriteană, în care intră pe la Noua Sulit, ă,
într-o zi de toamnă groaznic de noroioasă. Va sta acolo
mult timp, pentru scopuri de negot, , fără îndoială, cerce-
tînd curt, ile proprietarilor cu cari voia să încheie afaceri.

Ceea ce-l interesează e product, ia, condit, iile s, i valoa-
rea ei. Nici o însemnare despre trecutul t, erii, despre cul-
tura ei mai înaltă, despre regimul administrativ, despre
contingent, ele politice. Numai frumuset, a peisagiilor îi
smulge o caldă recunoas, tere, cu dumbrăvile pline de privi-
ghetori150, pe care le judecă însă inferioare celor din t, ara
sa. Des, i totul e alb s, i negru, ori „grau in grau”, pină s, i cerul

147V1, p. 843 s, i urm.
148III1, p. 669 s, i urm.
149Acolo în 1838 chila de grîu e 45 de lei, în 1847, 144; un dulgher,

plătit 2 lei, 8 parale pe zi în 1838, primes, te la 1847 230. Se fac socoteli s, i
pentru Covurlui în 1849. Kulemann ajunge la încheiarea că pret, ul se
îndoies, te din zece în zece ani.

150Fast alle zwölf Schritt klaft solch ein Wipfel.
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prin reflex, des, i monotonia stepei predomină orizontu-
rile, el rămîne uimit în fat, a zilelor calde ale toamnei, cu
nouras, ii us, ori pe cerul clar s, i aurul din zările prăfuite.

Constată însă că minunatul pămînt negru în straturi
groase nu e întrebuint, at cum se cuvine. Gunoiul se aruncă
în rîpi, se îngroapă. Cultura se reduce mai mult la porumb,
la harbuji. Pădurile se taie sălbatec; nu mai e aproape ni-
mic din cele douăsprezece verste împădurite, acum s, aizeci
de ani, pînă la Hotin. Vara s, i iarna săcurea lucrează. Se
pierde material s, i timp pentru garduri, care ar putea fi în-
locuite cu mărăcini. Pe malul gol de vegetat, ie al put, inelor
ape mîlite doar cîte o moară primitivă, vitele sînt închir-
cite. Nici o măsură contra cumplitelor atacuri ale secetei,
care mînă imens, i nouri de colb. Biels, ugul de fructe nu
constituie o bogăt, ie a provinciei. De vii nu vorbes, te, ca
unul care nu pare a fi străbătut în sudul basarabean.

Vina e s, i a t, eranilor. Ei ii apar „încet, i, greoi, ignorant, i”151.
Trăiesc în condit, ii primitive: dorm pe pămînt s, i transmit
acest obicei s, i colonis, tilor germani, cari se întind lîngă
pat, unul cu capul pe genunchii celuilalt. Casa neaerisită,
cu geamurile lipite, are un miros greu. Mobila lipses, te
aproape cu totul. Îmbrăcămintea e rudimentară; copiii
se învîrt cu picioarele goale. Pinea nu e cunoscută decît
la pătura de sus, din care se alege vătaful. Se recunoas, te
însă că blana, sau cojocul, cureaua, cizmele pentru frămîn-
tat glodul pe drumurile nepietruite, des, i prund se găses, te
pe alocurea aproape, sînt o potrivită adaptare la mediu.
Se dau s, i s, tiri precise asupra gospodăriilor – pînă la zece
fălci, falcea în valoare de cinzeci de ruble – ale acestor mici

151„Die Bevölkerung langsam, schwerfällig, unwissend”. Si, aiurea:
„Leider sind dem Bauer Trägheit, Sich gehen lassen, Hoffnungslosi-
gkeit zur Tradition geworden”.
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agricultori, al căror caracter, a căror viat, ă morală, as, a de
bine prinse la Zucker, nu-l interesează deloc pe drumet, 152.
El descrie însă cu de-amănuntul vechea căsut, ă de vergi
s, i lut supt stuh sau s, indilă s, i-i admiră albeat, a de var sau
colorile: „das kleine, weisse, unschuldige, in die Steppe
verlorene Häuslein”. Un adevărat cort: „so klein, so luftig,
so lose sind sie gebaut”.

Dar, dacă astfel e muncitorul, boierul moldovean de
odinioară îs, i are răspunderea, s, i încă mai mult parvenitul
care supt noul regim i-a luat locul. Cei mai mult, i din noii
proprietari, străini, nu cunosc t, ara deloc; au arendas, i cari
se schimbă des: s, i s, apte în nouă ani. Pe o mos, ie de 19 000
de desetine sînt doar douăzeci s, i unul de pluguri, plus o
mas, ină cu aburi mai mult neîntrebuint, ată; în lipsă de bani,
administratorul trebuie să meargă 600 de verste ca să ia
împrumut de la evrei o sumă de 300 de ruble. Pe 2 000
de morgen prusiene nici o casă ca acelea din Germania.
În astfel de condit, ii ce folosesc cele douăsprezece zile de
lucru pe an ale t, eranului, pe care adesea l-ar scoate de
pe proprietate ca să se aducă germani, a căror muncă e
mult mai spornică. Casa cutărui arendas, , un colonel, care
califică pe germani ca „fantastici” în agricultură, n-are nici
ziare măcar; el t, ine numai la trăsura lui cu patru cai, de
care se uimes, te lumea. Izolat pe mos, ie se apără noaptea de
hot, i, cercetînd împrejurimile s, i trăgînd focuri în pădure.
Nici medici, nici spit, eri, nici spitale. Administrat, ie nu se
vede.

Tîrgul, oras, ul nu apare. De evrei se vorbes, te numai
cînd se înfăt, is, ează t, eranul care vine la piat, ă cu o adevărată
salbă de căt, ei de usturoi. La sate, cîrciumarul e evreu.

152Din limbă prinde cîteva cuvinte rusite: abory (obor), burian (bu-
ruiană).

998



Din cîrciuma lui, foarte cercetată, preotul îs, i scoate
uneori cu sila în zilele de hram credincios, ii. Bisericut, a
lui e foarte smerită; din cimitir în lipsa de lemne se fură
brat, ele crucilor. E însus, i un t, eran, în casa căruia, cu de-
amănuntul prezintată, sînt doar cîteva icoane românes, ti
lîngă catehismul în ruses, te.

La s, coală, unde el, popa, e învăt, ătorul – s, i dascălul
îl ajută –, put, ină frecventat, ie: în cutare sat s, aisprezece
băiet, i s, i s, ase fete. [. . . ]

Deosebi de călătorii francezi am crezut că trebuie prezintat, i
acei călători elvet, ieni cari aduc altă mentalitate, manifestă
alte gusturi s, i a căror atent, ie se opres, te, adeseori cu o cri-
tică dreaptă, asupra altor trăsături ale societăt, ii românes, ti
în această epocă de prefacere.

E printre ei s, i cîte un artist.
Astfel un călător elvet, ian, un pictor, Jules Jacot-Guillarmod,

a străbătut Ardealul s, i T, ara Românească în 1859153, pen-
tru a culege impresiile redate apoi în Cărăus, ia valahă în
pustă s, i în Nunta valahă ca s, i în schit, ele, care vor trebui
fotografiate, din muzeul de la Neufchâtel. Pe românii
ardeleni îi descrie înapoiat, i, despret, uit, i, plini de resenti-
mente, dar li prooroces, te viitorul de libertate pe care l-au
meritat atîtea suferint, i. Îi plac femeile din sud s, i sud-est
s, i mai ales portul lor „de un stil mare la lumina soarelui”:
t, erancele voinice stăpînesc minunat cai aproape sălbateci;
al bărbat, ilor li dă înfăt, is, area unor săteni din Bretania. Cei
pe care-i zugrăves, te se miră că se poate opri la nis, te biet, i
ca dîns, ii: îl bănuiesc că face conscript, ie pentru ceva bi-
ruri nouă. Bîlciurile, ca acel din Bras, ov, îl interesează,
pentru pitorescul lor învălmăs, it. Cît prives, te pe ceilalt, i s, i

153După Feuille d’avis din Neufchâtel, februar 1891 (s, i tiraj aparte),
Nestor Urechiă, În Propilee literare, an. 1927, nr. 1 din 15 septembre.
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guvernul, se miră de s, oselele put, ine, de pos, ta rudimen-
tară. O nuntă t, erănească-l încîntă pe pictor, cu vîrtejul
de colori al dant, ului supt ochii bătrînilor sprijinit, i în to-
iege. Cărut, a de călătorie e tot as, a de proastă ca dincolo
de Carpat, i, unde e descrisă cu mult brio, pînă la certele s, i
bătăile dinlăuntru, dar aceasta e neasămănat mai iute. S, i
drumurile sînt foarte bune, pe parcursul de la Predeal la
Bucures, ti. Dar soldat, ii descult, i de la granit, ă, în zdrent, e,
biruie tot, i „bravii, lansquenetii s, i condottierii”. Călătorul
va trece la Giurgiu, iar de aici prin Cernavoda va atinge
Chiustenge.

Lucrarea elvet, ianului Kohly de Guggsberg, preceptor
în vreo familie din Ias, i, este atît de importantă prin conclu-
ziile ei, încît e de nevoie întreaga reproducere a unei mai
vechi analize pe care o dădeam astfel în Analele Academiei
Române, XXXIX.

Svit, erianul Emil Kohly de Guggsberg, întrebuint, at ca
preceptor la boierul botos, ănean comisul Gherghel, „le Co-
mis de Guerguel”, pentru nepot, ii lui, îs, i luă sarcina de
a expune „principiile sale pedagogice” s, i a arătat chiar
„reformele pe care starea civilizat, iei le cere”, într-un me-
moriu, terminat la Botos, ani, în ziua de 1 august st.v. 1841.
s, i tipărit în acelas, i an la „biroul foii comunale” din Ias, i
(„bureau de la feuille communale”), supt titlul: le Philo-
dace, aperçu sur l’éducation chez les Roumains, suivi de
quelques remarques relatives à la prospérité des Princi-
pautés154.

„Filodacul” nostru nu vrea să vorbească numai de Mol-
dova. „Dacă am vorbit”, spune el, „de România (Rouma-

154Exemplarul bibliotecei de la Hus, i are această însemnare în două
limbi a autorului: „Laissé ici le 5/17 septembre 1841: l’auteur. Amu
lăsatu aici, la 5/17 septemvre 1841: Autorul”.
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nie) în general, adecă de T, ara Românească s, i de Moldova,
cauza este că m-am încredint, at, atît prin product, iile li-
terare, cît s, i prin apropierile ce le-am făcut ale istoriei
acestor două nat, ii, că ele nu posedă decît aceleas, i not, iuni
de civilizat, ie. Aceste două Principate, ies, ite dintr-o mamă
comună, supuse aceloras, i influent, e politice, au trebuit
neapărat să primească s, i să conceapă aceleas, i idei s, i să
urmeze aceeas, i cale; deci ce este adevărat pentru una din
aceste t, eri, e, neapărat, s, i pentru cealaltă.”

Va începe cu cres, terea copiilor, în cari vede, fires, te,
viitorul t, erilor noastre, pentru a trece apoi la reformei –
cum vom vedea, foarte sănătoase – pe care le are în vedere.

E contra doicii, „vile créature, mère par suite du li-
bertinage, grosse paysanne”, as, ezată, cu celelalte slugi,
„într-un colt, umed s, i retras al casei”, schimbată de două,
trei ori pe lună, bătută cu dînsele împreună. Roabele, slu-
gile încep, după mărturisirea făcută de mult, i autorului,
la zece-doisprezece ani, conrupt, ia copilului încredint, at
lor. Toate acestea-i fac să-s, i piardă veselia s, i bunătatea:
„De aceea pot spune căn-am întîlnit niciodată între copiii
românilor acea blîndă amenitate, acea adevărată bună-
tate de inimă care se găses, te la copiii altor nat, ii, s, i aceasta
numai din cauza relei cres, teri ce primesc”155.

Dascălul, altă slugă, rău t, inut, la un loc cu ceilalt, i oa-
meni de serviciu, des schimbat s, i el, nu ajută, prin put, ina-i
s, tiint, ă, la o îmbunătăt, ire.

Se caută atunci mîntuirea în preceptorul străin. Ei
bine, Kohly se ridică împotriva lui: el nu e legat de t, ară; alte
nevoi s, i alte simt, iri îl cheamă acasă; nu poate transmite
o stare sufletească pe care însus, i n-o are. „Acest om nu
trebuie să fie străin; el trebuie să fie compatriot; dacă ar fi

155P. 7.
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străin, o mie de împrejurări pot să-l recheme în patria sa,
în mijlocul lucrărilor sale. În orice educat, ie se formează
omul pentru a fi cetăt, ean; dar cum oare un străin pe care
nici un interes nu poate s, i nu trebuie să-l captiveze ar
putea să inspire ucenicilor săi sentimente as, a de vii ca un
compatriot? Dealminterea, această vocat, ie fiind un act de
abnegat, ie fat, ă de orice, fat, ă de o situat, ie, fat, ă de plăceri,
sînt put, ini străini cari să consimtă a trăi cel put, in douăzeci
de ani departe de familiile lor s, i de t, ara lor. Nu vorbesc aici
de cosmopolit, i; astfel de oameni nu sînt vrednici să intre
în lista preceptorilor: cel mult pot fi privit, i ca profesori de
limbă.”156

Acest om real îndrăznes, te să se ridice împotriva siste-
mului de a rezuma învăt, ătura în studiul formal al limbii
franceze, ea fiind „l’agrément et la mode”; el observă că
germana, polona, rusa, turceasca s, i greceasca sînt „limbi
de întîia necesitate din cauza apropierii (proximité) aces-
tor deosebite popoare”.

În al treilea rînd, călcînd prejudecăt, ile timpului, el
combate ideea trimiterii în străinătate, prin care tine-
rii ajung a nu se mai putea deprinde cu însăs, i t, ara lor,
– „furat, i”: „Nu, îmi răspund unii, vom trimete pe copiii
nos, tri în Frant, a, Germania sau în Svit, era ca să se instru-
iască. Ascultat, i-mă: dacă vă cres, tet, i copiii pentru altă
t, ară decît a voastră, trimitet, i-i; dacă voit, i să-i cres, tet, i pen-
tru patria voastră, de ce să-i trimetet, i încă din tinereta
lor în t, eri unde vor deprinde alte moravuri, alte datini?
Întorcîndu-se, ei sînt străini; ei nu vor vedea decît Frant, a,
Svit, era, Germania. În loc să li fi făcut bucuria, nu vet, i fi
făcut decît nenorocirea lor s, i, mai mult decît atîta, vet, i
fi făcut un furt statului, care, el, are nevoie de oameni în

156P. 13-4.
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adevăr patriot, i”. Fetele singure pot fi trimese s, i anume în
Svit, era „ca să învet, e a nu mai fi cheltuitoare (dissipées),
date luxului, plăcerilor ruinătoare”.

Cum recomandăm s, i noi astăzi, acest pedagog svit, erian
de acuma aproape o sută de ani cu ochii as, a de inteligent
deschis, i asupra păcatelor noastre crede că s, i călătoriile
în străinătate nu trebuie să atingă o singură t, ară, ci pe
toate, s, i numai pentru a culege de la fiecare însus, irile ce o
deosebesc. „Tinerii trebuie oare să călătorească? Da, mai
ales tinerii români. Dar să se ia precat, iuni. Să nu stea în
t, erile pe care le cercetează. Să viziteze pe savant, ii Germa-
niei pentru filozofia lor, să vadă societatea (la mode) în
Frant, a pentru a învăt, a virtut, ile sociale, să vadă Anglia pen-
tru mas, inile ei, Svit, era pentru fericirea ei nat, ională, Italia
pentru artele ei, s, i Grecia pentru antichităt, ile ce cuprinde.
Întors, i în t, ara lor, ei vor veni să-i aducă fructul călătoriilor
lor s, i să-l ofere ca un prinos (un tribut) patriei.”157

Civilizat, ia nouă a românilor a fost grăbită s, i e încă nea-
daptată, „nes, tiind că, pentru a merge spre civilizat, ie, tre-
buie mai put, in să imit, i decît să perfect, ionezi s, i să îndrept, i”.

Un s, ir de reforme se impun. Vom începe cu cele ma-
teriale. Robia trebuie desfiint, ată; e un anacronism s, i o
rus, ine. „Vet, i îndrăzni vreodată să vă numărat, i printre
neamurile civilizate, atîta timp cît se va putea ceti într-
unui din jurnalele noastre: de vîndut o t, igancă tînără?”
Liberat, i, t, iganii vor putea trăi din îndemănările lor de lem-
nari s, i fierari, s, i cu timpul s-ar putea confunda cu ceilalt, i
locuitori.

La t, ară sînt lucrători destui. E o gres, eală a se gîndi
cineva la colonii străine, „străini fiind de ajuns s, i fără
aceasta”: „on a souvent proposé de faire venir des colo-

157P. 29-30.

1003



nies suisses ou bavaroises; grande erreur, plan nuisible à
l’État, qui n’a déjà que trop d’étranger”158. Cultura însă ar
trebui variată, încercîndu-se s, i introducerea bumbacului.
Minele as, teaptă cercetători. „Provident, a”, spune el într-o
prea frumoasă propozit, ie, „a pregătit totul; se cere numai
muncă” (il ne s’agit que de travailler).

Neexistent, a chiar a industriei celei mai elementare,
desfacerea în străinătate a materiei prime, importul tutu-
ror fabricatelor întîlnesc o aspră critică. Mobilele se aduc
din Viena s, i Paris, albiturile din Olanda, ghetele din Viena.
„Nici un s, ervet, nici o perie, nici un scaun n-au fost fa-
bricate în România; hîrtia lor, cerneala lor, condeiele lor,
briceagul lor. au trebuit să plătească vama de 3%.”159 S, i se
pot lucra multe de toate: „pînza, postavul, pielăriile, hîrtia,
lucrările de fontă, de sticlă, de timplărie, de lăcătus, erie,
de armurărie, de cut, itărie”.

Scriitorul ar fi de părere să se mai lase plugăria, care
află aiurea concurent, i, cu căi de transport s, i debus, euri
superioare, s, i să se lucreze de sîrg la o bună cres, tere a vite-
lor. În agricultură, problema este „sa se reducă produsele
la cel mai mic volum, pentru a scuti cheltuielile de trans-
port”. Dar nu pe calfa velnit, elor: rachiul îmbogăt, es, te pe
proprietar s, i otrăves, te poporul.

S-au făcut pentru aceasta un mare număr de velnit, e
(brantvineries); fiecare li-a cunoscut folosul bănesc, dar
fără a se gindi că prin această industrie s-a conrupt popo-
rul, us, urîndu-i cu pret, mic capotarea acestei periculoase
băuturi160. Sfecla ar raporta bine; costînd 2/7 din ce costă
în Frant, a, s-ar putea vinde cu 2/3 din pret, ul de acolo. S, i

158P. 37.
159P. 39.
160P. 14.
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viile ar putea rivaliza cu cele de acolo s, i de la Rin. Oricum,
nimic nu poate prospera fără o dibace legătură între pro-
dusele solului s, i industriile mari, sprijinite pe cele mici
s, i hrănindu-le, la rîndul lor. Comparat, ia lui Kohly e de
toată frumuset, a: micile ramuri de industrie sînt „ca vinele
imperceptibile care merg de la vasele mari pentru a hrăni
extremităt, ile cele mai depărtate ale membrelor noastre”.

Dar nu i-au scăpat din vedere acestui om de o pătrun-
dere profetică s, i nevoile culturale pe care le simt, ea „Ro-
mânia” lui de la 1840. Limba traducerilor pripite i pe pare
gres, ită prin năvala neologismelor. Trebuie fixată. Pentru
aceasta – cine ar crede? – el propune o „Academie compusă
din munteni s, i moldoveni”, lucrînd fiecare în t, ara lor s, i
„adunîndu-se la epoce hotărîte” – sesiunea generală! – la
Focs, ani, pentru a stabili gramatica s, i a face dict, ionariul,
„putînd propune s, i premii cu subiecte date, mijlocul cel
mai potrivit pentru a stimula pe scriitorii nat, ionali”. S, i
nici sect, ia istorică nu e uitată: ea ar forma una din ra-
murile unui institut, ocupîndu-se „de istoria României,
cuprinzînd tot ce poate să se raporteze la istorie, meda-
lii, stampe, tablouri, manuscripte etc.”, a doua ramură
fiind „un departament al inscript, iilor, în care toate des-
coperirile ar fi înregistrate, precum s, i faptele moderne,
repertoriu al nat, iei”, iar a treia, sect, ia s, tiint, ifică, as, a cum
o are Academia Română astăzi.

Cu totul necunoscută a rămas în istoriografia noastră
o interesantă carte franceză, a lui William Rey, Autriche,
Hongrie et Turquie, apărută la 1849 în Paris. S, i aceasta
des, i o parte din materialul ce cuprinde a mai fost publicat
în Bibliothèque Universelle de la Geneva, în anul 1848, mai,
sau în acela al aparit, iei volumului.

Autorul e s, i el elvet, ian, „deprins cu institut, iile liberale,
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dar foarte felurite, din cauza multiplicităt, ii guvernelor,
din t, ara sa”. A călătorit, spune el, fără prejudecăt, i politice
sau morale, a luat note s, i acum publică pe acelea care-i par
mai put, in „ves, tejite”.

Începe din t, ara sa chiar, pe drumul către Bavaria, „t, ară
de bigoterie”, chinuită de patima unei arheologii copiate
pe fereastră, „s, colăres, te”. Viena-i pare îngrămădită de
reaua administrat, ie, care dores, te un „oras, mic cu înt, eleaptă
cugetare, us, or de supravegheat s, i izolat de plebe printr-un
zid gros”, de unde ura între cei din cetate s, i cei din subur-
bii. În palat, „un rege al Bavariei nu s, i-ar pune nici lacheii”.
„Edificiile publice sînt meschine ori de rău gust, afară
de catedrala Sfîntului S, tefan.” Locuint, ile aristocrat, iei
apar „înăbus, ite din lipsa de spat, iu” s, i pline de lucruri
disproport, ionate s, i urîte. Comert, ul se as, ază în case „cu
aparent, a întunecată s, i de nimic”. Nu-i plac călătorului
nici cluburile, nici teatrele. Otelele nu mai pot cuprinde
clientela. Regulamente nătînge împiedecă vădirea mase-
lor. Lumea de toate clasele e aspru tratată de acest ucenic
al lui Topffer. O înalt, ă în ochii lui numai religia muzi-
cii. Revolut, ia vieneză se „explică prin elementele care o
dau: studentul cu „pălăria calabresă”, muncitorul plătit
un florin pe zi în ateliere nat, ionale ca acelea de la Paris.

Drumul pînă la Pesta e descris cu simt, pentru pitoresc
s, i pentru amintirile istorice. În capitala Ungariei, Rey
întîlnes, te o imensă încredere în sine, o furie de a întrece
Viena, o pasiune pentru luxul fără socoteală, o aristocrat, ie
„spirituală s, i vie ca francezii lui Bayard”, „austeră la fat, ă
ca spaniolii lui Filip al II-lea”, un public gata să se bată
sălbatec pentru orice motiv, fie s, i o reprezintat, ie de teatru.
Caracterul nat, ional mixt s, i inconciliabil al deosebitelor
elemente ce compun populat, ia Ungariei e bine prins s, i
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tare subliniat. Se citează izvoare s, i se dau statistici.
Despre români, „nat, ie căzută foarte jos”, dar s, i mai jos

în t, ara liberă, unde t, eranul stă în bordeie s, i se hrănes, te din
mămăligă, arzînd iarna trunchiuri întregi din care o parte
rămîne afară, se spune că au încă semnele descendent, ei
lor. Carul cu boi, în care roata fără fiare, acoperită încă
de scoart, ă, surprinde, îi pare călătorului „ca o ironie sîn-
geroasă aruncată vremilor noastre civilizate”. La Cluj află
însă un t, eran, tăietor de lemne, care, prizonier, pe vremea
lui Napoleon, s, ase luni în Frant, a, vorbea as, a: „Francezii
îmi dădeau vin bun s, i-mi ziceau camarade s, i uneori s, i
domnule; e poporul cel mai vesel s, i cu care e mai bine să
trăies, ti” (le meilleur à vivre). Dealtfel s, i „românul din Vala-
hia nu află pe nimeni în adevăr simpatic decît pe francez”.

Dar limba are „abia un cuvînt slav la sută”, s, i în sufle-
tele care se resimt de cele cinsprezece veacuri ale robiei „se
află unele rămăs, it, e ale unei vechi civilizat, ii sau conrupt, ii,
în care s-ar bănui originea romană” (se ment, ionează. . .
fardul, pe care-l critică acel căpitan german deprins a face
lect, ie sătenilor la us, a bisericii).

Fără legături cu aces, ti români din Ungaria, Rey con-
damnă pe acea boierime bucures, teană care „a speriat ad
litteram pe tot, i străinii ce au privit supt glant, ul de soci-
abilitate de deasupra, imitat, ie franceză”. Căsătoriile cu
divort, îi par inferioare ca morală poligamiei musulmane.
„Ceva mai jos ar fi suprimarea oricării societăt, i omenes, ti,
cel put, in as, a cum au cunoscut-o anticii s, i modernii.”161

Pagini de istorie, pline de impresii personale, duc pînă
la o nouă călătorie pe Dunăre, redată în note zilnice. La
Essek află un francez care face comert, de doage, trimise
pînă la Galat, i s, i Brăila pentru a lua drumul spre Marsilia s, i

161P. 156.
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Bordeaux. La Belgrad print, ul e păzit de turci, Vuccici stă
„într-o casă put, in sănătoasă” s, i locuint, ă bună n-are decît
un lăcătus, neamt, . La Panciova, grecii se suie pe vas să-s, i
facă socotelile. I se pare lui Rey că vede insurgent, i sîrbi
pus, i în t, eapă de Vuccici. O atent, ie deosebită e acordată
product, iei de grîne a Banatului.

La Timis, oara, centrul acestui comert, , călătorul soses, te
„pe un maldăr de fîn cu umbrela în mînă s, i totus, i muiat
pînă la piele”. E o Alexandrie a regiunii. Clima, în toate
cazurile, e nesănătoasă: o fabrică de friguri. S, i prin sate
populat, ia ar fi murind răpede. La Arad, cu aparent, a de
sat, Rey află un cofetar din Grisonii Elvet, iei sale, stabilit
de două decenii s, i cercetat de nobili. S, i în alte „villasses”
se află, cu aceeas, i profesie, oameni din Engadină s, i Val
Bregaglia.

Navigat, ia pe Tisa, lucrările s, i planurile lui Beszedes de
a aduce în ea prisosul Dunării de supt Pesta interesează
enorm pe acest om practic. Trecînd pe la Bazias, , el vede
români lucrînd la încărcarea cărbunilor din Oravit, a, supe-
riori celor englezi: slabi, stors, i, abia ajung în duzini, s, i cu
chiote, să facă lucrul ce l-ar face doi marinari italieni.

Port, ile de Fier sînt larg descrise s, i nu se uită nici mus, tile
columbace. La Ors, ova nimeni nu poate întreprinde ceva
fără voia administrat, iei austriece. Carantina e un ade-
vărat chin. Rus, ii t, in acolo, la Ors, ova, un consul, pentru
legătura cu Serbia; el apare ca stăpîn. La Mehadia se ob-
servă urmele romane; lui Széchenyi administrat, ia militară
nu-i îngăduie a clădi un otel modern în Ada-Calè, Pas, a stă
„într-o baracă de lemn”, între adormit, ii lui, cari fumează.

La Schela Cladovei călătorul debarcă pentru a se sui
în vaporul aceleias, i companii. Intră la noi, „în domeniul
sclăviei s, i mizeriei, în noapte”. Pilotul strigă alla turca
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pentru dreapta, alla romaica pentru malul românssc. La
Vidin, căsut, e de lemn, străzi-cloace, lume în zdrent, e, pros-
tită, „cadavrul unui mare oras, ”; Husein-Pas, a, distrugăto-
rul ienicerilor, a acaparat tot comert, ul. La Giurgiu, case
proaste, praf ori noroi. Se discută posibilitatea canalului
Cernavodă-Chiustenge.

Pe t, ermul nostru arde papura în primăvară. La lumina
flăcărilor se ajunge la Brăila, strîns unită cu Galat, ii pînă la
a se confunda. Cu tot marele comert, , nu-s case importante,
din cauza relelor moravuri, dar mai ales a nesigurant, ei.
Se relevă partea boierului Slătineanu la prosperitatea năs-
cîndă a Brăilei: la început primea pe călători cu muzica,
îi ducea cu alai acasă la el, li da s, ampanie s, i, dacă timpul
permitea, s, i un bal. Galat, ii îi apar lui Rey ca „oras, ul cel
mai hidos ce a văzut în Turcia, s, i aceasta înseamnă ceva; e
compus în total dintr-o adunătură de cocioabe de lemn, a
căror mizerie s, i necurăt, enie nu îngăduie comparat, ie cu
nimic alta”; străzile sînt acoperite cu loadbe de lemn supt
care se ascunde o apă ce t, îs, nes, te la fiecare apăsare, – ca s, i,
pînă în ultimii ani, la Bucures, ti chiar. Numai pe platou,
sus, casele consulilor s, i unor boieri. Pe mal case-magazii
de lemn. Lumea sufere de friguri.

T, ara, în general, „Valahia”, nu merită o experient, ă:
spun s, i „alt, ii cari au văzut-o”162. E „cîmpia plină de oa-
sele uscate ale lui Israel” din Biblie. Ce pot put, inii „boieri
călduros, i patriot, i”?

Boierul ar avea aplecări spre cultură, dar „n-are ca-
racter” s, i e „un sentimental apatic”. „E prea tîrziu să se
emancipeze t, eranul s, i să se facă din el om”, s, i vecinii sînt
prea răi s, i prea grăbit, i; religia e preotul t, eran, bet, iv. [. . . ]

Revenind la boieri, autorul îi descrie „idolatri pentru
162P. 204.
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modele, obiceiurile s, i chiar limba Parisului”; în societate
e bună primire, sinceră s, i acele „charmes excessifs”, care
îns, ală asupra fondului; moravuri ca „în timpurile rele ale
imperiului roman”, sîngele însus, i fiind viciat; desfrînarea
e „naivă”. Fără a fi văzut de podgoreni, califică pe t, erani
de frumos, i s, i foarte rezistent, i.

În loc să caute s, i alte aspecte ale unei viet, i nat, ionale
în plin progres, elvet, ianul se ocupă de rolul cetăt, ilor dună-
rene în luptele dintre rus, i s, i turci, de s, ansele celor dintîi
de a lua s, i păstra Constantinopolul, de aspectul gurilor
Dunării s, i de mijlocul de a îmbunătăt, i navigat, ia pe brat, ul
Sulinei.

La Constantinopol se vorbes, te de mozaicele Sfintei
Sofii, descoperite un moment, la reparat, ie, de arhitectul
elvet, ian Fossati, cunoscut personal autorului: „Evanghelis, tii
s, i apostolii, fecioara deasupra altarului principal, Mîn-
tuitorul avînd înainte-i pe împărat, ii Constantin s, i Iusti-
nian”163. Fossati ar fi luat còpii, pe care avea de gînd să le
publice.

Descrierea societăt, ii ambasadorilor e precisă s, i spi-
rituală164. Se vorbes, te s, i de o „muzică pe jumătate bar-
bară, pe jumătate furată, în opere sau în arii de dant, , mu-
zică bine cunoscută în Levant supt numele de valahă”165.
Rey a văzut s, i pe hogea, preceptorul sultanului Abdul-
Megid166. La Brusa află un negustor de vinuri din Basel. La
Smirna, unde englezul Borrel studiază muntele s, i engle-
zul Edwards scoate ziarul francez l’Impartial, un elvet, ian,
Raffinesque, exercită medicina. Romanele lui Eugène Suë

163P. 205.
164P. 233.
165P. 247-8.
166P. 249.
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se retipăresc în foi volante de redactorul foii Journal de
Smyrne167. Autorul a mai fost dată acolo în 4843, apoi în
1845168.

Englezul William Hunter face în 1792 drumul prin Do-
brogea „străbătută cu carul”, prin pustiul de atunci s, i prin
Galat, i, ca să ajungă la Focs, ani, plin de evrei s, i prădat de
rus, i – ispravnicul îl cinstes, te cu o masă împodobită, cu
lăutari, dar fără furculit, e, unde vinul e două parale oca;
un pas, ă turc trece, cu alai de s, ase sute de călăret, i, în sune-
tul muzicei, supt steaguri. De acolo pleacă spre Bucures, ti
(aproape e hanul de la Afumat, i): aici domnul, fricos de
s, tiri, oprind scrisorile, dar cu gînduri bune, Mihai S, ut, u,
al cărui secretar e Carra, pe care nu l-am as, tepta aici, îl
primes, te într-o mănăstire, căci curtea arsese, cu un enorm
ciubuc între dint, i. Prin Pites, ti, Hunter se îndreaptă spre
Rîmnic. De aici carantina de la Turnul Ros, u, cu un ofit, er
francez. Se înseamnă în treacăt mănăstirile Cozia, Turnu,
fără valoare s, i interesantul Cornet, din a doua jumătate a
veacului al XVII-lea, fundat, ie a lui Mares, Băjescu169. En-
glezul înseamnă popasurile s, i evaluează la 5 000 000 de
pias, tri, din cari turcii iau jumătate, veniturile t, erii.

Un alt englez, căpitanul Charles Colville Frankland,
trece spre noi în 1828, îndreptîndu-se spre Turnul Ros, u.170

În Banat descrie Timis, oara s, i „întinsul Lugoj” cu bi-

167P. 254-5.
168P. 265-6.
169Travels in the year 1792 Through France, Türkey and Hungary,

Londra 1796. V.O. Lugos, ianu, în Buletinul Comisiunii Monumente-
lor Istorice, V (12); Viat, a românească, XV (1923); Karadja, în Arhivele
Olteniei, II, p. 104 s, i urm.

170Travels to and from Constantinople, Londra 1829, 2 vol. V. Karadja
în Arhivele Olteniei, III, p. 109.
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serica noastră, împodobită cu o frescă a Adormirii171. În
Ardeal pe la Deva recunoas, te la t, eranii nos, tri costumul da-
cilor. Sînt multe rîpi domnule („sun multi rupi, domine”),
îi spune cărăus, ul. Pe la Jibot se coboară spre Sibiiu. Căpi-
tanul de pos, tă de la Turnul Ros, u, grec călare, s, tie nemt, es, te
bine. La Cîineni, popas într-o casă de lut; căpitanul cel nou
al pos, tei, Gheorghe Steriopol, îl primes, te bine, cu poves, ti
despre turcii ultimei ocupat, ii, de cari scapă prin alt, i turci.
Dar, noaptea, plos, nit, i.

Spre Bucures, ti pe drum greu, pe ploaie. Iar la casa
de pos, tă, în Arges, . Vorbes, te cu oamenii o latino-italo-
spaniolă, pe care o înt, eleg. Lume de treabă, dar săracă
(descrierea costumului, al căpitanului, vechi ostas, , fiind ca
al unui „dandy în felul său”). Abia se trece în t, ipet de femei
rîul umflat, n care t, igani spală aur. Bisericile-i plac engle-
zului s, i el zugrăves, te o cruce de drumul mare. Pites, tii cu
poduri, „simptome de comert, ”, bune case boieres, ti; lîngă
oras, „castelul” unei rude a lui Steriopol, cu fazani în curte.
Bucures, tii, „cu lux european s, i murdărie orientală”, îl gă-
zduiesc la „Hôtel de l’Europe”, convenabil: prin străzi cu
boieri purtînd is, lice în cales, ti aurite la consulul englez
Blutte (el găses, te că numai guvernul e rău), pentru care
călătorul aduce scrisori oficiale; lîngă consul e d-rul Gri-
ffiths, as, ezat aici. La curte, simplă ca un castel german,
Frankland vorbes, te italienes, te s, i frant, uzes, te – dar prin
dragoman italian –, cu Vodă Ghica, om de oarecare vrîstă,
plăcut: i se spune că are un venit de 300 000 de funt, i s, i
strînge comori la Viena. Sora, Pulcheria, nu poate primi.
La Griffiths vede pe Maria Bălăceanu, care-i amintes, te ga-
zela pustiului s, i statuile Eladei; vorbes, te s, i foarte frumos.
E pericol aici, strigă călătorul. Deci înseamnă iute că la

171P. 10.
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Bucures, ti sînt 70–80 000 de locuitori, 60 de biserici, 20–
30 de mănăstiri s, i pleacă spre Giurgiu cu tatarul dat de
Blutte, fără masalalele de noapte ale Bucures, tilor. Scutu-
rătura de rigoare a cărut, ii. Prin sate cu bordeie s, i oameni
„abrutizat, i”, la Giurgiu cu fortăreat, ă (se prezintă trecerea
Dunării). Case de lemn, mizerie, turci, în cetate, cumpă-
rînd cai din t, ară (un albanez din garnizoană e prezintat).

Dintre englezi, în epoca aceasta mai nouă s, i după
observat, iile superficiale ale lui Walsh172, s-a ocupat de t, ara
unde trăia s, i de neamul care locuia într-însa însus, i con-
sulul din 1833 al Marii Britanii. E.M. Blutte e urmas, ul în
această sarcină al lui Cook. În acel an se afla la Vălenii de
Munte cu un „fiu adoptiv” al său s, i cu secretarul său parti-
cular, Stamati Zamora, „tînăr plin de sentimente liberale”.
S, i, astfel, convorbind zilnic aproape cu maiorul Filipescu
de la Drajna vecină, s, i cu profesorul s, colii locale, căruia-
i încredint, ase copilul, s, i care profesor nu era altul decît
Gherasie sau Gherasim Gorjan, traducătorul, plin de răb-
dare s, i înzestrat cu un frumos grai popular, al „Halimalei”,
el încredint, ă acestuia un manuscript francez cuprinzînd
o voluminoasă descriere a t, erii s, i o expunere istorică a
începuturilor poporului românesc.

„Pămîntul Principatelor române”, as, a începe partea
care ni s-a păstrat, „e clasic ca o Italie”. Adîncul lui, mai ales
în Oltenia, cuprinde urmele romane care amintesc pe unii
din strămos, ii locuitorilor actuali; ceilalt, i sînt dacii. Din
contopirea acestor două neamuri alese s-a alcătuit „nat, ia
daco-romană, în număr de peste zece milioane de suflete,
cu două drepturi mari s, i sfinte ca s, i Dumnezeu în aceste
pămînturi: unul, al vechii mos, teniri de peste patruzeci

172Trad. franceză (Voyage en Turquie), 1828. Dict, ionarul din Buda,
p. 233. Cetiri din Walter Scott, p. 243.
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de veacuri s, i altul, al colonizării s, i păstrării drepturilor
nat, ionale dace s, i romane de s, aptesprezece veacuri pînă
astăzi, cu armele s, i cu spiritul politic”.

Astfel românii au ajuns a fi „o concentrare de cea mai
mare vitejie, de cel mai înalt geniu, cu cea mai rară ome-
nie s, i cu cea mai evanghelică ospitalitate s, i afabilitate”.
Despre partea dacilor, sînt îndrăznet, i, cum se vede la călă-
rie fără s, ea, sînt dibaci în a clădi s, i fabrica orice, învăt, înd
orice artă nouă „numai dintr-o singură vedere la altul”, în
iut, eala cu cari-s, i gătesc singuri hrana la drum, în puterea
de a dumesnici animalele sălbatece, în hotărîrea „de a um-
bla fără cea mai mică spaimă în întunerecul cel mai gros
prin pădurile cele mai nestrăbătute s, i pustii, prin munt, ii
cei mai periculos, i, prin pustietăt, ile cele mai adînci s, i întu-
necoase”. Despre partea romanilor, au priceperea la cînt
s, i dant, , la frumoasa cetire s, i la poezie, la tot felul de arte,
la mînuirea iute a armelor, la înt, elegerea fără preget s, i la
spontana imitat, ie, fără a mai adăoga numele s, i graiul.

După ce a stat în fat, a barbarilor întru apărarea culturii
apusene, românul a făcut din t, ara lui cu atîta trudă s, i
jertfă apărată numai de dînsul „adăpostul nenorocit, ilor
s, i al apăsat, ilor de greutatea s, i cruzimea jugului barbar
s, i fanatic”. Aces, ti adăpostit, i au ajuns în dregătorii s, i au
făcut averi, cu deplina voie de a-s, i păstra s, i dezvolta fiint, a
etnică deosebită. Dar, ca răsplată, „cei scăpat, i aici de foc,
de sabie s, i de sclăvie ajunseră s, i tot ajung fără cea mai
mică mustrare de cuget dus, manii s, i vînzătorii cei mai
neîmpăcat, i ai făcătorilor lor de bine”.

Dar Blutte e sigur – s, i se arată gata a-s, i da s, i cuvîntul de
onoare – că „Puterile apusene o să înalt, e aceste Principate
într-un rang cu mult mai puternic, cu mult mai durabil
decît îl vedet, i astăzi”. Aceasta s, i pentru „că pacea s, i linis, tea
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Europei întregi sînt întărirea Principatelor pe privilegiile
lor nat, ionale”. La aceasta, s, tim dintr-o scrisoare a lui, nu
conta pe tinerii cultivat, i în Apus, cari mai mult se strică.

Nu se pot cuvinte de o mai măgulitoare dreptate, iar
pierderea caietului lui Blutte trebuie socotită ca una din
marile lipse de noroc pe care nu o dată le-a întîmpinat
poporul nostru în vicisitudinile lui173.

Un alt englez a trecut numai pe Ungă noi. Michael G.
Quin a călătorit, în 1834, pe Dunăre pînă la Rusciuc, de
unde a luat drumul spre Constantinopol, avînd ca scop să
cerceteze deosebite regiuni ale Orientului.

A văzut bănăt, eni trăgînd la edec luntri pe apă, femei
frumoase ca statuile antice s, ezînd pe t, erm cu vălul alb ca
zăpada coborît pe umeri, preot, i încins, i cu albastru t, inînd
în mînă toiagul cu vîrf de argint, ciobani rătăcind cu tur-
mele, pe cînd femeile ce-i întovărăs, esc poartă în traista
prinsă de gîtul lor pruncul, copii întîmpinînd cu „sărut-
mîna”.

Dintre românii din Principate i-au ies, it înainte numai
cît, iva ofit, eri, plus un ciudat personagiu în frac albastru
grăsimos, cu pantalonii petecit, i s, i o bonetă militară pe
cap, care vorbea nemt, es, te, italienes, te, cînta ca un virtuoz,
discuta asupra tuturor chestiunilor posibile s, i avea totus, i
aerul unui vagabond. La Nicopole, Quin a mai aflat pe
un moldovean care mergea pentru afaceri de la Galat, i la
Giurgiu174.

Nu se pot pret, ui îndestul paginile de călătorie ale en-

173Calendarul Cazania al lui Gorjan pe 1856; Revista istorică, I, p. 135
s, i urm.; Studii t, i doc., VIII, p. 100-1, no. 174; p. 164, no. 198.

174Voyage sur le Danube de Pest à Routschouk, I, Paris 1834, p. 21 –
3, 38–9, 83–4, 86, 89, 91, 95-7, 107, 109, 114-6, 145, 186 s, i urm., 205-6, 211,
270-1.
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glezului J.H. Skeene, care publică anonim Frontierlands
of the Christian and the Turk, comprising Travels in the
regions of the lower Danube in 1850 and 1851 (Londra,
1853).

Venind din Geneva, el are de lucru cu s, icanele administrat, iei
austriece, fricoasă de liberalii Apusului revolut, ionar s, i în
schimb e considerat ca un prieten de tot, i supus, ii nemult, ămit, i
ai împăratului din Viena. Pe Dunăre, culegînd pe drum tot
felul de informat, ii mărunte s, i curioase – s, tie astfel că în
Ungaria sînt 3 000 000 de români175 –, el înaintează spre
t, erile locuite de români. La Ors, ova are din nou năcazuri
cu pas, aportul din partea austriecilor. Cercetează oras, ul,
unde e poftit s, i în societate: vede flori în fereastă s, i păsări
în cus, că. Mehadia-i apare, cu biserica ortodoxă, în care
se cîntă greces, te, slavones, te, dar mai ales românes, te176.
Vede s, i pe fostul domn Mihai Sturza, care se duce la băi
în Germania. Trecînd cu frică prin Port, ile de Fier, unde
păzesc t, erani înarmat, i, călătorul se strămută pe alt vas.

Dar drumul pe apă nu-l împiedecă de a descrie Cernet, ii177.
De la o persoană care se suie la Calafat, află noi s, tiri despre
revolta bulgărească, scopul călătoriei fiind să se convingă
de umanitatea turcilor fat, ă de rebeli. Turnul Măgurele-i
pare o mizerie178. La Giurgiu îl mult, ămesc us, oarele formalităt, i
de vamă, cum nu era în Austria. În cărut, a cu patru cai, va
merge peste poduri proaste, prin s, esul plin de păsări, de
bivoli, de vaci, de cai speriat, i, atingînd sate al căror nume-i
sună Bungarsko s, i Roman, amestec de bordeie, cu o lume
săracă, dar fericită. La Bucures, ti otelul îl va costa cît Hôtel

175P. 127.
176P. 183.
177P. 197-8.
178Low and miserable-looking; p. 204.
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Maurice de la Paris; străzi grozave (atrociously ill-paved),
peste care trece birja, birjarul fiind mînat cu băt, ul. Nici un
om care se respectă nu merge pe jos: „picioarele sînt su-
perflue aici”179, gunoaiele sînt de neînchipuit180. În oras, ul
de 100 000 de oameni, sărăcie s, i neglijent, ă, cu semnele
focului de acum trei ani, cu cară oprite în loc, în fat, ă cu
bogăt, ie nemeritată. Biserici cu fresce ciudate. Cei de sus
au grădini, circuri, muzică militară. S, oseaua, cu veselele
trăsuri.

Consulul englez, Effingham Grant, îl duce la domn,
Barbu S, tirbei. Un om de vrîstă mijlocie s, i de „distinsă
aparent, ă”, „foarte afabil” (affable in the extreme), elocvent
în frant, uzes, te, vorbind despre t, ară, dar, în genere, „iute
în maniere s, i foarte înzestrat cu talentul de a vorbi despre
orice subiect”181; se arată bucuros că vede un englez182.
Are o armată de trei regimente de infanterie s, i unul de
lăncieri183.

Urmîndu-s, i t, inta în Balcani, Skeene pleacă. Trece
Arges, ul, pe la Piersiceni, pomenes, te în cale sate de bordeie,
cară cu lemne. Nu uită a însemna popasurile cărut, ei de
pos, tă păzită de patru dorobant, i: pe la Clejani, Arambatz,
Lada, Tekuth, unde e s, i prăvălie s, i o frumoasă casă a pro-
prietarului, dar rău as, ezată, fără livadă s, i grădină, fără un
copac, „ca să mergi acolo cu o carte în mînă”; Stobores, ti,
Mirtesh, unde vede cum se treieră cu boii. A ajuns astfel
la Slatina, cu case bune s, i un pod frumos peste Olt.

În judet, ele de dincolo, crede că apropierii de Austria i
se datoresc mai bunele drumuri, casele mai cuviincioase.

179Feet are here superfluity; p. 212.
180Unimaginable filth; p. 213. „Huge of rubbish.”
181Quaint figures of saints; p. 214.
182P. 214-5.
183P. 215.
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Dar la Craiova, luminată cu luminări de său (tallow-candels),
îl as, teaptă iar pavagiul prost; nu se uită însă bunul otel. Un
brudar trece cărut, a peste Jiiu. Skeene se miră văzînd cum
prin aceste locuri se pirles, te porcul în Hmp; periseră 300
pe drum. Pe la Cioroiul s, i Scripeteli se ajunge la Calafat184,
s, i îndată se deschide putint, a anchetelor la Vidin: acolo, de
la început, casele sînt mult mai bune185.

Întors din acest colt, al revoltei, Skeene se află iarăs, i
la Calafat, unde directorul lazaretului îi cercetează scri-
sorile186. La Bucures, ti, are răgaz să vorbească din nou
domnului, care-l cheamă la t, ară la dînsul. Masă bogată, cu
trufe, stridii, fazani, adus, i de curieri speciali, vinuri rare.
Se vorbes, te despre Anglia, liber schimbism, evrei, Frant, a,
„filosofie germană s, i nat, ionalism”. S, tirbei se plînge de
rus, i s, i călătorul îi arată cum tratează Anglia pe ionieni.
Interesîndu-se dacă Skeene vrea să scrie o carte despre
t, ară, vodă-i spune: „Studiază înainte de a scrie, s, i, cînd
vei scrie-o, cred că-mi vei da dreptate”187.

[. . . ] O generat, ie nouă se ridică, s, i ea are visuri mari:
Bibescu, care ar înt, elege-o prin instinctul ambit, iei sale, ar
vrea să fie regele unei t, eri independente188. Aici e multă
istorie, luată s, i după Eliad, s, i nu din cea mai rea.

Dintre elementele populat, iei, îl interesează t, iganii,
prezintat, i după Borrows189, evreii, descris, i cu antipatie
(cutare mare bancher bucures, tean a început ca vînzător
de haine vechi; un misionar, Mayers, lucrează în zădar

184P. 225.
185Infinitely better than those of Wallachia; p. 253.
186P. 271-2.
187P. 277-8.
188P. 280 s, i urm., 308 s, i urm., 314 s, i urm.
189P. 318 ‚s, i urm.
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printre ei)190.
În capitala principatului muntean, Skeene notează bi-

sericile: Mitropolia, Radu-Vodă, Sărindarul, Cotrocenii,
Văcăres, tii, Mărcut, a, Pantelimonul191. Unele-i plac, dar îl
miră că rufe se întind în fat, a unei terase de marmură192.
Note asupra clerului s, i datinelor ortodoxe. Se laudă spita-
lul turcesc, ca s, i oastea sultanului, s, i se îns, iră comandant, ii,
Ahmed-Vefic, Halim, Mahmud, Ismail-beiu, Emin-beiu,
Muhiodim-beiu, Achif-beiu, Iusuf-beiu, fiecare cu caracte-
rizarea lui193. În fat, ă, prezintat, i cu aceeas, i grijă, rus, ii de la
Colintina, foarte criticat, i pentru lipsa de s, tiint, ă militară;
ce n-ar face o brigadă de pus, cas, i englezi contra lor194! Au
ocupat Colegiul Sf. Sava, plin de paie s, i mirosind a său195.
Oastea munteană cuprinde 4 719 oameni (1173 infanterie).
Bună prezintare (fine-looking men on parade), dar fără
spirit militar; des, i se amintes, te eroica luptă a pompierilor.
[. . . ] Se adaugă la armată cele 217 + 123 stat, ii de grăniceri,
de cari sînt legate prin scutiri 39 859 de familii196.

Cu o dros, că Skeene merge la Brăila, condus de un
evreu mărunt, el. La Moara Domnească o curte de boier,
care tăia pădurea (i se oferise 3 000 de galbeni, ceruse s, ase
s, i profitase o mie). La Chindirliest se arată mecanismul
pos, tei. Apoi la T, iganca (sic), unde se trece Ialomit, a cu
greu. Peste Urziceni la „Metellio” s, i la T, uguiatu, la Fău-
rei, cu gorgane aproape. Brăila are 16 000 de locuitori:

190P. 326 s, i urm.
191P. 335-6.
192P. 336.
193P. 341-2.
194P. 342 – 3, 344 s, i urm.
195P. 343-4.
196P. 350. Urmează lista dregătorilor s, i o însemnare a eterodocs, ilor:

6 000 de catolici, 1 000 de luterani; p. 352.
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fortificat, iile fuseseră distruse, dar străzile nu erau încă
pavate. „Localitatea apare fără confort s, i pustiită.”197 La
Galat, i, cu 27 000 de locuitori, port prosper, se fac studii
despre comert, ul dunărean, în care se critică vama Princi-
patelor fat, ă de Turcia, vamă al cării rost politic călătorul
nu vrea să-l înt, eleagă.

[. . . ] Partea aceasta, ca s, i cea despre Deltă, e foarte
dezvoltată s, i interesează desigur istoria comert, ului198. Se
atinge s, i situat, ia de la Sulina, care n-a fost vizitată.

Sistemul vamal din Principate e apoi prezintat cu de-
amănuntul199. Se dau s, i considerat, ii asupra construirii de
vase s, i asupra valorii lemnului românesc pentru aceasta200.

La Galat, i Skeene a văzut pe consulul englez Charles
Cunningham, pe ispravnic, alt, i consuli s, i un „om stupid”
cu femeie des, teaptă. E dus la mormîntul lui Mazepa, cu
amintiri byroniene, în biserica S. Gheorghe201; piatra e în
colect, ia lui Mihai Ghica, la Bucures, ti.

De la Galat, i se trece pe lîngă vechea carantină unde un
evreu din Ungaria face carne conservată după un procedeu
particular, pe lîngă Ghertina, cu amănunte arheologice,
peste Siretiu, cu sate bune, unde stau proprietarii, cum nu
fac muntenii. Cară cu boi duc vin, sare, evreii în arce ca a
lui Noe; mîncînd mămăliga lor, românii au aerul vechilor
romani cinchit, i pentru prînz202.

Drum pe la Serdaru, la „Tsurbar”, unde se treieră grîul

197The place looks confortless and desolate; p. 358.
198Se ment, ionează firmanul favorabil englezilor dat de Poartă la 2

august 1848; p. 375.
199P. 392’s, i urm.

200P. 394–6. – Vase sosite în anul trecut: 96 ruses, ti, 133 austriace, 1
prusian, 44sar

201P. 400-2.
202P. 406.
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cu caii, pe lîngă turme mari s, i cos, ere cu popus, oiu, pe lîngă
cară ce duc recolta. „Lafunté”: fermă ca în Germania. Apoi
marea s, osea a lui Mihai Sturza, pe care însă surugiii o
evită. Tecuciul arată străzi largi, case bune, ceva biserici:
deasupra cocostîrcii zboară spre ceruri calde.

Din nou pe cîmp, pe la T, igănes, ti, unde Skeene desco-
pere scrînciobul. Aici îl apucă viforul. T, igani răsar prin
ceat, ă. La Bîrlad, tîrg de grîne. Casă boierească mare (a lui
Callimachi, care e s, i descris), la Slobozia, regulat clădită
(Zorleni)203.

Docolina e ceva mai departe, în calea spre Vaslui, cu
suburbii de colibe. La Miles, ti se dă povestea lui Nicolae
Spătarul204. Note despre sistemul de agricultură, de cu-
rînd îmbunătăt, it cu cel englez, în această Moldovă, mult
mai înaintată decît principatul vecin205. În cîntecul unui
grup de cazaci, se ajunge la otelul ies, ean, „infinit mai bun
decît cel de la Bucures, ti”.

La Ias, i consulul Gardner recomandă pe conat, ionalul
său lui Grigorie Vodă Ghica, judecat ca mai put, in „rus”
decît S, tirbei. E mai tînăr, „bătător la ochi de frumos s, i
cu maniere linis, tite, pline de demnitate”206; este s, i un om
foarte onest. Seara, recept, ie, la care participă fetele dom-
nului, generalul rus Engelhardt, cu sot, ia lui, foarte simplă;
un colonel moldovean poftes, te la jocul de cărt, i. Apoi dineu
la un boier, care ocupă o situat, ie ministerială Împodobită
de frumoasa lui sot, ie; primes, te în buduar, cu t, igara în
gură. Mobila, veche, e lîngă cea nouă, de Viena; romane
franceze, caricaturi. Se face s, i o excursie pe zăpadă cu

203P. 415.
204P. 415 s, i urm.
205P. 419-20.
206II, p. 50.

1021



sania. S, i aici e vorba de compunerea populat, iei: 12 000 de
t, igani, 11 000 de evrei (la un total de 1 300 000 de locuitori);
se descriu obiceiuri (o îngropare).

Călătorul, umblînd prin Moldova, cunoas, te Tîrgul Fru-
mos (cu 4–5 000 de locuitori), Strunga, unde nu mai sînt
hot, ii, Romanul (8 000 de locuitori), podit cu lemn, cu un
han bunis, or s, i cu o remarcabilă biserică a episcopiei, Ce-
tatea Neamt, ului, încă în picioare, Bacăul (12 000 de locu-
itori), cu un Cazino Noble s, i un bal mascat, Răcăciunii,
Agiudul, Focs, anii (25 000 de locuitori), cu agentul consu-
lar Calcagno, cu un ofit, er francez, care a fost în Spania,
Rusia, la Waterloo, la Genova în 1821, la rebelul Mina s, i la
Fabvier, apoi contra rus, ilor în 1828.

Se trece în Muntenia la Bucov, la Buzău, la Urziceni.
La Bucures, ti Skeene vede Palatul, Curtea Arsă. Trece la
Popes, ti, la Găies, ti, unde află t, igani în lant, uri. La Goles, ti
întîlnes, te pe mama revolut, ionarilor exilat, i; la Mislea nu
vede mănăstirea, ci numai dulapul. Cu consulul prusian
se duce la Tîrgovis, te (2 000 de locuitori), cu bun pavaj s, i
biserici, între care cea domnească, unde [e] mormîntul
lui Matei, fiul lui Matei Basarab, la Dealu, pe s, oseaua fru-
moasă, croită de Vodă Bibescu; s, i casa lui Nifon. Aici e
vorba s, i de consulul Franciei. Se prezintă o recrutare, o
recept, ie, un print, tătăresc vorbind limbile germană s, i en-
gleză, o împărt, ire de ghete soldat, ilor lui Puchner. Copii
ca în tablourile lui Murillo răsar în împrejurimi. La Cîm-
pulung interesul englezului se îndreaptă către mănăstire,
către biserica catolică pentru sot, ia lui „Radu Negru”; dar
se înfăt, is, ează s, i un dineu cu lăutari în casa ispravnicului
de modă veche; apare s, i un profesor francez pentru fete.
Nămăies, tii, Albes, tii, Domnes, tii, Arges, ul, cu mănăstirea,
Rîmnicul cu biserica episcopului Climent, Ocna, mănăsti-
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rea Dintr-un lemn sînt apoi atinse; frescele de la Hurezi
nu-l interesează pe excursionist (se pomenes, te ruina Sf.
Margareta – sic! – dată de Ecaterina a II-a); la Bistrit, a,
fratele nebun al lui Vodă Bibescu. Curiozitatea lui Ske-
ene îl duce la Arnota, Păpus, a, Polovraci, la Tîrgul-Jiului,
la Benges, ti, la Tismana cu florile de crin pe un mormînt,
dar numai cu opt călugări. Unul din consuli spune: Allons
donc! assez de monastères comme ça! Voilà trois jours
que nous ne voyons pas autre chose. Peste o îngropare
de sat, la Cernet, i, se ajunge la Severin, unde dăinuies, te
salutarea Vivat Barbo Stirbey. La plecare, cînd englezul
vede pe dorobant, ul care i se pleacă s, i care bate, el rîde de
lipsa de respect de sine a românilor de atunci207.

III. Călători în epoca de critică

După realizarea Unirii, Principatele încetează de a fi obiec-
tul atent, iei generale. Le străbat de acum înainte numai
acei călători occidentali cari fat, ă de noile stări de lucruri au
o atitudine critică. Asupra lor, fiindcă e vorba de condit, ii
care ni sînt cunoscute mai direct, voi trece mai us, or, rele-
vînd mai ales ceea ce poate fi mai interesant în aprecieri
s, i concluzii.

Opera lui Doze se chiamă Un mois en Moldavie s, i s-a
publicat în Bruxelles în 1857.

Cartea n-a fost întrebuint, ată de acei cari au cercetat
epoca Unirii. S, i, totus, i, des, i cuprinde abia 80 de pagini de
format mic, ea are însemnătatea ei, pe care o vom fixa în
aceste cîteva pagine.

207P. 116.
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Întîi o însemnătate de informat, ie. Autorul a venit pen-
tru a vedea, la Galat, i s, i la Ias, i208, noua stare de lucruri
creată în Principate prin tratatul din Paris, în care vede pri-
mirea definitivă a Turciei între statele Europei moderne
s, i restabilirea prestigiului Franciei, distrus prin tratatele
din Viena. El găsi aici „o limbă în care două treimi din
cuvinte sînt latine”, numele de „români” s, i „T, ara Româ-
nească”209, cunos, tint, a istoriei noastre as, a cum se putea
căpăta la fat, a locului în acel timp, – Radu Negru, descăle-
cător al T, erii Românes, ti, capitulat, iile încheiate cu Poarta
etc. El văzu pe Dunăre vasele de transport care purtau pe
austriecii în retragere după doi ani de ocupat, ie a Princi-
patelor210 s, i fu martor la acea „adevărată reluare în pose-
siune a nat, ionalităt, ii” noastre care fu rezultatul evacuării
prevăzute în tratatul din 1856 încă.

În Galat, i, constată o populat, ie de 75 000 de locuitori,
de două ori mai mare decît cu cît, iva ani abia în urmă (Doze
îi prezice în curînd 200 000), „care dovedes, te”, spune el,
„cîtă vitalitate s, i putere este în admirabila situat, ie a aces-
tui oras, , a cărui răpede dezvoltare e ca în poves, ti” (tient du
prodige); oras, ul e pe cale de a deveni „o cetate comercială
de întîiul ordin, unul din cele mai bogate intrepozite ale
Europei”. „Gusturile sînt esent, ial franceze, ca s, i la Ias, i,
s, i Bucures, ti”, dar Austria lucrează prin încetineala trans-
porturilor s, i prin felurite s, icane ale vămilor pentru a rupe
legăturile cu Parisul, în materie de modă s, i lux, în folosul
Vienei211. În schimb, „Marsilia cumpără s, i încarcă la Galat, i
cerealele Moldovei s, i ale T, erii Românes, ti”. Francezi, fami-

208P. 5.
209Ibid., p. 10.
210Ibid., p. 37.
211Ibid., p. 38-9.
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lia Simond, t, in Hôtel de Paris, mai bun probabil decît stabi-
limentele murdare care l-au înlocuit. Doze se gîndes, te că
s-ar putea ca s, i fabricile de la Lyon, Rouen, Saint-Quentin,
Sedan, Amiens s, i Mulhouse să-s, i aibă cîs, tigul din acest
negot, al Dunării-de-jos, în care intervent, ia activă a Fran-
ciei e as, a de mult dorită212.

Galat, ii interesează îndeosebi pe călător. Pentru a se
informa cu privire la cauzele prosperităt, ii portului mol-
dovean s, i la acelea care tindeau să-i împiedice dezvolta-
rea el recurge la o bros, ură a cunoscutului general austr-
iac s, i publicist politic, contele de Ficquelmont – s, i aceea
neîntrebuint, ată încă pentru istoria noastră –, Examen de
conscience à l’occasion de la guerre d’Orient (Bruxelles
1856) [. . . ]

Atras de „mis, carea, de animat, ia acestui oras, , bogat în
viitor”, irlandezul Henry O’Brien se as, ezase la Galat, i, s, i
Doze cere acestui cunoscător lămuriri suplementare. De
la dînsul autorul declară că le-a s, i primit dar nu le prea
vedem în scurtimea pagintlor din bros, ură.

Plîngîndu-se de lipsa s, oselelor, ca „în starea primitivă
a unei societăt, i pe jumătate civilizate” – doar lîngă Ias, i
se află „cîteva bucăt, i” –, scriitorul ajunge în cărut, a trasă
de s, ase pînă la opt cai de pos, tă, cu iut, imea „din baladele
germane”, la Ias, i în douăzeci de ceasuri213.

Ce a văzut în cale, îi dă impresia că această t, ară, în care
visează „exploatat, ii, construct, ii”, „un vast tîrg deschis pen-
tru scurgerea tuturor produselor noastre”214, pînă la suma
de douăzeci de milioane, un viitor loc de adăpostire pentru

212Ibid., p. 40.
213Descrierea cărut, ei de pos, tă e cea obis, nuită (p. 53–4): casele de

popas sînt colibe ori grajduri acoperite cu „crengi”.
214Ibid., p. 50-2.

1025



emigrat, ia europeană215, ar putea să aibă în acelas, i timp
s, i fertilitatea „grădinilor Europei, Flandra belgiană ori
franceză”, dacă s-ar adăugi la binefacerile naturii cîteva
căi de comunicat, ie. „Amestec de construct, ii disparate, în
care palatele ating mizerabile barăci de scînduri cu un
singur rînd, las, ul n-are nimic din regularitatea marilor
noastre oras, e europene. . . Un bun sistem de pavaj începe
să înlocuiască loadbele care acopereau străzile s, i supt care
curgeau apele glodoase ale Bahluiului.” Altfel, cum e s, i fi-
resc în oras, ul de res, edint, ă al unei t, eri care e „pe jumătate
franceză prin gusturi, simpatii, adoptarea limbii franceze,
aprecierea scriitorilor Franciei”216, conversat, ia se face ca
în t, ara lui Doze: „femeile urmează riguros modelele Pa-
risului; este chiar un teatru francez”217. S, i scriitorul s, tie
să explice această influent, ă, generală s, i exclusivă în clasa
de sus, prin cetirea literaturii secolului al XVIII-lea, prin
străbaterea ideilor Revolut, iei, prin recunos, tint, a pentru
t, ara „a cării politică s, i ale cării arme n-au stricat niciodată
Principatelor”, prin calităt, ile consulilor –, ca, în acel mo-
ment, Victor Place, „caracter loial, om cu multe s, i sigure
legături” – cari s-au trimes la Ias, i s, i Bucures, ti, gata să in-
tervie totdeauna în ajutorul unei mici nat, iuni amenint, ate,
nu numai de Turcia suzerană, dar s, i de „precaut, iunile bă-
nuielnice” (ombrageux) ale Austriei. În această din urmă
privint, ă, se găses, te o formulă potrivită în propozit, ia: „Ne-
avînd să se teamă de puterea noastră militară, nici să se

215Ibid., p. 57-8.
216Ibid., 50-1.
217Ibid., p. 58 – 9. Cf. această apreciere a vicontelui Alexis de Valon,

Une année dans le Levant, ed. a 2-a, Paris 1850, p. 236: „Du reste la
haute société de Bucarest, autant que j’çn ai pu juger à Mehadia, vit
tout à fait à la française, parle français et suit nos modes comme nos
usages. Elle n’a guère d’autre littérature que nos feuilletons”.
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păzească de absorbirea noastră politică, Principatele s-au
răzimat pe bunăvoint, a Franciei, pe concursul general al
guvernului său, pe publicat, iile prietenes, ti ale presei perio-
dice din Paris”218.

Pe aces, ti coboritori ai colonilor lui Traian, pe aces, ti
români, frat, ii nos, tri, i-am uitat prea mult, la distant, a la
care se află de Frant, a, cu deosebirea de cult s, i de limbă;
nu ne-am ocupat destul de ei219.

Doze nu e deci numai un om preocupat de viitorul
economic ce-l pot avea Principatele, cînd, – cu pămîntul
lor binecuvintat, care li dă în grîu 25 de boabe la unul, în
săcară 31, în mei 300 s, i care-i face să poată vinde cu 8–
20 bani litrul vinuri admirabile, – bălt, ile vor fi canalizate,
s, osele trase, învăt, ători străini adus, i din Frant, a (vieri de
la Montpellier), cînd se vor putea hrăni pe aceste plaiuri
optsprezece milioane de oameni bogat, i s, i mult, ămit, i220.
Latura politică îl preocupă cel put, in tot as, a de mult.

S, i astfel reproduce articolul, favorabil Unirii, din Mo-
niteur Universel, foaia oficioasă a Imperiului, cu data de
5 februar 1857, articol în care însă greutatea politică de
căpetenie cade asupra pasagiului ce arată Principatele ca
fiind menite a forma doar „o barieră utilă independent, ei
teritoriului otoman”, ceea ce ar trebui, dealtfel, să facă pe
turci, „cei mai direct interesat, i în chestiune”, a înt, elege că

218N’ayant point à redouter notre puissance militaire, ni à se garan-
tir de notre absorption politique, les Principautés ont compté sur la
bienveillance de la France, sur le concours généreux de son gouverne-
ment, sur les publications amicales de la presse périodique de Paris; p.
60.

219Ces descendants des colons de Trajan, ces Roumains, nos frères,
nous les avons trop longtemps oubliés, à la distance où ils se trouvent de
la France; avec la diversité de culte et de langue, nous ne nous sommes
point assez occupés d’eux; p. 76.

220Ibid., p. 55-6.
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„Unirea Principatelor, care ar fi pentru Turcia o garant, ie
nouă de sigurat, ă s, i de independent, ă exterioară s, i pentru
populat, ii un element de prosperitate, n-are în ea nimic
care să nu fie cu totul de acord cu drepturile de suzerani-
tate exercitate în acest moment de Sublima Poartă fat, ă de
provinciile dunărene”221.

Călători în epoca de critică.
Efectul produs asupra acestor oameni inteligent, i, de o

„educat, ie publică foarte înaintată”, el îl notează pe urmă.
S, i ca informatori de căpetenie el are două persoane, care
pentru moment aveau, măcar în viat, a exterioară, multe
puncte de atingere, care erau legate prin simpatia sinceră,
de o parte, pentru un spirit vioi s, i original, iar, de alta, prin
datoria de recunos, tint, ă, dar care, în curînd, prin puterea
împrejurărilor, îs, i vor sta fat, ă în fat, ă cu tot nebiruitul an-
tagonism al unor idei politice inconciliabile: caimacamul
Nicolae Vogoridi s, i „prefectul de Galat, i, d. Covsa”.

Pe cel dintîi încă de la început s-a deprins a-l cunoas, te
prin laturea cea bună după spusele lui Cuza însus, i s, i după
ale s, efului de cabinet ce-s, i adusese Vogoridi din Frant, a,
Pierre Baragnon, fiu de consilier de curte la Nîmes, nepot
al prefectului de Aveyon s, i pe care Cuza-l primise la Galat, i
cu un mare dineu s, i muzica militară cîntînd „arii nat, ionale
moldovenes, ti, a căror melodie ar face plăcere celor mai
celebri compozitori ai nos, tri”222.

221„Que l’union des Principautés, qui serait pour elles un gage nou-
veau de sécurité et d’indépendance extérieure, et pour les populations
un élément fécond de prospérité, n’a rien qui ne soit complètement
d’accord avec les droits de suzeraineté actuellement exercés par la Su-
blime Porte à l’égard des Provinces Danubiennes” (p. 71). Se citează
s, i acele studii din Constitutionnel ale lui Amédée de Céséna care ar
merita să fie dezgropate din vechea colect, ie a ziarului.

222P. 51.
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Îl vede la Ias, i pe acest fiu al lui S, tefanachi-beiu, pore-
clit – Doze ni-o spune după izvoarele sale moldovenes, ti –
„Talleyrand al Turciei”223, beizadea deci, fost secretar de
ambasadă la Londra (pe lîngă cumnatul său Musurus) s, i
la Viena, fost ministru de finant, e al lui Toderit, ă Bals, , care
stăpînes, te ca proprietar o as, a de largă parte din pămîn-
tul Moldovei, făcînd ca t, eranii săi – a vorbit în comisia
proprietăt, ii pentru Casa rurală – să poată avea s, i pînă la 2
000 de galbeni strîns, i224. Născut în Ias, i, pe vremea cînd
tatăl său, s, i el apoi caimacam, era în serviciul lui Scarlat
Vodă Callimachi, el are patruzeci de ani. Că era frumos, cu
plete lungi negre, s, i foarte solemn, o s, tim de aiurea. A luat
pe fiica lui Conachi, poetul începuturilor liricei noastre, s, i
prin act din 1849 cu voia Adunării obs, tes, ti, poartă s, i nu-
mele acestuia; ba acuma, cînd are în vedere scopurile sale,
îi place a-s, i zice – s, i Doze zice tot as, a – „Conachi-Vogoridi”.
Des, i „grec prin familia sa” – de fapt, de origine bulgărească
– e „moldovean prin leagănul său, prin căsătoria sa, prin
întinsele mos, ii, francez prin studiile sale, european prin
călătorii s, i relat, ii”, om reprezentativ al „unei epoce de
tranzit, ie, cum e căimăcămia”225. Sot, ia lui, dealminterea,
inspectoare, „patroană” a s, colilor de fete din Moldova226,
prietenă a Franciei, pe care o vizitează des, pe care o laudă
necontenit, în limba căreia scrie epistole, de „un farmec
nespus” s, i care-s, i cres, te fiul la liceul Bonaparte, dîndu-i
ca guvernor pe „învăt, atul” Caussin, e desigur o legătură
între el s, i t, ară227.

223P. 64.
224P. 55.
225P. 73-7.
226Citat, ia din gazeta lui Asachi pentru o vizită a ei la pensionul

ies, ean al Elisei Enders; p. 65, nota 1.
227P. 65-6, 76.

1029



„Conachi Vogoridi” are deci toate calităt, ile cerute pen-
tru a domni conform cu intent, iile acelora cari, iscălind
tratatul din Paris, voiau, înainte de toate, pentru linis, tea
Europei, o Turcie tare. S, i aceste calităt, i le are numai el.
Învinuirile ce i se aduc vin dintr-o confuzie între grecita-
tea lui de nas, tere, îndreptată exclusiv pe liniile politicei
turces, ti nouă a lui Res, id, pe care-l admiră, s, i între aminti-
rile odioase ale fanariotismului. Presa apuseană a încetat
de mult să-l mai atace, s, i ce s-a făcut pînă atunci nu e
„decît o agitat, ie stearpă fără ecou în Moldova”, o intrigă
„revolut, ionară s, i demagogică”, fără influent, ă asupra gu-
vernului imperial,care e informat conform adevărului de
agent, ii săi diplomatici, un Thouvenel, un Bourqueney.

Să fie deci domnul cel nou al Moldovei! „Nu el va îns, ela
as, teptarea unui popor generos, la viitorul căruia ar asocia
perpetuitatea unei dinastii în care numele esent, ial indi-
gen de Conachi ar trece înaintea celui de Vogoridi. În
această dinastie, îndrăznesc să afirm, suzeranitatea pă-
rintească a Turciei s, i patronajul dezinteresat al Franciei
ar găsi totdeauna suverani recunoscători s, i devotat, i, al
căror coif românesc ar străluci în caz de război alături de
vulturii lui Napoleon s, i de Semiluna osmanlîilor.”228

Dar iată că este s, i altă părere.
„Oaspetele s, i prietenul” din Galat, i, căruia i se trimete

un exemplar din carte, e „un tînăr moldovean de mare me-

228P. 77. Ce n’est pas lui qui trompera l’attente, du peuple généraux à
l’avenir duquel il associerait la perpétuité d’une dynastie où le nom es-
sentiellement indigèn.e de Conaki primerait celui de Vogoridès. Dans
cette dynastie, j’ose l’affirmer, la suzeraineté paternelle de la Turquie
et le patronnage désintéressé de la France trouveront toujours des
souverains reconnaissants et dévoués, dont la casque roumain brille-
rait en cas de guerre à côté des aigles de Napoléon et du croissant des
Osmanlis; p. 80.
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rit, care s, i-a făcut educat, ia la Paris, în colegiul Stanislas, s, i
care a profitat perfect de lect, iile învăt, ătorilor săi, precum
s, i din mis, carea intelectuală a Franciei”. La Galat, i, numit
de curînd prefect, el se arată „administrator inteligent s, i
devotat, om de init, iativă, plin de patriotism. D. Cuza s-a
identificat cu dezvoltarea Galat, iului s, i cu prosperitatea
Moldovei”, s, i, astfel, „răspunde cu vrednicie încrederii
print, ului Conachi-Vogoridi229”.

Ni pare bine că găsim aceste rînduri. Ele înlătură por-
tretul de răzbunare al unui revolut, ionar italian de trei ori
expulzat de Cuza ca domn – cum însus, i acel Marc’ Anto-
nio (Canini), în această privint, ă defăimător, o spune –,
care, în cartea sa Vingt ans d’exil, descrie astfel trecutul
de funct, ionar la Galat, i al marelui domn: „Înainte de ale-
gerea sa, Cuza era un mic boier ruinat de jocul de cărt, i. . .
Se arată cu degetul la Galat, i un italian, Delvecchio, care
cîs, tigase 200 000 de franci, pierdut, i de Cuza într-o sin-
gură noapte. Acesta fusese cîtva timp prefect de Galat, i. Ca
să-s, i îndatorească prietenii de cîrciumă, el introduse o mă-
sură pentru spirtoase, care întrecea cu mult măsura legală
(!). Aceasta e faimoasa «ocă a lui Cuza», care i-a meritat
atîtea strîngeri de mînă s, i toasturi în cîrciumele Galat, ului.
Iată ce făcuse memorabil în cursul administrat, iei sale. Era
as, a de despret, uit, încît negustorii greci îl opriseră de a in-
tra în lesche (sic) sau clubul lor (!). Era cunoscut ca un

229M. Cousa, jeune Moldave, d’un grand mérite, qui a fait son édu-
cation à Paris au Collège Stanislas, et qui a parfaitement profité des
leçons de ses maîtres, ainsi que du mouvement intellectuel de la Franco,
venait d’être nommé depuis peu, par le prince Conaki-Vogoridès, Cai-
macam de la Moldavie, aux. fonctions de préfet de Galacz. Adminis-
trateur intelligent et dévoué, homme d’initiative, plein de patriotisme,
M. Cousa s’est identifié au développement de Galacz et à la prospérité
de la Moldavie. C’est dignement répondre à la confiance du prince
Conaki-Vogoridès; p. 46–7.
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prieten devotat al Rusiei. Dar, fiind lipsit de instruct, ie (!)
s, i cu totul compromis (décrié) prin purtarea sa privată, nu
se bucura de nici o influent, ă”.

Întorcîndu-ne însă la ideile partidului nat, ional, fat, ă
de Cuza care se t, inea încă în rezervă, des, i n-am putea
spune, cum pare a reies, i din această bros, ură, că era s, i el
partizanul candidaturii lui „Conachi-Vogoridi”, pe care ar
fi recomandat-o chiar lui Doze, – iată cum le înfăt, is, ează
acesta:

„Partizanii Unirii (s, i ei sînt numeros, i, ba am găsit s, i
printre adiutant, ii” – Cuza el însus, i! –, „pe cari s, i i-a ales
print, ul Conachi-Vogoridi), partizanii Unirii scoteau îna-
inte avantagiile a ceea ce numesc ei o căsătorie de rat, iune
s, i de inclinat, iune, în care inima se găses, te de acord cu inte-
resele. Anticipînd asupra evenimentelor, ei vedeau acum
Moldo-Valahia cu o capitală nouă, as, ezată la hotarele celor
două principate; fără să li peso de drepturile seculare ale
las, ului s, i Bucures, tiului, se desemna un punct central. În
epoca noastră de înviere a nat, ionalităt, ilor, în care teutonis-
mul, panslavismul, scandinavismul au trezit atîtea visuri,
atîtea miragii îns, elătoare, am auzit spuindu-se la Galat, i s, i
la Ias, i: De ce să nu reconstituim vechea Dacie supt numele
de România?[. . . ] E o temă atît de fecundă această trezire a
unei nat, ionalităt, i reconstituindu-se, culegîndu-s, i fărîmile
răslet, ite s, i remaniind harta Europei”230. . .

G. Le Cler, care-s, i publică lucrarea, La Moldo-Valachie,
ce qu’elle a été, ce qu’elle est, ce qu’elle pourrait être, la
Paris în 1867, e poate cel mai sigur în judecăt, ile sale. A
găsit oras, ele în foarte rea stare: Giurgiul e plin de noroi,

230” etc. P. Poni îi atrăgea atent, ia asupra faptului că Doze, pe care
l-a cunoscut, ca s, i pe Caussin, a fost prof’ sor în familia cunoscutului
scriitor Albinet, , s, i că a murit, de relativ put, in timp, în t, ară.
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Bucures, tii „un sat nemărgenit”, în care vitele se taie în
stradă s, i pe alocuri se văd cos, mege ca nis, te bordeie, dar
băciuiesc 30 000 de slugi etc.

Ceea ce loves, te mai mult pe acest om de bine e deplora-
bila stare a sărăcimii s, i a t, eranilor îndeosebi. „Atîta prisos
s, i atîta lipsă desăvîrs, ită, atîta lux s, i atîta mizerie. . . , zău
că sufletul se umple de jale.” Lingă locuint, i imposibile,
altele pline de „covoare de Aubusson s, i de Smirna, mobile
de Viena, lucruri de Paris, port, elane de China, Ungaria,
Sèvres, pe etajere fleacuri costisitoare”. La t, ară, bolna-
vii „mor fără ajutor, întins, i pe vreo rogojină goală sau pe
pămînt chiar; cu o resemnare ce înduios, ează. . . T, eranul
e slab, palid, stors, zdrent, uit, bătrîn, înainte de vreme;
privirea-i tristă s, i ves, tedă se pleacă spre pămînt” (e vorba
de părt, ilo moldovenes, ti lîngă Bîrlad).

Clasele superioare nu-s, i simt datoria. „Mi s-a întîm-
plat să vorbesc cu persoane de distinct, ie; la întrebarea de
ce nu so gîndes, te nimeni să ajute atîtea mizerii s, i prin ce
capitulat, ie de cons, tiint, ă se ascundeau ele as, a de dibaci în
saloanele din Ias, i, din Bucures, ti s, i din Paris”, nu s, tiu ce
să spuie.

Ei, în convorbirile lor goale, s, i cu toate bibliotecile,
adesea de paradă, nu înt, eleg ceea ce loves, te de la înce-
put pe oriee străin cu simt, omenesc, anume că „fondul
nat, iei îl fac t, eranii; des, i au rămas evlavios, i, închinat, i plu-
găriei, des, i au păstrat tradit, iile s, i limba părint, ilor, des, i
răbdătoarei lor supuneri, credint, ei lor în trăinicia nea-
mului românesc, nădejdii lor într-un viitor mai bun se
datores, te păstrarea autonomiei nat, ionale, trebuie să spu-
nem cu părere de rău că ei poartă stigmatele unei îndelun-
gate suferint, i, ale privat, iilor s, i sarcinii unei s, erbii aspre”.
Evreii, „regii Moldovei”, îi exploatează în voie, s, i nimeni
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nu-i apără. Totus, i, scrie autorul, care s-ar părea a fi ofit, er
din misiunea franceză, „bine comandat, i, aces, ti oameni ar
putea să t, ie piept celor mai buni ostas, i ai Europei”. Ei ar
înnoi zilele pe care le pomenes, te crucea profanată de la
Călugăreni, al cării hal l-a văzut cu indignare călătorul231.

O coborîre prin Predeal, pe un drum care-l încîntă,
deschide călătoria la noi a lui Adolphe d’Avril, slavistul,
înrudit cu familia Odobescu232.

D’Avril vine la 1868 din Timis, oara spre Bras, ov cu cărut, a,
veche, murdară, cu numele scrise pe postavul căptus, elei.
Îndată românii apar: la Lugoj, i se spune că vinurile nu
sînt ungures, ti, ci bănăt, ene; piat, a e plină de t, erani veseli,
de fete zîmbitoare, cu lungile cozi pe spate. La Sas-Sebes, ,
vechea biserică săsească place călătorului cu pregătire ar-
tistică: îi „merge la inimă” (m’a été au coeur). Dar pentru
unele turnuri, românes, ti, se pare, calificativul de „hidos”:
stilul e „clasico-chinezo-moscovito-sferoido-pretent, ios”.
La Sibiiu, i se rîde în nas cînd cere de mîncare. Casele
săses, ti în drumul spre celait mare centru de comert, îi par
„uniforme s, i serioase, dar fără poezie”. Pe români îi vede
s, i în piet, ile cetăt, ilor; interesantă baba care, întrebată dacă
marfa ei e bună, răspunde: „bună cui îi place”. După spu-
sele lui Gabelentz, în Globus, apoi în Tour du Monde, s, i el
crede că se merge spre „marele regat daco-român care ar
avea ca primă condit, ie anexarea s, i asimilarea Ardealului
la Moldo-Valahia”233.

De la Bras, ov, cu o sprintenă cărut, ă românească. La
Predeal, invitat, ie la „s, eful stat, iei militare”: doamna s, tie

231Pe larg în bros, ura mea Un martur străin al păcatelor noastre,
Vălenii de Munte.

232De Paris, à l’Ile des Serpents, Paris, 1868. Cf. Nestor Urechiă, în
Propilee literare, II, p. 14.

233P. 17.
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frant, uzes, te bine s, i poartă moda de Paris. Se trece pe lună
spre Ploies, ti, apoi spre Buzău. La Mizil subprefectul aju-
tor se prezintă pe jos, calul fugindu-i înainte. Cam as, a
păt, es, te s, i subpolit, aiul buzoian. D’Avril e găzduit la episco-
pie, unde intendentul e un macedonean. Prefectul vine
s, i „vorbes, te despre alegeri; ca tot, i prefect, ii”. Toată t, ara
aceasta e foarte vie: le pays n’a pas Vair mort ou en pourri-
ture. Nu trebuie judecat după Bucures, ti.

Spre Galat, i, cu alai oficial de dorobant, i. Se descriu
străzile largi, casele frumoase, des, i amestecate – de ce
să se gonească în suburbii săracii?, spune inima bună a
drumet, ului. Se semnalează casa Rodocanachi, a lui Cuza
Vodă, unde stă consulul englez. Nu e uitat mormîntul
lui Mazeppa; relat, ii cu episcopul Melhisedec la Ismail, cu
biserica „academică”, s, i Bolgrad (1 500 de familii). Restul
e ce se vede s, i azi. D’Avril asistă, în ziua de 29 februar, la
desfacerea ghet, ei.

Comisia dunăreană, cu lucrările ei, prinde un întreg
s, i larg capitol, în cursul căruia se vorbes, te s, i de altceva:
Isaccea, cu biserica rusească, Tulcea, cu biserici nat, ionale
deosebite, banca agricolă, de caracter special, în Dobro-
gea (1% pe lună). Nimic despre Sulina. S, i alsacieni pe
aici. Nu lipsesc nici localităt, ile basarabene. Pastile la Vîl-
cov. Trupa de la Palais Royal joacă Le Fils du giboyer,
piesă aspru criticată de parizian. „Rîsul publicului îmi
face rău.” Două piese scandaloase: voilà notre enseigne-
ment en Orient! Pretutindeni în deltă grai românesc: c’est
la langue d’échange234. Se insistă asupra posibilităt, ii de a
face din Jibriani „portul viitor al României”.

Un alt capitol prezintă Bucovina în 1869: rabinul de la
Sadagura se vede întîi, avînd în fat, ă pe Hacman cu palatul

234P. 66.
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lui episcopal din Cernăut, i, – s, i nu se uită păcatul anexării
austriece, după bros, ura tipărită anonim de Kogălniceanu.
În Cernăut, i se află un preot francez rătăcit după „orfanii
fratelui”. Cîteva rînduri despre Suceava.

Cum d’Avril se coboară la Roman, capitolul următor
prezintă în bloc Moldova, dar nu e mult de cules. La urmă o
nuntă evreiască, în lumea bogată, cu invitat, ii în frant, uzes, te,
reproduse; multe doamne groase cît „turnul lui David”. Se
mănîncă jambon.

Vor veni apoi poezii populare, note istorice despre
mănăstirile închinate. Cu vaporul, d’Avril va marge de la
Galat, i la Giurgiu, unde el fusese la 1854, fumînd ciubuc
cu Bourée s, i Omer Pas, a235. De aici cu cărut, a la Bucures, ti,
unde petrecuse cîtva timp la aceeas, i dată, păstrînd cele
mai bune amintiri, care, acum, se întăresc. Va întrebuint, a
vremea cu excursii la Cîmpulung s, i Rucăr, la Arges, , la
Goles, ti s, i Leordeni236. „Multe sînt de spus asupra locuito-
rilor României; dar, dacă-i iei de sus s, i pînă jos, de la cel
mai mare boier pînă la t, eran s, i t, erancă, este ceva care nu
li se poate tăgădui: farmecul.” S, i iată că, pentru a mult, ămi
celor cari as, a de larg îl au, învăt, atul francez dă o largă s, i
caldă istorie a Unirii din 1859 s, i a domniei lui Cuza Vodă.

Peste un an, la 1859 Ernest Desjardins, venit anume
ca să studieze chestia evreiască în România, dădu, într-
o revistă s, i în placheta Les Juifs de Moldavie, nu numai
s, tiri pret, ioase, dealtfel cunoscute, asupra subiectului care-
l interesa, arătînd că persecut, iile de care răsuna Europa
sînt o închipuire, dar s, i unele desemnuri, ca acelea care
înfăt, is, ează o stradă din Botos, ani, cu înaltele biserici s, i
simpaticele căsut, e vechi.

235P. 196.
236P. 270.
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La 1873 apare cartea lui Félix Martin, Le Bas Danube
et les Principautés Danubiennes.

Din t, ară el cunoas, te cursul Dunării, cu Delta, Seve-
rinul, oras, regulat, des, i cu case joase, Buzăul, unde a vă-
zut o îngropare solemnă, după arhaice tradit, ii, Galat, ii, cu
o populat, ie care ar putea cres, te de la 25 000 la 100 000,
cu portul prăfos s, i noroios, avind pavaje „de o simplici-
tate barbară”, cu oras, ul de sus „destul de european”, eu
evrei germani s, i mari negustori greci, cu locuitori români
care-s, i tot înstrăinează avutul. Despre portul dunărean
al Moldovei vorbes, te mai mult: pomenes, te Vadul Ungu-
rului, lacul Brates, , de unde se trimete pes, te s, i-n Ardeal.
Din starea de la început, fără apă, fără gaz, cu maidane s, i
porci pe străzi, asemenea cu oras, ele începătoare din Ame-
rica de atunci, este un om care încearcă a ridica Galat, ii,
„hausmanisîndu-l”; e Moruzi, care a trăit în Frant, a, Aus-
tria s, i Italia, un artist distins s, i un priceput muzicant, al
cărui fiu a luptat pentru Frant, a în armata Loirei237. Brăila
a întrecut Galat, ii: în 1870 prin ea se trimeteau 1 605 892
quartiers (de 2 hectare) de cereale, 3 956 076 ocă de făină,
iar prin Galat, i numai 754 607, de o parte, 1 209 053, de alta.
În Ismail, cu cetatea dărîmată la 1856, erau odată 30 000
de rus, i.

La Bucures, ti îi atrag privirile „Podul”, Cis, megiul, birja-
rii „lipoveni”, halele, făcute după cele centrale din Paris de
un francez – s, i viat, a scumpă. Între cele o sută cinzeci de
biserici, unele prezintă interes, prin „stilul original care se
pare a fi derivat din cel bizantin. E o arhitectură policromă,
în care nuant, ele strălucitoare (éclatantes), ros, ul, verdele

237Se recomandă „raportul lui, apărut la Bucures, ti, în chiar acest
an, s, i Călăuza pe Dunăre, din 1863” a maiorului Papazoglu. Scriitorul
cunoas, te s, i pe Vaillant s, i Istoria franceză a lui Kogălniceanu.
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s, i aurul, sînt întrebuint, ate ca să facă a reies, i finet, a coloa-
nelor sculptate, bogăt, ia capitelelor care le încunună”238.

În genere are bune opinii despre noi. „La început”,
scrie el, „nici o t, ară nu pare as, a de lipsită de interes s, i de
pitoresc, dar o cercetare mai adîncită mi-a arătat că sînt
put, ine t, eri care să ofere atîtea elemente felurite studiului
istoricului, arhitectului, inginerului.” Zilnic cresc relat, iile
de comert, . „Rasa a păstrat caracterul ei, originalitatea ei
osebitoare, în mijlocul atîtor dezastre.” Tineretul, ca s, i cel
din 1848, care făcuse un apel la românii [. . . ] din Ardeal,
din celelalte provincii vecine cu T, ara Românească, vrea
s, i acum „să vadă unit, i într-o singură nat, ie pe tot, i cei cari
vorbesc limba”3.

Frant, a e mult iubită. „N-am văzut nicăiri afinitatea
raselor manifestîndu-se într-un chip as, a de izbitor ca la
români. As, ezat, i as, a de departe de Frant, a, încunjurat, i de
guverne străine sau chiar dus, mănes, ti ideilor franceze,
ei au pentru noi o simpatie pe care n-o egalează decît
aversiunea lor fat, ă de rasa germană. . . Pentru cine a lo-
cuit cîtva timp România, e evident că în fundul acestei
simpatii (attachement) adînci s, i sincere e altceva decît
recunos, tint, ă, sau chiar interes: asămănarea originilor s, i
caracterelor explică aceasta într-un chip mai natural s, i
mai adevărat”’239. De aceea-l miră coiful prusian al polit, iei

238P. 37-8.
239Je n’ai vu nulle part l’affinité des races se manifester d’une mani-

ère aussi frappante que chez les Roumains. Placés si loin de la France,
entourés de gouvernements étrangers ou même hostiles aux idées
françaises, ils ont pour nous une sympathie qui n’a d’égale que leur
aversion pour la race allemande. . . Pour qui a habité quelque temps la
Roumanie il est évident qu’il y a au fond de cet attachement profond
et sincère autre chose que de la reconnaissance ou même de l’intérêt:
la similitude des origines et des caractères l’explique d’une manière
plus naturelle et plus vraie; p. 24.
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bucures, tene. Opera de căi ferate a lui Strousberg, „cu
cartonul bitumat” al fundat, iilor sale, cu gările de favoare
departe de oras, e, e aspru criticată. Lăudîndu-se fapta lui
Cuza Vodă fat, ă de pămînturile mănăstires, ti s, i de t, erani, se
afirmă că urmas, ul său străin e „un om de spirit foarte me-
diocru s, i de o mare slăbiciune de caracter”, adăugindu-se:
„Domnia lui va trece nezărită în istoria României”.

Aici călătorul francez, care vedea bine atîtea lucruri,
se îns, ela.

Léon Hugonnet, care a lăsat, în Six mois en Roumanie
(Paris, 1875), o plăcută descriere a călătoriei făcute la noi
în 1871, cînd se făceau pentru Frant, a învinsă colecte pe
care mîndria lui le suferea cu greu, vorbes, te mai mult de
aparent, ele las, ului, cu „clubul de patinaj”, înaintea gării,
cu multele biserici, pe care nu le prea înt, elege, cu ot, elele
infame s, i cu cartierul evreiesc, urît. Nu-i plac imitat, iile de
spectacole pariziene, dar îl interesează brîul s, i călus, arii,
săniile s, i ochii frumos, i din loje. Cu trăsura merge, prin Va-
slui (cu „Otel Rusia”), Bîrlad s, i Tecuci, la Galat, i, potrivită
capitală a României s, i oras, în care, la Café du Commerce,
află francezi. Confundă, la Bucures, li, facultăt, ile cu spi-
talul Colt, ei, adevărata Universitate fiind atribuită numai
Academiei. S, i aici un local pentru francezi, Café Bressol.
Nu află gust pentru opera italiană s, i jocul actorilor de la
„Nat, ional” s, i t, ine de rău pe Ulyse de Marsillac, de la Jo-
urnal de Bucarest, care într-o conferint, ă a maltratat pe
Victor Hugo. La Bossel ascultă pe o cîntăreat, ă franceză de
ultima treaptă. Îl interesează lăutarii. În mai multe locuri
dă trecătoarea viziune a lui Vodă Carol, tînăr. Plecînd în
mai 1872, se îndreaptă, prin Giurgiu, spre Apus.

O vedere a Dobrogii în momentul cînd se lucra la linia
ferată Cernavodă-Chiustenge o dă, cu multe amănunte
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pitores, ci, Henry C. Barkley, în cartea sa, apărută numai
la 1876, Between Danube and Black Sea or five years in
Bulgaria. Viitoarea Constant, ă îi apare numai ca „o mică
adunătură de mizerabile colibe de lut cu minaretul unei
moschei t, îs, nind din mijloc”240. Cernavoda are vreo cin-
zeci de case românes, ti. Barkley va vorbi nu numai de oile
bulgăres, ti, ci s, i de românii as, ezat, i în provincia turcească
ale cării perspective nu le putea gîci nimeni; familia Vlad,
cu fetele Maria s, i Rada, Ion Popa cu ai lui241. La întors,
englezul trece pe la Giurgiu s, i în treacăt îs, i bate joc de nu
s, tiu ce escroc de-ai nos, tri, pe care-l botează: Coqwheels-
and-guano242, s, i se îndreaptă prin Ors, ova spre Apus.

Un ofit, er norvegian, mort deunăzi, Gunnar Sölfest
Flood, vine la noi încă din decembre 1876 s, i, războiul neîn-
cepînd încă, se întoarce după două luni, pentru a reveni
în România odată cu deschiderea ostilităt, ilor.

Făcînd drumul prin Moldova, el găses, te satele o gră-
madă de bordeie, dar Si place pitorescul oras, elor din care
se ivesc vîrfurile clopotnit, elor. S, i la Bucures, ti căsulii proaste,
pînă în centru, cu luxoasele magazine, noroi pe străzi;
„amestec destul de pronunt, at de bogăt, ie s, i sărăcie”. Mes, teri
lucrînd turces, te pe pămînt, populat, ie asemenea cu pesca-
rii Norvegiei. Lucrul la stradă se face încet, cu vorbă, cu
glumă.

Îl interesează armata, pe care o cercetează, fiind con-
dus de tînărul ofit, er Romul Magheru s, i de colonelul Baro-
zzi. Bune căzărmi, ordine militară, lucrări de „fortificat, ie
pasageră”, pe care le admiră, ca s, i lucrările de topografie

240A small collection of wretched mud-huts with the minaret of a
mosque sticking up from the midst; p. 21.

241P. 46 s, i 288 s, i urm.
242P. 304.

1040



ale elevilor s, colii militare. Spitale deosebit de curate. Ca-
valeria are foarte buni cai. La manevre perfectă disciplină,
dar totală nepregătire de luptă; nu pot face războiul; „as,
prefera să mă lipsesc de el”, dar „au încă timp s, i pot învăt, a
multe”. Nu crede că teritorialii pot fi buni la ceva. Laude
pentru t, inuta ofit, erilor. Defilările, îngrijite.

La Cameră, elocvent, ă us, oară, superioară celei norve-
giene, uneori gîlceavă, „doi-trei vorbind în acelas, i timp”,
retractări impuse de pres, edinte; votul secret e vizibil, se
fumează lîngă pres, edinte. Domnul găses, te că se vorbes, te
prea mult, s, i nu uită să adauge că pres, edintele consiliului,
I.C. Brătianu e „un mare orator”.

Dar pe Flood îl interesează s, i cultura: teatrul, unde
unele doamne întorc spatele scenei, opera, „la înălt, imea ce-
lor mai bune din oras, ele europene”, azilul Elena Doamna,
care face o foarte bună impresie, muzeul, fără a-l judeca.

Nu uită obiceiurile: umblarea preot, ilor cu aghiazma,
Boboteaza la Zlătari, o nuntă evreiască.

Vede s, i pe străini, la biserica evangelică, la societatea
de gimnastică, unde i se spune că românii nu iubesc pe
germani. Inginerul englez al liniei Predeal a întrerupt
lucrul din lipsă de bani.

La Galat, i, porci pe chei, „otel de familie turcesc”, Mü-
ller. Negustori greci, cari merg iarna la Constantinopol
s, i Atena, boierii la Paris s, i Viena. La Brăila, mai multă
rînduială în străzi, murdare, s, i clădiri, societate de gim-
nastică germană s, i cu indigeni; miros de usturoi nesufe-
rit. Vile frumoase la Buzău, unde strada-s, osea e mai bine
întret, inută s, i otelul mizerabil; se descrie drumul mare,
bun pentru rus, ii cari vor veni, s, i podul, prezintat cu amă-
nunte. La Giurgiu, unde străinul observă mai ales feme-
ile frumoase (cele din Bucures, ti nu-i plac). E lăudat s, i
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Turnu-Măgurele cu otelul Zotu. La Craiova, reprezintat, ie
de teatru cu „o piesă în genul Falimentului lui Björnson”.

În a doua călătorie, norvegianul trece la Sis, tov, pentru
a se întoarce la Zimnicea s, i a ajunge la Poradim. Află aici
s, i pe căpitanul danez Hedemann, al cărui jurnal a fost de
curînd tipărit în Analele Academiei de generalul Rosetti.
Prezintarea luptelor de la Grivit, a nu interesează aici; nu se
uită „bizarul” voluntar Nunut, ă Roznovanu. De semnalat
dorobant, ul în picioare pe linie, căruia i se atrage atent, ia
că-l văd turcii s, i el răspunde: „Dar îi văd s, i eu”. După căde-
rea Plevnei, oaspetele bea pentru „proclamarea regatului
român”. A doua s, edere în Bucures, ti e ocupată mai mult
cu cercetări de tehnică militară. Pe Flood îl atrag îndată
operat, iile din jurul Vidinului. O a treia aparit, ie în capitala
României e în ajunul plecării în patrie243.

Dintre călătorii cari au străbătut în 1877 t, erile noastre
pentru a urmări războiul cu turcii, călători pe cari i-am po-
menit s, i analizat în Istoria războiului pentru independent, ă
– s, i trimet la această carte – aleg, pentru noutatea informat, iei,
s, i pe un rarisim spaniol, madrilen, corespondent al ziaru-
lui Imparcial, marchizul del Valle de Toje.

La 30 april, el arată că la Turtucaia se semnalează 8
000 de oameni de trupe us, oare turces, ti. Încă de la 27 ale
lunii trimesul era la Calafat. Un marinar îi spune că rus, ii,
la Galat, i, utilizează toate îmbarcat, iile românes, ti pentru
a trece Dunărea în Dobrogea. „În acest moment ajunge
pînă la auzul mieu sunetul trîmbit, elor turces, ti de seară,
s, i acordurile lor stridente străbat Dunărea: curioasă mu-
zică pentru o ureche europeană.”244 Căldura primăverii

243Notele, inedite, au fost traduse de generalul R. Rosetti, în An. Ac.
Rom., seria III, VIII, mem. 9 (1928).

244En este momento llega à mis oidos el sonido de los clarines turcos
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înaintate e foarte mare.
La 10, din Calafat (n-l din 20), se ia în batjocură porni-

rea războinică a românilor: „Hotărît că românii îs, i propun
să plece la cucerirea de lauri: se poartă as, a de belicos, i, de
nu e nimeni să li impuie”245. Turcii au gres, it lăsîndu-i să
ocupe situat, ii as, a de strategice. Românii au 11–15 000 de
oameni, cu s, ase baterii, dar numărul lor cres, te zilnic, s, i
într-o săptămînă vor ajunge a fi 20 000. „Ca toate armatele
de format, ie mai recentă, armata românească oferă mate-
rie largă criticei; fără îndoială că au progresat de ajuns de
doi ani în această privint, ă, s, i mai ales în clasa ofit, erilor,
cărora nu li se poate repros, a decît o deosebită încredere
în persoana lor. Soldat, ii sînt de bună înfăt, is, are, viguros, i,
sobri s, i disciplinat, i. Armamentul lasă ceva de dorit, mai
ales cel al rezervelor s, i milit, iilor, care în general se com-
pune din pus, ti cu piston.”246 Artileria, amestecată, are
vreo „duzină” de baterii Krupp nouă. Locuitorii fug din
Calafat. Abia se află hrană la casa ofit, erilor.

La 2 august (n-l din 12) din T, arevit, a iscăles, te Alfredo
H. Montojo, arătînd că românii au intrat la Nicopol.

Corespondent, a din Zimnicea, la 3 (n-l din 15), observă

que tocan retreta, y sus estridentes acordes atraviesan el Danubio.
Singular música para un oido europeo! La 9 mai s, tiri din Bucures, ti,
fără însemnătate.

245Dicididamente los Rumanos se proponen salir à la conquista de
laureles: andan tan belicosos que no hay quien los sujete.

246Como todos los ejércitos de formacion muy reciente, el ejército
rumano ofrece materia larga à la critica: sin embargo de haber progre-
sado bastante de dos años à esta parte, con especialidad en las clases
de oficiales, à los que no puede reprocharse más que el cuidar si es
no es demasiado de su persona. Los soldados son de buena presen-
cia, vigorosos, sobrios y disciplinados. El armamento deja algo que
desear, especialmente el de las réservas y milicias, que por lo general
se compone de fusiles de piston.
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că lipsesc s, tirile, rus, ii oprind orice comunicare. Corespondent, ii
trebuie să fugă deci din România. T, arul se crede că ar voi
să treacă pe la Frătes, ti. S-ar lucra la Ada-Calè pentru un
pod.

Dar s, tirile vin din Bucures, ti la 18 ale lunii (n-l din 29):
Ieri a plecat de acolo generalul Gurco, mergînd în Basara-
bia: el va aduce cavaleria gardei. A doua zi după aceasta
sosesc colonelul francez Gaillard, generalul Zefcari, colo-
nelul Slăniceanu, s, ef de stat major, colonelul Fălcoianu,
directorul Ministerului de război. Gaillard s, i Slăniceanu
pleacă spre Giurgiu pentru cartierul t, arului. Domnul nu
va merge la Nicopol ori la Turnu, ci lîngă Craiova. Nu-
mai o divizie românească trece Dunărea. Traducînd din
românes, te, corespondentul spune că românii vreau nu
numai gurile Dunării, ci linia Cernavoda; nu primesc o
înt, elegere cu bulgarii în ce prives, te Constant, a. „Între ro-
mâni s, i bulgari există uneori atîta antagonism, cît între
români s, i turci.”247 Corespondent, ii de război se adună la
serbarea de caritate a Crucii Ros, ii la Ras, ca, serbare organi-
zată de Societatea de tir; doamne fac vînzarea. „Grădina,
luminată splendid, prezintă un aspect superb; era plină
din capăt în capăt. Orchestra teatrului Operei a executat
admirabil cîteva bucăt, i. Conducătorul ei, germanul Ch.
Wiest, a cîntat din vioară, cu întovărăs, ire de piano, avînd
compozit, ii delicioase.”248 „Adorabila Keller, cîntăreat, ă al-
saciană” – adăugim: favorita octogenarului cancelar rus

247Entre rumanos y bùlgaros existe tal vez tanto antagonismo como
entre rumanos y turcos.

248El jardin, iluminado espléndidamente, presentaba un aspecto
soberbio, estaba lleno de bote en bote. La orquesta del teatro de la
Opera ejecutó admirablemente aîgunas piezas. Su director, el Alemán
Ch. Wiest, tocó al violin, con acompañamiento de piano, dos composi-
ciones deliciosas.
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Gorceacov –, cîntă din Lecocq, Offenbach, precum s, i Ti-
roleza lui Weckerlin. D-ra Mora, italianca, se produce cu
„două foarte dulci compozit, ii românes, ti” (dos lindisimas
composiciones rumanas). La tombolă vinde s, i „frumoasa
princesă Ghica” (la bella princesa Ghica). În public – fires, te
Gorceacov, cu consulul Rusiei, Stuart, s, i generalul împă-
rătesc, Jomini. Broft otelierul e expulzat de la cartierul
rusesc pentru că lua 25–30 de franci pentru un dejun.

Tot din Bucures, ti se scrie la 21 august (n-l din 28). Ni-
mic neputîndu-se afla despre război, corespondent, ii um-
blă desperat, i pe străzi. D-ra Keller s, i o tovarăs, ă merg joi
la cartierul rusesc, pentru o reprezintat, ie-două. Legiunea
bulgărească – formată la Ploies, ti, unde marele duce Nico-
lae îi încredint, ează steagul t, esut de doamnele din Samara
–, se luptă admirabil; turcii nu dau cartier prins, ilor bulgari.
Bulgarii din corpul lui Scobelev se poartă tot as, a.

La 22 (n-l din 30), se semnalează plecarea de la Filaret
a 500 de rezervis, ti rus, i, veseli, entuzias, ti, cu un preot. Ne-
avînd alt subiect, el va prezintă – ca s, i unii corespondent, i
francezi – Mos, ii, bîlciul de la Filaret. „Cum la Madrid e
clasic Sf. Antoniu de la Florida, as, a e clasic Filaretul în
Bucures, ti. Se află as, ezat aici un bîlci permanent, lîngă o
fîntînă monumentală cu cea mai bună apă. Lumea merge
s-o bea, at, ît, îndu-s, i setea cu rahat dulce turcesc făcut cu
amidon, zahăr s, i migdale. Deocamdată, vasta întindere
din vale serves, te ca stat, ie a mii de cărut, e de transport.”249

249Como en Madrid es clasico San Antonio de la Florida, Filaret es
clásico en Bucharest. Encuéntrase alli establecida una feria perma-
nente chamada fuente monumental, un agua que es la mejor de toda
la comarca. Las gentes van à beberla, excitândose la sed con rajat,
dulce turco hecho de almidón, azúcar y almendras. En la actualidad
las vastas praderas del valle sirven de estaeión à miliares de carretas
de transporte.
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Ion Brătianu, care a fost la t, ar, se întoarce la domnul său:
mîne va fi la Bucures, ti. Oras, ul petrece. Corespondentul
nemeres, te la un teatru grecesc, care-l încîntă. La Union
Suisse compania dă Vesperele revolut, iei greces, ti (La vís-
pera de la revolución helénica) de consulul Alexandropol
(„Alexandrave”), în s, ase acte, un „modelo de grandilocu-
encia”: pronunt, ia e purisimă, fără rival, lipsind nazalele,
guturalele, sunetele mute. Asistă ziaris, tii greci Paschidi,
Sabini.

La 23 august, corespondentul scrie că toate trupele
românes, ti se află acum în Oltenia. La 24 (n-l din 31) sem-
nalează plecarea de garibaldini spre Atena.

Scrisoarea din 26 (n-l din 4 septembre) e de la Giurgiu,
unde ziaristul spaniol ajunsese prin Alexandria. Oras, ul
a fost distrus: o bombă a izbucnit la gară: numai otelul
Petersburg e deschis, însă proprietarul oferă un cort afară.
Totus, i cutare proprietar clădes, te în piat, ă, profitînd de
ieftinătatea lucrului.

Din Poradim, la 5–6 septembre (n-l din 16), se vorbes, te,
în sfîrs, it, de lupta de la Grivit, a. Carol I trece în revistă tru-
pele, supt un soare canicular: 40 000 de oameni defilează
înaintea lui. „Trebuie să recunoas, tem că acea armată e
bine îmbrăcată s, i încă mai bine echipată”250. Trec vînă-
torii, în costume de bersaglieri sau de trăgători din Alpi,
ros, iorii, cari samănă cu husarii ros, ii prusieni, călăras, ii
tipici, „pe cai mici s, i nervos, i ca ai cazacilor”251, dorobant, ii,
s, i mai „clasici”, în prezent, a lui Ion Brătianu s, i a lui Ro-
bescu, directorul pos, telor. Domnul românesc e prezintat
ca „un om destul de simpatic, cu fizionomia dulce, des, i nu

250Hay que convenir en que aquel ejército va bien vestido y mejor
equipado.

251Sus caballos son bajos y nervudos como los de los Cosacos.

1046



energică, de statură regulată, cu barba regulată s, i plină”.
S, i, în ce prives, te caracterul său: „E un om ambit, ios, de
foarte bună credint, ă s, i de cele mai bune intent, ii. E un
spirit înaintat. Ar vrea să meargă totdeauna mai departe
decît îi permit împrejurările. . . Principele Carol, odată ce
s-a declarat independent, a t, erii sale adoptive, îs, i creează
merite ca să cîs, tige coroana de rege, cu care e chemat a-s, i
încinge capu-n eurînd, dacă lucrurile nu iau o întorsătură
rea”252. Informat, iile scriitorului asupra armatei, luate de
la generalul Zefcari, aflător în oastea marelui duce Nicolae,
urmează.

La 7, din Pelis, at (n-l din 20), spaniolul prezintă pe
domn în tovărăs, ia lui Zefcari, a lui Cernat, s, i a genera-
lului rus Zotov. Cît despre situat, ia armatei, „încrederea
în triumf e mare. Unele batalioane românes, ti, la trece-
rea, astăzi, a principelui înaintea lor, au strigat: Asaltul!
Asaltul!”253. Brătianu poartă personal grija rănit, ilor.

O scrisoare din Bucures, ti, 23 septembre (n-l din 4 oc-
tombre), celebrează admirabila stare a trupelor care s, tiu că
au cîs, tigat biruint, a: „Efectul moral produs în sufletul tru-
pelor românes, ti de ultimele operat, ii e escelent. Soldat, ii
aces, tia noi se cred acum soldat, i deprins, i cu războiul s, i
ard de dorint, a gloriei militare. Toată lumea e martoră
că armata românească s, tie să se bată. Sîngele vărsat n-a
fost deci neroditor. Bine zicea colonelul Candiano Sergiu

252Un hombre algo simpático, de fisonomía dulce aunque no enér-
gica, estatura regular, barba negra y poblada. . . Es un hombre con
ambición, muy buena fé y mejores deseos. Tiene un espíritu avanzado.
Quisiera ir siempre más allá de lo que las circunstancias reclaman. . .
El príncipe Cárlos, una vez declarada la independencia de su pais adop-
tivo, hace méritos por ganar la corona de rey que está llamado á ceñir
en breve, si las cosas no toman un mal rumbo.

253La confianza en el, triunfo es grande. Algunos batallones ruma-
nos, al pasar hoy
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(sic), în discursul pe care l-a t, inut la Turnu-Măgurele pe
mormîntul nenorocitului ofit, er Bogdan: „Trebuie să com-
pătimim, camarazilor, pe viteazul Bogdan? Nu, pentru
că nu e de plîns cine-s, i varsă sîngele pentru restaurarea
s, i gloria t, erii sale. Odihnes, te-te deci în pace, prietene, tu
t, i-ai făcut cu vitejie datoria”254.

Se notează însă ofit, erii cari au gres, it. Maiorul Laho-
vary – se cunoas, te acuzat, ia, s, i răspunsul –, neobservînd a
doua redută a Grivit, ei, e scos de la statul major. Un colonel
M. . . s-a ascuns la ambulant, ă; colonelul G. . . e învinuit că
n-a mers direct la asalt. Informatorul crede că ei s, i-au pier-
dut gradul, devenind simpli soldat, i. M. . . ar fi fost chiar
condamnat la moarte, dar Carol crede că nu trebuie să se
verse sînge astfel. „Aceste acte izolate de las, itate au produs
adîncă indignare în pieptul tuturor bunilor patriot, i.”255

Se adauge că lupta a dovedit superioritatea pus, tii tur-
cilor.

Din Bucures, ti, la 25 septembre (n-l din 3 octombre), se
raportează trecerea cazacilor, cu ofit, eri tineri. La Bucures, ti
se află Scobelev, Radovici, Gurco care merge la Zimnicea
să întîmpine garda. Rus, ii caută case de iarnă, care sînt
put, ine; Gorceacov s, i-a găsit una. Ignatiev merge însă spre

254El efecto moral producido en el ánimo de las tropas rumanas por
las últimas operaciones es excelente. Esos soldados bisonos créense
ya soldados aguerridos y arden en deseos de gloria militar. Todo el
mundo está conteste en que el ejército rumano sabe batirse. La sangre
vertida no ha sido pues estéril. Bien decía el coronei Candiano Sergio
en el discurso que pronunció en Turna Magurella sobre la tumba del
malogrado capitan Bogdan: „Debemos compadecernos del bravo Bo-
gdan, camaradas? No, porque no es de llorar quien verte su sangre por
la restauration y la gloria de su pais. Reposa pues en paz, amigo mío;
tu has hecho valientemente tu deber”.

255Estos actos aislados de cobardia han producido honda indigna-
tion en el pecho de todos los buenos patriotas.
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Chiev: e dizgrat, iat. Despre bulgari are părere rea: sînt spi-
oni turci. Din Bulgaria, de răul lor, cari s, i ucid, vin evrei
fugari, pe cari-i ajută bancherul Halfon.

Cum se vede, informatorul a cîs, tigat pe încetul senti-
mente reale de stimă s, i simpatie pentru români. Publicul
spaniol, supt impresia s, tirilor de război, începe a se inte-
resa de depărtatul popor latin.

Extraordinar de crudă, des, i dreaptă pe alocuri, e cri-
tica lucrurilor de la noi pe care o dădea în 1879 un diplo-
mat francez în trecere de la Severin la Bucures, ti s, i de la
Bucures, ti la Giurgiu, de Moüy (Lettres du Bosphore: Bu-
carest, Constantinople, Athènes).

Nimic nu-i place de la început. Nici natura însăs, i, ori-
zontul „gălbui”, casele ca nis, te clăi de fin, omul de o samă
cu mediul, căci „el, căsut, a s, i brazda par că nu fac decît un
bloc uniform, că sînt legat, i unul de altul, că sufăr aceeas, i
soartă, cum au acelas, i aspect întunecat (morne) s, i sum-
bru”. Tot ce vede în Oltenia e numai „un colt, din societatea
orientală, sumbră s, i pitorească, mizerabilă s, i bogată în
colori”. Dealtfel o adevărată populat, ie se caută în zădar:
„omul lipses, te pe acest pămînt melancolic: simt, i impre-
sia singurătăt, ii mute; sufletul rămîne uimit (interdit) s, i
morocănos”. Cîte un oras, lîngă ape de suprafat, ă, cu ma-
luri joase – s, i Oltul! –, apare ca „o insulă singuratecă în
mijlocul suprafet, elor nemăsurate”.

Bucures, tii, cu biserici proaste, cu o s, osea bună s, i cu
case boieres, ti ca la Ville d’Avray, nu pot să-l mult, ămească:
n-au „coloare particulară”. E aceeas, i antiteză ca în toată
t, ara: aici „între luxul francez sau rusesc s, i mizeria orien-
tală”. „Elementele par a fi reunite prin hazard mai curînd
decît prin atract, iile viet, ii împreună.” Trec alături „popi
zdrent, uit, i” s, i echipagii de lux pe „străzile mlăs, tinoase”
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(rues marécageuses). Nicăiri originalitatea, nicăiri armo-
nia.

S, i aceste defecte le semnalează el în toată viat, a noas-
tră, răpede prefăcută. E „o rasă încă rău echilibrată, care ia
adesea viciile drept elegant, ă s, i nu vede totdeauna îndestul
pînă la ce punct conrupt, ia la popoarele mari e răscum-
părată prin un întreg trecut s, i printr-un prezent întreg
de virtut, i laborioase s, i severe. . . Totul e de ordin compo-
zit, făcut din bucăt, i (de pièces et de morceaux); nicăiri
o formă caracteristică, o societate distincta. De fapt ei
n-au nici o fizionomie bine hotărîtă (bien tranchée), nu
posedă nici o puternică literatură, nici o industrie, nici o
arhitectură care să li apart, ie s, i nu pot concepe alt progres
decît imitat, ia mai mult sau mai put, in fericită a popoarelor
europene”. Deoarece vorbes, te s, i despre viitor, semnalează
„puterea si vitalitatea, foarte vizibile”.

Lucrarea următoare, din 1878, a lui Beaure s, i Mathorel
(La Roumanie) se sprijină pe o compilat, ie s, i, bine împărt, ită,
are idei juste fără a însemna ceva în dezvoltarea informat, iei
apusene sau a ideilor lumii apusene fat, ă de noi.

În Zig-zags en Bulgarie din 1879, un ziarist francez, co-
respondent la trei mari gazete, dă s, i pret, ioase s, tiri despre
împrejurările s, i oamenii de la noi. Venind din Chis, inău,
în cursul războiului cu turcii, i se pare a vedea în pas, nicul
Prut un zbor de „flamingi rosi”. Mai autentic e murdarul
otel ies, ean, la care neglijent, a e în cres, tere de jos pînă la
odăile călătorului s, i pe care se grăbes, te a-l părăsi. Cum se
întîmplă să fie în oras, de dumineca mare, călătorul calcă
pe verdeat, a s, i florile îngrămădite în biserici, unde slujba,
făcută cu voie bună, îi place. La gară e haos, îngrămădire
de samsari, speculă s, i conrupt, ie.

În drumul spre Bucures, ti, oprire, silită, la Bărbos, i. Cu
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o diligent, ă călătorul e dus la Focs, ani, cu casele albe cu-
rate în mijlocul grădinilor. Războiul nu se simte decît
printr-un dezertor purtat pe străzi, cu lant, urile la mîni, –
pretinde martorul nostru. Uitam pe ofit, erul prusian von
Liegnitz, care ar fi fost atas, at de Moltke la persoana dom-
nului nostru s, i care poruncea ca stăpîn în localitate256.

Tot diligent, ă duce mai departe, pînă la Buzău, de unde
se ia din nou trenul pentru Ploies, ti. Bulevardul nu exista
s, i casele mari încunjurau numai piat, a; se semnalează cea
mai frumoasă clădire: o s, coală. Se descrie pitoresc s, i otelul
în care se face popasul s, i noul aspect al oras, ului ocupat
de cartierul general rusesc, pentru care trupe improvizate
joacă în grădini (s, i o pariziană cu apucături ca pentru
ocazie). Un portret bine făcut al marelui duce Nicolae
poate interesa pe istoric, ca s, i acela al atas, atului francez
la Petersburg, colonelul Gaillard, care fusese la Calafat cu
domnul, asistînd la bombardarea turcească s, i care laudă
pe soldat, ii nos, tri. Lîngă oras, voluntarii bulgari, în haină
întunecată s, i cu crucea ros, ie la căciulă, purtînd stegulet, ele
nat, iei lor, se gătesc de luptă. Întîlnirea la gara din Ploies, ti
a print, ului rus cu stăpînitorul României e o pagină de
istorie: pe Carol I scriitorul e gata a-l confunda cu „un
ferches, (pétillant) căpitan de vînători de la Vincennes”.
Marele duce, care asculta, „cu o indiferent, ă mai mult sau
mai put, in studiată” pe interlocutorul său, îi prezintă pe
princesa S, acovscoi, bătrîna conducătoare a ambulant, ei
lor ruses, ti.

Bucures, tii sînt descris, i ca „unul din oras, ele cele mai
plăcute din Europa, o adevărată oază în mijlocul unei
civilizat, ii relativ put, in înaintate”. Plac mai ales grădinile,

256El a publicat o lucrare militară care tratează s, i despre războiul
nostru. V. Iorga, Războiul pentru independent, ă.
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care sînt pretutindeni, „bucolice”, în amestecul de mo-
deste lucruri vechi s, i clădiri nouă: „cazărmi de închiriat
cu cinci ori s, ese rînduri”. S, oseaua e plină de rus, i călări,
ot, elele, restaurantele, grădinile, au în ele, zi s, i noapte,
oaspet, i buni platnici. [. . . ]

Între casele pe care le cercetează călătorul e a lui C.A.
Rosetti, atunci s, i pres, edinte al Camerei deputat, ilor s, i pri-
mar. Se înfăt, is, ează plăcuta lui locuint, ă s, i se descriu se-
ratele de joi ale d-nei Rosetti, în care serate se lucrează,
de femei îmbrăcate „nat, ional”, la scamă pentru rănit, i. În
redact, ie, cu chipurile lui Mazzini s, i Garibaldi, purtînd
dedicat, ia, se discută în limba franceză. Din cei de fat, ă
se zugrăvesc: Ion Brătianu, „frumos cap românesc de cu-
getător s, i de poet, vorbind totdeauna cu o elocvent, ă na-
turală s, i găsind icoana caldă s, i bătătoare la ochi pentru
a-s, i exprima ideile”, Eugeniu Stătescu, melancolic, colo-
nelul Pilat, fost locotenent-colonel în armata lui Bourbaki,
cu „bustul lui crotonian”, ba chiar Radu Mihai, prefect
de polit, ie. Între străini, englezul Forbes, Villiers (de la
Graphic), Boyle (de la Standard).

La Bucures, ti asistă Kohn-Abrest la sosirea t, arului, în
fat, a căruia la Ias, i se sinucisese un ofit, er pe care el nu voise
să-l grat, ieze. Francezului Guilloux, care conducea căile
ferate, i se pusese în vedere împus, carea dacă nu va sta
pe locomotivă între s, ofer s, i mecanic. Călătorul a văzut
împodobirea cu un arc de triumf din partea elevilor s, colii
militare, pe atunci lîngă gară, a străzii Tîrgovis, tii, prefă-
cută apoi în Calea Grivit, ei. Podul Mogos, oaii era acoperit
de verdeat, ă s, i de flori. Ziua foarte frumoasă era priel-
nică mult, imii ce se primbla. Oras, ul i s-a părut francezului
„foarte potrivit (avantageusement crée) pentru marile ser-
bări publice”, sămănînd astfel „cu calităt, ile solemne ale
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Italiei, dar cu avantagiul unei mai mari libertăt, i (laisser-
aller) s, i cordialităt, i în expansiune”. T, arul, răspunzînd lui
Rosetti, semnalat cu insistent, ă de Ignatiev, îndreptase pe
vorbitor, spunînd că a tras sabia numai pentru „nat, iile
cres, tine din Orient”. Publicului i-a displăcut că domnul
n-a stat în prima trăsură, unde făcuse loc doamnei, alături
de t, ar, ci în a doua. Alexandru al II-lea, trist supt ploaia de
flori, zîmbi numai o dată cînd ea se prefăcea, la casa lui
Stătescu, într-un potop. Brătianu avu două accidente s, i
de pe urma celui de-al doilea zăcu mult timp.

Se trece apoi la împrejurările războiului: bombardarea
Giurgiului, unde populat, ia e surprinsă la cafenele – călăto-
rul se prezintă la fat, a locului s, i află pretutindeni distruge-
rea –, trecerea Dunării la Zimnicea – după ce povestitorul
căutase pe t, ar la Alexandria –, luptele de la Sis, tov – unde
află pe însus, i Canini, „bătrîn confrate italian cu barba de
fluviu albă, îmbrăcat în orice vreme cu un macferlan care
ascundea pitoresc zdrent, e foarte pitores, ti”257.

Întors la Bucures, ti prin holdele aurite, pajis, tile îmbiels, ugate
s, i înaltul porumb verde, cu t, erani din tablourile italiene
ale lui Léopold Robert, Kohn-Abrest, are o audient, ă la ba-
ronul de Jomini, ajutorul lui Gorceacov. Aici se petrece: la
Ras, ca, la „Dacia”, la „Union Suise”, la Mos, i, plin de sam-
sari, pe cînd pas, a de Nicopol, prizonier, debarcă din tren
la Filaret.

Călare, corespondentul merge apoi spre Zimnicea,
plin acum de sucursalele marilor magazine, de restau-
rante, de aventurieri, de falsificatori. Aici sosesc ves, tile de
la Plevna. [. . . ] La Turnu-Măgurele întîlnes, te din nou pe
Brătianu, care, instalat la prefectură, cerceta toate amănu-
ntele cu cea mai mare grijă fără a înceta despre aceia de

257P. 174-5.
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a conduce politica Principatului258. Don Carlos era acolo,
foarte mult simpatizat de aliat, ii nos, tri.

Un ultim drum e cu ofit, erii rus, i cari merg din Bucures, ti
spre Moldova, în septembre, într-un moment cînd, la Bu-
zău, la Brăila era frică de o invazie a turcilor. Galat, ii par
„mort, i”, portul fiind închis s, i negustorii străini plecat, i. La
Brăila e linis, te. Peste cît va zile se pare că ziaristul era
la Corabia s, i asculta discursul lui Brătianu către ostas, ii
ce treceau podul. Peste cîteva zile el vede cu admirat, ie
soldat, ii nos, tri mergînd la asalt: „aces, ti biet, i t, erani români
cu bluzele lor uzate s, i căciuli cu pene de curcan, ei de cari
s-a rîs atîta, au dovedit că s, tiu să moară, dacă nu să în-
vingă, s, i că e în adevăr sîngele vechilor daci care li curge în
vine.” S, i Canini asistă la luarea întîii redute de la Grivit, a259.
Din douăzeci s, i opt de ofit, eri de la 2 de Vînători rămaseră
patru, la 5 dorobant, i cinci sute douăzeci de soldat, i din o
mie cinci sute optzeci. Davila e acolo cu ajutorul medical;
soldat, ii sufăr totul în tăcere, dorind doar să scrie acasă.

La apropierea iernii francezul părăses, te capitala mun-
teană, căreia-i prevestes, te prosperitate, cu dorint, a de a i
se păstra caracterul pitoresc. Portretele simpatice ale lui
Brătianu s, i Rosetti încheie cartea; al lui Kogălniceanu e
mai bine schit, at.

Mă opresc aici cu bibliografia franceză. Cărt, i ca ale d-
lui Belessort sau aceea, superficială, a d-lui Léon Claretie,
descrieri ca a d-lui Labbe (La vivante Roumanie), ca ale
d-nei Noëlle Roger s, i ale sot, ului ei, profesorul Pittard, sînt
prea nouă pentru a putea fi judecate într-o carte de cuprins
istoric. Alte cărt, i care nu se află în t, ară vor fi analizate într-
un suplement.

258P. 236.
259P. 283.
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Un englez, W. Beatty-Kingston, autorul mai multor
lucrări de politică, a venit din nou la 1874 în Principate
pentru a cerceta, ca s, i francezul Desjardins, situat, ia evrei-
lor aici260. Era provocat de adresa comunităt, ii din Bacău
către un coreligionar din Anglia, cu plîngere contra legii
băuturilor s, i unei aspre aduceri la îndeplinire: ziarul Daily
Telegraph dădu autorului, as, ezat atunci la Berlin, sarcina
de a se informa personal asupra chestiei, care ajunsese de
notorietate publică, mai ales că era deprins cu Principa-
tele, destul (tolerably) de familiar cu limba românească s, i
cunoscut personal bărbat, ilor politici atunci la putere în
Bucures, ti.

De fapt el fusese în t, ară, ori cel put, in în Moldova, pe
care o află schimbată în bine, încă de la 1865. Nu mai era,
spune el, o stare de lucruri ca „în secolul al XIV-lea”. Dar
îs, i amintea încă de drumurile rele, de hanurile mizerabile,
de cîrciumile la drumul mare s, i părerea lui e s, i acuma că
în ultimul timp al domniei lui Cuza Vodă eram un neam
de sălbateci, cu o clasă dominantă incapabilă s, i fără patri-
otism, neavînd înainte nici un viitor.

Supt toate aceste raporturi, drumet, ul din 1874 are de
ce să fie satisfăcut: trenurile punctuale s, i curate, Grand
Hôtel, cu patron vienez, la Bucures, ti, Hugues s, i otel Con-
cordia. Lăutarii îl distrează, s, i li reproduce cîte ceva din
cîntece.

Situat, ia politică supt regimul Lascăr Catargiu–Boierescu
îl satisface tot as, a de mult. Despre print, nu aude decît la-
ude. Crede că guvernul de la 1874 pregătea independent, a
t, erii.

Iar, în chestia evreiască, el constată vechea tolerant, ă
cu ceva bunăvoint, ă mai mult, pentru a satisface dorint, ile

260A Wanderers notes, Chapman s, i Hall, 1888.
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Puterilor în această privint, ă. I s-a spus numai că elementul
imigrat e prea numeros. Evreii îns, is, i dezmint informat, iile
tendent, ioase cu privire la ei.

În carte se află s, i descrierea Sulinei, care i se pare un
loc imposibil de locuit, a T, uicii, cu 20 000 de locuitori, în
stradele căreia te primbli noaptea cu cavasul care duce
înainte felinarul, a Bacăului, cu pavaj foarte bun s, i fru-
moasă înfăt, is, are, a Romanului, unde elementul evreiesc
i se înfăt, is, ează as, a că s-ar speria, spune el, Londra, de
dîns, ii, a las, ului complect stăpînit de elementul care pro-
vocase ancheta, a Galat, ilor, [refăcut, i s, i împodobit, i dar cu
moldovenii, sau numai boieri sau numai ilot, i în t, ara lor.
S, i englezul scrie că-l urmărea acest gînd: „Dacă, din cele
trei milioane s, i jumătate de londonezi, două milioane ar
fi străini cu obiceiuri criticabile (objectionable), cari ar
fi luat întregul negot, al capitalei în mînile lor, nu-mi în-
chipuiesc că restul de un milion s, i jumătate i-ar privi cu
simpatie”261. „Evreii în Moldo-Valahia desigur au motive
de plîngere speciale, definite s, i serioase, care strigau tare
pentru o răpede lecuire, dar mi s-a părut că viat, a t, eranului
român era o lungă jălanie (grievance). . . Starea lui ar fi
fost nesuferită pentru orice fiint, ă mai put, in îndurătoare,
blîndă (amiable) s, i smerită.”262 Copiii lui se sting fără în-
grijire; la un sat „dintre Ruginoasa s, i Roman” în 1874 mor
de difterie, din s, aizeci de copii, cinzeci s, i s, apte263. Dar
acestea sînt rele în curs de îndreptare, s, i autorului îi place
a spune că progresul nostru întrece s, i pe al Rusiei, ca pavaj,
lumină, administrat, ie, armată s, i chiar grija de t, eran în

261P. 53.
262P. 59.
263P. 60.
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ultimii ani264.
În Une course à Constantinopol vestitul ziarist de

Blowitz, ducindu-se în Orient pentru a vedea de aproape
cum se caută a se rezolva vechea s, i poate eterna problemă
a Orientului, a trecut s, i pe la noi.

Cartea e tipărită la 1884 s, i plecarea în acele vagoane
paturi, care erau atunci o inovat, ie s, i pentru inaugurarea
cărora de la Paris la Constantinopol se pofteau oaspet, i
ca acesta, pare a se fi făcut ceva înainte de această dată.
În trenul spre Bucures, ti e pe aceeas, i listă de invitat, i o
întreagă societate în care s, i distinsul povestitor care a fost
Edmond Abouth, s, i el descriitor, din fugă, s, i cu acest prilej,
al t, erii noastre.

Locuri cari îi par banale între Timis, oara s, i Caransebes, .
Porumbis, ti ves, tede, bălt, i înverzite, noroi frămîntat de
cărut, e. Apoi muntele apare s, i rîul ce se zbate în văile lui.
E ca pe la Aar s, i Reuss, scrie cunoscătorul peisagiilor Ger-
maniei apusene. O limbă latină apare pe firme de la Vîr-
ciorova încoace. Asupra distant, ei pînă la Bucures, ti nimic.
Dar capitala noastră îl interesează pe călător, prin contras-
tele ce cuprinde.

„Capitala în nas, tere a unui regat care se nas, te.” În
birjă, pe Calea Grivit, ei, încă suburbie sărăcăcioasă. S, i în
centru, Palatul pare meschin, cu toate reparat, iile. Dar
oras, ul e viu s, i tînăr. Spre Sinaia. S, es monoton. La Ploies, ti
gara plină de costume interesante. Soldat, ii fac exercit, ii
în apropiere: oaste nouă. Radowitz, fost consul la noi,
spusese lui Blowitz că regele, odinioară, la sfîrs, itul unei
inspect, ii nereus, ite, plînsese în toată forma. [. . . ]

Sinaia-i pare drumet, ului un colt, proaspăt s, i vesel. Toc-
mai în ziua aceea se inaugura castelul Peles, s, i C.A. Rosetti

264P. 62.
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se întorcea de acolo în frac. Poftit, i la palat, cu tot halul
în care se aflau, cei douăzeci de călători află pe rege în
mare uniformă, vorbind cu Grigore Sturdza, într-o soci-
etate compusă din D.A. Sturdza, care ar fi avut în ziua
aceea o „fizionomie afabilă s, i zîmbitoare”, generalul Făl-
coianu, colonelul Candiano Popescu, Gheorghe Chit, u s, i
Alecsandri.

În port românesc, regina e între domnis, oarele de onoare,
îmbrăcate ca s, i dînsa. Cetitor al „Cugetărilor” înaltei doamne,
de Blowitz vorbes, te cu dînsa de literatură s, i artă s, i află că
acest port e impus. Regele-i spune că la congresul din Ber-
lin oaspetele a putut vedea pe delegat, ii români, că numele
lui i-a fost pomenit de Catargiu (Callimachi-Catargi) s, i că,
dealtfel, marele ziarist e decorat cu Steaua României.

Cu acest prilej de Blowitz îs, i amintes, te că a asistat
cu C.A. Rosetti, în Paris, la îngroparea fostului ministru
român în Frant, a: ar fi murit de supărare pentru că fusese
atacat s, i dizgrat, iat.

Felicitat pentru Dobrogea, regele spune cuvinte adînci:
„Fără îndoială în el însus, i acest schimb ar putea să pară
acceptabil. Dar, în principiu, nu pot admite această teo-
rie a schimburilor cînd e vorba de teritorii s, i nat, ionalităt, i.
Nu dai numai pămînturi, ci suflete pe care credeai că le-ai
cîs, tigat s, i le cedezi. Nu totdeauna e un tîrg frumos. Dar, fi-
indcă se făcuse din aceasta o chestie de sentiment, discut, ia
ajungea fără folos. Numai, de fapt, nu-s două porturile ce
am căpătat, ci numai unul: Chiustenge. Însă trebuie să
cheltuim douăzeci de milioane s, i să întrebuint, ăm cinci
ani pentru ca să iasă roade din aceasta; avem nevoie de
zece ani de pace ca să ajungem la acest t, el. Cum vezi, acest
dar nu e fără preocupat, ii.”

De Blowitz spune că acei zece ani sînt garantat, i de
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Bismark s, i că în t, ară alegerile pe patru categorii-colegii nu
pot da surprinderi. Regele, înainte de a încheia, observă că
sînt patru clase s, i că nu pot fi mult, ăminte toate în acelas, i
timp.

După vizitarea castelului, se cîntă s, i arii nat, ionale, re-
gele dă semnalul aplauzelor. Ceaiul se oferă călătorului de
d-ra Teodori. Regele reia convorbirea, pentru ca să arate
ce greu s, i-a clădit „casa” de locuint, ă, dar ce mult, ămit e de
consolidarea t, erii, cu o armată asupra căreia, în orice îm-
prejurări, nu s-ar putea trece. Demonstrat, iile de la Paris
contra regelui Spaniei dau prilejul ca suveranul să spuie
că Alfons al XII-lea nu era vinovat pentru că împăratul ger-
man îi dăduse un regiment în provinciile luate de la Frant, a
în 1871 s, i că, oricum, asemenea scene „nu vor face mai dese
vizitele suveranilor la Paris”. S, i întîlnirea lui Gladstone cu
t, arul la Copenhaga-i pare un act contra Germaniei s, i el
lasă a se înt, elege aceasta.

Prin Giurgiu, după o luptă cu hamalii „bărbat, i”, adecă
bărbos, i, se trece la Rusciuc.

Charles Bizot publică în 1886 la Paris un volum de că-
lătorii intitulat Grèce, Turquie (sic), Danube.

E vorba iarăs, i de un ziarist, de unul care a fost însăr-
cinat de două publicat, ii, Le Siècle s, i Le Gagne-Petit, să
întreprindă în Orient drumuri care nu erau noi pentru
dînsul. Dealtfel, ziaristul era s, i un erudit, ca unul care
făcuse studii de antichităt, i elenice la s, coala franceză din
Atena. Astfel el putea scrie înduios, at că „de aproape pa-
truzeci s, i cinci de ani s, i-a umplut din nou ochii de lumina
care acum în curînd douăzeci de ani îi îmbătase”.

Călătoria se face, în 1885, pe mare, drept la Atena. Aici
tot ce prives, te vremea veche îl încîntă fără să caute însă
privelis, ti contemporane. Regretă pe palicarul care nu s, tie
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ce face, dar se vede cîtă-i ziulica de mare, s, i aruncă oare-
care considerat, ii asupa certelor de partide, cu demarhii
lor, „oameni cari fac afacerile tuturora, la cari tot, i se adre-
sează, ori de e un proces de sust, inut, ori un loc de căpătat,
o lămurire de cerut, o scrisoare de scris”. Bizot cercetează
urmele vechilor cetăt, i s, i se abate s, i prin insulele Ionice ve-
cine. E dintre aceia cari merg cu ochii deschis, i asupra vre-
mii lor s, i-s, i dau seama că „e bine să ai religia antichităt, ii,
dar superstit, ia ei, nu”.

Pitorescul: străzi desfundate, cîni răpănos, i, hamali
cruzi, ulemale cu turbane verzi, femei cu ias, mac îi lovesc
privirile la Constantinopol. Iubitorului de lucruri elenice,
moscheile noi, vechile urme bizantine nu-i plac: lucruri
enorme s, i grele. Bazarul îl ocupă mai mult decît Sfînta
Sofia. Cu totul altfel în vechea capitală a osmanlîilor, la
Brusa, unde-l farmecă faiant, ele vechi, asemenea în strălu-
cirea lor cu safirul s, i smaragdul, părînd a fi inspirate, în
reflectele lor minunate, de apele schimbătoare ale mării
vecine.

De români e vorba întîi la discut, ia asupra succesiunii
turces, ti, atît de felurit scontată. Drepturile românes, ti
i se par scăzute prin put, inul număr al reprezintant, ilor
rasei noastre în Balcani s, i prin as, ezarea pe malul stîng
dunărean a centrului rasei noastre. Bulgarii îi apar ca
„prea aspri s, i prea put, in civilizat, i, pentru ca într-un veac
ca acesta să fie candidat, i serios, i la hegemonie”.

Dacă ar fi putut gîci că va veni îndată alt veac în care
asprimea, brutalitatea, între popoare, ca s, i între oameni,
va fi principala virtute. . .

La noi vine tot pe mare. Cînd trece Dunărea „mur-
dară”, „galbenă, măcar ca Tibrul la Roma”, de la Rusciuc la
Giurgiu, află un mal „cu totul plin de viat, ă, verde, primi-
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tor”. „Pretutindeni copaci frumos, i, livezi voioase, lanuri
de porumb îmbiels, ugate, un s, es cît cuprind ochii s, i de o
minunată rodire. Aici, natura e amica omului s, i nu, ca
dincolo, dus, mana lui.”

Fără tovarăs, ul său, pictorul, foarte cunoscut pe urmă,
Fournier, care se grăbes, te spre Apus, – Bizot vine la Bucures, ti,
al cărui nume îi pare, s, i lui, că are o semnificat, ie de bucu-
rie. Descopere oras, ului „aere de capitală” cu străzi largi,
case bine aliniate, tramvaie care aleargă în toate părt, ile, bi-
rjari turbat, i, teatru frumos, magazine chipoase, cafenele
luxoase, multe clădiri noi, abia sfîrs, ite s, i altele în lucru,
otele monumentale după Louvre s, i „Grand-Hôtel”. As, a era
atunci. . . Dar, cu tot despret, ul pentru Orient al celor de
aici, pret, uri mai sărate ca oriunde în aceste pretent, ioase
ot, ele.

Nu pricepe bisericile: „două, trei”, s, i „bizantine, mo-
derne”. N-a fost dus unde trebuie, cum se face s, i acum.
Privelis, te din Dealul Mitropoliei. Lipsă de lucruri intere-
sante.

În drumul spre Sinaia, natura-l prinde încă din mers.
Grîu slab, admirabile porumburi: „nicăirea n-a văzut

as, a ceva”. „Pretutindeni la t, ară bărbat, i, femei la cîmp:
tot poporul ăsta pare harnic, s, i ce viat, ă grea! Bărbat, i s, i
femei, în t, ara aceasta, tot omul din popor nu mănîncă
decît mămăligă rău făcută s, i put, in hrănitoare, cu cîteva
cepi”. Băutură, scrie francezul, – apă.

Viile de supt munte îl farmecă: vinul lor us, or e cumpă-
rat s, i pentru Frant, a. Muntele i se pare zîmbitor s, i el. „O
mică Elvet, ie.”

Invitat la regele Carol, regina Elisabeta i se înfăt, is, ează
„foarte amabilă, simplă, toute charmante”: „m-am supus
farmecului ei, cu tot, i ceilalt, i”. Nu uită cugetările ei din La
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Nouvelle Revue. Regele e „un om inteligent, foarte lămurit
asupra tuturor lucrurilor în Europa, un spirit real (juste)”.

Viitorul nostru scriitorul nu-l judecă prea senin. Din
Apus, am luat „mai curînd viciile decît calităt, ile”. Sîntem
s, i la loc rău. S, i avem cu ce ispiti, pe dus, mani, cari nu
lipsesc. . .

Întîmplarea-mi scoate înainte o curioasă carte tipărită
la Buenos Aires în 1890 s, i cuprinzînd un itinerariu pentru
călătorul care dorea să cunoască lumea întragă.

El libro del viajero e redactat de un cetăt, ean argentin
cu nume italian, Antonio B. Massioti, care nu uită a-s, i
pune s, i chipul.

Un întreg capitol prives, te România, s, i mi se pare că nu
e fără interes să se arăte cum eram privit, i acum aproape o
jumătate de veac în capitala depărtatului stat sud-american.

„România”, se spune la început, „intră în categoria
t, erilor care au mult de văzut s, i put, in de admirat”.

Massioti, care a fost însus, i la noi, venind prin Ungheni,
îs, i descrie călătoria, ceea ce dă informat, iunilor sale o va-
loare personală.

Cîmpul moldovenesc îi face impresia „pampaselor” lui
de acasă, a căror monotonie e întreruptă însă de prelun-
girile Carpat, ilor. Cîmp deci s, i dealuri pornite din munte,
aceasta deosebes, te peisagiul românesc.

La Ias, i, „mic oras, de mediocră important, ă”, Trei Ierar-
hii restaurat, i îi par o zidire nouă, ale cării „baso-reliefuri”
capricioase nu-l încîntă prea mult. Încunjurimile-i par
mai interesante.

În drum un tînăr face discursuri în care călătorul e
lovit de necontenita repetare a cuvîntului de „român”,
întovărăs, it totdeauna de nesfirs, ite aplauze.

I-a fost dat argentinului să cunoască pe cetăt, eanul
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nostru, care pe atunci era burghez s, i nat, ionalist.
Dealtfel părerea omului nostru e că sîntem „rasa cea

mai eteroclită din lume” în format, ia căreia intră „pela-
sgi (sic), daci, greci, romani, israelit, i, bulgari s, i în special
slavi”. Limba, obiceiurile nu-i dovedesc latinitatea noas-
tră: între rus, i, cu teoriile lor slave, s, i ai nos, tri, latini fără
îndoială, înt, elepciunea lui crede că trebuie să t, ie drumul
de mijloc, care însă are neajunsuri că de obicei nu e pavat.

Deosebind „colorile” Bucures, tilor, călătorul ajunge ră-
pede la concluzia că, des, i „unul din oras, ele cele mai amu-
zante din Orientul Europei, nu oferă nimic vrednic de o
ment, iune specială”. Între edificiile „fără nimic particular”,
el pune, neuitînd, în paranteze, „coloarea”, care s-a impus
atent, iei lui, Mitropolia, biserica Radu Vodă, Curtea Ve-
che, apoi Palatul Regal, cel de la Cotroceni, Universitatea
s, i Teatrul Nat, ional. Dîmbovit, a, mai put, in scîrboasă ca
astăzi, îi dă prilejul să citeze cunoscutele versuri despre
dînsa, total inaplicabile azi, cînd o picătură din apa ei ar
trimite pe un urias, în altă lume, s, i el descopere că ele au
un sunet spaniol.

La S, osea, vede, fires, te, s, i atunci „muchas mujeres her-
mosas”, „multe femei frumoase”, dar descopere repede că
tenul de „cambalinas”, de „păpus, i”, e datorit unei migă-
loase operat, ii tehnice cu alb s, i ros, u.

Mai favorabil e populat, iei evreies, ti din capitală. Foarte
veche, ea a adus o influent, ă a limbii spaniole, as, a de mare
că ar vorbi-o s, i „pretinsa rasă românească”. Această influent, ă
a. . . evreilor spanioli s-ar vedea s, i într-o veche operă lite-
rară, „Cuvîntările arhiepiscopului Ghenadie publicate în
idioma nat, ională la sfîrs, itul veacului al XV-lea”.

Scrierile reginei Elisabeta, răspîndite, scrie el, în toată
lumea s, i din cauza coroanei ce poartă poeta, îl îndeamnă

1063



să vorbească mai pe larg de dînsa. Massioti pare a fi un cri-
tic literar de profesie, căci iată în ce chip cată să fixeze va-
loarea acestor scrieri: „Carmen Sylva nu e o George Sand,
încă mai put, in o Madame de Staël, nici o Ouida, nici o
Pardo Bazan; s, i, cu toate că modestia ei literară ar putea
s-o as, eze alături de Maria del Pilar Sinués” – cine o mai fi
s, i aceea. . . –, „se deosebes, te cu totul de dînsa prin energia
deseori vehementă a cugetărilor ei, precum s, i printr-o oa-
recare asprime psihologică, proprie persoanelor care au
suferit mari nedreptăt, i”.

Intră s, i în observat, ii de amănunte, arătînd că bucata
cutare, tratată cu artă, ar fi putut da, în loc de „un zîmbet
melancolic”, „lacrămi de simpatie dureroase”. Amănun-
tele predomină, în locul acelei „seninătăt, i în stare să disece
pasiunile cu mînă de anatomist s, i să le prezinte prin latu-
rea cea mai artistică”. Bogăt, ia acestora, cugetările asupra
viet, ii sînt relevate, ment, ionîndu-se în românes, te titlurile
a trei schit, e. Popularitatea reginei i se pare dovedită prin
frescele de la Trei Ierarhi, autorul nes, tiind care sînt drep-
turile ctitorilor.

Cu atîtea impresii de la noi, oaspetele de departe trece
în Bulgaria, cu un atenian care-i t, ine de urît în noile s, i
mult mai grelele peripet, ii. În drum i se povestesc toate
luptele din jurul Plevnei. Bulgarii, s, i mai put, in fericit, i
decît noi, trebuie să se mult, ămească cu atîta.

În altă parte a lucrării se dau s, tiri geografice s, i artistice
as, a s, i as, a, calificîndu-se totalul naturii noastre de „pito-
resc s, i încîntător”. La amintirile proprii adauge femeile,
lindas mujeres, stras, nic văpsite, de la grădinile de vară,
Ras, ca s, i Stavri. Îs, i amintes, te de Academie, de grădina
Bibescu, de Domnit, a Bălas, a s, i de Stavropoleos.

„În rezumat, Bucures, tii sînt un oras, în care e put, in
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de văzut, dar care oferă un stadiu interesant de trecere
de la civilizat, ia apuseană la cea răsăriteană a Europei, în
acelas, i timp cu un centru de diversiuni care seduc în acele
regiuni.

Cel mult călătorul va întîlni mai mult confort în ca-
pitala României decît în t, erile care o încunjură, mai ales
spre sud.”

Atît crede el că ni-ar putea ajunge.
Călătorul olandez Kuyper a străbătut, într-o călătorie

în jurul lumii, s, i t, erile noastre265.
După ce a văzut fortificat, iile, J. Lahovary, atunci mi-

nistru de domenii, duce la t, ară pe vizitatorul olandez de
supt regele Carol. A cercetat s, i sate moldovenes, ti. T, eranii
i se par puternici, sobri, „trăind în propriul lor cerc res-
trîns”. Privirea lui e simplă; străinul e primit bine; dacă
se recunoas, te gustul artistic al săteanului, i se produce o
vădită bucurie. Sărăcia căsut, elor e înviorată de biels, ugul
lucrurilor t, esute. Se descrie stilul acestor locuint, e. Se
relevează „icoana pe păret, i s, i florile în fereastră”, care
însuflet, esc s, i încălzesc sălas, ul plugarului. „Nu pot, i călca
un astfel de prag fără respect pentru energia unei femei
ca aceasta, care lucrează greu la cîmp, e o mamă plină de
îngrijire pentru copiii ei, t, ese mai mult ea singură îmbră-
cămintea alor săi s, i mai află s, i vreme s, i gust pentru ca
să facă a înflori o asemenea industrie casnică s, i pentru
folosul gospodăriei sale.” Moravurile sînt în general cu-
rate (copiii naturali la oras, e în 1902 18%, la sate abia 7%; în
1893 5%). Satele merg la biserică, de obicei mizeră s, i cu o
preot, ime înapoiată.

265Titlul cărt, ii nu-l mai pot da. Revista Gloria României n-a publicat,
din gres, eală, prima parte. Exemplarul pe care l-am întrebuint, at a fost
restituit anticarului Iuliu Pach. Kuyper a străbătut multe t, eri.
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Se condamnă aspru marea proprietate care arendează.
Nu se uită arendas, ii evrei, cu Mochi Fis, er în frunte, stăpîn
pe un „regat de arendă”. Dependent, a strictă a t, eranilor de
acest sistem e energic scoasă la lumină.

I se pare călătorului că din motive sociale product, ia la
pogon a scăzut, ajungînd de la 30 hectolitri pe pogon la 15.
Camătă, mai ales cea evreiască, înlănt, uies, te pe muncitorul
agricol. În Moldova numai se face plata în bani, dar s, i acolo
doar o dată pe an, pentru a nu slăbi lant, ul. O „jacquerie
(o răscoală agrară) amenint, ă”, spune profetic dr. Kuyper,
care adaugă: „cu cît mai răpede izbutes, te guvernul să ducă
problema la o solut, ie, cu atît mai bine va putea asigura
viitorul t, erii”. S, i totus, i, cu o populat, ie agricolă de 86%,
5 milioane de hectare sînt în lucru s, i grînele reprezintă
77% din export. Restul e „surogat”, exportul de vite fiind
paralizat. De aceea trebuie o deosebită înt, elepciune în
acest domeniu, t, iindu-se samă s, i de anii răi: „în o sută de
ani s-au socotit trei foarte secetos, i, 58 secetos, i, numai 15
cu biels, ug mare de ploaie s, i nu mai mult ca 24 normali”.

O îndreptare o merită t, eranul prin trecutul său s, i prin
simt, ul său de frumuset, ă. „Îmbrăcămintea vădes, te un
ideal de înalt simt, s, i gust.”

Se pomenes, te de socialismul la t, ară s, i prin învăt, ători,
dar t, eranii nu prea manifestă aplecare spre politică. Se
votează prost s, i mai ales pentru guvern. „Nu politica, ci
starea socială e pentru moment problema, dar poate fi s, i
politica.”

Mergînd spre Ungheni, călătorul vede Ias, ii. I se pare
că aici e mai mult „tip nat, ional” decît la Bucures, ti. . . Îi
place Copoul, caracterul solemn pe care-l dau cele 40 de bi-
serici. Decăderea, părăsirea oras, ului de clasa superioară le
atribuie surplusului de populat, ie evreiască. Cîteva cuvinte
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s, i despre Arges, .
Urmează s, tiri despre domnia lui Carol I s, i despre aju-

tătorii operei regelui. Se laudă „voint, a de fier” s, i „simt, ul
de datorie”, „seriozitatea practică”, „linis, tea” în haos care
disting pe suveran. Încă o dată se notează amestecul în
acest suflet al elementelor germanice cu cele latine. E un
„saevis tranquillus in undis”, „calm în mijlocul valurilor
turbate”. O expunere a trecutului se pare necesară scriito-
rului pentru a pune în lumină distinsa figură regală. Se
găses, te o asămănare între întîiul parlament al noii domnii
s, i Duma rusească. Democrat, ia abstractă, de imitat, ie pa-
riziană, e aspru criticată. „Student, ii cari duceau s, i mai
departe aceste teorii exagerate se as, ezau, ca acum în Rusia,
în aceste agitat, ii politice, necontenit în frunte.” Autorul
s, tie s, i ce însemnau în tulburări cetăt, enii din suburbii.

În opera regelui se relevă mai întîi crearea unei armate
a cării compunere se înfăt, is, ează în amănunte. I se pare
olandezului că această fort, ă de apărare costă „fabulos” de
ieftin. Se putea scrie atunci: „armata nu se amestecă în
politică”.

S, coala rurală e prezintată apoi. Ea nu e încă mult, ămitoare,
80% sînt analfabet, i. Jumătate din copii rămîn afară din
s, coală. Totus, i, la 4 796 de s, coli ale Olandei, avem 4 346;
proport, ia în numărul învăt, ătorilor e însă cu totul alta:
Olanda 26114, România 6 671; s, i mai deosebită a s, colarilor,
Olanda: 829 587, România 380 000. La noi 3 000 de s, coli
au un singur învăt, ător, 552 doi, s, i 170 mai mult, i. Bugetul
e de 20 de milioane.

Privirea asupra culturii superioare e evident defectu-
oasă; nu se insită asupra ei. Se socot 29 000 de elevi la 2
400 de profesori ai s, colilor secundare; la universităt, i 5 000
de student, i la 130 de profesori.
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Un paragraf e închinat finant, elor, cu o privire la trecut.
Se vorbes, te s, i despre căile de comunicat, ie. În 1902 Româ-
nia ajunge la export suma de 375 de milioane de franci.
Olanda are o cifră de import din România care, de la 59
de milioane de tone în 1899, scade la 12 milioane în 1903,
dar în pret, 3½ milioane de franci. În 1902 industria mică
ocupă 100 000 de persoane, cea mare 40 000, puterea era
de 46 033 de cai, capitalul de 250 de milioane de franci;
120 de milioane de materie primă era prelucrată în 230
de milioane de fabricate. Se dau s, tiri despre cres, terea
vitelor, despre păduri, barbar prădate, despre metale s, i
cărbuni, despre sare s, i petrol (export în 1903 la 81 de mi-
lioane din product, ia totală de 324, care ajunge la 68½ în
1903, exportul ridicîndu-se la 212 milioane).

„Păcat numai că România n-are însăs, i capital să ex-
ploateze bogatele ei put, uri de petrol!”

Zahărul, tutunul sînt prezintate la sfîrs, it. Nu se uită
băuturile spirtoase: 6 769 de cîrciumi la oras, e, 13 368 la
t, ară.

Bugetul e tratat la o parte pe capitole. Urmează meca-
nismul constitut, ional. Parlamentarismul e de suprafat, ă.

Regele cedează curentelor populare din stradă. Alege-
rile se falsifică. Situat, ia religioasă e arătată în cifre. Servi-
ciul în oras, i se pare foarte impresionant. Dar lumea vine
put, ină la biserică.

La partide se constată că puterea boierilor a fost dis-
trusă. Liberalii au de o bucată de vreme o aripă înaintată
(fos, ti socialis, ti). La junimis, ti dr. Kuyper vorbes, te de „geni-
alul” Carp. Se face statistica pe profesiune parlamentari-
lor: în cameră 76 advocat, i, 27 literat, i, 7 medici, 9 ingineri,
6 fos, ti militari, 58 proprietari s, i negustori; la senat: 27
advocat, i, 19 profesori, 15 medici, 3 ingineri, 7 fos, ti militari,

1068



39 proprietari.
Datat l-iu ianuar 1907, capitolul se mîntuie cu căldu-

roase urări făcute t, erii unde a găsit „o curte nie internat, ională
care l-a coples, it”.

Ca o carte de călătorii poate fi privită frumoasa T, ara
mea (My country; s, i în frant, uzes, te; partea a doua întîi
românes, te, apoi englezes, te), a reginei Maria: viziuni de
sate, de mănăstiri, de castele s, i oras, e, dar mai ales de
drumuri, cu toată poezia vagabondagiului. Volumul, din
1922, al d-lui Marcel Gillard (La Roumanie Nouvelle) e
un model de observat, ie nepreocupată. Note ale d-lui de
Maneville, fost ministru al Franciei în România, publi-
cate de revista Paris-Bucarest, au dat însemnări pret, ioase,
pline de înt, elegere pentru t, eranii hat, egani cu grai ca de
provent, ali s, i fat, ă ca de războinici ai lui Vercingetorix ori
ca de chouani bretoni din vremea Revolut, iei franceze, sau
pentru sprintenele femei descult, e ale Olteniei cu „umblet
de zeit, e”, t, iind grat, ios pe cres, tet, ca portughezele de la Co-
imbra, cos, urile pline: i se pare a vedea fete din Bordeaux
ori, mai bine, din Arles. Sentimentele de ură ale unora din
stăpînii răsturnat, i ai Ardealului sînt notate în margine266.

Ar fi prea lung să analizăm aici cartea despre noi a
polonului Dunin-Borkowski, care dă mai mult memorii
din vremea lui Cuza267. Ar fi de cercetat, în sfîrs, it, cartea
lui Alexandru Urmösy, în căutarea ungurilor de dincoace,
carte apărută, la Cluj, în 1884. La Cîmpina el află o colonie
de o sută cinzeci de mes, teri zidari s, i lăcătus, i cari-i cer ru-
găciuni scrise; nu cutează a le cînta, ca să nu rîdă românii.
La Craiova crede că află doi husari la poarta unor boieri,

266Cf. romanul baronesei Orczy, Pimpernel and Rosemary. O dare
de samă de V. Bogrea, în Transilvania, LVI, p. 305 s, i urm.

267V. Sămănătorul, IV.
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cari deci trebuie să fie unguri. La Bucures, ti e o biserică
luterană, una catolică s, i una calvină268.

IV. Călători mai noi prin Ardeal

Pe cînd oameni ca Vaillant s, i Colson, ori ca germanul
de Kotzebue, care dă însă „schit, e” literare s, i „tablouri”
(Aus der Moldau, Lipsca, 1860), petreceau cîtva timp din
viat, a lor în Principate, lămurindu-se asupra rosturilor
s, i aspirat, iilor poporului românesc de acolo, ca s, i asupra
condit, iilor materiale de viat, ă, put, ini apuseni mai trec prin
Ardeal, pînă la turis, ti din ultimele timpuri, pentru a culege,
între altele s, tiri, s, i cîte ceva despre românii din părt, ile ace-
lea.

Între călătorii prin Ardeal trebuie să se as, eze acum s, i
acel doctor Dominic Atanasie (sic) Guillaume care a cerce-
tat t, ara prin 1812–26 s, i ale cărui însemnări, de literatură,
cam lăt, oasă, le-a tradus d. G. Bogdan-Duică în Transilva-
nia pe 1928 (n-l 6).

Îl interesează pe acest martir al Revolut, iei franceze,
venit pentru administrarea de păduri menite a-l face, cum
zice însus, i, cel mai bun cunoscător al poporului, s, i pentru
lucrări hidraulice, preotul neunit românesc, un t, eran ca
tot, i ceilalt, i, în port s, i îndeletnicire, t, eranul de o nesfîrs, ită
evlavie simplă, de o adîncă înt, elepciune patriarcală pe
care, în ciuda îns, tiint, ărilor de la Viena despre „hot, ii de va-
lahi”, l-a căutat pînă s, i în cărbunăriile muntelui, ascultînd
povestea pedepsei lui Dumnezeu pentru cei ce-i recunosc
binefacerile. „Senin, vesel s, i rîzător, vorbăret, , harnic pen-

268S, i în de Gerando, la Transylvanie, p. 183 s, i urm. Cf. pentru Dunin,
Iorga, Polonais et Roumains, Bucures, ti, 1921.
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tru sine, glumet, , cheltuitor, dus, man al ordinii impuse,
ca la oaste, dar închinător al poruncilor împăratului”, s-a
înfăt, is, at românul s, i ca pădurar neplătit de opt luni s, i ca
t, eran fără lucru din părt, ile Hat, egului, bun de muncă, dacă
nu s, i oricînd bun de cuvînt269.

Ducele de Ragusa, Marmont, a străbătut teritoriile
românes, ti de supt coroana Sf. S, tefan la 1834270, mergînd
spre Rusia de sud. În cale se opres, te în castelele nobili-
lor unguri, ca Ludovic Károlyi, interesîndu-se la herghe-
lii, la cirezi s, i la agricultură. La Timis, oara vede cele zece
bastioane ale cetăt, ii; la Caransebes, pret, uies, te pe grăni-
ceri, descriindu-li, cu competent, ă, pe larg, organizarea.
T, iganii aurari îi ies mai departe în drum. Ors, ova e numai
„un tîrg foarte păcătos, dar menit să se dezvolte” din ca-
uza negot, ului cu Turcia. La Mehadia vin boieri luxos, i din
principatul vecin.

În Ardeal se dau note asupra ruinelor Sarmisagetu-
zei; de la Hat, eg, vizitatorul trece la Deva, la castelul din
Inidoara al Huniazilor. La Sibiiu e primit de arhiducele
guvernator. La Alba Iulia avem descrierea cetăt, ii. Se cer-
cetează s, i minele de la Zlatna. Apoi ducele se urcă pînă la
Turda, de unde trece la Cluj, unde e primit de guvernatorul
civil Iosika271. Dejul, Bistrit, a sînt cercetate pe urmă, prin
locuri sărace.

Statistica ce i se dă înseamnă 250 000 de unguri, un
milion de români, 5–600 000 de germani, 150 000 de secui

269După Archivul lui Hormayr, 1817, n-le 125–6. Traducătorul sem-
nalează în revista Hesperus din Praga, 1817–8, un ziar de călătorie de
la Reghin la Cluj.

270Voyage du. maréchal duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie,
etc., I, Paris, 1838.

271P. 160.
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s, i 120 000 de armeni 272.
În Bucovina,unde se trece pe la Iacobeni, capitala (cu

8 000 de locuitori) e descrisă ca fără interes. De aici se
deschide, printr-o lature de Basarabie (pe la Lipcani s, i
Călăras, i, Chis, inău s, i Bender), drumul spre Rusia.

Un mare prieten al rasei dominante, A. de Gerando,
se ocupă numai de Ardeal în scrierea sa, La Transylvanie
et ses habitants (a 2-a edit, ie, Paris, 1850).

Se dă întîi o descriere geografică s, i o expunere isto-
rică pe larg. Românii îl interesează prin ves, mîntul lor
pitoresc. La Cluj, unde a fost martur al s, edint, elor de la
1841 ale Dietei, el frecventează pe t, igani, dar nu caută pe
ai nos, tri. La Blaj nu află altă lume decît cea românească:
a fost în palatul vlădicilor, a trecut prin sala decorată cu
portretele celor de mai nainte s, i a aflat în conferent, ă pe
episcopul Leményi cu episcopul S, aguna273. Iosif Papp, de
care e sigur că vorbes, te „frant, uzes, te, italienes, te, nemt, es, te,
latines, te, ungures, te, românes, te s, i turces, te”, îl interesează.
Limba noastră-i pare armonioasă ca venet, iana, s, colarii
inteligent, i, profesorii nis, te adevărat, i benedictini, cînd
n-au „vivacitatea cu totul meridională”. Dar studiul lim-
bii ungures, ti i se pare acestui aliat al maghiarilor „calea
emancipat, iei”. Dealtfel românii sînt s, i nobili: chiorenii
au o sută la un ungur, în Inidora s, i Zarand ei reprezintă
singuri clasa de sus. Deci e contra planului de „republică
federativă română”, cu Principatele ca sîmbure, Basarabia
s, i Ardealul ca adause, pe care-l crede propus de englezul
Urquhart, condamnat de el pentru „excentricităt, ile lui
sentimentale”.274 O asemenea format, ie politică n-ar pu-

272P. 137.
273P. 228.
274P. 239.
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tea să se ment, ie. Mai bine tot, i românii ar trece la Austria
compensată astfel pentru pierderile-i din Apus275.

Pe aces, ti români, simpatici pentru rasa lor, îi află el
ca păstori, sau la horă, chiar la muncă, – icoană a vechilor
daci. Cutare e bogat prin lucrul minelor, s, i sot, ia lui poartă
cizme ros, u, iar casa are tablouri italiene pe lîngă icoane
neîndemînatec zugrăvite276. Vechimea lor o admite fără
rezerve277, datinele lor le notează cu interes, în dant, urile
lor vede obis, nuint, a romană (ca pentru Hăt, egana278). Bise-
ricile „pitoresce”, mai mult de lemn acoperit cu mus, chi, îl
atrag. Cea din Bucium „a fost împodobită cu mîna popei;
el sculptează lemnăria, sfes, nicele, policandrele, pe care
le acopere apoi cu colori, cu argint s, i aur”. La Mociu sînt
zugrăveli remarcabile tot de „artis, ti t, erani”. Se observă
s, i picturile de la Dănsus, , iconostasul de la Bras, ov, pictu-
rile din S, chei. Toate „dovedesc la nat, ie un oarecare gust
pentru artă”279. Italia se simte la aces, ti fii părăsit, i ai ei.
Cîntecul popular, as, a de spontaneu, spuind adesea dure-
rea lungă a serbiei, e altă probă. Hărnicia femeii, de tip
italian de cele mai multe ori, purtînd ulcioare „de formă
etruscă”, pune la loc ce pierde lenea bărbatului. Se arată
s, i obiceiurile la nuntă280, la s, ezători281. Ospitalitatea ro-
mânilor nu e uitată282 s, i se amintesc vasele cu apă puse
pentru drumet, i la intrarea satelor s, i, noaptea, la port, i, une-
ori s, i cu pîne de pomană. La moartea unui nobil român

275P. 240-1 (cf. s, i II, p. 321).
276P. 310.
277P. 324 s, i urm.
278P. 327 s, i urm.
279P. 336-8.
280P. 341-2.
281P. 342-3.
282P. 346 s, i urm.
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s-a dat masa la trei sute de rude s, i la o mie de t, erani, s, i la
trecerea convoiului cu douăzeci s, i cinci de preot, i sunau
clopotele din douăsprezece biserici283.

Între cei mai atent, i cercetători ai vechiului Ardeal tre-
buie as, ezat englezul John Paget284.

Călătoria începe de la Viena în iunie 1835, de la Pesta
se face pe Dunăre, cu vaporul austriac Zriny, Széchenyi
însus, i, creatorul acestei navigat, ii cu aburi, fiind pe vas
pînă la Ors, ova. Se semnalează punctele mai importante
ale traiectului s, i se prezintă organizat, ia grănicerilor. En-
glezul cercetează Ada-Calè, plină de cîni, unde e primit
de pas, ă, care-l siles, te a pune în gură pipa lui; e un om cu
curiozităt, i tehnice, care se interesează de lucrul la Port, ile
de Fier s, i de înaintarea podului cu lant, din Pesta. Se des-
criu băile de la Mehadia. Note arheologice despre alt pod,
acela glorios, al lui Traian.

Plecînd pe valea Cernei, „admiră” – este cuvîntul – por-
tul femeilor românce, dacic.

Cu alt prilej, pe un drum venind de la Seghedin, se des-
crie pe larg tot Banatul, dar interesul se îndreaptă mai ales
asupra operelor tehnice ale administrat, iei împărătes, ti.
Pe valea Hat, egului, în care se ajunge de la Mehadia. La
Caransebes, multe femei frumoase opresc ochii observato-
rului. Dar îi pasă mai mult de minele de la Res, it, a. La Hat, eg
un t, eran de-al nostru îl duce la „domnul” său ungur din
Grădis, te, care „trăies, te ca unul din cei mai pros, ti fermieri
englezi”: vorbes, te s, i românes, te. Dar fires, te, lucru de că-
petenie aici e Sarmisagetuza. S, i, cu acest prilej, se judecă
originea românilor – daci de pe coloană – s, i a limbii lor, cu
elemente slave luate s, i de pe vremea dacilor, cum, adauge

283P. 351.
284Edit, ia germană: Ungarn und Siebenbürgen, Leipzig, 1845, 2 vol.
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călătorul, s, i multe nume de localităt, i; dar haide vine de
la turcii poruncitori. Nu lipses, te interesanta bisericut, ă
din Dănsus, , unde se culeg inscript, ii latine. Gît prives, te
frescele românes, ti, ele-i amintesc gluma lui Chaucer s, i
Rabelais, drăceasca vervă a lui Breughel, vechile desemne
din cărt, ile liturgice engleze285. Se înfăt, is, ează tipul casei
de sat. Ce femei harnice, ves, nic la lucru! Li se descrie s, i
portul; cu s, ort, ul as, a de „scot, ian”. Se judecă învinuirile de
spirit răzbunător s, i de las, itate, de superstit, ie, de lene, de
bet, ie, aduse acestui popor al tuturor răbdărilor, dar Pa-
get a aflat despre contesa care mergea la biserică pe noroi
peste spinările valahilor îngenunchiat, i286. Pe vremea hole-
rei t, eranii lucrează de la sine pămîntul unui „domn” bun
cu ei287. . . S, i sînt des, tept, i poftit, i la s, coala maghiară, copiii
nu vin, iar părint, ii spun că nu vor ca odraslele lor să fie
mai cumint, i decît dîns, ii –, respectuos, i de părint, i, milos, i
cu bătrînii s, i bolnavii, legat, i de vatra lor, datina veche,
priceput, i la lucru de lemn, la arta populară, la orice (doar
două fete conduc o moară), iubitori de cîntec s, i dant, 2884..
Cum s, i popa-t, eran apare, e un prilej de a înfăt, is, a legea ro-
mânească în Ardeal; i se pare englezului că privirile sacer-
dotale cată prea mult de partea unde sînt fetele frumoase.
I se mai pare că tot acest cler se gîndes, te la t, arul ortodox;
cutare calendar din Bucures, ti, larg răspîndit în Ardeal, ar
fi chemat chiar nat, ia la revoltă289.

Se fac considerat, ii s, i asupra populat, iei românes, ti: 850
000 după socoteala oficialilor, dar schismatismul unit sin-
gur dă 551 998 credincios, i pentru biserica din Blaj.

285II, p. 155.
286P. 165.
287P. 169.
288P. 170-
289P. 158. – Despre călus, ari, p. 174–5.
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De la Grădis, te se merge la Hat, eg, Inidoara, Deva, Orăs, tie,
Sas-Sebes, , pentru ca al nouălea capitol să fie consacrat is-
toriei, mai ales celei mai apropiate. În călătoria spre Jibău
s, i Baia Mare e rareori vorba de români: ungurii, baroni
s, i t, erani, preocupă pe drumet, . La Cluj – de unde merge,
pe la Turda, pe la Alba Iulia – pînă la Zlatna: află cai sălba-
teci din Moldova290. Salinele, minele de aur sînt acum pe
primul plan. Un capitol va descrie pe săcui, altul pe sas, i
(se notează colibas, ii Branului s, i nunt, ii de hotar)291. Clujul,
iarna, e prezintat în afară de români. De aici, întorsul la
Pesta292 John Paget a fost întovărăs, it de artistul G. Hering.

Ca o călătorie prezintă Johann Michael Salzer, paroh
s, i profesor la Medias, , descrierea Ardealului (Reisebilder
aus Siebenbürgen, Sibiiu, 1860), observat, iile sale. Încă de
la Biertan apar românii, „adevărat că voinici, dar lenes, i
s, i iubind răgazul”, mai mult ciobani ignorant, i. Descri-
erea portului românesc nu se mai repetă. Pe la Bucegi,
călătorul trece însă pe pămînt românesc pînă la Ialomit, a,
cu pret, ioase observări de botanist. Staret, ul schitului de
acolo văzuse Turcia, Spania, Italia, Asia Mică, Arabia s, i
Egiptul293. Slujba de noapte e impresionant redată. S, i în
Moldova-l duce o excursie la Ceahlău, prin satul Grent, ies, ti:
se descrie costumul t, eranului moldovean s, i orînduiala ca-
sei lui, plină de icoane s, i de t, esături.

290P. 259.
291P. 346.
292Hungary and Transylvania, Londra, 1839 (apoi 1855). V. Karadja,

în Arhivele Olteniei, III, p. 109.
293P. 181.
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